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N. 11.868-FAZENDA-Deereto de 12 de janeiro de
1916- Abl'e ao 1\finisterio da Fazenda os creditas de ·5•Ml$387, supplementar á. verba 19"Empregados de repartições e Jogares extinctos,
etc.- do exercício de 191•5', e de 12:000$, supplementar á mrsma verba do exer·cicio de 1916.
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em virtude dn srntença ,indiciaria..............
N. 11.871-FA7.ENDA-Decreto de 12 de janeiro <le
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na Hepublica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •
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o,;pecial de :?90 :757$600 para pa•gamento ao pessoal OIH'l'Ul'io r dim·ista da Imprensa Nacional c
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1!HG- Abre, pelo •Ministerio da Fazenda, os
m·editos -espeeiacs de í9 :964$210, ouro, e réis
4.853 :715$0HJ, papel, para pagamento de contar'!
de exerciciog findos. . . ... . • . . . . . . . • . . . . . . .. . . .
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Estado dn i\1 ina.~ nrme!';.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Marajtí, Estado do Par:í. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
11 . 87G- AGnTCUT:runA, INDUSTRIA E COMM•ERCTO- Dccrrto de U df' janeiro de 1916- Crôa
uma Fnzf'nda Modelo dr f:riação no· muni!'ipio
dP Ponta G!'o~sa, Estado do Paraná...........
11.877- AGRICULTURA, TNDUSTHTA E COMMERf:TO- DPrJ'Pfo d<' 1.2 dr .ianf'iro de 191 G- Cr41a
uma rst.n<:ãn rlf' pnrnicultum no Estacto dP i'Pl'n~mhur:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.878- AGRfCULTUitA, JNDUSTRIA E Cmfl\IERCIO- DecrPto dn L? de janeiro de 1916- Crêa
uma estação geral de expf'I'imrntação no Estado da Bahia...................................
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N. 11.870 -AGHICULTUTlA, JNDUSTRIA ,E COMMERCIO- Drereto dr L~ dr janriro de 1916- Crêa
uma nstação geral de Pxpcrimrntação l'll1 Campos, no Estado do Rio dP .Janeiro..............
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dr Pllytopatholo•gia do :'llusen i'~ acionai. .... ,..
N. 11 . 886- JUSTIÇA E NIE.GOCIOS INTERIORESDe·r·J·rto de 12 dr janc•iro dP 1!HG- Distribue
a quantia de 17 :7.1:-l$5:)5, yotada de menoR no
Mcamento do lnterim·. do exereicio de 1915,
para pagamento dos vencimentos do magist.el'io
nl'fir.ial e mais funcdonarios a<lministratiYos da
Far•ttldade de 1\ledicina do Rio de Janeiro. . . . .
N. 11. 8R7- JUSTIÇ.\. E NEGOCTOS INTERIORESJ)e<~reto de 12 de janeiro de 1916- Crêa mais
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no Estado dP S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.888- VIAÇÃO E üBP.AS PUBLICAS- Drcreto
rfe- 12 de janeiro dr 1916-Abre ao Ministerio
da Viação r Obras Publicas os rrcditos especiaes
dl-' 7%:21'i$181, papPl. P IH-3:5G7lll71!l. ouro, dr~
finados ambos a solvrr l'ompromissos rPfeJ·enteR
nos PXPI'<~icios de 191 'l P antPriores, no mrsmo
minis!Prio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN. 11.889- VIAÇ.\.0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
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N. 11.922- FA7.ENDA- Decreto de 31 de janeiro de
·In I li-- Col'l'igP uma omissão do decreto nu-

1111'1'0 ll.!ll1, dn 2li dP .ianPiJ'O elo rorrrntr anno.
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N. 11. 92:!- F:\ZENDA- DPf'J'elo dP :! dP fPwrriro dr
1911i- Ahl'P ao l\linistPt'io ria Fawnda o rrr>dito dn 31R :13,()!)$3R7, papeL supplrmentar á
vPrba 30"- Reposiçõrs n restituiç.õrs- do Mr:amPnto rio mpsmo mini::;trrio para o rxercirio
dP f()J fi .......................... , ...•.....
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FAZE~DA- Drcreto
1!lW-Cas~a o dnrrrto 11.

l\'. 11 . 921·-

dP 2 dr> fevereit·o de
11.291, dr i de noquP autot'izou a soriedade de
contra incPnclios Jupiter, com
Fóra, ·Ei~tado dP Minas Geraf'o:;,
Jtepublira .................. .

128

11. D:?·:í- FAZENDA- DPrrl'!o rlP 2 dP fevr>rniro dP
1!l !G- Cassa o dPrrdo 11. 11. 3:l3, dP 11 rir novPmbro de 1 !H 't, que autorizou a sociedadP
mutua dr pPr.nlios Conforto da Familia, 0om
sr\de na rapital do Estado de 8. Paulo, a funrrionar na RPpnblica .....................•••

128

l\'. 1 I. 921>- FAZENDA- ])pn·PI.o cln 2 clr frvrrriro df'
J91G- ApproYa as rPo:;olucões da assembléa
gPral <'xtraordinaria da Caixa l\lutua dP p:~n
sõPs Yitalicias, com sédr na capital de São
Paulo, rralízada a 23 de agosto dr 1915 ...... .
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N. i i. 927 -JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 2 de fpvereiro de 1916- Crêa mais
uma brigada df' cavallaria de guardas nadonaes
na comarca df' BPila Vista, no Estado de Matto
Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... . . . . . . . . .
N. 11 . 928- JU:STIÇA iE' N'EGOCIOS INTERIORESDecreto de 2 de fevereiro de 1916- Crêa mais
uma brigada de cavallaria de guardas naeionaes
na comarca de Arassuahy, no Estado de Minas
Geraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
N. 11. 92.9- JUSTIÇA E iNiEGOCIOS INTERIORESDecreto de 2 de fevereiro de 1916- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guiu·das nacionaes
na comuca rir' Araguary, no Estado de Minas
Geraes . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. 930- JUSTIÇA E. NEGOCIOS INTtE'RIORESDecrPto de 2 de fevereiro de 1916- Concede
autorizaeão ü S. Paulo Nortlwrn Railroad Company para funecionar na Republica...........
N. 1 i. 931 -JUSTIÇA E NEGOCiüS INTERIORESDecreto de 2 de fevereiro de 1916- Concede
autorização á Atlas Coffee Company, Limited,
para fnnrcionar na Rcpublica. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1 i. 932- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 2 de feverPiro de Hl16- Approva o pro.it-cto e orçamrnto pa1·a melhoramento do rio
Tambir.ú, Hgaudo a Villa Nova de Itamby ao rio
l\Iarat>tí, r do rana\ do «Furado», ligando rstr
ultimo rio ao Guareinrliba.............. ... . . .
N. 11.933- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
rle 2 de fiwrr••iro dr~I016-ApprÓva o projecto
de uma pontr mrlallica sobre o rio Saracuruna,
no kilomrt1·o 3G mai>; 751 mrtrof; da ·Estrada de
Ft-rJ•o do NortE', da Lt-opoldina Railway Compan:y~, LimitPd, n o resprdivo orçamrnto, na importancia de 232:295$510....................
N. 11. 93~- 1\IARI::\'H .\-Decreto de 9 dn fevereiro de
1916- Approva a nova distribuição da taifa
JWlos navios dr guerm.......................
N. 11.935- FAZENDA- Derreto de 9 de fevcrriro dr
191()- Abn•, JH'ln l\linistcrio da Fazenda, o erPdito Pspeeial dP 7G :25:1$·130 para pagamento á
viuva I' dnmais hcrdriros do bacharel Ignacio
de Loyola Gomes d(t Silva, em virtudf' df' srntenç:a .iudiciaeia ............. ~-. . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. 93n- FAZENDA- Decreto de 9 de feverdro de
1916- Abre o credito rxtraordinario de 5 :000~
para or-coJTer ao pagamento devido a Raymnndo
Augusto Maranhão, dr accôrdo com a e~eriptura
publica laV!'ada em notas do tabellião Damasio
de Oliveira, desta Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 11 . !!:37 - FAZEIN'DA- Drcrcto do O de fevereiro de
1916- Approva a cncampaçfío feita ywla sor·.iPdadf' anonyma dP JH'eulim; 'f'anatnrium da
:,;rwiPdadP !llllflla ltihcif'i"ío •l'rdo..............
N. 11 . !):JS- FAZF.ND.\- Drcrofo dn \) dn fcvf'reiro de
1!H 6 - nassa o decreto n. 10. H2, de 18 de RCtembro do 1913, que autorizou a •sociedade do
auxilios mutuos o poculios sobre a vida l\hitua
Jlio Branco, enm sr'rlo llf'Sia napital. a funceionar
ua Hepublira ..•...•............. ·-·. ... • . • • . .
N. 11 . O:HI- FAZENDA- Decrrtn dP !) de fPVProirn de
1!} 1G- CasRa n dorJ·otn n. 11 . O!lt>, dn 26 <lo
agosto rln 1!l J.í, que autorizou a sOr\ icdadc ;Ir>
auxilios ruutuos dotacs A J\latrimonial, eom s!Sdc
n()sta Capital, a fuller,ionar Jl:l JlPpuhlit·n. t•nrn
:ti f t•t·n~·õt>.~, nos sPus t•stn In tos.. .. .. .. .. • .. • .. .
N. 11 . !l W ---FAZENDA- DPrrdo de ll dn fevereiro do
I !l 1G -- Approva a Pneampa~:fío da soc:iedade Gar·antia do J'ulnl'o, r~om s(•dP om .Juir. de Fóra,
JlP]a Sfll'ierJadl' rJe peeuJio~ 1\ '\Jjna,; nPI'af'fl, f~Olll
:-;t'dr> na Illi'Rnm r·idatk ..........•••••• ·-·.....
N. ·J J. ~l-11 - J"AZEJN11H- Draclo de !l de ft>verciro dn
1!}tf>- Aut.orir.a a Caixa Populav, socindadc maranhrnse dn rwnsões. a fmH·t·-ionm' nn llepublir·a
n appt·ova, c:om altl~rar:õrs, os seus estatutos..
N. 11 . 012- JUSTIÇA E NFJGOCT!OS INTERIORESneereto de !l de fevnreiro de 1916- nrt'\a mais
ltma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na coman·a da eapitnl dn Estado dn Espiritn
Santo .................. ·-· ......•. ·-·.......
N. 11 . !H 3 - .JUSTIÇA E NEGOCJOS INTERIORESDecreto de !l de fevereiro dP 1\HG- nrr~a mais
uma bl'igada dr infantaria de guardas nar,ionaf's
na eomarca df' n i o PrPto, no F.stado rln 1\finas
f:Prar.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . . . .
N. 11 . 9H- .JUSTIÇA ;F, NEOOnTOS liN•TERIOllEST>reJ.·rto dn f) dP fnvNriro de 1!HG-Abrc ao
M ínistPt'io da .Tn.~tir,a n N'f'lgoeins Intrriores o
t~r·t~dito r·~lll't:ial dr :l:? :!J8'i~H 1 :?!1 para pagamento
a .Jos1' da Si h· a & Comp. d~ matct'iaes, pnr
eo:;tes fof'nociclo.s no anno dP 1\ll:l n dl's!.inadn;;;
ao palar,in da Pr·n~icll'nt·ia da lll'publiea........
N. 11.fl'.rí-.TUSTTÇ.\ 1•~ NEUOCIOS •T\TTERTOllESJ)pprpfo t!P \) dr• f'I'Vf'l'f'i 1'0 d•• Hl f(;- Divirln l'lll
duas a C11radoria Gpr·nl dP llrpltiios dn Distrif'fo
J<'Pr!Pral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. !lHi- YL\r}\0 F. Onll.'\S PTTnLTC.\S- Drrt'eto
dP ~) rle ff'Yf'I'Piro dl' 1!Jlli-Ahrn ao Ministrrio
da Viação e Oht·as Fuhlil'a'l o erPdito dl' l't'is
G\lZ: 308!1\70:!, metade ouro, metade JlUPPI, para
pagamento :í Rociétll '1\nonymn du Gaz de Rio
de Janeiro, por ter sido insuffieirnte a eonsignação votada para o excrdeio de 1915.. . . • • •.
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N. 11.947- VIAÇÃO E OBTIAS PUBLICAS-Decreto
de H de fnvPrciro de 1\116- Abre ao Minisft~rio da Viat;ão e OIJt·as Publicas o credito de
:!:2: 6GH~33:!, desfinadu a o~:correr ao pagamento
dos YetwimPntos que eomvctem, no exercício de
1!1 15, ao.; ·~x- i llS[H'L'Iot'l'i'l, addidos. de portos,
J·ios e eanaP,.;, das ...,Iradas e das obras contra
as scccas. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

1 'i'l1

N. 11.\HS-VJAÇ;W J;; OBHAS PUBLICAS-Decreto

de !) de fevcrci t'o de 1\116- Abre ao J\linistcrio da Yiacão t) Obras Publicas {) credito de
81 :000*, dc:;t.iuado a oecorrer ao pagamento dos
vencimt•ntos que cOlll]Jetcml no exercício de
19lü, aos iiiSJII~I'.tore,.;, addidos, de portos, rios e
t•anaPs, daR pr;f t·adas e rle obras contra as seccas.

145

N'. 11. 91!!)- VIAI)ÃO J<: OBHAS PUBLICAS- Decreto

de 9 de fevcrt•.lt·o de 1!J16-Abrc ao Ministerio da Viação " Obt·as Publicas o mediw extraordinario de lü: 310$ para completar o pagamento das Yantagens pecuniarias que competiam
ao engenheiro :Ernesto Otero, chefe de secção
addido da 1nspcctoria F~·dcral do Portos, Rios
c Canaes, no auno de 1914.. ... . . ..• . . . . . . . . . . .

146.

N. 11. 9ri(l- .TUSTIÇ,\ E NEGOCIOS INTERIORESDecreto i.lc Hi de fevereiro de 1916 -L- Crêa mais
uma brigada de infantaria de •guardas nacionaes
na comarca de Prados, no Estado de Minas Geraes ..................... ·-· ............. ·-·.
I
N. 11.\151 - :FAZENJ )/\.-Decreto de iü de fevereiro de
1916- Appro\·a o regulamento para a arrecadação e fiscaliza(:ão do imposto de consumo...

147

N. 11. 95~- FAZEJ'ü)A - necreto do 16 de fevereiro de
19Hi _:_Manda continuar em vigor o saldo de
31 :G50$ do eredito abr,r·to pelo decreto n. 10.091,
de 2G de fovrt·piro do 1913...................

273

14G

N. 11.!.15:1-FAZNi'U>A-Docrcto de 1G de fevereiro de
1\J 16- Abre ao Ministerio da l~azenda o cre-

dito Ue 665 : [;67$500, supplementar á verba 3"
-Juros c amortização dos emprestimos internos- do or(:amPnto do mesmo ministerio
para o cx,,rciein de 19H}.....................

273

i\". 11.051- FAZENDA- Decreto de iü de fevereiro do

11916 ~ AnJH'oYa a cucampacão da soeiedac\e de
pc1~ulios A Bonifieadora. com séde em Barbacena, pt>la soeh•dadp de JlCCulios mutuos c\
.:\linas c:rraPs, eom sédn Pm Juiz de Fúra....

2'H

N. 11. 955- FAZENDA- Decreto de 16 do fevereiro de
1916- Appr.ova eom alterações as resoluções da
assembléa geral extraordinaria da ·COm,Panhia
de seguros Intm·ossc Publico, realizada em 28
de abril de 191-1 ..•.•.•• ., •. ·:· •.•••.•.• :.:- •.• ~·~·.· ••• ·.:
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11. !J5G- FAZENDA- Deüt·nto de 16 de fevereieo de

1!J16- Providencia sobre Q pagamento de juros
das -cautelas e Ietl'Us, papel, emittidas pelo Thesouro Nacional. •••........• ' ............. ·-..
..\f. 11 . !J5 i _:FAZENDA- Derreto de 16 de fevereiro de
1916-Cassa o decreto n. 10.308, de 2 de julho
de 1913, que autorizou a sociedade de peculios
Paz e 1:-.abor, com séde em Hecife, a funccionar
ua H.epublica. • • • . . . . . . . • . ... • ... . . . • . . • . • • • •.•
N, 11. !J38- FAZENDA- Decreto de 16 de fevereiro de
1!J16- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito
de H: 135$7:20, papel, supplementar á verba :na
- Po~centagem para a cobrança executivado orçamento do mesmo ministerio para o exel'cicio de 1!J15 ••.••.•......•.. ·- ••••.••.•• _. ·-·:
!'\. 11. \15\J- FAZENDA- Dect·cto de 16 de fevereiro de
1!J16-RectiHca o def)reto n. 11.809, de 9 de
dezembro de 1915'...........................

275

276

276
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N. 11. !JüO- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De-creto
de Hi de fcvet·cit·o de 1!) 16- Substitue os artigos 6", 28, 30, 31, 37, 53 54 e os quadros do
pessoal da Administração êentral da lnspectoria
Federal de Portos, llios c Canacs c da Fiscalização dg Porto do Hio de Janeiro, constantes
do regulamento approvado pdo decreto nuwcro J 1. 5:.!ü, de 17 de março de 1915.. • .. • .. . •
N-. 11.\161- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-Decreto
de 16 de fevereiro de 11HG -Abre ao l\Iinistel'io
da Viação c Obras Publicas o credito de réis
500 :·000$ vara eoneJu,:fio do trecho da estação
Hio Branco ú Villa de Santo Angelo, na ,gstrada
de Ferro de Cruz Alta ú foz do Jjuhy •• . •.. . • • •

277

N. 11. \Jl\~- F,\7.EJ.\''DA- neerdo de 18 de fcvcr·ciro de
1!JHi- Abr•p o et·edito ck 3ü6 :!i30$ par·a pagamento ao Estado do llio de Janeiro do preço
das terras devolutas sitas nas bacias dos rios
l\lantiquira ~~ XPn'm, munieipios de Vassom·as,
Jguasst't e J>clr·opoli.~, adquiridas por ol'dem do
'I inisll'I'io da Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . •
N. 11. !JG3- HELAÇõES EXTEIUOfiES- Decreto de 21
do fevereiro de 1!J16- Abre ao Ministerio das
fiP!a()ÕI'S Ext.el'iores o ·credito de J W :000$, ouro,
supplnmeutar á verba 11" -rE,xtraordinarios no
exterior -4 do art. 21. da lei n. 2. !J24, de 5 de
janeiro de _1915.............................

lZ81

N. 11 . !J61 - FAí':l<~NJH- Dcci·eto de 23 de fevereiro de
1!11G- Approva a cneampação da sociedade
Mutuaria Amparo das Familias pela A Minas
Geraes, de Juiz de Fóra. . . . • . . . . . . . .... . • •.. . . •
N 11. !J6rJ- FAZENDA- Decreto de 23 de fevereiro de·
1D16~Cassa o decreto n. 10.430, de 10 de se-
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tembro de 1913, que autorizou a sociedade Segurança Paulista, com séde na capital ·do Estado de S. Paulo, a funccionar na Republica.. •.

283

N. 11.966- F AZENDIA- Decreto de 23 de fevereiro de
1916- Cassa o decreto n. 10.421, de 3 de setembro de 1913, que autorizou a sociedade de

peculios O F-uturo, com séde em Recife, a funccionar na Republica ..• ·- ••.•••.••••..••• ·-· •.
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N. 1 i. 96'7- F AZEN'DA- Decreto de 23 de fevereiro de
1916- Cassa o decreto n. 10.084, cte i9 de fevereiro de 1913, que autorizou a sociedade mutua

de segums ·.Mutua Central, com séC!e em Palmyra, Minas Geraes, a funccionar na Republica.

284

I

N. 11. 968- FAZENDA- Decreto de 23 de fevereiro de
1916- Cassa o decreto n. i0.083, de i9 de fevereiro de i913, que autorizou a Companhia Agrícola de Seguros, com séde em S. Paulo, a funccionar ria Republka ..••.•...••••••• -· ••.•••• ·
N. 11.969- FAZENDA- Decreto de 23 de fevereiro de
1916- Approva a operação realizada entre as
sociedades A Segurança da Família e A Amparadora, ambas com séde em Curityba, Estado do Paraná.............................
N. 11.970- FAZElNDA- Decreto de 23 de fevereiro de
1916- Approva a operação realizada entre as
sociedades Jris Paranaense e a Amparadora,
ambas com séde em Curityba, Estado do Paraná.
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N. i L 97 i --'-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 23 de fevereiro de 19i6- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comaDca de Santa Leopoldina, no Estado do
Espírito Santo..............................

285

VIAÇ1l0 E >OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 23 de fevereiro de 1916- Cassa as regalias
de paquete concedidas aos vapores Cabral, Continente, Ypiranga c Caxias, de propriedade da
Companhia ue Navcgar:ão a Vapor do :\faranhão
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N. 11. 972 -

VIAÇ,\.0 E OBRAS PUBLICAS- ,Decreto
de 23 de fevereiro de 1916- Abre·ao Ministerio
da Viação c Obras Publicas o _credito extraordinario de 2. 200:000$, destinado á liquidação
das contas da Estrada de Ferro de Itapura a
Corumbá, relativas a exm·cicios anteriores ao
de 1916.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.• . • . • • . . .
N. 11.971- VIAÇ,\.0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 23 de fevereiro de 1916- Approva o projccto e orçamento, na importancia de réis
214:952$8510, para a construcção de novos desvios na estação de Agua Branca, da S. Paulo
Railway Company, Lim!ted •• ~ • • . . . . . . .. . • • • . •.

X. 11. 973 -

286

287

XVI

INDICE DOS ACTOS

Pags.-

N. 11. 9/;-}- IlELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 23
do fevereiro de 191G- Publica a adhesão da
!<'rança, pl'la Colonia da Costa I<'ranceza de Somali~, ú ColiY!'IIÇão Tel!'gi'Uphica Internacional
de S. Pelet·sbmgo ...•........... ·-·.. . . • • . . . .
N. 11. !Hu- RELAÇüE:S EXTEHIORE8- Decreto de 23
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N. 11. 977- FAZENDA- Decreto de

-i de março de
1916- Appnwa a encampação da sociedade
Uarantia das Famílias pela A !\I i nas Geraes ... ·:
N. H. 9/8- AGRICULTURA, INIHJSTRIA E COI\11\fERClO-Decreto de /1 de março de 1916-Declara sem efl'rifo o decer-to n. 11 .638, de 15
de .iulho de I !H~, fJIH' a h riu ao Ministerio da
Agricultura, lndm:tr·ia " Co111mcrcio o credito
de 5 :::118$~181 ·-·. ·-· ..•. ·-· .....•. ·-·. ·-·....... .
~. 11.979- AGRICOL'l'Ull:\, 1NDUSTIUA E COMMERCIO- Decreto de 4 de março de 1916 -Abre
ao Ministerio da Agricuitura, Industria e CommeriCio o credito de 2-í: -í!}6$-H8, supplementar á
verba 2"- PPssoal cou t.ractado- art. 78 da lei
n. 2.!J21, de G de jaudro de 19lG..............

N. 11.980- VL\Ç1\.0 :N OBHAS PUBLICAS- Decreto
de 4 de mm·ço de 19 W- Approva as clausulas
para a rPvisão do cont.1~aeto crlebrado :em virtude do doereto n. 8.10:!, de 21 de julho de
1910, com a Companhia Yi~ção I<'errea de ltabapoana •...................... ·-· . ..• . . . • . . •
N.- 11.981-GUERfiA-DPcreto dn 8 de março de 1916
- ApproYa o regulanwuto Ue tiro para metralhadoras ........•.............. ·-· ·-·.. . . . . . •
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dP 8 de mareo d_e 19 1G- Approva os projectos
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N. 11. 983 -FAZENDA- Decreto de 10 de março de
HHG- Autoriza o ministro da Fazenda a
mnittir, de aorôrdo com as disposições do dem·eto n. 11. ü9:i. de 28 de agosto de 191·5, a
quantia de 10.000:000$, em notas do Thesouro
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N .: 1 L !)85- FAZENDA- Doere to de 15 de março de
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de 121: 11'1$0HJ, suvplcmentar :'i verba 8•-
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Recebedor ia do Districto Federal- do orçamento para o exercício de 191·5', afim de occorrer·
ao pagamento de porcentagens do pessoal. • • • • .
N. H .·W!6- FAZENDA__:._ Decreto de 15 de março de
1916-Cassao decreto n. f0.200, de 30 de.abril
de 1913, que autorizou a sociedade União Brazileira, com séde em S. Paulo, a ftinccionar- na
Republica •••••••..•...•••• : ...••• ,_, -· • . • • • • •
N. 11 . 987 -JUSTIÇA E NEGO CIOS IN'DE'RIORES Decreto de 15 de março de 1916-.Crêa mais,
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
no município da capital do Estado de Pernambuco ••••.•.••..•..••. - • • • • . • • . • • • • • • • • • • • •
N. 11.988- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 15 de março de 1916 -'-· Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comarca de :cachoeira de Itapemirim, no
_Estado do Espírito Santo. . . . . . . . • • • • • . . • • • • •
N. 11 .989- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 15 de março de 1916- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comarca da capital do Estado do iEspirito
Santo • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • •. • • • . . • . • •
N. 11.990- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 15 de março de 1916- Crêa mais
uma bTigada de infantaria de guardas nacionaes
na coroareª- de Alegre, no E~ado do Espírito
Santo •..... _. . . . • . . . . . ..• . . • • . . . • . . . • • . . . • . •
N. 11."991-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 15 de março de 1916-·A'bre ao
1\linisterio da Justiça c Negocias Interiores o
credito CSflP'l'Íal de 21 :380$540 para OCCOI'I'et•
ao pagamento á Santa Casa da Misericordia do
ll.io de Janeiro dos funeraes do senador Pinheiro .::V1achado. . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . • • . . •
N. 11.992- YIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto
de 15 de ma1·ço de 1916- Approva os estudos
definitivos c o respectivo orçamento, na importancia de 596:001$892, do trecho de Thc..:
resopolis á Varzea, com a extensão de 3"'m,937,
da Estrada de Ferro de Theresopolis. . . . . . . . .
N. 11.·993- VL\.Cj,\'Ü E OBRAS J>UBLTGAS- Decreto
15 de março de 1916- Concf)de á Companhia
Nacional de San~gação Costeim os favot·Ps de
que go,;a o Llo;vd Bmzileil·o, excepto a liUbvenção, pam o spt·vir;o de nav .. gação rngular
Pll!n~ os portos da n.. pulJiiea, a que se rcfr1·e
o dcerelo a. 11.1 i\, dP 3 de novPmbro de l!JI•::i.
N. 11. 9!H- \'I:\.f].\0 E OBRAS PUllLIG.\.S- Decreto
de 15 de mat·ço de 19lli- Approva os estudos
e orçamentos, na importancia de 1.63:? :773$164,
, . JJa,r_a o. JH'olongamento da Jinha do Rio Claro a
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art. 103 da lei n. 3. 08fl, de 8 de .i anciro de
1916 ......... ·............. ·.............• :..
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iN.: 12.005- VIAÇ,\10 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 22 de março de 1916 -~ Supprime na Dire-

ctoria Geral dos Correios dous Jogares de• amanuenses, 13 de praticantes de 1• classe' e tres
de ·praticantes de· 2• <Classe .................... ,
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dezembro de l!H'i o prazo fixado á Manáos
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_restante da muralha do cáes e respectivo aterro
12.007 -MARINHA-Decreto de 29 de marco de
1916-Extingue o Commando da 1Defesa· Movei
do Porto do Ilio de Janeiro, e crêa o da Base
de SubmersiYcis .......................... .
12,008- GUERHA- De ereto de 2!J de marco de
1916- Approva ü regulamento para instruccão
e ser·dços gel'aes nos corpos de tropa do Exercitu ••••• '· ••.•....••......•••.•..•••••• .,....:
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para ft.Ineeionar na llepublica .••.. , ......•...
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o Governo em ü de abril de Hl12 •.. ~-· .•..•. ~
N. 12.012_:_AGnTCULTUHA, INDUSTRTA E COMMER.Cl'O-~DeerPto dP :!U de março de 1916'l'mnsfNe as ~tiliPs da Eseola Supel'ior de Agrieultura t~ .l\kdieiua Vetet·inat·ia e da Escola
Média ou 'l'heor·ieo-Pl'atiea da Bahia e reune
('m um s{J 0:5 dnu~ mencionados estabelecimeütos de rusiuo P a J<~seola de Agricultura
annexa au Posto Zoolechnico l•'ederal de Pinheiro, com a denorniua~:ão de Escola Superior
de Agl'ieultura " ~\I ed ieina . Y eterinaria ..••...
. N. 12.013'-'-'--'JUS'flÇA E NEG·OCJOS INTERIORESDect·eto d~> '.!!J dP mai.'I,'O dr1 1HHi- Crêa uma.
JJrigada de infantaria de guardas nacionaes na
coman~a de Rio Bonito, no Estado de Goyaz .•
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N. 12.015- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 5 de abl'il de 191-6- Crêa mais unia
bl'igada de eavallaria de guardas nacionaes na
comarca da eapital do Estado ele .:\1atto Grosso.
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N. 12.016-VIAÇ_=\10 E OBRAS PUBLICAS--Decreto
de 5 de abril de 19Hl- Abre ao Ministerio da
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de :!8 de outubro a :H de dezembro de Hlll.
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dos art~. 18, 19 c ::!0. dos estatutos da sociedade anonyma de peeulios por mutualidade ,<\,
,\mparadora, com séde em 1Curityba, Estado do
Paraná, feita pela a~sembléa geral extraordinal'ia de ::!i de fevereiro de 1916............
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N. 12.019- VIAÇ,\<0 E OBHAS PUBLICAS--Deereto
de 5 de abril de 1916 - Abt'e ao .Ministerio da
Fazenda o credito espeeial de 10<),;0742$292
para pagamento a Jost\ AlvPs da Silveira e sua
mulhel', em vil'tudc de sentença judiciaria...
N. 12.020- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--Decreto
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N. 12.023 ~ :\IARINHA- Decreto de 12 ·de abdl de
1916- Grêa a Escola de l\lachinistas Auxiliares
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N. 12.025- AGRICULTURA, INDUSTRTA E COMMER~
cw_:_necreto de 19 de abril de 1916-Approva o ·regulamento para a execução da lei
n: 3.070, Qe 31 de dezembro de 1915, concernente á fabricação da manteiga e :í sua f'isca-·
lização e defesa commercial ..... • . . . . . . . . . .
7 40
N. 12.026-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES. Decreto de Hl de abril de 1916- Crêa uma
brigada de cavallar·ia c. outra de artilharia e
mais uma df' infantaria de guardas nacionaes
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Geraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
750
N. 12.027 -JUSTIÇA J<; NEGOCIOS. INTERIORESDecrf'to de 19 de abril de 19Hi- Crêa mais
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Goyaz ... _... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
N. 12.028-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto d~19 de abril de 1916- Abre ao 1\linistel'io da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de 700:000$ para soccorro
e assistencia á população flagellada pela secca.
751
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de abril de 1916 -- Crêa um consulado em Gothemburgo ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
751
N. 12. 030- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 19
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e a Dinamal·ca, assignada em f:openhague, em
27 de novembm de 1!H 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
752
N. 12.031- AGRICULTUR.\, I~DUSTRL\ E CO•:\fMERCIO- Decreto de 26 de abril de 1916- Abre
ao Ministel'io da Agricultura, Industria e Commer·cio, o credito de :?1 :3·50$771, supplementar
á verba 19" _, E.ventuaes- art. 78 da lei numero 2.9:?4, de 5 de janeiro de 1915.......
7r:i5
N. 12.032 -JUSTIÇA .E NEGOCIOS INTERIORESDecret.o de ·:!G de abril de 191 ()- C1·{la mais
uma brigada de infantaria e mais uma de cavallaria dP guardas nacionaes na comarca da
capital do Estado de Minas Geraes. . . . . . . . . . .
7:55
N. 12.033--VIAÇ.W E armAS PUBLICAS-Decreto
de 26 de abt'il de 191G- Autoriza o desconto
de ~ t1. 67 %, na im portancia computada semestralmentE', como valor das obras executadas no
porto da Vietol'Ía, li e accõrdo com a tabella. àn
'ifi6
preços approvada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.034- FAZENDA- Decreto de 26 de àbril de
1916- Cassa o decl'elo n. 11.305, de 11 de
novembro dr. 191-1, que autorizou a sociedade
de seguros Economia Popular, com séde em
S .. Paulo, a funccionar na Republica........
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N. 12.035- FAZE:NDA- Decreto de 26 de abril de
1916- ca~sa os drr,rntos ns. 11.017, de 12
de agosto de t9H, e 1l .248, de 28 de óutubro
do mesmo anno, referentes ao funccionamento ·
da sociedade Dotal Juiz de Fóra............
N. 12.036- VIAÇ.~O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 2 de maio de 191f:i- Approva os estudos
definitivos r o orçamento, no total de reis
1. 469 ;!!50~499, para a reconstrucção do trecho
da Estrada de Fel'l'o Therezopolis cornprehendido entrn J_>iedade n Raiz da Serra...........
N. 12.037- FAZENDA- Decreto de ·Í de maio de
1916~ Cassa o decreto n. tO. 913, de 27 de
maio de 19H, que aytorizou a sociedade mutua
de seguros Soberana, ·com séde em S. Paulo,
a funccionar na Republica e approvou; com alterações, seus estatutos ... : .... '. . . . . . . . . . .
N. 12.038- FAZENDA- Decl'eto de 't de maio de
'1916-Cassa o decreto n. 10.172, de 16 de
maio de 1913, que autorizou a sociedade ano.nyrna de peculios e rendas A Americana, com
1s:éde em Recife, a funccionar na Republica.. ••
N. 12.039- FAZENDA- Deerrto de !t de maio de
1916- Cassa o decreto n. 11.372, de 2 de dezembJ•o de 1914, que autorizou a sociedade de
peculios A Fraternidade Universal, com séde
em S. Sebastião do Paraíso, Minas Geraes, a
funceionar na ~epublica . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
N. 12.040-FAZENDA-Deereto de 1 de maio de
19Hi-Cassa o déereto n. 11.121, de 30 de
setembro de 1911, que autorizou a sociedade de
peculios J<:::stados Unidos, conJ, séde em Bello
Horizoritt~, a l'uneeionar na Rrpublica. . . . . . . •
N. 12. OH -FAZENDA- DPerrto dr !t de maio de
19!ti-Redifiea o dPI'I'eto n. 11.915, de ~ti de
janniro fi udo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • .
N. 12.0~:!-JUS'I'IC.\. E Nf.:COCJOS INTEIUORESDecreto tk .. 1 de maio de Hl I ü -- Crêa mais
uma brigada de inf'anlaria de gual'das naciowws na t\OlllaJ'ea da t•apilal do Estado do Espírito Santo ................... .'. . . . . . . . . . .
N. 12.013- JUS'l'lCA E NEUOCJOS INTERIORESDecrnto de. 't de. maio de 1916- Crêa rnais
uma brigada de cavallal'ia 1le guardas nacionaeR na: eomarca da ~·apitai do Estado do Rio
G1·ande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•
N. 12.01t!•--JUS'l'JÇA E NEWJCIOS TNTERI>ORESDecreto de '• de maio de J 9Hi- Abre ao Ministerio da Justiça P Negocios Jntct·iores o credito de 10:000$, pam pagamento da subvcllf;ão
do anuo de 1915 :i Ro1~iedadc de Geographia do
Rio de Janeiro •...••.•••.•......•.• ._., •••,. •.• .•1

757

757

758

758

759

.75fl
760

760

760

7611

DO PODER EXECUTIVO

XXIII
Pags.·

N. 12.045- Não foi publicado.
N, 12. 04(}- .F.\ZENDA- Decreto de 10 de ·maio de
1tl16- Approva a encampação da · sociedadó.
mutua de prculios A Conservadpra pela A Rio
de Janeiro . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • • ..• . . ... . . . . . ..
N. ;12.047-FAZENDA-Decreto de 10 de maio de
·
i!H 6 - Cassa o deereto n. 1O. 503. de 23 de
outubi'o de 1913, que autorizou a sooiedade de
auxilios mutuog Fraternidade Pernambucana a
funccionar na Republica. . . . . .. . . . . . . ..• • • . . . .
N. 1:2.048-FAZENI)A-Decreto de 10 de maio de
1916- Approva, com alterações, as resoluções
da assE>mbléa geral extraordinaria de 26 de fevereiro e 13 de marco do corrente anno da
sociedade Monte Pio da Familia, com séde em
S. Paulo.....................................
N. 12.049- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 10 de maio de 1916- Crêa mais
uma brigada de ·cavallaria de guardas nacionaes na comarca de Grajah(I, no Estado do Manhão . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
N. 12.050-JUSTIÇ.\ E NEGOCIOS INTERWRESDecreto de 10 de maio de 19Hi- Crêa mais
uma brigada de cavallaria de guardaS nacionaes na comarca de Grajahú, no Estado do MaMatto Grosso . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12:051- VliAÇ,\10 E .OBRAS PUBL'ICAS·--'-Decreto
·de 10 de maio de 1916- Proroga até 7 de outubro do corrente anno o prazo para a conclusão• da .com;truccão da linha de Nilo Pecanha
a Iguaba Grande (prolongamento da Estrada do
Ferro Maricá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.052-RELAÇõES EXTERIORES-Decreto de 10
de maio de 1916- Supprime o ;consulado em
i~iume, Reino da Ilalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.053- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 10
de maio de 19Hi-.Supprime o consulado em
Pisa, Reino dn ltalia ...................... ,
N. 12.05.'1-FA7.E:\TDA-·Decreto dP. J7 de maio de
1916-Gas!-la p d'-·ei·eto n. 10.9.94, de 20 de
julho de 19J 1, que autorizou a soeiedade mutna
de pecuJiog União Dotal Brazileira a funccionar na Hepublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12,055 - FAZEND.\ ~Decreto de 1-7 de maio d<>
1916-Cassa o decreto n. 11.186, de 7 'de outubro de _191'1, que autorizou a sociedade de
auxilias mutuos ·Perseverança do Recife a
funccionar na HPp~blica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.056- FA7.ENDA- Decreto dE' 17 de maio de
1916- Cassa os decretos ns. 1O. 644 e H. 029,
de 31 de dezembro de 1913 c 29 de j~mho de
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l!JH, ref'errn!P>: nn func~eionamrnto da floril'dade de petmlios -'li nas Central, com séd-c em
Harbac<'na, E~tado de l\l i nas Orraes...........
12.057-FA;!,ENDA-Deereto rk i'i de maio de
i 9 LG- Cassa os decretos ns. 9. 809 e '1 i . 086,
de 9 de outu!Jro de 1 tll2 e 19 de agosto de
1911, referentes ao funt:cionamento da sociedade dP peculios A Univrrsal, com séde nesta
Carital . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. 058- FA;!,E~ DA- Drcrrto dP 17 dP maio de
19l<i-Cassa os decretos ns. 11.072 e 11.251,
respeetivanwnte, de 19 de agosto e 28 de outubro de 1DU, referentes ao J'unccionamento da
sociedade mutua de peeulios Juiz Forana, com
S('de em Juiz de Fóra, Minas Geraes.........
12.059- F,\;I,ENDA- Decreto de 17 de maio de
1916-Cassa o decreto n. J0.435, de 10 de
setcmht·o de '1 !H3, que autorizou a sociedade
mutua dP pcculios A Redemptora, com séde em
Juiz de Fôr'a, Minas Gemes, a funccionar na
Republira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
12. OGO- FAZENDA-- DecrPtn de 17 dP maio de
1916-Cassa o decreto n. 10.815, de 18 de
março de 1911, que autorizou a sociedade de
seguros mutuos Realidade, com séde em Barhacona, l\linas Geraes, a funccionar na Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. OG 1 -- F.\ZE~DA -- Decreto de 17 dr maio de
191G-Cassa os decJ,eto~ ns. 10.011, 11.019 e
i 1. 2%, de :.?3 dr julho, 12 de agosto e 4 de
uovembJ'o de 1OH, rrfnrentes ao funccionamcnto da ~iciedade mutua S. Paulo Dotal, com
sl'•de na rapital de S. Paulo...................
12. Ofi2- FAZE~DA ·- DrcrPto dP 17 de maio de
l !lI 6 -- Ca~sa o dect·eto n. 11 . 365, de 11 de
novemln·o de ·19H, (jiH' autorizou a sociedade
de s+~guros mutuos Dotal Jahuense, com séde
Pm .lahú, Estado de 8. Paulo, a funceionar na
HPpublica ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
1'!. O!i:!- FAZF,N DA -- DecJ·do dr I i dr maio r! e
191()- ,\hf' ao l\'lini<;terio da Fazenda o credito dP ih .001~17-1, supplernPntar ú Yerba do
§ 27 do orc;::-~mento do exert~ieio de 1915 do
mesmo ministel'io, para occoner ao pagamento
de porcmüagrns pela e.Pbran~:a executiva....
1 Z. OG't- FAZENDA- Drct·eto de 17 de maio de
19LG-Abr·e ao .Mini~tcrio da Fazenda, o CJ'edito dr ()() :797$377, papel, supplementaP á
verba 8" -- Reeebedmia do Di~trieto Federaldo orçamento de 1915 do mesmo ministerio,
para occorrer ao pagamento das porcentagens
aos robradores daquella repartição ....•.....•,
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N. 12. 0&5 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 17 maio de 1916- Approva

a !'eforrna dos estatutos da sociedade anonymà
...... ... ... ... ... .... ..
12.066- JUSTIÇA F~ NEGOCI.OS INTERIORESDecreto de 17 de maio de 1916- Crêa mais
uma br·igada de infantaria de guardas nacionaes no município de Recife, no Estado de
Per·nambuco ...........•....•...•.. ·. • • . . . . •
12.067 -JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERI'ORESDecreto de 17 de maio de 1916- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na cnmar·ca de Santa Cruz, no Estado do
Espírito Santo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . .
12.068- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES,Decreto de 1i de maio de 1916- Crêa mais
uma brigada de cavallaria de guardas nacionaes na comarca da capital do Estado do Rio
Grand~ do Sul • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • • •
12.069- FAZE;\IDA-Decreto de 19 de maio· de
1916- Approva as resoluções tomadas pela assembléa geral extraordinaria dà sociedade de
·peculios mutuos A' Barbacenense, com séde
na· cidade de .Barbacena, Estado de Minas
Geraes, realizada a 10 de abril do corrente
anno, alterando os seus estatutos.. . . . . . . . . . .
12.070- GUERRA- Decreto de :?5 de maio de
1!H6- Abre ao :.\Hnisterio da Guerra o credito
especial de 9 :\HO$, destinado ao pagamento de
vencimentos a Americo Francisco Villa Nova,
official da secretaria d'o cxtincto Arsenal de
Guerra da Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
1!?. 071 - fiUERRA- Decreto de 25 de maio de
1916- Abt'<' ao Ministrrio da Guerra o credito
especial de 1 : :!67$7 H pal'a pagamento devido
ao 2" official Alonso de Niemeyer. . . . . . . . . . .
12.072- AGI1ICULTUR.\, T:'\DUSTRIA E COMMERr.ro- Deer·eto dP 25 de maio de J916- .\bre
ao Minister·io da Agricultura, Industria e Commercio o credito de L10:000$ para attender ás
despezas de Estação Experimental para a Cultura da Sel'ingueira no Estado do Amazonas
durante o anno de 1915.....................
12. Oi3- .JUSTIÇ.\ E NEG'OCIOS\ INTERIORESDecreto de :!5 de maio de 1916- Distribue,
cJa quantia de 22 :065$7H, votada de mais nas
·verbas ns. 12, 16, .22 e 32 do orçamento de
1915 do Ministerio da .Justiça e Negocio;; Interiores, a importancia de 13:942$500 votada
de menos no mesmo orçamento, sendo réis
12:042$500 na verba n. 15 e 1:900$ na
verba ·21 •...•.••..•••••.•.. ~.•..•. ·-· ...••.•,
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de Pernambueo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 12.075- VH(J_:\0 E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 25 de. maio de 19-10- Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito especial
de 71r1 :285$ para pagamento ao engenheiro
Tu li o dP Alencar Araeipe ............• ·-·....
N. 12.076-VJAÇ.\0 E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 2·5 de maio de 1!H6- Approva a planta
para as obras a serem executadas na estação
.de Henrique IGalvão da Estrada de Ferro Oeste
rle !\1ina,; I' doi'> trnenos a desapropriaJ', com
destino tí>! mesmas obm.~.............. ..• • • • •
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796
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N. 12.080- GUERRA- Decreto de 31. de maio de
1916- "\ltPI'a o re~nlamento appr·ovado pelo
decreto n. 6.917, de 8 de maio de 1908, na
parte rcfrrcntP ao~ art~. 95, 101 e 109.... ..
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N. ·12. 079 -JUSTIÇA E

N. 12.081---FAZENDA-Del:t·eto de 31 de maio de
191 ( i · - Approva as altrrações dos estatutos do
Banco do Brazil, f<'itas Plll assemblc;a gemi exf raorclinaria ciP :! 'r rfp ma io cic 1916. . . . . . . .
N. 12.082 -- FAZE:\'J)A- Decrr•lo ci<> 31 de maio de
1916 -'Abre, pelo Ministerio da .Fazenda, o credito PspPein I dr 1 R :750~- para pagamento aos
IPgitirno~
snc1~essorrs tlP Carlo~
Rheingautz,
proveniente de juros 1k 150 apolices que drixaram de rrrPhPr nos annns riP Hl09 c 1910 e
1" sPmr~trr de 1!11 I .•........•.. ·. . . . . • • . . . .
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N. 12.085- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 31 de maio de 1916- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de S. José do Calcado, no Estado do Espirito .Santo •.•...•• .-. •••.•• .-. •• •.•J
N. 12.086- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESP.~c.r~w. !)p ,31_ .cfe..maio de _1916-Crêa m!J-is
uma brigada de infantaria de guardas naclOnaes na comarca de Affonso Claudio, no Estado
do Espirito Santo ..............· : • ... ·-. •.• •
N. 1.2.087,--JUSTIÇA E NEGOCTOS INTERIORESDecreto de 31 do maio de 1916 ~ Crêa mais
uma brigada de infantarià de guardas nocionaes na c~omarca de Jahú, no Estado de São
Paulo .........................·............ ·
N. 12.'088..:.L'V'IAÇí\O E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 3~ de maio de 1916- Autoriza a celebração
do contracto para o serviço de navegação costeira· do Estado da Bahia. . . . . . . • . . • • . . •.• . . .
'fi .. 12.089~ VJAÇ.W E 10BRAS PUBLTCAS-Decreto
· de 31 de maio de 1916 - Abre ao Minis te rio
da Viacão e Obras Publicas o credito especial
de 660$ para pagamento de gratificação local
ao funccionario dos Correios do Maranhão, Custodio Gonçalo da. Fon~eca. . . . . . . . . . . .. . . • . . .
!N •. 12.090- RELAÇõES EXTERIORES-:- Decreto de 31
de maio de 1916- Publica os depositos de Ratificações, Actos de adhesão, Reservas e outras
declaracões de varias potencias, com referencia aos Actos assi[:(nados em 5 de julho de
1912, na Conferencia Internacional Radio-telegraphica de Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.091-JU~TICA E NF.GOCIOS INTERIORESDecreto de- 7 dP Junho de HH6........: Crêa mais
uma brigada riP infantaria de guardas nacionars na co marra ele Possr, no Estado rle Goyaz.
N. 12.092-JURTJÇA 1<: NEGOCIO~ TNTERIORF.SDeci'eto de 7 clP junho clP, 1916-Crêa mais
uma brigada d~ infantai'ia e uma d~ eavallaria
de guaJ•da~ nar.ionar" na c~omarca de Santa
Luzia, no Estado de Goyaz ............ : ... •'
N. 12,093-VJAÇ.~O E OBRAS PUBLICAS-De!lreto'
de 7 dP junho de 1916-Proroga at1\ 17 de
julho dP Hl 18 n prazo estabelecido pelo decreto
n. 10.9i3, de l7 de junho de 191-i, para conr.lusão daR obm" dP melhoramento" no Hotel da!=l
PainPir·as, da Estmda de Feno 'do .Corrovado,
:is quaes sn refpre o mesmo decreto........
N. f2. 09'~- VTAÇ.:\0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
do 7 d~> junho de 1916-'-- Approva as clausulas
para a revisão c consolidação dos contractos
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N •. 12.105- JUSTIÇA E NEGOCI.OS INTERIORESDecreto de :!1 de junho de 1911i- Crêa uma
brigada de infantaria de gtlardas naeionaes na
comarca d,e .\.nicuns, no Estado de Goyaz...
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juros de ::í o/o, papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
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Hendas t•m Por·to Esperança, Estado de Matto
·Grosso .....................•. :.. . . . . . . . . . •
N. 12.109- FAZENDA- Decreto de 28 de junho de
1916-Cassa o decreto n. 10.269, de 12 de
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mutua A Herança Popular a funccionar na Republica ..... ; . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . • ..• • • . . • •
N. 12.110- F.\ZK\'DA- Decreto de 28 de junho de
191-6--Cassa o decreto n. 10.189, de 23 de
abril de 1913, que autorizou a sociedade anonyma de peculios A União Internacional, com
séde na Capital Federal, a funccionar na Rcpublica ..................................• .,
N. 12,111-FAZENDA-Dccreto de 28 de junho de
19Hi- Concedr ao Banco Nacional Ultramarino autr.rização para estabelecer succursaes
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Parã, Atnazonas e 11agõas . .... .. .... .. . ...•
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celebrado eom a t'i rma ll. Ilebecehi & Comp.
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de ,Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . • • . . .
N. Í2.111- VIAÇ.W. E OB:SAS PUBLICAS -Decreto
de .28 de junho dP t IJ Hi- Approva o 11ro.iectn
c mçamento, na irnportancia de 1. 393 :·001$21~
das otricina,; modernas de repamção da Rêde de
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DECRETO N. 11.854 -

DE

5

DE JANEIRO ,DE

Approja o complemento do regulamento doe tiro
campanha

P~"ra

UH6

a artilharia de

O Pr~sidente da Republica dos Estados Unidos d~ Brazil·;
usando da attribuição que lhe confere o art. ,48, n. i, da
Cõnstituição-; resolve approvar cJ complemento do regtJ.lamento
de tiro para a artilharia óe campanha; que com este· baixa;
assignado pelo general de divisão José Caetano de Faria; mi- ·
nistro d'e Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95" da Independenoia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. QoMEij.
José Caetano de Faria.

Oom.plemen'to do regula:m.ento .de tiro para. a.
artilharia de .cain.panha
PRIMEIRA

PARTE

Noçõe,a sobre o tiro
I -

GENERALIDADES E DEFINIÇÕES

1. Chama-se trajectoria o caminho que o prõjectil per·
ctfrre no ar.
2. Influem sobre a fórma âa trajectória:
a) a direccão .e a velocidade· do projectil ao sahir da
bocea da peça;
bY a accão da gravidade;
c)' a.resistencia dtJ ar;
~oder Eitecutlvo...:, r9r6- Vol. II.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

d) a rotação do projectil em torno de seu eixo 'longitu•
dinal.·
Si obedeCf'sse unicamente ú direccão .e velócidlad'e iniciaes;
o projectil seguiria ·em linha recta com v·elocidade constante.1
Si a estas duas influencias se juntasse apenas a da ~avi
dade; elle descre•veria uma linha curva; cujo ponto mais alto
ficaria no meio e cujas metadiCs teriam a mesma fórma.
A resistencia d'o ai"; retardando 6 movimento do projectil
para a frente; modifica a fórma da trajectoria de tal modo
que o ponto mais alto fica mais pertu do fim, e que a curva-I
tura torna-se tantó mais forte quanto maior a distancia perc.,rrida.
.
,
A r-otação do prUj-ectil em torno de seu eixo longitudinal~
de1erminada pelo raiamento da alma; tem por fim impedir
que elle se volte no ar; isto é; assegurar-lhe a conservação da
ponta para a frente. Comi:J effeito dessa rotacão dá-se uma
derivaçliG do projectil para o mesmo lado do sentido do raiamanto.
: i '!itll!
3. Linha de sitio é a recta que une a bocca da peça ao
pontu quo se quer attingir no obj-ectivo ou em sua cobertura •.
Na pontaria directa .tambem póde ser chamada linha de mira.
Linha de visada é a que une a origem da visada ao ponto
de visada, que póde ser um ponto do proprio QJjjectivo, um
ponto de pontaria ou de referencia, a luneta de bateria, a luneta de uma peça. No primeiro caso a pontaria é directa, nos
demais indirecta.
Linha de tiro é o prolongamento do eixo da alma (OT,
fig. f).
p
T

o--~~

B

tiro.

X

Fto. i
Plano de tiro é o plano vertical que contém a linha de

Pln.no de visada é o plano vertical que contém a linha de
visada.
Angulo de sitio é o angulo que a linha de sitio fórma com
um plano horizontal.
Angulo de two é o •anguio que a linha de tiró fórma com
a: linha de sitio (TOS) . Vem a ser a alça dada á peca para
que a tra,je'ctoria corresponda á desejada distancia. sobre a
linha de sitio. ( •) .
Angulo de elevação é o que fórma a linha de tiro com um
· plano horizontal (TOX) . E' igual ao angulú de tiró mais o de
sitio com seú signal.
Angulo de t'isada ou deriva é o angulo formado peltJ
plano de visada com o plano de tiro.
(*) O angulo de tiro é pois indlependente elo anplo de litio; s.tô ~.
qualquer que seja a linha de sitio; para .alct~~tqar soblre ella • , . _ 4~
.:ia, alga,., do mumo MIUHlo a liw 4, firo.
·

4. Pooto de quéda do projectil é aquel!e em que a tr~jc~
eLor1a encontra a linha de sitio (S). · · ·
·
Ponto de chegada é aquelle em que a trajectoria encontra'
o terreno.
.
Ponto de impacto é aquelle em que a trajectoria encontra
o objectivo.
AlCance da· trajectoria é a distancia da bocca da peça ao
ponto d~ quéda. (OB, OC, fig. 2) •

~~
FIG. 2

Angttlo de qttéda é o que fórma com a linha de sitio a tangente á trajectoria no ponto de quéda.
.
5. Velocidade inicial é a que o projectil tem ao sair da
bocca. E' expressa pelo numero de metros que elle percorreria
em um .segundo se a conservasse.
.
A velocidade inicial é a maior, o angulo de tiro o menor, a
trajectoria a menos curva, o angulo de quéda o mepor, tudo
para o mesmo alcance, quando se emprega a carga de 'projeccão
completa: tiro rasante.
Quanto menór a carga de projecção tanto menor a velo-cidade inicial, tanto maior tem que ser o angulo de tiro para
o mesmo alcance; por conseguinte. trajector.ja' tanto mais
curva, ângulo de. quéda tanto maior: tiro curvo.
A velocidade restante em um ponto quàlquer da trajectoria exprime-se pelo numero de metr.os que o projectil percorreria em um segundo si conservasse a velocidade de que
está animado nesse ponto.
Com a mesma carga de projecção ella diminue á medida que o espaço percorrido augmenta. A's distancias muito
grandes - no tiro curvo do obuz, mesmo ás distancais médias - e!la torna a crescer, porque a acceleração produzida
pela gravidade na quéda do projectil é maior dó que o retardamento causado pela resistencia do ar.
.
6. Vtrtice da trajectoria é o seu pt)nto mais elevado
acima da linha de sitio.

EUe fica mais prcximo do ponto de qoéda do qoe da bocca da

peça..

Ordenada de um ponto qualquer da trajectoria é a perpendicular
quo vae delle á linha ne siLio.
·
Flécha é a ordenada maxima, que é a do vertice da tra_je-

atorla.

Ramo tUcendente da trajectoria é a parte desta anterior ao ver·
tice. A parte posterior é o ramo descendente. Este é menor e mais
corvo do que aqueJle. O angulo de quéda é maior do que o augulo
de tiro.
. 7. Espaço rasado é a extensll.o do terreno ria qual a tr a jectoria
oito ~e eleva a altura maior do que a do cbjectlvo considarado.
· Zona perigosa é a exteoslto limita ia. nas mesmas condições sobre
a linha de sitio.
8. Linha de cobertura é a qae une a crista da cobertura ()U
da mascara á bocca da J)eça (PM, fig. 3).
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Angulo de cobertura é o que fórma a linha de cobertura. com o
pla.no horizontal (HPM).
Linha de de$en{iamento de uma cobertura ou mascara em
relação a uma posição inimiga é a linha que passa por essu
posição e pela crista da cobertura ou da mascara (ON).

N

H

o
FIG. 3

.4nanlo de dcscn{iamento é o que' a linha de desonfiame_nto fórma com a de cóbortura (PMN). A grandeza do desenfiamrnto mede-se pela distancia vertical do sólo á linha de desenfiamonto. Consiüeram-so tres zonas do desenfiamonto segundo
SLla grandeza: zona do pequeno desenfiamento, comprehendendo
o do material (im,-10), o do homem a pé (1m,65) e o do cavalleiro (2m,50), zona de ..1esenfiamento médiO, entre o do cavalltiro o
o dos clarões (este ultimo de 4m); zona de grande desenfiamemoIUaior que o dos clarõCls.
·
9. Espaço morto de uma linha de fogo é a dhtnncia além da •
crista da cobertura ou mascara. que não póde ser batida. porque o·
tiro ioctdiria na massa. cobridora.
Alça mínima é a somma. do espaço morto com a distancia da
linha de fogo á crista cobndora.
li-PROBLEMAS

A RESOLVER COM AUXILIO

DA TABII:LLA DI!: TLRO

tO. Calcular uma ordenada. Sejam: da distancia de um objectivo, a a distancia no ponto CUJa ordenada se procura na trajectoria correspoadente,
e
03 angulos de tiro para essas distao~
cias. Na taoella de tiro ha uma co!umua que dá para diversas distancias o deslocamento vertical do po1to de impact'l para cada millesimo
de augmento no angulo de tiro (approximadamente
). Ora, com
o aogulo de tiro
attiogtr-se·ia a distancia. a, isto é, o pé da ordenada procurada; augmentando esse aogulo de tiro até atttogir
ter-se·ia levantado esse pontó de
ou
pela tabella,
sendo
o numero lido na columna
,
cttada e na tinha correspondente á distancia a.
Exemplo: alc;a 3.6oom; qual a ordenada da trajectoria a Soom da
peça 'l

==i37;

==i6;

==f2i;

=0,8
y=0,8X12i=96m,s

H. Determinar a abcissa do vereice .-Ella é daia pela distancia
em que a ~omma do angulo de tiro com o de qaeda e igual ao aoguto
de tiro da trajectoria · considerada.
Exemplo: alça 3.8oom; a que distancia. da peça fica o vePtice da
trajectoria 'l
A tabella de tiro dá para a.soom o angulo de tiro U9. Procurase então, a partir de 1.900, pois que o vertice só póde estar na se-
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.
'
gunda metade do alcance, a distancia para a qual a somma do an- ·
gulo de tiro com 6 de quéda dê esse valor. Acha-se para a distancia
2. iOO o angulo de tiro =60 e o angulo de quéda q=88, isto é,
+q=U8. Portanto, 2.100"' é abcksa procurada.
i2. Determinar a zona perigosa. Pela àeliniça.o (7) vimos que
ella depende do (;bjectivo considerado, isto é, ha uma zona per!•
gósa pai a o cavalleuo, outra para o homem em pé, de joelhos, etc.
Para os angulos de quéda até 200 milles1mos tem-se uma approximaçllo sulbciente para a zona perigosa pela formula

iOOOh
Z=-·---,
q
s~do

h a altura do objectivo.·
Exemplo: a 2.ooom qual é a zona perigosa para o ~material de
artilharia ?
h-tm,4o; a tabella dá q =82; portanto

!400
Z=--=i7m

82

i3. A zona desen{iada ao tiro a traz de uma altura ou: mascara
resistente póde ser calculada pela me:.ma fórmula.
"
Exemplo: uma crista situada i2m acima da linha de sitio do
uma bateria inimiga della distante 2.4oom, até onde desenlia aos
tiros dess~ bateria ?
i2000
Z=--=f09m.
HO
•

isto ~.até wom atraz da crista a bateria inimiga não poderá lançar
tiros percutentes.
Para o tiro com sht. será preciso augmentar o angulo de quéda
de metade da abertura do cone de arrebentamento. Pela tabella de
tiro podemos tomar para a distancia 2.400 esee angulo igual a 20
grãos; metade t 0° ou !80 millesimos; será, pois,
'
!2000,

Z=---=40m,
290 .
sto é,'·' a referida crista ~ó desenfiaria a~s balins até 40"' de
distancia de seu pé.
U. O espaço morto determina-se com um sitometro (luneta de
bateria) estacionado na crista ou na. posu;ão de tiro. Mede-se o angulo de cobertura ( 8) e delle subtráe-se com seu signal o aogulo de
sitio da bateria, isto é, do o~jeetivo em relação á bateria. Tomandose essa differeoça como angnlo de tiro, o espaço morto é dado pijJ~
disuncia correspondente indicada na tabella de tiro.
Exemplo: angulo de cobertura da bateria 30 mdlesimcs; lfngnlo
de sitio da bateria 194., isto é,- 6; differença ~~l==M• alça
correspondente indicada na tabella=Li!íO, gàe é o espaço'morto
nara aquelle angulo de sitio.
~
·
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t5. Relação entre o angolo de deseofiameoto n, a grattdeza do
deseo8amento /& e a di~tancia da bateria ã. crista d'
{000 h
fl=---

n

nà'
h=---

tOOO

A primeira formula resolve o segointe problema: a que distancia
da cr1sta deve ficar a bateria pard. ter tal domnfiamento em relação
a tal poi!içll.o inimiga ?
·
A so~unda resolve este outro: que desenfiamento tem a bateria
a tal distancia da crista em relaçào a tal posição ?
.
Exemplo do primeiro caso: uma cobertura dá um angulo de
descnfidmento de f25 millesiq~os em relação a um determinado OQjectivo; a que distancia da crista cessa o de~eofiamento do cavald
leiro?
Tem-se n=f25; h=2"',50, portanto

2500
d'=----....2()'D.
f25
Exemplo do 2° caso: Si. nas mesmas condições acima figuradas
a bateria avançasse até i2 • da crista, que desenfiamento teria 'l
n = t25 ; d' - t2
f25 X i2 . t500

pOrtanto h =- - - - - = - - - t•,!lO
fOOO
iOOO
f6. Posição limite de uma bateria atraz de uma cobertura, para
bater até determinado pcnto. Em outras palavras: até onde póde a
baterin. approximar-se da crista da cobertura, para que seu espaço
morto não exceda de tanto 'l
Procura-se na tabella. o angulo de tiro ~ correspondente ã. dis·
ta nela E (espaço morto); seja Sb o aogulo de sitio do ponto do terreno situado ã. distancia R da crista, em relação á bateria. Faça-se
a somma algebrica

soe+ sb.
Esta Pomma é o angulo de cob•'rtura (8) para a posição limite.
Primeiro caso. A luoeta de bateria ou outro sitometro póde ~;er
assestado na cri,;ta. Orienta-se a ocular como para observar o
inimigo, volta·8e a objectiva para traz e dá-so ao retlector a deriva
Vertical negativa cp E
Sb•
O ponto onde a linha de visa ia encontrar o terreno dará a poslç!lo limite. Desde que a bateria não a oltrapa~e, 11eu espaço morto
n:!o excederá de E.
P,,~mplo: a bateria deve tomar uma p-,siçll.o coberta, de onde
9-ossa i,:.tt.er o inimigo, atnda. mesmo quan·Jo este chegar a. uma linha
d~ t'3rren<~ qa0. fica a 500"' da crista. E = 500, cp E = 8.
::ej:c :~ ~ = f98, isto é,- 2.

+

cp

E+ sb =-6.

Põe-se o reflectcr n f9j, e procede-se como acima foi indicado.•
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Segundo caso. NAo se pódé ir á crista; 6 preciso da propria en·
costa a occupar determmar a poslçlo limite-da bateria.
Procura~e po1· tentativas uma posição que dê para aogulo de
cobertura o valor cp E + 811 •
.
No mesmo. exemplo acima figurado ter-se-hia que pro.cu!rar uma posióão onde a luneta de bafJeria, com a objectiva
a Om,90 do solo désse para a crista o angulo de sitio 206.
III -

FUNCCIONAMENTO E EFFEITO DOS POOJECTIS

i7. Quando em um projectil atirado com espoleta de
tempo (et.) a combustão do mixto da espoleta dura mais do
que convém á resp·ectiva trajecturia, obtem-se um ponto de
arrebentamento baixo (b) ou abaixo do objectivo (ab) ou
por percussão (p).
Si a combustão termina mais cedo do que convém, o ponto
de arrebentamento é alto (a).
i8. A distancia do ponto de arrebentamento á linha de
sitio chama-se altura de arrebentamento; ao objectivo - dis-

tancia de arrebentamento.

i9. Os balins e os estilhaços projectam-se segundo um
cone cu:io vertice está no ponto de arrebentamento e cujo
eixo é o pNJlongamento da traje~;,_toria do projectil inteiro.
A abertura des~>e cone depende da ~elocidade- restante no mo.rnento em que o projectil arrebenta, tanto de translação como
de rotação, do effeito da carga de arrebentamento e da natureza dos balins.
·
O cone é tanto menos aberto quanto maior a velocidade
restante e menm a produzida pela carga de arrebentamento;
inversamente, tanto mais aberto quanto menor a velocidade e
J1laior a produzida pela carga de arrebentamento.
20. As tabellas de tiro dão os valores para a abertura do
cone de arrebentamento. Alguns balins e estilhaços são pro.iectados fóra de~se cone assim definido. No sh. do canhão os
halins e~palham-sf' quasi uniformemente dentro do cone; no
do obuz. a drnsidade R menor em um .cone concentrico ao
total. Naft gr. cujo granrle comi de arrebentamento (cerca
de i50• na do r,anhão, 200• na do obuz) a torna apropriada ao
emprego contra tropas abrigadas atraz de coberturas,. ha um
cone oentral quasi vasio.
21. No shp. os estilhaços são projectados para a frente,
directa e obliquamente; na grp. tambem para os lados e no
projectil-unico do olmz até mesmo para a retaguarda.
22. O effeito dos pro,iectis no tiro percut~mte depende
muito da naturem do solo: o terreno duro e plano favorece
a dficacia, molle e accidentado a prejudica. Só se póde contar
com bom effeito si a percussão se dér nas immediaoões do
objectivo. A efficacia do shp. só é boa a pequenas distancias: a da gr. é quaRi independente da distancia. No canhão
a effieacia da grp. ~ muito superior á do sbp. contra as
guarnições protegidas pelos escudos das peças e contra tropas
occultas ·em mattas altas.
23. Para a demoli(:ão de objectivos resistentes serve
qualquer dos pro,iectis em tiro percutente, sendo que o do
obuz é muito mais efficaz que o do canhão. Com este póde. se destruir obras communs oo alvenaria; si fôr maior a re-
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sistencia é preferível o sh. á gr. porque o arrebentamento
desta, sendo mais prompto, impede uma penetração mais profunda. A maxima efficacia é pl'cduzida pelo projectil do obuz
atirado com retardo.
24. No interi-or de edifícios as destrwições e os effeitos
sobre a guarnição são maióres com o gr. do que com o sh.;
o projectil do obuz é superiür ao do canhão. Em condições favoraveis póde-se contar com o dfeito inc·endiario de qualquer
dos projectis.
25. Para atravessar coberturas horizonta·es é neoessario
o tiro curvo com angulo de quéda de mais de 26°, o que só
se obtém Mm a alça superior a 2.000m. No tiro curvo c. r. o
projcctil do obuz é capaz de atravessar a cobertura de quaesquer ai:J.rigós de' campanha. .
26. No tiro de tempo a efficacia depende, além da grandeza do cone de arrebentamento, da altura e da distancia de
arrebentamento, da velocidade restante dó projectil e da accelPração prodm.ida nos balins e estilhaços pela carga de arrebentamento. Além disso, tambem influe o angulo de quéda:
quanto maior elle fôr, tanto menor nó sh. a dispersão •em
íH'ofundidade, na gr. tanto maior a probabilidade de atting-ir
o pessoal atraz de abrigos. A' medida que os balins e estilha(:os sê afastam do pónto de arrebentamento vão se dispersando a densidade diminue e com ella a probabilidade de
ferir Úm objectivo de determinada grandeza; tambem diminue
a força de penetração.
27. A's distancias principae!'l de combate (até 3.500m) a:
efficacia do sh. é bôa desde que as alturas de arrebentamento
sejam normaPs e as distancias de arrebentamento d~ 30 até
150m.
A distancias menores ou contra objectivos de maior superfície exposta. ainda se ootem efficacia sufficiente mesmo
com distancias de arrebentamento maiores. Contra objectivos de pequena superfície ·exposta conveem as pequenas dil!tancias de arrebentamento, com altura normal. O sólo duro
e horii:ont.al. ou em declive descendente. augmenta a efficacia
pelos rieochetes; o mesmo não acontece no terreno frouxo
•
e ascendente.
28. A consideravel dispersão em profundidade e o grande numero de lbalins tornam o sht. especialmente apto para
bater quaesquer ohjectivos vivos. desde que não estejam
atrás ou debaixo de coberturas ou em mattas altas. Mesmo
contra as partes menos protegidas da guarnição de bateriaa
de escudos elle dá bastante efficacia.
Mais de 80 olo dos ferimentos occasionados em homens
pelos balins ou estilhaços. com os pontos de arrebentamento
nas condições referidas. põem-nos fóra de combate. Contra
cavallof· ás . distancias nrmaes de combate. principalmento
com distancias de arrebentamento inferiores a 100m. a penetracão dos balins é tal que os ferimentos nos ossos ou na-s
pa~tes mo~les de. orgão~ importantes acarretam quasi sempre
a mcapacidade Immediata para o serviço.
29. Contra objectivos terrestres a grt. age principalmente pela parte. do cone. de arrebentamento dirigida directamente para baixo. A dispersão em profundidade é muito
pequena. de sorte que só ha efficacia na, gr. do canhão. s1
9 ponto d~ a:rreb~ntamento fôr; aque~ do Obj_E)QtiVOr ml!iW
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de perto delle; na do obuz igualmente, ou acima ou pouco
além.
Contra objectivos areos é de esperar bôa ef(icac'ia da gr.
do. obu~ desde que o arrebentamento se dê perto do objectivo,
acima ou abaixo, além ou aquem. ou mesmo ao lado.
30. A dispersão em largura é limito maior na: grt. do
obuz do ·que na do canhão. vermittindo bater grandes frentes, até duplas da da bateria.
A granada tempo do obuz torna-o portanto apropriado ao
tú·o contra objCctivos cobertos cuja (rente não se tenha côn,
seguidu fixar bem.
Em geral no canhão 75 olo e no obuz 80 "I" dos estilhaços
da granada põem os feridos fóra de combate.
31. No tiro de tempo póde-se. baseado na dispersão do
projeitil, obter rapidamente a efficacia sem ser indispensavel conhecer desae logo a distanci::t a que se acha o objectivo;
Basta para isso determinar um espaço de certa prof.undidade
·onde elle esteja comprehendido (aar(o). Uma vez Isto conseguido, atira-se com differentes alças nesse espaço e assim
tem-se probabilidade de attingir o objectivo pelo menos. com
uma dellas. Proseguindo o tiro trata-se de descobrir qual a
mais efficaz dentre essas alças, (Olça (avoravel) ou pelo menos. eliminar as inefficazes.
No tiro de percussão procura-se logo obter a distancia
média. pois só haverá efficacia si os tiros cnhirem nas immediações do objectivo.
IV

DISPERSÕES

32. Algumas das causas que influem na fórma da trajectoria podem variar de tiro para tiro. Por esta razão os pr~
jectis atirados por uma mesma peça, com a mesma elevaçao
(3), a mesma deriva e a mesma carga de prjecção não descrev9m trajectorias coincidentes. Si· são lançados em percussão não alcançam o meRmo ponto, mas grupam-se mu
torno de um ponto médio de impacto, sobre uma superfície
cuja area depende da juRteza da peça, da igualdade da munição e das condições atmoRphericas. A densidade dos impados decresce do ponto médio para o perímetro dessa SUJlerficie de dispersão. Toma-se' para média da dispersão os lados do rectangulo que abrange 'a metade central dos Impactos. Diz-se: dispersão média em largura e em altura, em
largura 0 em profundidade. conforme se tratar de objectivos·
verticaes ou horizontaes.
Assim. um objectivo cujas dimensõeR sejam as da: dis ...
persão média, desde que seu centro coincida com o ponto
médio de impacto será attingido por 50 ~I" de todos os impactos. Si, em condições identicas. as dimensões são quad_ruplas da dispersão média, o objectivo apanha todos · os
tiros.
_. 33. Tambem os pontos de arrebentamento dos projectis
atirados COD?- et. em igualdade de todas as condições apresentam uma dispersão segundo as tres dimen!'lões e grupam-se
em torno de um ponto médio, cujas coordenadas no plano de
tiro, dão a altura níl3dia e a .distancia lllédia de arrebentao

iO
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mento. As oausas de dispersão dos tiros de percussão
nooresoe neste caso a desigual combustão' do mixto das espoletas.
A dispersão dos arrebentamentos ·em distancia ~epende
principalmente da espoleta e a dispersão em alturá. alf'lni
disso. é influenciada pela dispersão da trajeotoria; por isso·
amhas essas dispersões são em gerai maiores do que as do
tiro dn nercuêsão.
A dispersão em largura é a mesma no tiro de tempo
11 no de peronssfio.
na dispersão dag alturas de arrebentamento conclue-Re
l"fUe. nwsmo rom a altura média normal p6de-se obter exc!1pcionalmrntf' tiros percntentes I'. nas grandes distancias ar,.,..h,..nftnn,..nfoq r.H.os. T~n:1lmPnfn se r.onrhw dn dispersão d::1s
c!iRf:lnrinc; flUA c0m nma dif:d.nncia m,Sdia dP arrchentnmenf.o
corr·nsnon.-!Pnff' a nma nltura nnrmnl, pódr havf'r arrebent:mwnfos nl<lm ilo nh.iectivo.
3-i. As tnbellas ile tiro dão as dispersões médias obtidas
em condições médias com uma s6 pe()a. Esses valores são
npenas approximações. e na bateria inteira eiies tornam-se
consideravelml'nte maiores.
V -

CORRJ!:CQÕES

35. Desloca-se o oonto médio d!' impacto no sentido da
ou da altura por meio de variações da alça, no
-:ninimo de 25m.
na mPsma fórmn s11 fa?: nvan~m· ou recuar o ponto médio de
nrrehrntamrnto no mnt.erial ou processo de tiro em que a espoleta é g-radunda f'm concordancia com a alça.
3fL A sifnn~iio rlo ponto mérlio de arrebentamento, de~Pnrie rla nkn ,. rla ilnrari'ío dP mwimn da espoleta. Tanto o
nJcanrf' como n nn~>imn ~fio influenciado~ pelas condicõl'!s
atmn>:pherirns (pres;;fin hnromrtrica. iemperatura e humidade
no ar, vf'nto). fJW' porlrm agir no mesmo sentido ou em sentidos oppostos.
Por iFso muifns VP7Pfl nqueJif's rfous elementos r.!io gunrrlnm n r11lnç!io convPni11nte.
Como. f'm r.'Pl'al. n nlcanc!1 f. maifl rortementfl influenciadn
do nur a durnrãn ila fJTlPimn. RN!'UP-!::e que no inverno geral
mente. 0m ronSNJUPnrin da rndncção do alcance, obtem-sr
muitos pontos dr nrrPhPntnmento haixos ou atf. por percuss!to
ao na!'lso rrne no verão ang-mpnfando o nlcnnce predominam o~
arrehent:lmentos altos.
Rm 7.0nn mnito elevaria póde n diminuta press!io harometrimt
:retardar n rrnrimn do mhfo ria Pspolefa n ponto de nredomL
naren·: os arrehntnmrntns pf:'rcutentes. mflsmo no verão.
Vento no sentido rio t.iro rm flm ·contrario alonga ou Pncurta n trrl.iMforia e rPfnrrla ou acrelf'r~ a oueima da eRpolet.a.
Rssn rli~rorrlnncin Pnfrp o alcnnrr c a qneima, causada pelas
Mndicões ntmospherirns. nngmenf.a com a di~tnncia: ãs pefJnenns rHshmcias nóde-Re dPspre7al-n.
Na nonfnria indfT•pcfa os er1•M nn anrtuln de sitio podem
nrofundid~Hif'

l'n!f.~nr

diw~ordflfwia.
Corri~e-se a altura média

idPntil'a

de arrebatamento alternndn
a placn .de regulnção ou o corrector. No material dotado dest.e
37.
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ultimo p6de-se obter o mesmo effeito na pontaria indirecta.
mediante modificação no angulo de sitio; nã pontaria dtrecta
dando uma deriva vertical ao reflector em logar de apontar
com elle a zero.
Do emprego de. qualquer destes dous processos e da alte.
ração da placa de regulação resulta uma mudanoa na ~e
ctoria, levan~amento ou abaixamento, por conseguinte modlficacão no alcance, sem todavia avançar nem recuar o ponto de-'
arrebentamento, pois que a espoleta contináa com a graduação
correspondente á trajectoria anterior. Aquella variação do alcance vae de 30 a SOm, conforme a alça, par.a cada divisAo
da placa de regulação, de f5 a 40 m. para cada millesirno do
angulo de sitio ou de inclinação do reflector (V. tabellas de
tiro).
Com o systema de corr·ector o effeito é outro: conservase a trajeetoria e sobre ella se faz avançar ou recuár isto é.
baixar ou lcwantar o ponto de arrebentamento, dando 'á espo..
leta uma graduação maior ou menor do que a da alea (fig. 4) •.

Corrector

PJaca de regulaçao
Fig.

~

38. No caso da pontaria indirecta corrige-se a situ~ção
lateljal do ponto médio de impacto ou de arrebentamento alt.erando a deriva.
Vento lateral desloca o pro,iec.til tanto mais quanto maior
sua intensidade ou a cte sua componente. perpendicular no
plano de tiro e quanto maior a duração do trajecto.
O desnivelamento do eixo das rodas dá logar a um desvio
do pro.iectil paara o lado da roda mais baixa. O material do. tado de nivel do eixo das rodas com encaixe da alça movei
em relação ao support.e permitte dentro dos limites desse
nível c\lrrigir esse desvio sem trabalho de sapa.
li PARTE

Exercícios de tiro
I -

TIRO SIMULADO

f. NA BATERIA

39. A completa instruccão da baberiJa no tiro simulado
constitue uma preparação indispensavel para o tiro real.
Nenhum of(icial ou sargento poderá commandar bateria,
em e:cercicios de tiro real-, sem que haja revelado aprtnJeita·
mento na resnlurão de themas de tiro simuladtJ,
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Qnantu aos officines os comrnand.antes de grupo e as aut.oridades superion~s avaliarão esse aproveitamento pelos
boletins de tirtl dos tJxercicios quinzenae,s de que trata o
n. 4B, onde s~~ refl.rdirão forço.Stamente os resultados do estudo individual e dos exercícios feitos nas baterias (45).
110. Ltlgo que os arWheiros estejam senhores de suas
funcções na esco.la do peça, iniciam-se os exercícios de .tiro
simutado sobre themas variados.
41. Devem merecer especial cuidado os exercícios referentes á preparação do tiro (R. T. 1 a 6).
As difficuldades do reconhecimento, apprehensão e mudança de oh.icctivos, a influencia do .tcrrr:mo sobre as divers.as
posições cobertas e descobertas e a da situp.ção dos observatorios, a perturbações na transmissão de ordens, tudo isso
deYe ser evidenciado nos exercicio.s. durante os quaes se ensinar:io os meios do vencer essas difficuldades c de remediar
essas perturbações.
•
E' neces&ario aproveitar todas as occaswes; procurar
mesmo situações as mais diversas, para exercício de escolha
e installação de ohservatorios (entrincheir&Ul-os, mascaTalos, insf.allar habilmente a escada-observatorio; ,a viaturaobservatorio, os rscudos portateis associ&U.dos a trabalhos de
torra, ·Construir abrigos para o pessoal do sequito do commandante d1a bateria-, utilizar edificações, arvores, etc.)
Para verificar se um obser\·atorio está bem inst~llado
COJ?.~Sm. quo clle se~ja examinado do lado em que se S).lppõe
o mlmigo.
•
Alf·m disso 1\ prcci~o ensin1ar a inst.allação de observa-·
torios simulados.
42. Os escudos das peças difficultam a pontaria directa.
Assim, só se poderá tirar todo o .partido das vanttRgens que
tlla offerece (maim presteza na abertura do fogo e faciliuadc de btater os objectivos que se movam com rapidez). fi;
a instrucç.fio respectiva tiver sido cuidadosa.
4il. Mled:iante exerricios do t.iro simulado, .bas~do o
~es11nvolvimento de cada thema em suppostas observações dos
tiros, póde-se, sem consumo d·~ munição-; adquirir pratica
dos processos de tirL~ do regulamento.
Duranb•: o período de instrucção dos recrut-as deve haver
um1a vez por quinzena; em cada grupo, com o material de
uma bateria, 'um exercício de tiro S·imulado para todos os officiaes d!a unidade, completadas' as guarnições pelo pessoal
antigo r.l;as tres baterias.
As observações hypothet'icas (.'tG) que devem ser dadas
pelo director do exercício, e as vozes de CL!mrnando serão registradas por dous sar{rentos em um quadro negro afim de
servirem de base á critic&U. respectiva, que· será feita por
aquelle director á luz do H. T., logo após cada thema ·ou
série de themas correlatos.
Os officiaes que tiverem resolvido themas nesses exercícios apresentarão no dia seguinte o boletim de tiro ao
commandante do grupo: este submeHerá os boletins edos
officiacs ·subalternos das baterias á critica escripta dos res-pectivos capitães. No caso de ter sido um dos capitães o director do exercício (1;4) cumpre 1a este fazer essa critica. Em
qua"quer caso o commandante do grupo tam'bem escreverá
sua critica nesses boletins e os remetterá até o dia 4 de cada
mcz ao respectivo commandante de hrigada-; nos grupos in-
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c<i.rporados: por intermedio do commaridante do regimento.,
que poderá tambem criticai-os e. d1zer sobre ,as criticas anteriores.
.
44. Ao commandante do grupo eomp.ete dirigir :taes
exercícios ( 43) ou préviamente designar algu.mas vezes u~
capitão para isso; !USSim como limitar o assumpto do exercicio se[qiinte, do que dará conhecimento a todos os officiaes.
Um meio muito recommendavel para estimular o interesSe com que todos devem acompanhpr o tiro simulado
coneiste em substituir no decurso do thema o official que
estiV'er côrnmandando a bateria. Isto tem cabimento, sobretudo quando ha reincidenci.a em um mesmo erro.
45. Aos commandantes de bateria cabe insLruir seus officiaes e B!ll:rgentos na conduecão do fogo de uma bateria,
graduando os 'themas pelo adiantamento de cadtR um. Pouco
a pouc-o elles augmentarão as exigencias e desenvolverão as
difficu!dades inherentes !30 tiro real. E' preciso, povém;
[lautar os thema.!':l pela simplicidade, ,consoant~ á ;gueTTa-;
evitando f1.gurar circumsta'Ilcias de re.huscarla compl·ictacão.
46. As obflervações imaginarias não devem ·ser dadas directamente, taes como. terão de ser lpnçadas rio bol•etirn de
tiro e sim cDmo no caso real app'<l.receriam á vista, isto é,
ern referencia á topographia do campo de tim.
47. Em todos os exercícios é preciso exigir a execução
conforme á rC!3lidade: toda a guarnição da bateria, subalternos inclusive, deYP. occupar a posição e cunservar a attitude
que teria na guerra. Os commandantes de bateria poderão,
tXcepcionalnrente, dispent\ar esta exigencia.
48. Com esses exercícios os offieiaes aprendem a tomar
~·.apidamente suas resolu1;1õ:es
decorrtentes da oblservação,
transfol'mal-as p1'om:pt1amente em commandos certos. transmitt:ido~ á bateria, de maneira conveniente e clara.
.
Todo official deve estar senhor da linguagem regu~
mentar dos Mmmandos. A sequencia normal dos commandos tem a vantagem de evit.ar malentendidos e omissões; tem
especial valor nos casos em que ella .corresponde á sequencia
rrecessaria das opera~ões dos .J~erventes.
·
49. Os com mandos devem, ser bem accentuados e emittidos com a televação de voz bastante para qU:e sejam seguramente entendidos, tomando-se em conta a direcção e a in~ensid.ade do vento.
Os commandos longos devem ser intercalados de pausas •.
Em geral resultam erros, maior atrazo e perda de oolma
mandando-se ficar sem effeito (ultima fórma I ) os calThliJjandos d~ num1eros. E' preferível deixar executar esses commandos errados· e, €m seguida, eliminar o erro por um nõ.vo
comrnando.
~
50. Nu tiro simulado ·tamhem se deve fazer exoercicio de
ifecepção dos eommandos pelo subalterno da SE.'JCÇão mais
proxima do commandante da b,ateria ·e transmissão certa ao
outro.
E' dever de quem emitte ou transmitte um cummandO
certificar-se de sua exacta r-ecepção.
E' preciso evitar que uma voz de c.ommando coincida com
um tiro.
51. No caso do tiro directo a designacOO' do objectivo
deve ser clara inconfundível e cu.rta. Si não fôr possível uma
designacão sem longas explicações deve-1se recorrer a um
ponto de ·pontaria facil de designar.

ii

Aal'OS DO PODER EXECUTIVO

Os objectivõ's são indicados pelas expressões «em frente),
«a direita'>, «á esquerda:~> referidas á linha de tiro da bateria.
Hecorrendo-se a numeras ordinaes é preciso dizer si a contagem começa da dir·eita ou da esquerda.
52. Quando o commandant.e de bateria não estiver a
distancia que lhe permitta commandar á voz. recorrerá de
preíerencia á communicação telephonica. Torna-se então da
maxima importancia o fracci,onamento conveniente dos commandos longos.
Todos os officiaes e sargentos devem .saber utilizar-se do
telephone e dos seus accessorios. assim c.omo corrigir as perturbações mais frequentes na ligação. Os telephonistas recebem instrucçã.o especial detalhada. E' preciso, exercitai-os
bem na installaçã.o da linha. adaptando-a ao terreno e escolhendo a direcç~o de menor transito de cavalleiros e viaturas.
53. Convém que simultaneamente com a ligação telephonica seja disposto outro meio de communicacão - aignaleiros, estafetas a pé ou a cavallo, cadeia de transmissão .(r('pe.tidores) - para substituir prômptamente aquella, no caso
de interrupção. (R. T. 5, fim).
54. Quanto mais extensa a cadeia de transmissão tanto
maior o risco de chegarem os commandos á bateria errados
ou incompletos.
Tant:o os r·epetidores como os signaleiros devem llcar
desenhados á vista do inimigo. empregando-se o trabalho de
sapa, si fôr necessario.
55. A não ser para as distancias maioreJS que 500m os signaleiros só devem ser empregados para transmittir as alterações dos elementos d~ tiro. pois. mandando-se escr.ip.tos ~s
commandos iniciaes para aabertura do fogo, por intermedio
de um estafeta a pé ou a cavallo (conf·orme a distancia)
torna-se a respectiva transmissão mais rapida e garante--se a
sua fidelidade.
56. O official subalterno mais graduado ou mais antigo
deve acompanhar com especial attenção as séries de cnmmandos Lransmittidos á bateria pvr esses meios indirectos.
cumprindo-lhe pedir repetição de algum elemento no qual lhe
par.eca ter havido engano .
.Para verificação ulteri.or todos os commandos devem ser
registrados tanto na estação transmissora como na receptOra.
57. No caso de pontaria indirecta devem ser objecto de
fr-equentes exercícios as mudanças de objectiv.o. conservada a
bateria na mesma posição de fogo. Em geral ellas são executadas mediante alteração da deriva. mas tambem podem
ser feitas reapontando a bateria.
primeiro processQ mais
rapido. Em qualquer casu o commanctante da bateria não deve
esquecer-se de commandar leigo o anglilo de sitio para o novo
cbjectivo.
58. E' preciso aproveitar todas as occasiões para exercício de reconhecimento de objectivos instaHados consoante
á il'ealidade e a·o mesmo temp.o verificar como o resultado
desse reconhecimento poderia ser utilizado para a preparação
do tiro ou sua execução.

o

e

2. NO GRUPO

59. 'l'erminado o period~ de inst.~ceio dos reerutaa; iniciam-se os exercícios de tir.o simulado de gruPo QUe terio lo-
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gar- uma vez por semana. Convem começar pelos e:cercicios
is~o é, sem as pecas mas com todo o material de
pr-eparacão do tirv (luneta de baterí11. , viatura-observatorio,
telephone) e o pessoal respectivo. bem como os chefes de
pu;:a e o pess.oal necessario ao :servico de ligação.
. Passadv 0 período da escola de bateria os exercícios de
tiro simulado de grupo (de quadros ou com o material).
tornam-se mais frequentee.
,
Além disao, a partir dessa época haverá nos regimentos.
urna vez po.r. mez. um .exercício de grupt1 C!l1mpZettJ, com a
assistencia de todos os off1iciaes do regimento.
60. Estes exercícios de grupo completo serão dirigidos
pela c'ômmandante do regimento. que deverá algumas vezes
ddegar essa funcoão ao Hscal ou a um dos majores.
Os outros exercícios de tiro simulado de g>rupo serão dirigidos pelo proprio. commandante da unidaade; elle deve
algumas vezes designar ·um dos capitães para commandar o
grup.o.
·
Cada exercício de tiro simulado de grupo completo (59)
sorá objecto de um relatoriõ' de tiro (117), rsegundu o modelo 2, destinado ao commandailte da brigada, com as mesmas formalidades do n. -l3.
6t. Tem muita importancia a conveniente divisão das
funocões nu estado-maiOr do grupo. Na 1preparação do tiro e
na direcção dos fogos cabe-lhe principalmente:
Observação do campo de combate e reconhecimento dos
objectivõ'a;
Installação do observatorio;
Estabelecimento das ligações para transmisS!io de or-.
dens e participações;
Fiscalização dessa transmissão, assim como recep~;ão e
e:x,pediçãõ' de ordens e participações.
Um .offi6ii:ll do estado-maior do grupo deve ser incumbido de manter-se sempre ao par da munição ainda existente na linha de fogo e de lembrar opportunamente as prtlvidencias para o remuniciamento. Para isso elle pedirá informações aos commandantes de., bateria. que devem dal-as
Qm vista do c.onsumo correspondente a() fogo simulado.
62. Os exercícios devem basear-se nas indicações do R.
T. ns. 119 a 139.
E' preciso imprimir-lhes variedade pela mudanoa dó's
themas. Convem limitar cada. exercício a uma determinada
phase de combate e praticai-a a fundo.
63. E' ne(}essari 0 exigk rigol"{isamente que todos 'ds~ que
tomam parte nó' exercício se conduzam como si realmente
estivessem deante do inimigo, sem e:x:cepçM mesmo do cdmmandante do grupo que, entretanto, póde momentaneamente
infringir esta regra quando .is8d fôr nooessariq á instrucção.
64. Deve-se tambem nl6 grupo d,ar especial importancia
,
aos e'X'ercicios de preparação du tirro.
O estabelecimento das ligações demanda séria reflexãO~
pois é necessario parcimonia ni(J emptego dos respectivos
meios, especialmente material telephoniC<i. E' recommendavel
attribuir a inspeccão desse serviço a um offioial d6 estado
maior do grupo.
,
Da mesma fórma. a esc'ó'lha e. a inatallao&o 6os observafJó'riCNJ devem ser objecto de IJMd.lculoeo exerofofo.:
de quadros,
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K preciso figu;rar casos .em que o c'oinmandante do
grup•li determina a .cada ·comll).a.ndante de bateria o local onde
deve. installar seu obscrvatori'o' e casos em que o deixa á sua
escolha•.
P·elo segund,o processo elle terá frequentemente de dar
jndicações mais detalhadas S'óblf·e a zona que a bateria deve
dominar ou sobre as missões que pirovavelmente lhe serão
dadas no correr do combate.
Oó'nsLitucm tarnhem objecto de e.xcerciciõ as participações
ao e'o'rnmanàante do grupo, alludidas na segunda parte do
n. 125, do H.. T. , as quaes podem ser feitas assignalando-se
na carta a zona visível. 0 u medinte cr!Jqui.s especial, ou ainda
verbalmente por inttermedio de um 'o'fficial ou sargento que
será bem orientado sobre I{] caso.
j'l,"o tir·ü a parte principal da funcçã 0 dó' commandante de
yr·up 0 é a d~recçãrJ tactica dos fO(jos. (H.. T. H9.)
Suas difficuldadcs, principalmente quando o ó'bservatorio
estiver distante cl,os das baterias, só mediante continuados
cxercici•ó's podem ser superadas.
65. Deve-se fre-quentemente fazer exercícios de designação d'o's obejdivos pela sua deriva em relação a um ponto
principal de ori.entaçã•6 (R.' 'l'. 126) ou a um outro ponto
bem reconhecivel n'o' terrenõ ou ao objectivo anterior. Além
.da deriva, é pr.ecis•ó' dar a distancia, do novo objectivo.
II -

TIRO REAL

GENERALIDADES

66. O tiro real é õ c'o'roamento da instrucção de ti-ro.
Quanto mais esmerados tiverem sid'ó' os éxe-rcicios de :tiro
simulado, quanto' mais bem dirigidõ o tiro real, tanto mais
i~st•ructivo será elle, tanM' mais seguramente preencherá seu
frm.
Em primeira linha a instruccão de tiro real tem lugar
annualmente durante a campanha de tiro. Fóra desse per iodo,
mas sem prejuiz'o' deUe, pode.rá haver exerciciOs especiaes de
rtiro real, urna vez passada a. época da escola de recrutas.
~<\lém disso haveriá um exercício de tiro real antes do exame
dos recrutas.
·
67. Dada a decisiva impió'rtancia, do tiro real para o
valo! da ãrma, é preciso por tlJdos os meios fazer com que
a artilharia de ·campalllha, para realizar seus oexereici'ó's de
maneim proveitJó'sa, disponha de tempo e d,e espaço; .agindo
tanto quanto p'6'ssivel como si estivesse em combate. e execute uma boa figuração e installação dó's objectivos.
68. Durante 'ó's períodos de tiro real a artilharia não
pó de ser distrahida para nenhum outro exro-cici•a ou serviço.
!Nas proprias baterias, as hcrras que não for:em empregadas
no tir'o' só s~rão .aproveitadas para exercici•ó's que com elle
entendam .d;ir.ectamente.
69. E' pr:eciso chamar a attencão do pessoal para as
JH'Cu!iaridades do tiro real. m6strando a razão de certas
exigencias II'egulamentares d'ó' serviço da peça e ensinar a
vencer as difficuldades .e perturbações que surg.em no tiro.:
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ESPECIES DE TIRO 'REAL

70. No tiro real distinguem-se o tiro de ensaio e o tiro
de combate.
,
O ~xercicio de que trata o final do n. 66 é de tiro de
pusaio ua bateria (85 a 92).
Os kxercicios da campanha de tiro são de - oombate
,_ n~ bateria. SI'Upo, etc., e - de ensaio - no grupo, ~to.
LOGAR E TEMPO

7i. Os exercícios de tiro real fazem-se no Jogar; prévia~
mente escolhido pelo commandante da brigada ou pelos commandantes de corpos de artilharia, com approvacão do inspector da região.
As datas dos exercícios de tiro serão fixadas, ao maü!l
tardar: a do tiro de ensaio. peculiar ao período de instruccão
dos recrutas (66 e 70), na primeira semana do ultimo mez
desse período; a do inicio da campanha de tiro- na segunda
quinzena do periódo de instrucção de baterias; as dos tiros
psppciaes - com um mez de antecedencia.
A campanha de tiro terá !Og·ar antes da época das manobras annuaes. Tanto os exercícios desta campanha, como Os·
especiaes, não podem ter Jogar durante os períodos de instruccão até o de gt·upo, inclusive.
PRINCIPIOS PARA

A

ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EXERCICIOS
DE TIRO REAL

72. O commandante do regimento é o director de tiro
nos exercícios de regimento e de grupo. devendo algumas
vezes deleg~r essa funcção, naquelles, ao fiscal, e nestes. ao
fisoal üU a um major.
.
Os exerciciüs de tiro de combate de bateria são dirigidos
pelo commandante do grupo. podendo elle delegar essa funccão a um dos capitães, quando tiver sido designado um subalterno para commandar a bateria, durante o exercício.
Nos tiros de ensaio de bateria será sempre director o
Geu proprio capitão.
73. O commandante do regimento estabelece as condi9ÕCS a· que devem übedecer os exercícios de tiro. Além disso,
compete-lhe determinar:
a) numero e especie (70) dos exercioios de ttiro por· bateria. grupo e regimento;
·
lJ) municãQ para os exercícios de bateria e de grupo;
c) as baterias em que devem fazer exercícios de tiro,
oomo subalterno e como commandante o secretario c os ajudantes;
·
d) os dias em que o fiscal commandará o regimento;·
e) a distribuição dos dias, horas e posições de tiro pelos
grupos;
. d as pOSiç.oes
. - C d OS Ob'JOC t'IVOS e suas' d"IS t·llnClll'S
.
f) espccie
approximadamenttl, attendendo quanto possível aos desejos
dos commandantes de grupo.
Poder Executivo -.1916 - Voi, 11
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7 4. Dentro de quü~zc dias após a fixação da data dos
cxereicios de tiro real (71) deve o eommandan'te do cui1Jo
publicar em ordem do dia u respectivo programnm detalhado.
:wm excepção dos objectivos e distancias respectivas para os
tiros de combate. Uma cópia desse programma será remettida
ao commandante da brigada e outra ao da divisão. Este pu ...
blical-o-ha resumidamente para conhecimento dós <lfficiaes
das outras armas, que poderão, quando os respectivos com-.
mandantes julgarem conveniente. assistir aos. exercícios d~
tiró d~ artilharia.
Os dias, horas ·e posições para cada unidade, em geral, só
}Jodem ser fixados precisamente depois de estar a trópa Iid.
campo de tiro.
Afim de que todos os officiaes da. arma póssam assisti~
aos exercícios da,s diversas unidades. devem reunir-se para IDI
campanha de tiro todos QS cor•pos da brigada de artilhari~
ou, quandô por motiv<ls imperiosos isso não for possível, pelo
menos todas as baterias do mesmo regimento ou grupo inde..,
pendente.
1
A rluração da campanha será calculada' sobre us seguinte&
bases:
1
Hayerá vara cada grupo. no minimo, tres dias de tiro de
combate de bateria e dous dias de tiro de ensaio de grupo. ·
Quando estiverem reunidos diversos grupos para a campanl!a, devem os dias de exercício set· alLernados entre elles. e
JlOdl'lll os tiL·os de combate de bateria ter Jogar simultaneaIJWnte Olll dúUS grupuS, desde que O permitta O espaço (po- .
si~.:ões e campos dP tiro\, sem risco da seguranç.a ( 12!! a' 142) ·~
Um dós tiros de ensaio de grupo deve ser intercalado enil'e os de combate de bateria.
O ultimo dus exercícios de combale1 de r.ada bateria será
de inspecçiili de tú·o, realizad!l eom assistencia de todos os
geuoraes da divisão e do inspcct.or da arma.
75. Nus exPrcieios de tiro de um anno não é vossivel proporcional' a tódas as baterias o tiro em todas as eircumstancias n eont1·a: todas as cspeeies de ob.iectivos. Cmnpt•e ao commandante do corpo di5tl'ibuir assumptos differentes entre as
baterias. além dos que bão de ser eómmuns a todas.
o~ oh.ieetivus mais frr.quentes na guerra devem 1ser objceto mais repetido de exercieio.
A tr·opa deV(i aprende!' a agir ct'Jin igual presteza e segu~
raw;a indistinctameu~e nas J?Osiçõe~ cü~ertas e _descobertas.
Facilmente se e induztdo a dedwar ma1s tempo e
cuidarlo at~s <>xereicios de tiro em poR(lão coberta púrqtie exigmu uma prepara~ão mais !~omplieada; mas é preciso não esquecer que só o cxercició póde desenv,)lver o rapido golpe
de vista. a: r~solução prompta e a rigorosa disciplina de fo.go,
condições tão neeessarias ao tiro direcÍIJ (1121.
76. E' precist) parcimonia no consumo -de munição. Pu'r
isso. em geral. será necessario contenLat'-se com a execução
da primeira parte dü tiro, a mais difficil e a mais in.str~
c Li va - o ti r o de rPguação -- consagrando pom~os prOJectis
;w ti r!) dP cffi!~ar.ia. Para mostrar ú tt·opa o resultado de um
tiro dn effieaeia demm'adL\ b11sta proJ,·mgar cada: al}no em um
dos ti1•u,ç de ensa-io um qnalquee dos tiros de efficacia de uma
hateria: de cada grupo. dotando-'a da necessaria munição.
Nó tiro de efficacia ·contra ·objectivos Mbertos pode-se
pelQ, situação do primeiro ampo de. tirôs e a informação do
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commandante da bateria sobre os IH'llject.ados limites de seu
tiro progressivo inferior si o objcctivo seria attingido.
i7. O calculo da n1_unição para eada bateria será feito"
sobre a seguinte base para cada thema:
Percussão - 10 tiros;
Sht. - 14 tiroo,;
Grt. - 18 til·os.
Comprehende-se. pois, que, segundo os themas .•as baterias
terão dotação differcnte. Além disso, a dotação de cada bater·ia depende do numero de seus officiaes e sargentos que tenham de resl.'ll~er themas de tiro (39l. Os de igual funcção
receberão igual numero de themas. Os capitães deverão receber na campanha de tir1ü pelo menos seis t.hemas.
78. O cómrnandante dO grupo determinará corno será
aproveitada a muríi~:âo que se conseguir ecOnl.lmizar nessa
dotação.
79. E' preciso aproveitar os exereicios de tiro para realizar reconhecimentos de ob,jectivos difficeis. bem cóml.l para
a: execução de croquis simples e claros. planimetricos ou
perspectivos, levantados de .pontos seguros. escolhidl.ls de accôrdo eom a situação tactica; deve-se tambem aperfeiçoar a
instrucção dos observadores auxiliares e esclarecedores de
objectivos. Esses exercícios, assim como os de patrulhas de
officiaes. poderão ser feitos por officiaes e sargentos das baterias que não tenham de tomar parte no tii;o, mas em ligação com o thema de tiro.
80. Em todos os tiros de bateria devem tomar parte as
4 v.-p. com as 4 v.-m. e a viatura-observatorio.
81. A figuração dos objectivos obedecerá ás disposições
para construcção de alvos de artilharia (annexo).
Para representar as difficuldades que surgem na guerra
é preciso installar os olJ.jectivos de modo a não serem descobertos com muita facilidade; a isto attender-se-ha mesmo nos
tiros de ensaio:
.
Os objectivos só dewm ser batidos a distancias em que
appareeJCriam em combate. A disposi~:ão e a extensão dos
objectivos devem corresponder approximadamente á realidade,
e é de grande importancia aproveitar o terreno de modo a
ficarem installados de maneira tacticamente certa.
82. Para mudar o aspecto do terreno, quàndo se não
possa variar de campo de tiro, convem figurar perfis de casas,
de arvores isoladas, cercas, muros, etc., de madeira, ramagens, etc. c mudar frequentemente a colloca~:ão desses a'~ci
dentes simulado~·. Dispositivos identicos na propria posição
de fogó pnrmittcm a variedade nas hypotheses do tiro.
83. Para cada dia dr exe.rcicio de tiro o commandante
do grupo nomeará um official subalterno encarregado da instal!ação dos objectivos e doS' accidentes de que trata o n. 82.
Esse official .cutender-se-ha previamente com o director do
exeroicio.
84. Um factor decisivo na utilidade dos exercícios• de
tiro real ~ a eonducta do director.
Elle deve examinar antes do tiro .si a installaçãu dos ob,iectivos obedece ás prescripções regulamentares c si cor11esponde aos themas que projectou. Deve ainda reconhecer bem a
situacão e o aspecto dos objootivos, vistos da posição de fogo.
Pessoalmente. <>u por intermedio de um ajudante, official
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dll ordens ou agente de ligacão olle fahí ao cOmJnandantc da
tropa, no local de reunião de8ignado, commumcação curta,
simples e clara da situação tactica. A _missão el~e ~a dará. ao
commandante da unidade, em geral nao na pos1çao de tiro,
mas no Jogar e modo correspondentes á situação tacti~a.
.
Na solução do thema o director sómente poderá mtervn~
quando as condif;ões de segurança o exigirem (137).
No intuito de obviar ulteriores difficuldades em uma mrudança de óbjectivo, o director deve designar não só o primeiro a ser batido, mas tambem exigir que uma certa zona
do terreno possa ser attingida pelos fogos da bateria sem
mudanca de posição e de observatorio. Isso não impede' que
se formulem situações tacticas exigindo mudanças de posição,
como acontece, p. ex., em perseguição ou retirada e nos ~o~
bates de vanguarda, retaguarda ou flanco-guarda, exerow10s
estes aliás de grande utilidade.
O director póde dar ao commandante do tiro participacõe~ reaes ou por elle imaginadas, croquis proc~den~s de
observadores aeremJ, de patrulhas de officiaes, de esclarec~
dores de. objectivo .
.Os objectivos podem Jnesmo ser definidos sómente por
·esses meios, isto é, sem explicações direotas.
As participações de procedencia imaginaria só dev.em conter indicacões que um serviço real de esclarecimento poderia
ter proporcionado.
O director deve acompanhar attentamente o tiro para que
a cada momento possa ter sobre elle um juizo formado. Só
assim será possiv(:)l tirar inteiro partido do dispendio de munição para a instruccão dos. officiaes e da tropa.
Havendo observadores junto aos -obj•ectivos o direotor, em
ligação telephonica com elles, poderá nos tiros de ensaio, esclareoer duvidas de observação na bateria.
Si o commandante do tiro commete erros evidentes o dil'ector póde algumas vezes deixar proseguir o fogo para mostrar pratical,llente as suas más consequencias, o que em geral
será conseguido ao cabo de poucos disparos. Comtudo é preciso absolutamente cohibir o consumo inutil de munição, quer
substituindo o commandante, quer mudando a missão oru mandando cessar o fog.o.
,
Se.rnpre que estiver resolvido wn thema, isto é reali:r}a{Jo
o fim que se pretendia, deve cessar o fogo.
•
São necessarias boas providencias do dU'oector para ass&gurar o apparecimento opportuno dos objectivas e> a observaç~o dos tiros junto a ~lles.
-

TIRO DE ENSAIO
I -

NA BATERIA

85. Os tiros de ensaio na bateria constituem a escola preparatoria do tiro de combate. Nelles se desenvolve a ·instrucção da bateria nas peças sob as condições peculiares ao tiro
real e se pl'eparam os offfciaes, sargentos e praças para a
exe_u~cão do tiro como na guerra, ensinando-se além disso aos
offw1aes e a alguns sargentos a conducção do fogG de UQl&
bat.eria. ..,.
·
·
··
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86.

o commandante da bateria ·é o d,irector. ~(s'r desses exer-

ci cios e corno tal terá inteira liberdade.

O conhecimento prévio do assumpto dos themas permittelhe preparar a bateria nesse eeritido.
87. O numero de themas de tiro dt e718aio para cada baf.eriá, quê deve ser reduzido ao mínimo inàjapenaavel, será fixlldo pelo commandante do corpo; elle dep.ende do numero de
officiaes e sargentos que tenham de cornmandar o tiro. Para
isto os commandantes de bateria apresentarão, independente
de ordem especial, na primeira semana do ,~lttmo mez do pe-:
riodo de instruccão de recrutas uma relaclio na qual só podem
.ser incluídos ()S officiaes subalternos '}Ue tenham tomado parte
nos exercícios de tiro simulado e os dous sargentos de mais
aproveitamento em taes exercícios ( 45) •
88. A occupacão da posição deve ter Jogar conforme á:
realidade da guerra, mas não é necessario haver dependencia
tactica entre os diversos themas de tiro.
89. Os exercícios abrangem a regulação em direcção, alcance e altura de arrebentamento, contra diversos objectivos
em circumstancias variadas, passagem ao tiro de efficacia, diversas maneiras de mudar de objectivo, concentrar e abrir o
feixe de trajectorias mudanças de posição.
··
Devem-se repelir as explicaçoes sobre as mudanças de
corretor, de angulo de sitio e de deriva vertical na pontaria directa, sobre a altura e distancia de arrebentamento, o reRUltado de não se haver eliminado o resnivelamento das rodas,
dé erro na graduação da espoleta, etc.
:
90. E' preciso associar ao tiro os exercícios dé reconhe.cimento de obJectivo e de observação dos tiros.
Sendo c:condição fundamental para a efficacia uma observação exacta do tiro (R. T. 7) cumpre aproveitar todo enseju
para a acquisicão da pratica respectiva:, todos os officiaes de~
vem assistir nós tiros dr- ensaio de cada bateria de seu grupo e
nprêSentar ao commarídante deste, logo após o exercício, o registro de suas observações (mod. 3).
91. O oommandnnte da bateria póde, quando julgar conveniente, interromp~r o fogo para dar ao pessoal explicações
em ligação immediata com os tiros observados, mostrar os
erros e suas causas. ,
.
Convém iqcumbi!r um official ou sargento de fiscalizar as
p;uarnicões afim de descobrir defeitos ou lacunas da instrucção.
·
92. O tiro de ensaio só preencherá seu fim assim e:x:postt;
Re às baterias dispuzerem do tempo necessario que, entretanto,
não .deverá exceder de tres dias para cada grupo. Em um
mesmo dlll póde haver exercício sucoel!eivamente para as trei<!.
baterias do grupo, cada uma resolvendo a seguir dous ou mai!l
themas.
·
.2 ...... No grupo

. 93 ..o. tiro d~ ensq.io no grupo constitue um degráo entre
os _exercimos de hro simulado (59 a 65) e os de tiro de comb~tc n? _BTtlpo. Elle serve para pôr á prova a conveniencia das
d1sposu;;oei'! conçernentf'A á preparação do tiro bem como '.ia'4
médidas. para a çonducção do ,fogo e sua exe~ucão. Tambem
proPQrcJOna l'JDSeJo para exerciCios d!'l )igaçltó .El.PÚ'~ os, obs~f.,..
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vatorioos. E' vantajoso que tnmbem o commandante do grupo
receba, pelo telephone, do commnndo do regimento (supposto),
Qrdens referentes no themn.
Em regra, tratar-se-ha de verificar cQmo as baterias apprehcnderam os objectivos ou zonas a ellas attribuidas e Re
esU'í.o reguladas em direcção. Para isto bastam poucos tiros.,
A construc.;:ão dos objectivos tarnbem póde ser bem rudimentaz·,
sendo ás vezes .t:uffiri.rnte designar como taes certos pontos dr•
terreno.
Estes cxeJ'cieios podem ser executados á maneira dos de
quach'os (59), representada cada bateria por uma secção ou
11rna peça, mas geralmente eonstituir-se-ha o grupo completo,
t:lllto (}II'::In(o s•~u:;:. proprios rt~cursos o IWrmittam. Em qual_.
quer cai"o nã·o se podrm disprnsar os quadros compl·etos
'(officine~. c auxiliarrs du commando) brm como os serviços
nt'·l~e~sorios.

~I'IRO

DE COMBATE

1. Gcnrralidades
!H. IQs exercícios de ,firo de combate são ds mais 'importa.nl.r> da insl.mc!:ãn de tiro. Ahi ns offieiars e praças
devem npr1•udl'l' a appli1~ar Pm circumstancias quo se apprú:ximem o mais possivcl das da guerra, tudo qunnto foi ohjcdn rlc imdJ'urr;ão durante o anno.
.
!l[). Ao iniciar-N' nm r>X't'rcieio. tanto os eommand::mtes
romo a tropa devem cstnr no eorrrntc da Ait.uação tacticn
,:mral: mas o thcma propriamente só lhns Hrrá dado no momcnl.o em qu c ti.- e rem di' resolvcl'-o;
.
Sc~Llndo o caso, a E·itnaçií 0 particular sob a fórma do
ordnm ou dr• in formaçii.o. nn qual se bnseará a solução do
thmnn, ródn ser dada pelo dircctor. no papel de commandante geral' (\a tr,opa. ·í~omrdandialllte da artilharia. Hfficial
<I e -r•ri!ens. etc., n. p(~ ou a cavallü, em marcha. ou r-m estação.
!JG. O dircdDr {)o ·r>xcreicio pôde 11ermittir ou ordenar
n Pxploraçã 0 do eampo de objectivos. pelo commandante da
1nürlrirle nu pn1' pati·ulha::. cl<' offirinl ou po'r nsc•l!a.reccdores
d•.~ objPeLiYos. 1nnlrl CJuanl.n istri Reria admigsivel na realidade
ria ~urna. ,;r>gnmlo a !"ilua.;:ão taelica formulada. CumprcJiw Pllliín vr>lat· por que, no trmpo de duração e no terreno.
nflflf> sPrviço rOJTP"J10Nda ao easo rPal, assim como por que os
eselarrredorrs não SP r'xpi>nham a 0 fogo de sua ba.br:ria ou
d!\ outras.
!l7. 'A rJ>e,f.erminação dl' nOY·as misõões durante o fogo,
r!nflapparn•·imPnlo do objr>etiyo !Josl ilisado c o apparrei0
mento de novos objectivoR tin·nam possivf'l figurar a mu!açãd dap. phasns do comba.te.
Para ex~re.irii•s n 0 s·erviço dn l~gação como na guerra: o
dirrrtm· prídc fazer tmnsmittir suas ordrns ao commandanlr do tiro tambPm por meio de f.p,lr-phonc, signaleiros, etc.
;\s bai.ras simuladas dn oflf.iciaes e prn.ças, as hyp(}thescs
vel'osimeis que Pxijam repal'ações no material ou trabalhos
de sapa constitlwm difficuldades que nü cm:o real' perturbariam o f.iro. pelo que r'· mui.to eonveniente exercitat· n
tropa em superal·as.
!l'R. Tnd!Os Os commandantes de artilharia. a partir dos
de hateria, devem o.prender a ecO.)'tumi:;ar muniçãO' e a julgar
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que é possive1 obter com um dado numero de pro.i•rcti~:-. em
determinadas circumstaneias. Com ·este fim convém pôhls
frequentemente em situação de re.~IO!verem si se justifica ou
não o tir0 c~~tr.n _nm novo obje~..t.iv?; a resoJucão pód~ d~pen
der da SigmfiCaçao do novo dbJI8CtiVO relativamente a situa~;;ão de combate. ou da questão de saber si a munição a empregar ~:erá compensada pelo •rffeito possivel'. O direct6r decidirá ~i tal objcctivo dtwe effect'ivamente ser bwtido.
O commandante do tiro deve sempre ter um juizo formado sobre a efficacia alcançada.
Logo QIÚ! um cornmandante de bateria julgue haver
tiesem.penhado sua missão. faz cessar o foao e participa ao
dirê'Ctor si o exercício fôr de bateria. ao dfficial que estiver
commandando o grupo, si de unidades maioreE•.
fl9. A tropa que tiver de fazer ex·ercicio de tiro de combate formará .equipnda em cõmplcta ordem de marcha.

2. Ti'f'rJ, de bateria
100. fA instrucçfio da bateria no tiro de combate é a ron-

í:liciilu fundamental de sua boa eflf.icacia na gulflrra. Por isso.

estes exercícios merecem a maior parte do tempo e da mupição consagradüs :i campanha annual de tiro (66) •
101. Na organização dDs themas deve em geral: haver a
suppostção de qiJip a bateria faz parte de um grupo.
Os thema.. devem ser gradativos. desenvolvendo-sr a
lnstrtwção medinnte a diversidade do objcctivos e de ronUições em que cliPs feem de ser batidos.
O tiro e a mudança de objectivo contra alvos que appa·
reçam inesperadamente. que se apresentem em movimento
ou que sur,iam a pequenas distancias, offerecem opportuniôade para se fortalecer a capacidade de resolução e a ralma
pos com~ndantes de bateria, bem como a disciplina de fogo
f\'l t.ropa.
As circumstancias decidirão si a mesma situação tactica
póde sPrvir de base á série dos themas de um mesmo dia
de tiro.
3. Tiro do arupo
'102. O direrfor de tiro (72) terá um delegado '(117) em
cada bateria: e si não mr commandante de grnpo on
·regimeFtto terá .tamhem nm official de ordens.
103. A dotaçiio ·de muniçãU consagrada a estes exercirios
ôeve rser a menor possível; nttendendo-s:e; porém; a que a
eonduc·çã 0 dos fogos só pódo ser de todo des,envtHvid:n. quando
o tim durar o tempo bastante. Por isso-; será pr.eferivel reduzir n numeró de exercícios de grupo a tornar problematica
sua utilidade pela insuffici·encia de munição para cada um.
10L E geral 0 thema proposto ao commandante do grupo
não perrnittirá repres·entar a execução completa de um combate e sim apenas a de determinada phase, p. ex.; cUtJ.trabater a artilharia ·em offensiva ou defensiva; preparar ou repellir um ataque de infantaria; perseguição~ apoio na r.etirada; cornbat{' de artilharia a cavallo em ligaçãcr com a cavalla;ria·; etc.;
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81 no mesmo üia de tiro <i exercício comprehende duas
dessas phases que no caso r-eal não f'Wriam successivas-; é preciso que; terminada a primeira phase; o dir.ectc:Jr interrompa
o exercício pelo templl' indispensavel para fazetr aos officia.es
reunidos; uma exposição succinta dos acontecimentos intercorridós por hypothese. Essa ô'ccasião póde ser aproveitada
.para a mudança de commando do grupc:J.
O director do tiro deve trazer o commanda.nt~ da unidade
:;;empr-~ a.rr corrente da situação dó combate-; inf•·rmandlo-o
sobre a direcção o efficar.ia da artilharia inimiga-, condiUcta da
infantaria amiga e a da inimiga; efficacia alcançada (quando
obsermyel)-; munição restante; baixas soffridas; etc.
Um exercício especialmente. instructivo resulta da hypo..;
thPse {~r _que ó grupo está destacado para cLJoperar com ,um!i
for~a de infantaria-; cu.io commandante lhe manda por telephone. Pm rr 0 rnâs,- etc .. lit'tlem~ ou informações que sirvam d«i
hase para ó tiro.
O llirpdor do tiro pôde-; estando os objectivos proposital ..
mPnte ~liRp(H;;tos; agir d'e tal modó que o commandante do
grupo se,ia poRto em situação de intervir no tir,) de suas bate-.
rias se~undo o R. T. ns. 132; 133 e 137.
1-llrl. Na organizaçãó dos themas c na execução dus exer•
cicit,s n1ío drv:e haver a pr.eoccupação de -facilitar a obServação no<~ obj~etivos; muitõ maifl üifficil no tiro de grupo-, ou
de srparar com uma nitidnz artificial ns tiros de cada bateria
dos; dnfl ,,nfras.
lt. Tiro.~ dr! maio1•cs v.nidades

10ô. Os CXE'rciciõs de firo d.e regimento 'pod~m sé'!' org:i..;
ni7:arlós comõ o-R dn combafr no grupo-; deRde que haja muni•
t,:1ío snfficiente.
_r
Pal'a realizai-os-; assim comõ os exercícios de tirt) de brf•
gack1-; ninda mP!lmo com p.equena dotação de muniçãõ-, é prefe ...
rivrl rerorrPr ao tiro de qna-dT'os. Então será preciso esbuçar
RimplP"mrnte rom pouc(J~ disparos ü 1.irn coutra os diverso!'!
oh.i·~diYOfl, faz-endo só a rPgulação. Ri ainda restar munição
parn, o firt1 de effiraria-; conv(ím executai-o empregandO o
fúg- 0 pnr p11ça com grandrs panRas afim de prolongar a. dur:>.f.'Úo dn rxrrcicio.
'
•
.-\ insfnllar,ãCi dos objectivc1s dev.e ser subordinada exclusi..o
•·am.ente ao ponto de vista tacf.ico; nfto ó precis6 contar que
se.iam cont.1•mplados nos themas todos os que fõrem insbllados. E cóm 0 nnste caso; muito secundaria póde ser a import.ancia ligada á. efficacia-, não (\ necessarió observar as dispoSiçõns regnlamrntares para construcção de alvos; bastará figurar a artilharia r as metralhadoras por quadra-s (!:e téla, os
atiradores deitados ptW montículos de terra.
A e!wolha da pt1sicãu nãO deve ser influenciada pela intenção de porJer a artilharia ba~er d.et,erminados objectivos.,
E' prnciso, por(>m-; v.erifirar si a installaçãó das baterias foi
tal fJUf' ::~e pos>~a embargar o drsenvulvimento do inimigo na
zona em queRfã 0 •e si as providencias tomadas permittem aos
commandantes disporem de suas baterias com p~steza e seguNnça. Verificar-se-ha
tambem -em
f,a.es ~xercicios
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!!i foram satisfatoriaR a constituição dos est,ados maiores e
a divisão de seus trabalhos, a disposição dos observatorios e
as ligações, si os command1mtes de grupos estavam suffi·
cientemente informados sobre as zonas dominadas pelas ba·
terias, si os «croquis" estavam perfeitos e foram bem utili·
zados, si os pontos principaes de orientação foram bem es·
colhidos, si as providencias para a concentração dos fogos
foram Mertadas, etc.
Em cada regimeRto, grupo ou bateria, haverá um dele·
gado do director de tiro quo examinará. a direcoão sobre cada
objectivo.
Esses delegados, que devem ter c·onhecimento da situação
doR objectivos e da projectnda marcha do exercieio (conducfa do inimigo, direcção e effieacia de seus fogos, conducta
da infantaria amiga, efficacia obtida, munição disponível,
etc.), intervirão opport.uRamente junto aos commandantes
para lhes reprodudir a figuração do combate e fornecer-lhes
motivos para medidas dependentes de sua iniciativa c para o
importante serviço de ligação.
·
Elles evitarão intervenções contrarias ll realidade da
guerra, a não ser qnc ruzões de seguraNça os obriguem a
isso.
·
Officiaes de outras armas podem servir como delegados
do director do tiro.
E'. conveniente estabelecer uma lioaçáf) telcphonica especial entre o director e seus delegados.
Para avisar aos delegados que começ.ou uma nova situa·
ção c que devem ser levados em conta objectivos até então
considerudos inexistentes convém o emprego de signaes, ban·
dei rolas, etc., nas proximidades dos objectivos.
Não se emprngnr:í granada de ult.o explosivo.
IJI -

BOJ,F,TINS E RELATORIOS VE TIRO

107. 0,; boletins de tiro coNstituem a base para o julga•
monf.o doR f.irm; de bateria. Elles proporcionam um meio es·
tati,;lico de reunir elementos para o estudo do comporta·
mPnto do maferinl f' da municão. da conveniencia do processo
de tiro empregado, assim como para o da efficacia.
E', pertrmto, inrlispensavcl que elles s'ejam absolutamente,
(irlcdionos.

·

108. Em cada exereicio de tiro de bateria org:miza·se um
holetim, segundo o modelo annexo 1, bm:;endo nns notas
tomndns na haferia e no ob.iectivo.
Na bateria havN':Í ,iunto ao respectivo commandante um
.reaistrador (sargento designado pelo capitão) que annotará
os commandos ú proporção que forem emittidos, assim como
as observações do tiro. que esse commandante é obrigado a
dictar-lhe á medida que as fizer.
Ao commandante df\ batf!ria não é licito recorrer a f!ssas
notáfl durantfl o tiro; si elle precisa de notas especines da
observação póde encarregar o servemtt~ da luneta de tornai-asEste. seR do possivel, fiscaliza e auxilia o registrador.
Junto ao ob,iectivo as not.as ~ão tomadas pela turma da
levantamento (H7).
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109. Após cnda oxercirio de tiro, o eommandunte do
bateria dr•signa um officinl Rnhall.r>rno para dirigir e fiscalizar
o lnRçamonto dos bolrtiH.:'l no quadro negro ( *), serviço est.c
por cuja I'Xnrt.idão será esse official o rcsponsavel.
O dirrclor fal-os completnr sob suas vistas eom o
IançamPnto das obsprvaçõrs .iunto ao ob,icctivo c G da efficacia obtida (158). Dnhi tiram-se duas cópias para s!'rPm
cnNlmin h atlas, uma ao chefe do Estado Maior do Exercit.o,
out.ra ao in<;JH'rlrw da nrmn. AmbaR rf'r.rbem a critica da au1rll'idadPs da n1·ma (!IR) e a 1-wgnnrla yoJta á batiPeia prioR
mPsmos trnmites.
HO. Registrando as notas no boletim póda se fuer toda abreviação que não dê Jogar a duvidas sobre a sigmficação da palavra
abreviada. Para os vocabulos empregados com rnai~ trequencia
serll.o usa1as as abreviações exemplificadas nos modelos aonexos.
f H. Registrarn-;;e ele maneira succinta como «observações.,, Jogo
abaixo do boletim, as necessarias exp1icações de algum facto singular
occorrJdo no tiro, p. ex., o mottvo pelo qual alguma peça tenha
deixado do atirar.
Caw nfi.o tenha sido exe~utada uma correc~ll·> commandada
ou tenha havi.Jo engano, registram-se os elementos com qne o tirtl
realmente foi feito, lançrmáo se quando neces.~aria uma e:~:plicação
nas «observações."
H2. Anttotações. Tiro longo: +; tiro curto: - ; tiro não observado ou duvida na observação: ? ; tiro no objectivo (percossllo)J: ±;
junto ao oqjectivo: .i; pouco longo ou pouco c;;.rto (percussão) :
p +ou p - ; impacto cheio: i; não houve arrebentamento n. a.;
arrebentamento premn.t.uro: pre.; arrebentamento retardado: ret.;
ricochete: rio.
Os arrebentamentos de tempo rC'gi~tram-se em fórma de frac.;ão
com traço obliquo: no numerador a observação referente á distancia
de arrebentamento, no denomioatlor a que se refere á altm·a de
arrebentamento(IL T. 26.)
Na observação dos !lrupos de tiros e no fogo rapido rogistram-se
a distanciil. e a altura. predominante~, pondo-l!e abaixo daquella,
eatre parenthe>is, as qne destoaram. (V. mod. i).
Sublinham-se com urn traço vermelho as observações feitas na
bateda que <trlferirern das tornadas no objecttvo.
U3. A obscrvaçrio no objcctivo é registrada na lista da obser·
vação (149).
~i nll.o tiver sido possível a observação segura. de cada tiro, o
official do levantamento regi~trará >eu julgamoato de conjuncto
sobre os tiros contra cada objecttvo.
J J I. No cnso d<' ollject.i\·o!'; r•m muvimnnl.o rrgist.ram-se
por meio de flechas a dir!'C!:·ÚO e a durar.:.fi.o do movimento.
t<V. 3• pag. do mod. i).
115. Quando a rapidE'z do tiro tiver sido influenciada pelas considerações de paz. por baixas figuradas no pessoal.
pelas avar·ias no mat,erial. reaes ou suppostas. annotar-se-ha
isso na columnn «Obset·vaçõrs» da primeira pagina do boJetim.

( *) Cada hateria <!Jeve possuir um cjtbllr-o de mad•eira· de ~>elo menos
2m,Xtm,so. negro de ambos os lad'os c,om os riscos do n1odelo de boletins ..
tra9ados a tinta branca ou v~rmelk~·
·
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Nos exercícios de tiro de ensaio não se fazem annotncões
.
116 Os boletins são coordenados por anno e archiVados
naR bat~ria~ juntamente com os o!'igin~es do levantam~nto
no objectivo. com os cl'oqn~s plannpetrwos ou pe.rspectivos
ou de aviadorr.::~ e com as mformacoes de observadores auxiliares.
.
117. Com relacão aos tiros de grupo. de regimento. etc. •
fnr,cm-sc reta to rios de tiro segundo ? modelo 2.
. .
Os delegados do director de . tuo acertam prevwmento
srns relogios pelo daquclla autoridade.
Os delegados nas baterias tomam nota:. ~as _?rdens rece
bidas do commanc1ante do grupo e das part_ICipaçoes que ch~
garem. com as respectivas horas de rece~)l!llento, das. pa_rticipacões expedidas e horas de sua expediçao, dos obJectiV?S
com distancia e situnçã.o approximadas, da hora exacta ao
primriro e _do ultiJ?lo disparo do_tiro de reg_ulação contra
eada ob,if'ctivo. nRsim como do tiro de efficacHt quando
houver.
Os commandos e a oibservação serão registrados como
noR boletins de tiro.
A execução material do relatorio compete ao ajudante
ou ao official do ordens (102) do director de tiro, ao qual
esto fornecerá um rroquis dos objectivos.
Pnra reunir oR elementos necessarios ao estudo do decurso do f'XCrcieio de tiro, o commandantc do grupo designa
um official idonro - Pnr.arregado dos bOletins - ao qual os
regiRtradores das batrrias entregam logo após o exercício uma
nota com indicação dos garfoR e das alças de efficaeia; os delegndoR do di rrrtor tambem lhe dão suas notas.
O ajudante elo grupo. ou quem tiver exercido essa
funcção junto ao official que eommandou o grupo no exercício. organiza o c1·oquis da repartição doR objeetivoR e coor1
drna as ordens desse commandante.
O relatorio assim preparado é entregue ao director de
tiro. quo o completa com os dados fornecidos pelos encarregados do levantamrnto.
A columna «juizo do direct.or» só é preenchida depois da
crif.ica do tiro.
Na critica podem ser illustrados detalhes inter.essantês
com as notas originaes dos registradores acima referidos, dos
qun~s. porém. ~ão so exigirão limpas dos commandos e observaçao na bateria.
Idcntieas ~isposições para o :r:egistro das ordens do com~
mnndo do rrgimento. etc.
Não se organiza r~latorio dos exercícios de tiro de qua~
ct:os; basta um croqulS da repartição dos objectivos, o regisf}·o das ordens doR commandantes de grupo. etc. e annof.~ç'2t:rs sobre o comportamento, espeeie e quantidade da mumçao.
OR r~lnt.orios -devem Rer polygraphados para que fique
uma ~~pia em cada uma das baterias que tomaram parte no
:lJXOrCICIO.
118. Nos boletins e relatorios de tiro de combate o director
.t~m que lançar em ter!llos Jaconicos seu julgamento, pronunCiando-se sobre se a missão foi oú não cumprida. Deve-se con-

concernrr~tes a tempos de duracão.

4
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sidrral-a r.nmprirla. meRmo qnando aão houver efficacia; desde
que a regulação tenha sido levada ao termo e o tiro ahi t1::
nha cessado. Em caso de não cumprimento da missão é preciso indicar as causas do insucesso; para is!lo é preciso levar
l'ltl conta as notn~ fins registradores e doR dclrgados do dircctor e inquirir o comm:mdantc da bateria e o do grupo.
Cada um dos commandantes superiores tem que definir
no mesmo boletim ou relatorio sua opinião sobre o julga.
mcnto do dircctor do tiro.
·
4

Mnppn dn.v c.rr>t'ricin$ de tiro real
H !L C:nda corpo organiza um mapptt ·~de ::tccôrdo com o
morirlo n. 7, rncnminbndo, no Ministerio da Guerra pelo~
dnvidos t.rnmitr•s ..Tnntn-se-lhc 11m rclnt.orio sutnrnario quando
rw (]uizer fundamentar algum de!H'.io sobre o assumpto. expor
obscrva<;iirs importantes ou facto~ anormnes occorridos noa
f,iros.

IV -

CRITICAS

120. Oil exercícios de tiro dão Jogar a uma critica sob
o ponto de vista tactico e outra sobro a technica do tiro.· A
Pllas dt'\'Pitl t•omparecer todos os offieiaos, do grupo pelo
mrnos.
121. A primeira será feita na posicão de tiro immedia~
tamrnte apús a terminação do fogo, em primeiro logar pel·•
uiroctnr, <' depois successivamente- na, ordem (}l'escento dll
grndunrão. pelos commandantes superiores da arma. aos
f(Unos n unidade é subordinada. Versará sobre: reconhecimf1n to o PScolha da posição, medidas para a ocoupação e suhida da posição. escolha e installacão do observatorio assim
como todas as providencias tomadas para a exploracão.
observação do terreno c do objectivo, ligações etc.; igual~
mente sobre as circumstancias (lo terreno e do estado atmospllrrico que tenham influído no tiro.
122. A segunda (critica do tiro)" feita em vista tios boIct.inl': f\ relatorios (quadros negros) tem por fim esclarecer
nA qucst.õcs referentes á conduccão do fogo e ao processo de
l.il'o, tJJ'nmoYendo a P:mrJa r.omprehrnsão do regulamento.
F.lla é pois. um dos meios mais importantes para desenvolve~
a matrncção de t.lro.
Esta eritica realiza-se logo que. estiverem promptos üS
boletins n relatorios. Devem faze l-a as mesmas autl'lridadcs
l'PfPridas, no numero pl'leCJedente.
123. As criticas devem ser estimulantes, detalhadas e
instruc!ivns srm que, entretanto, se alonguem demasiadnmrmte.
124. O official que commandou a bateria expõe o seu
tiro (no tiro de grupl'l, -etc., o respectivo commandante expõe
primeirm'nent•e suas medidas ~'!obre a conducção do fogo). Em
sPg-uida passa-se á critica.
·125. Na critica dos tiros dr ·ensaio o commandante de batflria devo examinar e diseutir tl'lda o qualquer correcção ou
commando á luz do
T. e do r~guiam.~ntQ d~ ~X~l'.!'j!'ios !t
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comparar as <lbservações feitas na baterià com as que se
fizeram nos objectivos.
126. Na critica dos tiros de combato é preciso dizer si as
baterias cumpriram sua missão ·e se o f'i:reram pelo processo
mais simples.
No julgamento da efficacia é preciso levar ~m conta. o
object,ivo, o tempo gasto (si não tiver dependido de cir~
cumstancias de paz) e a quantidade de municão. E' preoiso
tambem examinar quando começou a effioacia e qual a sua
l'eparti~:ão pe,lo objcctivo.
As observações no objectivo em geral só devem ser tomadas como certas si foram feitas d{l um ponto situ•ado nG
pro!or.gamento da frente do objeotlvo, si este não era fortemente esculonado em pl'of'undidadc c si não caiam tiros do
outras baterias nas proximidades do objectivo. Essas observações são tanto menos segurus quanto mais afastado o obsel'vl!torio, quer lateralmente, quer para a frente ou 1·etaguaraa
do objectivo. Nesses casos os erros são tanto mais sensiv€is
quanto mais proximos do objectivo os arrebentamentos.
. As distancias de arrebentamento estimadas pelos observadores junto ao objectivo apenas servirão para uma ideia appro:'\:imuda sobro as verdadeiras distancias. Esses observa<tor€s
diffioilmente distinguirão os arrebentamentos de tempo dos
percutentes. E' imJ10ssivel julgar com muita approximação a
grandeza das alturas de arrebentamento.
127. A critica dos tiros de grupo e unidades maiores obedece principalmente ·ao IJ1)nto de vista 'tactico. Examinam-se
detidamente as ordens dos commandantes de unidades. Reduz-se ao minimo a crit.ica do til'I'J de cada uma das baterias
x•espectivas, accentuando os erros mais fnequentes ou muito
graves.
·
128. Os exercícios de tiro tambem devem aproveitar aos
sargentos, mediante criti'Ca realizada nas respectivas baterias
em face dos mesmõs boletins e segundo pontos de vista ideniicos aos acima estabelecidos.
·
A essa critica devem assistir os artilheiros, aOS! quaes se
mostrarão os erros do serviço das Jleças e suas consequencias
l:lObre o conjuneto do tiro. Os tiros realizados fornecem além
disso occasião favoravel para serem exemplif'icadas aos artilheiros as noções theoricas que receberam.
V -

SERVIÇO DE SEGURANÇA

Medidas Pl'eliminares
129. Ipscolhido o tet·re.~o onde se de':e realizar o tiro 1(71),

da reg~ao faz as devl'das communicacões á
CIVIl do Jogar. I~l~ormand~-a dos dias e da duração
d1arm provavel dos exerciCIOs, assim como da extensão da
zona impedida ao transito publico, com indicação das IJ1)sicões
de tiro e das dos obj.ectivos.
130. Estabelecido o accôrdo entre as autoridados militar
e civil, o gene~al inspector solicita a es~a, providencias para
que ~ _populaçao do Jogar tenha oonheCimento das referidas
condieoes de temp~ e Jogar dos exereioios de tiro projectados
~ de que, por per'I.{Jo de viela é P1'0hibido penetrar.. na .sooo

o geu_et·al

a~t.or•dade

m~p~ctor
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imJJCdida, devendo todos os t1·anseuntes obedecer ás intima-

das sentincllas da linha de seguran\,'a. E' preciso na
mesma oeeasião elucidar aos habitantes que t\ prohibido apanhar projcctis, espoletas, fragmentQs de uns ou outros, mesmo
que pareçam ino.ffensivos. Quem achar espo' e tas soltas ou
proj.ectis inteiros com ou sem espoleta, deve assignalar o lagar
e participal-Q á autoridade mais proxima, civil ou militar,
para que e-sta providencie sobre a remoção do achado.
:131. O commandante do corpo deve fazer :identica publicaoão pela imprensa diaria oito dias antes do começo dus
exerci cios.
~·õPs

MEDIDAS DE SEGURANÇA DURANTE O TIRO

1. -

No JJe1'irnetro da zona

J 32. O eommandantc do grupo, rpgimcnto, hri!!ada, ~e
gundo o eaw, onleHól a~ medidas dP st•gw·aw:a n fi~t·al iza Rua
CX!'('.Ur:fio.
133. Para cada dia de exercício é os:Jalado de 'Vosper um
subalterno para otf'icial de seourança, a cuja dispo~i~ão fica o numero
necessario de praças montadas para o ostabelecimeu to das sentinellas duplas nos poatos convenientes ào pel'imetro d:t zona impatída.
1 i-i. Antes do inicio do tiro, o official de segurança fará este

official certificar-se de que todo o campo do tiro esti livre de quae~
quer pessoas e postar-se om seguida nos pontos designados. Cada
posto deve sabel' a situação dos dous postos visinllos, antecedente o
seguinte e, se possivol, ter com e!Jes llga<;ão á vista (signaleiro~).
!a5. O tiro só poder<í começar depois que o ofiic1al de segurança
pessoalmente participar ao director do tiro: «segurança feita! "•
:136. Os limites ]ateraes das direcções de tiro admissil,eís devem
ser a;signaJados em cada lado por ban.Jcirolas vermelhas bcmr
visiveis da posição do tiro.
2. JUNTO iÍ. TROPA EU EXERCICIO
i 37. Este scl'vko compete ao director do tiro. Elle devo intervi
immcdiatameute quàndo reconhecer:
a) que uma ordem dada á tropa vai do encontro ás medidas do
segurança ;
b) que toi cornmandado algum elemento de tiro que ponha em
risco o pe•soal de segurança ou de observaçrro, ou quo dê Jogar a
que os projectis saiam do" limites da zona (erro grosseiro de alça e
angolo rle sitio ou de deriva).
138. Os olficiaes das baterw~ e os sargentos que e:xerc:!rom
funcçao de ollicial devem estar bem informados rios limites admissiveis para a direcc;:rro dos t1ros o intervir immediatamentc quan 1o,
na esphora do seu com mando, perceberem quaJquel' infracr{ão.
:1:.19. Quando tenham do atirar d1versas baterias ao mesmo
tempn em posiçõcg escalonadas, é preciso, para cv:tar acc:dcote;; em
consequencia de arrebentamenr.os prematm·os, que ellas guardem
entre si os seguintes intorvallos:
'
a) no tiro de sb. ou gr. ordinaria do canhão: iotervall > igual 4.
distancia.
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b) no tire de gt•. explosiva do canllll.o:

Distancia até

lnLo1 valio
20()1ll
30om
400m

50"'
100m
200m
~5om

4~0m

5oom

500"'

c) no tiro do ()[mz:

Oistanciajfaté

Intcl'val!o

25m

200m
300 111
400ill

rr;som
'1oom

soom
coom

200m

:wom
450m
75om

700"'
i

50"'

O intervallo, sendo menor de 200 metros, as baterias de
obuzes não poâem ficar escalonadas.

3. Junto aos objectivos
1.~0. O serviço de segurança junto aos object.ivos Jn)..
cumbe aos o{{iciacs do levantamentc.
Uma vez concluido o serviço de que tl'ata o n. H51. o pes-o
soai do levantamento c os serventes do obj·cctivo recolhem-se
no observatorio designado. O official, depoi.s de verificar que
o ea:m'po dos óbjectivos está livre de pessoas, participa ao di..;
reetor por telephone ou signal: «Observatorio tem segurança».
Na falta de observatorio á prova de estilhaços ou de
balins é preciso que ü pessoal dú levantamento fique instailado á distancia de, pdo menos. 500 metros da direcção do
tit·o. si de canhão, 750 metros. si de obuz.
Sendo necessario uma interrupção do tiro a hem da se-gm·ança, o official do l~vantamento participa-o ao director
do tiro. içandQ uma bandeira branca, que para isto deve est,an
prompta em um rnastt·o adrede installada.
141. Terminado o exercício, compete ao dir·ector mandar
cessar todo o serviço de seaurança durante o tiro.

MEDIDt\13 DE SEGUIL\NÇA DEPOIS DO TinO

1 ~2 . •\. tropa niío deve retirat·-sr. do campo dos exerci-o
cios ,sem ter procedido ú remoção dos objectos que possam
eansar accideutf) a homens ou animaes, a saber: projectis
não aiTebcntados, pedaços de pro.icctil. podendo ainda conter
t~arga, c::lpQletas inteiras ou pedaços,
estilhaçõs grandes de
projcctis. restos ou fragmentos de alvos (arames, pregos, etc.).
Este serviço deve ser fiscalizado por um 6fficial em cada
campo de objectiv<>s. O pessoal escalado para -esse serviço e:x:e-
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cuta-o, dispondo-se em linha dispersa com intervallos dedres
a seis passos; assim avaw;a essa linha vara os objectivos na
rlirecr;ão do ti!'O. Nenhum homem deve alterar a direcção de
sua marcha: quando não puder mais conduzir os objectos que
tenha apanhado, deposita-os no chão. Esses montículos vão
sendo apanhados por outros homens que seguem á retaguarda
da linha, acompanhados de uma carroça.
VI. LEVAN1'AMENTO DO TIRO

H3. O levantamento do tiro comprehende a observação
no vbjeclivo e o registro da e{ficacia.
'14 '1. Aquella tem por fim registrar as distancias e altUL·as de anebentamento. Em circumstancias favoraveis (126).
póde-se deste modo julgar as observações feitas na batãi'ía e
colher dados sobre o comportamento da munição.
E' vreciso todo o .empenho em obter uma observação perfeita, t'Specialmente nos tiros de ensaio. E' condição essencial
para isto Que o observatorio fique sensivelmente nó prolongamento. da frente do objectivo. Ca,so a situação topographica,
as ellndir;ões de luz ou o tiro de outra bateri,a não permitiam
uma perfeita observação é preciso participai-o immediatamcntc ao director do tiro.
Lí!J. O registr·o da efficacia mostra o resultadó do tiro
no ob.iectivo; por eli e se avalia a influencia do processo de
tiro o adquire-se ba.se para ajuizar do effoito que é de espoI·ar em determinadas circumstancias.
H6. O levantamento do tiro deve ser feito com. absoluta
fidelidade. Isto constitue ponto de hónra para o official encarregado do serviço.
i47. O levantamento do tii'o incumbe ás turmas de le?Jantamento, cada uma composta de um official subalterno.
um sargento. ambos munidos de binoculo, uma ilrdeuança.
um telephonista ou signaleiro e d poessaal necessario ao sef:viço qos alvos.
'
Deve . ser designada uma turma para cada objecLivo ou
sr.Srie de óbJectivos a observar do mesmo posto e a ba~er
successivamente.
H:;. Os sargentos e as pracas para o serviço da levantamento
devem ser cutdadosamente escolhido3. Aquelles devem ser e.x:erettados na observação e no respectivo regi~tro. E' preciso chamar-lhes
especialmente a attença.o para a. gravl1ado de qualquer erro com·
mettido no registro.
H:9. Cada turma deve Eer provida de li&tas de observação, listas
de efficacia (v. modelos), assim como dil tinta de côr o pincél para
a.ssigualar os impactos.
f50. Cada official de levantamento receberá antes do tiro
instrucções sobre: posto pat·a sua turma, oblectivos a observar. ss
deve ou nllo haver registro da emcacia, se os objoctivos teem petar~
dos. E' preciso tambem informal-o d~ ordem em que seus objectivos
serão batidos, do momento om que os de eclipFe devem apparocer e
se sobre algum delles haverá tiro simultaneo de mais de uma bateria.
t!U. O official de levantamento deve verdicar antes do tiro se os
objectivos est~o em ordem, especialmente se o~ vestígios de Impactos
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anteriores estã.o coberto:; ou as&ignaladoJ a tinta. de côr, se àxistem
os marcos de observação(*), se foram atterrados os buracos feitos
pelos projectis no terrent>, em uma zona de 25m aquem e 25m atém
dos alvos.
:1.112. Antes da abertura. do fogo relativo a cada thema, o diractor
prevlae o omeial de levantamentO qual o objectivo a observar, quando devem fonccionar os petardos ou os alvos moveis ou apparecer os
de eclipse.
·
E' conveniente qne o director tambem dê amo do ultimo tiro
contra cada objectivo.
!53. Regras para a observação no objectivo, no tiro de uma só
bateria.
O official. mantem a vist:l. sobre o objectivo e o terreno, na. frente
e á. retaguarda det~te, e, utiuzando·se dos marcos de observaçã.o dieta
summariamente suas observações ao sargen~o, que as lança no
caderno de listas, p. ex •• <<mats 40 baixO», <<mais ou menos zéro na.o
arrebentou», «menos i 5 parenthese mais cinco baixo, fecha o parenthese, ricochete».
Na observaçAo deve-se apanhar o fogo ou a nuvem de fumo no
momento de sua producção e levar em consideraçllo a lnte.nsidade e o
sentido do vento.
As distancias de arrebentamento são avaliadas em mtiltiplos
de 5m,
Pelo conhecimento que o official de levantamento deve ter da
distancia da bateria ao objectivo elle calcula em metros as altut>as
correspondentes a 2 e a 4 mUleslmos e a ellas reportando a altura
de. cada arrebentamento classifica-o de accordo com o R. T.
Nos ricochetes deve-se registrar o primeiro ponto de qoéda e o
arrebentamento, COmO DO exemplo acima:- i5 (+ Jl./b) riC.
Não se podendo observar com segurança se um tiro foi corto ou
longo, on quando de tocto não fõr observado, deve-se registral-o
como duvidoso: <<?".
. Se a duvida ê .só mente quanto á distancia de ar~bentamento
(não quanto ao sentido) registra-se
? ou - 'I e accrescenta-se,
p. ex. «<200».
.
.Nos grupos da tiros ou no fogo rapido registra-se a impressão de
CODJUnto, P• ex.:
-50 b
-100
_ i20 b
até até
até e
até
-20 a
10 n
10
(2 +)
(3 +)
Deve·se definir a linha em relaça.o á qual se faz a observat;ão.
O processo mais seguro consista em fazer um croquis abrangendo a
frente do objectívo, a posição do observatorio e a d1recçao do tiro.
No tiro de obuz contra obras de fortificação é prectso indicar ao
offieial do levantamento o ponto em relaçllo ao qual a bateria fará a
observação, afim de que a sua seja referida a. esse mesmo ponto.
{54.. Regrt,U para o registro da elficacia.

+

I

+

+

( •) Os fttl,rcos die observação; destinados a facilitar ao official de levantamento a avaliação precisa das d;stancias de arl'ebentamento, são signaes quaes. quer installados no terrooo de 25 em 25m, na direcção do tiro, dcsdle
2oom; áquem até 2oom; além dos alvos.· Devem ser bem visiveis · elo posto
de leV!allltamenro e ·não reconheciveis da posição de tiro; por ex.: discos de
madeiw pintados de branco ,::om a face volta~a · para o posto.
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Oi! modelé·s anoexos da.o as Indicações Fobre o modo dê registrar
a efficae1a. As e!pressões airetta e esquerda reterétn·~ A dli•ecçâo
do tiro.
Cessa-ia a segurança a turma de levantamento dirige·se para o
objectivo, com ellcept;ao ao t~Jephomsta ou signateiro e mais um servente qoe ficam no pO$tO de observação. V sargento conta tiS unpautos e maroa-os na. lista de elftcacia; um servente a~81gbala tmme·
uiatameme com tinta, dtJ ambos os lauos, (IS pontos de tmpacto
contados.

Os pontos de quéda nas proximidades do objeetlro, dentro dê

uma l!ona 211m áquem e 211m além, também sll.o I'êglstràd()g.
O o1bc1at in~peccwoa toao este serviço, C!!pecialmente o do sar-

gento.

155. Só os impactos mortaes podem pôr fóra de combate.1
Como impactos leves devem ser considerados os produzidos por
estilhaços e balins que apenas causam móssas ou que podem
ser arrancados das taboas dos alvos com os dedos. Contra baterias de escudos, só se consideram como mortaes og impactos
que atravessam o alvo deixando o orifício dé uma pollegada
do diametro pelo meno-s.
Impactos cheios sobre um abrigo ou immediatatnentc
junto a e!I e podem, pelo deslocamento do ar, fumaca, etc.,
pôr fóra de combate homens que não :::;ejam directamente attingidos. Os homens figurados nessas condiOões devem ser
consignados na columna 4 do modelo, entre parentheses, abaixo
do numero de homens attingidos.
156. Grande efficacia no material que comprometta se~
I'iamente a capacidade áe fogo ou do movimento de uma peca,
ou que reduza de modo notavel a protecção dada por um
abrigo, deve ser mencionada na casa cobservacões• ·:
157. Para os tiros de granada do obuz contra obras de
fortificação, só excepcionalmente e por ordem eXpressa serão
empregados os croquis exemplificados na 2" pagina do modelo.1
Em geral basta um simples croquis planimetrico para se registrarem os impactos sobre a obra e em sua visinhanca immediata.
Menciona-se summariamente a distribuição das guarnições nos abrigos e a espessura e natureza das coberturas •.
158. As listas de observação e de efficacia bem como o:;
croquis são assignados pelo official do levantamento e mandados ao director do tiro em um enveloppe fechado.
159. Terminado o exercício, é expressamente prohibido fi
quem quer seja dirigir-se ao campo dos objectivos antes da
hora fixada pelo director.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916. - /Oie Caetano 'de

F.aria.

· ··

A.NNEXO
Instrucções para constrttcção de alvos
PRELIMINAi\l!lS

i. A instruccão ae tiro exige a figuracão aos ól)jeetivos
consoante á guerra •.
2. A figuração dos objectivos só preencherá seu fim i!l~
clles por sua apparencia, especie o sua velocidade d~ movi-

ACTOS DO POOOR EX:IllOOTlVO
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· manto dérerri uma 'idéa approximada da realidade e si sua
installação obedece~ aos preceitos tacticos para o aproveitamento do terreno.·
3. As dimensões aqui estabe\Ccidas para os alvos devem
ser rigorosamente observadas.·
~. Aos commandanta · de corpos cumpre vela!' por ctue a
construccão dos alvos necessarios aos exerciciO!t de sua. runld~~ seja feita a tempo e de accôrdo com es~ .iDIItruccões.
FÓRMAS E DIMENSÕES DOS ALVOS

5. bislinguem-se os alvos planos e os qlvos a tres di-.

menst1es •.

Aqoelles correspondem approximadamente á projecçllo verUcal
e ás dtmcmsoes da superfiete vuln€ravet que o homem, o cavallo e o
material apresentam de frente ou de pariU.
Os alvos a tres dimensões represeatam o corpo para a effiCacia.
por todos os ladrs o sao constituidos de alvos planos completados com
taboas transversaes.
6. Para os objeetivos que tenham de ser batidos com shrapoel só
pela frente ou com granada ordmaria empregam-se alvos planos.
Nos outros caFos empregam-~e alvos a tres dimensões.
Nas baterias do @!mndos e para quael(Juer objectivos ccntrb. o~
quaes se deva atirar com granada ex:plosiva eropregam·se os alvos a
tres dimensoes.
7. No.:J objeclivos compreheodeodo guarnições inteiratnonto
dl*enftadas à. VIsta podem ser emprega ias paredes de tabou tobre
as ou a e~ ~o desenham os coatoroos dos alvos correspondentes (llgl.! 7
e 25).
1:1. Alvos planos p11.ra objcclivos fixos oll de eclipso :

Nome do alvo

Corpo inteir() •••.••••.•
De joelhos ••••.•••••••
Rosto ••••••••• •• ......
Cabeça .••••.•••••.••••
5 CavaUeiro •••••• , •.•••.

!
2
3
4

6 Gav:tllo••••••••••••••••
7 Pertil de cavalleiro.....

8 Perfil dO oava~o .•• , .••

9 Peça, •••••••• , ••••• , • •

! o Carro ••••• , , •• , • , •••• ,

Nota -

Significação

Homr.m em pé, frento ao inimigo.
Artilheiro ajoelhado, frente ao tnhnlgo.
Atirador deitado, apontando.
Atirador cntrmcheirado, atiraorio.
Homem a cavallo, visto de frente.
Cavallo visto de f~ute.
Ca.valleiro visto de lad~.
Gavallo •isto de lado. '
Peça do art.ilharla com escudo, vista de
Crente.
Retrotem da V·DI. eom ·oscntlo, vlsta do
!rente.

A metralhaddra ~tuando tenha de eer batida a

,sh. será figurada por um alV'ó' busto (fig. 3), correspond13nte
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ao seu atirador; da mesma fúrma figurar-se-bar õ commandante da secção. O resto di1 guarnição , rf)IJ)·resentar-se-ha
por alvos 'Cabeças (fig. 4).
!) • Alvos planos para objectivos em movimento.
As figuras 1, 5, ü, 7 e 8 tambem servem para objootivos
em mov.imento.
AJ figura H (vzatura) r.epiresenta uma. .v .-peça ?U v.muniçâo' ou ainda v. -metralhadóra em movimento VISta de
lad<'i.

Os cargueiros serão representados segundo a figux;a S.,
10. ~Ivos a tres dimensões (sómente parru objectivos
fixos)].,

"'

'O

0 ~
...
<I> !:l

s:P

Nome do alvo

Significação

Q

z

!2 Corpo inteiro ••••
13 De joelhos ••..••.
H Busto •••••••••••
15 Cabe~a ..........
t6 Sentado .........
17 Taboado ••••.•••

Homem em pé, frente ao inimigo.
Artilheiro ajoelhado, frente ao inimigo~
Atirador deitado, apontando.
Atirador eotricbeirado, atiran1:>.
Homem sentado na banqueta.
Fileira de homens sentados na banqueta.

Nota 1 - As metralbaioras quando devam ser batiias a granada ser!l.o figuradas como indica a nota da n. 8, substituídas as figuras 3 e 4 respectivamente por H e 15.

H. Artilharia em accionameutorepresenta-se por alvos, peça e carro
(figs. 9 e i O), alvos corpo inteiro ltig. i~). alguns installados f,)ra da
pl·ol.''''~ã<l tios· esrudos e alvos cavallciros c cav:1llo.s (figs. 5
~~ G ••u 7 1l 8). Convem variar na b~Uteda objectivo a figuração
dn uma peça para outra.
12. Objectivos de alvenaria serão representados em madeira, a menos .que haja todas as facilidades em construil-os
:nas mesmas eondioões e com os mesmos materiaes empre~
âos na realidade, -p. ex., muros aproveitados ·COIJ]J() parapeitu
de atioradol'es, cercas de pedra seccp,; etc.
I
13. A prcpara~ão dos objectivos do0 eclip,se e dos u)Jjectiv·os müveis, dep,endente de r·ecursos espeoiaes prop{)rcionados pelo Ministerio da GU'erra compete aos oommtandantes
de «CampoS' de instrucçã.u:..

Figs. l
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!MATERIAES !El QoNSTRUCÇÃO

H •. Etn objectivos fiDls emp.rega.m-Be alvos de madeira;
objectivos moveis pa.pelão de 3 a 5 mm. de espeSSUI\11 oU!
télâ.
.
Nos de eclipse póde-se emp.regaT qualquer "desses mate..
riaes.
Os alvos peça e carro (figs, 9 e iO) silo rev~tidos de folha de
ferro de 3 mm. de espessura na extensão correspondente aos- es.
cudos.
Para o i oJgamento rigoroso da efficacia é preciso distinguir os
i~tos mortae~ e cs impactos leves (.C. R. T. ill6); nessas ccndiçiJeSnll.o se empregará papelão nem téla.. A madeira empregada nos
alvos deve ter a espessura de 20 mm.
Nos alvos 9 e to a madeira deve ter 25 mm. de espessura.
Os alvos de eclipse quando feitos de madeira podem ter espessura
'inferior a 20 mm.
_ f5. A fOrma dos alvos é tal que permltte o mu:imo aproveitas
mento do material de construcçllo. A figura t8 representa um molde
para a confecçllo dos a1vos t, 2, f.2 e ta;. a fi11:ura t9 para os alvos 3,
~. U ~ U, com a vantagem de que cada córte dá as duas metadeinvertidas de um· alvo.
i6. Para a installaçllo dos alvos i e 2 o melhor dispositivo é o que
mostra a fig. 20: olhai de ferr~a meia. altoraevergalhllo de t5 mm.
de diametro e t•,2o de~ altura. As figoras 22 e 23 mostram uma.
outra solução para o caso: grampo de ferro prendendo o alvo pela
travessa inferior.
Em terreno molle pode-se, em vez desses dispositivos, prolongar
uma das metades do alvo, fazendo-a terminar em ponta.
A figura. 24 mostra o dispositivo para a. installação dos alvos 3 e 4.
!7. Convem para consenaçllo dos alvos de madeira. ·pintai-os
com tinta a oleo, de côr adequada ; do mesmo modo o~ de papelllo
e o revestimento de ferro dos alvos 9 e !O.
!8. Para os alvos figura i7 preparam-se perfis de sarrafos de
65X40 mm. (fig. 25) relorçados em orna das faces por uma chapa de
ferro parafusada. Bastam qoátro desses perfiil para tres metros de
taboado. Pregadas as taboas e pintadas na face externa, sobre ellas
esboçam-se os contornos do3 bomeas.
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Oblarvaç3es

MODIFICAÇliES

f n 8
J)o Regulamento de Tiro para a Artilharia de Campanha
de 15·7-1.914

·

Fevereiro do i!l'f5 •. ·
N. 1 na pag. 22- N. 2 na.s páginas 24 e 2!5- N. 3 na
pag. 27- N. 4 na pag. 33- N. 5 na pag. 37 - N. 6 n"
pa~. !!7. - :N. 'J na pag. 52 - ~ ,_ ~ n~ pagin.~~ 78 ~ 1~.•l

Modelou. 1

1° Regimento de Artilharia Montada- 4a bateria
BOLETI:h.lt
DO 2° TIRO DE (COMBATE)
Vento ••................•.•••.•.•..•..• ·• ... ········•··•·····•······••·••·••·•··
Dasanflamento ..................•..........................•............•.......•..
Posição n ........................................................................ .
Estado atmospherico.. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • .•.......•......•......•.........•
Condições de observação.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .....•......
Especie de posição ...••...••.........•...........••..........•...•................

EfFEITO

OBJECTIVOS

NUMERO
DE TIROS

----- ------

..
•

tl

o

"'i:l

C>

DESCRIPÇÃO

A

~.9

"'
~"'

,..,

o>

!iio

<,.

o

. :e"'
.-

:e~
o.,

=::,;:.

"'

"'

.,_
"''W
-

~"'

......
u..,

coberta.

36

..,...,

'->

fO

24

6

--- ---

3400 2 bat. (como 1 l, cobertas, 100m att•az da

tl

.. ..~
4

2

<

-:e
"'"'
--- --- --- --2.

2700 Bateria de escudos, 4 v-p e 4 v-m, des-

f

o

36

3

5

36

4

I

9

8
4

o
.....:
o'-"
..... :§
"-'::::>

<c.:>
a:

c.!:>IJ:l

OBSERVAÇOES

o-<!
~z
~g
z;
IJ:l

'{!_

5' 16"
(1' 49")
f' 16"
(f' 04")

..;

H i. no material.

...é.

"'

2 v-m. destruidas.
I

--- ---- -19

4' 03"

crista.
(2' 37")

Bat. dir. 5 e no material.
esq. 9 e idem.

...

"'

Bat.

--- ---

a
A

·2f00 Atiradores (2X), a traz da ala e3q. apoio

abrigado.

f600 In L amiga a 5oom desta linha.

200
70

31
6

102
8

4

f6

2' 07"
(O' 52")

--- --- --- --- --50
o
o

Impactos só na metade esquerda.

--

--- --4

.

2500 Fosso de atiradores com pára dorso.

o

150

o

(i' 17")

ô

"'

--- - - ---

3000

a

5

2200

Bat. em mat·cha, por peça, trote e galope
(4 v-p).

30
(30)

16
(21)

22

6

...

~

4

(i' 02")
(O' 57")

Todas as peças tet•iam ficado incapazes de mo ver-se.

--- --- --- --5 a

2100 Bat. em acç. descberta.

-

-

4-5

--- ---

700
6

a Cav. avançando ao galope.
tOO
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45
(45)

36
(28)

65

8

O' 41"

4
8

0' 38"

A ell. repartiu-se por Lres peças.

--6.

/o 200m.
trenó da esq. pá r a depois
Apresentava eft'. 6

I

com 10 i.

de

h.

MODELO N. 2.

1" Regimento de Artilharia
2° Grupo
Baterias: 4• 5• e 6'

Fazenda de Gericinó, 4-2-1915

REL.ATORIO DO 2"- TIRO DE CO:n.I.I:B.ATE N"O GRUPO
Co!t!~IANDANTE

DIRECTOR: CORONEl. F.

Especie da posição ••.............••...•.......... • .... •
Estado atmospherico ..•..••...••.•...•..•.. • • ·. ·. • · • · • •
Condições de observação ••..•.••.••••.••..•. · .... ·· .... •

Vento •••......................•...............•..•........
Desenfiamento ..•...•...............•....... · · · · · · · · · · · · · · · ·
Posiç!l.o n ..•.......•.................................. ; ....

~

...

.,o;-

13

•
p

:.

.

...

.,...

"'

.,o

O"

o'"

1

2

3200

4

~

2
3300

observatorios em installação.

0!1

"'
~

.i!!

...

<J

3

H

t 600 Atii·adores (2 x).

.,o

BATERIA

. .....

"'
"'
=
g"

"C

r.:!

o

...

~

CJ

"'=

i5

46
(tO)

48
(8)

"'

i

22

(4)

I

1600 Atiradores avançando
a
marche- marche.
1500

I
(Ox ),

Atimdores (menos de 2x).

88

139

!50

65

83

30

22

!j7

200

IH

!56

800 In f. amiga a .;oom do ob. 5.

30
(6)

800
a A mesma avÍmçandoem mai"chetoOO
marche.

o

o

30

o

o

~
CC:

·•'il

<
c.
r.:!

94

52

Só foi attingldo o obs.
da dit·.
Attingiu
v-p. e 3 v-m
Attingiu 3
v-p. e 3 v-m

o

i.

4

..""

Bat. dir. pos. desco•
Mais na me- berta:
tadc direita t lwmem esphacelado
imp. C\heio.

24
(6)

24

Só nos 2/3 dai
direita

12

12

Boa

O 2• trenó da dii"eita parou
depois de 20 X . Teve h.
attingidos.

Boa

4 homens esphacelados por
impactos cheios.

32
(8)

I I I
26
(2)

Bat. dii". escudo.
a• v-m atravessado.
t impacto cheio.
GI"t.

Boa

54

22
(to)

I I

100

OBSERVAÇOES

o<

CC:

36

200

o
<!>
o
r..
o
o
o

t

3

t

Alvos"· 14.

A

~
!:l
...0!1

27

41

1200

o

7
t4

batei·ias em accionamento,

2600 Atiradores (menos de 2x).

5

to
(2 Innetas)

."'

f2...

6"
8
t

t 50m a traz da crista.

3

4 a

OI"'
0!1"'

="'..::. ="'..::.

Q

36
! baterias de escudos, 4, v-p e 36
v-m, toom a traz de um matto
5
3200
t lue 1 estado -maior
neta

2 a

.,-;;;-

.,o
oo::::l

DESCRIPÇ!O

tl•h

NUMERO DE TIROS
(sendo na regulação)

EFFEITO

OBJECTIVOS

DO GRUPo: MAJOR T., DEPOIS CAPITA:O R.

2

18
(6)

46

22 )• 22 p.
(4,

4

I
I

NoTAS - t•. Caso nesta pagina não caiba o I"~gistl"o de todos 03 objectivos continuar-se á na 4•. Nesse caso o comportamento da
•· munição sei"á lançado em seguida a esse final de I"egistJ"o.
2•.- Quando a munição empregada fOr a gi"anada ordinaria ou a explosiva, a indicação s3I"á feita na casa «Obssrvações•• poi" m3iO
de «gr.», «grt.», «grp.» Quando for shp. baslai•á um "P" em seguida ao «numei"o de tii"osn, na I"espectiva ca'!a. Quando for sht., não se
accrescentaJ"á nenhuma iudicação.
Poder E'ecuth·o -
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BATERIA
OBJECTIVO

ESQUERDA

(5")

C:ENTRO

DIREITA

(G")

WJ
JULGAMENTO

DO DIRECTOR

NUIIERO

Capztão S ..•

Capit1io P ••.

Capitlio C.•.

-- 1• POSIÇÃO M :1 : 95 1

Garfo: 3100, 3200 (C 13)

;

M 2: gs•

3200 (C H)
gso

t•. grupo de efficacia: 957

lllissão desempenha da t a n t o
quanto o per mittia a pouca
munição.

+e -

f003

Ultimo tiL-o: i0°'
Alças de efficacia: 3!00 (C lã) 3i50 (C. 12), 3250, 3350, 3450,
3200, 3300, 3400 (C. t3).
3200, 3300, 3400, 3!50, 3250

i

art. coberta
(2 bat.)

(C lo).

No objectivo: cet·ca de f/3 dos tiros longos. Alturas de arrebentamento a principio predominando b, depois n.
Observatorio: 10om á esq. + wom.
-----'---------~-------'-------~

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

Garfo: 3200, 3600 (C. H)

l\12: to••; M3: woo
3200, 3400 (C. i2)

f' gmpo de etr.: to••

f002

M2: i0° 2

Ultimo tiro: !006
2 e 2 a

(2 obs. e de- Alças de etr.: 3200,
pois 2 bat. 3400 (C. i3).

---------------'----~-----------

~fissão

cumprida. Boa efficacia
contra ob. direito e objectivo
2". parece que a bat. tesq:
ultrapassou o 2•; devia ter co-_
meçado o tiro de etf com
alça 3!00

w••

3000, 3!00, 3200, 3300, 3400 (C. 14)

em acc.)

No objectivo: contra o obj. 2 só 6 tiros longos; os restantes
aquem e além de 2•. Alt. n e a. Só i b.
Observatorio: 600m a e>q. ±O em relação ao 2•.

1113:

Posição descoberta. l\13:
2400, 2500 (C. 10)

f005

10••

Garfo: 2500 (C. iO) + e i • grupo de etf.: wos
Ultimo tiro : ()09

:t

!11 4: to09

(Atiradores)

Alças de etf.: 2400, 2300
(C. !2)

(Mudança de posição)

2300, 2350, 2300, 2350
(C. H)

No objectivo: maioria dos tiros desde- toO até ± O; um grupo todo cut·to; 2 ou 3 tiros
longos. Alturas n, 4 a 6 b. Obs. 550m á dir.- 50
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lllissão cumprida. A boa etr. é
devida principalmente á bat.
dir. ; a esq. que demorou a
formar o garfo, a principio
ultrapassou o obj.

BATERIA

ESQUERDA

WJ

OBJECTIVO

CEftTRO

DIREITA

(5")

(6•)
JULGU!El'ITO DO DIRICTOR

ftUlll!RO

1• Tenente T ••.

1• Tenente P . ..

1• Tenente C• ••

-~·POSIÇÃO-

M5: !020
Garfo: !600, 1700 (C. tO)
t• grupo de eft'.: !021
Ultimo tiro : f0!3
Alças de eff.: 1500, !550, 1600

Missão cumprida. Não foi reco
nhecido o teré;o da esq. No mais boa eff.

(Atiradores)
No obj.: garfo certo; dist. de arreb.- 100 a+ 20 ( 2 +); alt. n ( 2 b ). Obs.
- !00.

aoom

á dir.

Iniciativa do com'•. f022
Ult. tiro: f024
Alças de eft'.: 1!100, uoo. O
com"'. da bat. deu por cumprida • missão.

Missão cumprida.
Eff. boa.

(At. av.)
No obj.: 1• grupo de tiros- !50 a+ 20 ( 2 +); 2• grupo- tOO a± O (i); alt. n.

A's to•s as tres bat. por iniciativa propria; logo após: M6.
Garfo: 1200, j. (C. tO)
Só 2 tiros. Em virtude de M6
t• grupo eff.: 10'8
cala-se.
Ultimo tiro {OH
Alças eft'.: HOO, :1!50, 1200,
H 50.

HOO, !200 (C. 10)
10!8
1027

I

Missão cumprida.
Eff. muito boa.
O tiro de eff. percussão devia
ter começado com a alça
1250 (R. T. 89, final).

iOOO HOO
M7: 1027

5

(Atiradores)

Garfo: p. !200, !250
Alças eff.: !225, !250

No obj.: dist. de arreb.- 200 a + 50 ( 2 ou 3 +); alt. n (as ultimas b ).
Obs.: 650m á dir. + 150.
----

------ ----------------------------'------------

CoRONEL
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Comportamento da munição

Munição consumida
(ModeJoa. f)

4• BATERIA 5•

•ARREBENTAMENTOS

BATERIA

6•

BATERIA

PEÇA

GR.

SH.

GH.

O.

TOTAL

Falhado (n. a.) ..........•...........•....•....................

! ................... .

t5

17

32

Na alma ..................................................... .

li ................... .

15

H

27

Prematuros (pre.) ........................................... ..

111 ................. ..

H

25

Retardados (ret.) ........................................... ..

IV ................... .

9

23

Som ma •.•..•..••.

50

Ricochetes (ric.) .............................................. ..
tOG

5G

Comportamento da munição
Um sh. não arr.
Um cartucho não detonou defeito da estopilha·.

20 'l'ENENTR

MODELO N. 2 A

2°Grupo
CROQUIS DA RlllPARTIÇÃO DOS OBJECTIVOS

1.•

Fazenda de GerJclnó, 4·2-19l5

POSIÇ!O

(coberta ; contra obj. 3, bat. dir,. descoberta)

ORDENS DO GRUPO

Dlrector de tiro: coronel E.
f.• POSIÇ!O

Comte. do grupo: major T.
Ataque a um inlm;go já desenvolfido
M f: 9s1, Bat. centro: art. de 35/ 1000 a 65 á dir. do p. p. o. i
(obj. t).. • ~A~
P"'
• ,.,_ .. ~ __ ~ , '·"' "· _
Bat. âir •• --ar•. '-'U u!í .. -,,000 .. uu·. ÚV I!· f.J• u. i !ODJ. lJ·
•

2

Aviador participou: art. immrga a distancia de t '/,frente
de bat. atraz do matto em frente.
5
M 2: 9 g. Bat. esq. e centro repai'til' fogC> sobre 2 obs. em instai6
laçAo entre 20 e %000 á esq. p. p. o f. Bater zona atraz
desses pDntos (obi. :.1 e 2 a).
Bat. d1r. 35 a 95/ 1000 á dtr. do p. p. o. f..,.
111 3: too•. Bat. centro: concontrar fogo com e1q. (obj. 2 e 2 a).
Bat. esq. e dir.: atiradora~ airecção p. p. o. 2, cerca
2500"' (obj. 3).
M !: i0°g. Mudança de posição •

POSIÇ!O

(descoberta)

.,...... ••••••
V!
.........,f~
••

...... .,..... .
....; ...... .
I

2•

Comte. do grupo: cap. R.

As---"'-i+++

/15------

f

I

I

I

•111'

f

Nota- E' Yantajoeo dlsttdguho às dl.recçOes de tiro pelas cores
aa ordem: preto, f&rmelho, amarello, azul. Pólie-ee fazer mals d~
am oroqu,. para a mesma posiç!o se assim o exigir a clare.a.
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•

POSIÇÃO

Perseguição
A1 5: to•o. Bat. centro~ a primeil'a a occupar posição.
At. na frente da povoaçllo (ooj. i).
M 6: t015 • Bat. esq. edir. batem lontasinr. mais proxima (obj. 11).
M 7: f017. (á bat. Oir.): ala dir. mr. amiga avança •

t•

MODELO N. G
(Lagar e data)

Regimento de Artllhar1a
4" batsria
3° TIRO DE COMBATE

Etrelto no Clbjectivo !I A

Bat. de esandos, aniagem (Ciu madeira ou re~estldoa
de CerL"C), descoberta (ou coberta, a tantos metros
atraz da crista), alvoS:a tres dtmEDIIOes, etc.

;...m

~

~
.S'
c

a~

~s

...

"C oS

0)0

oi O

!...,ttJ

r:..

Observações

as

ts"'a <I) OIS

....
-o

t!J

ol:
-s
Cl)oS

;;8

......

..

OIS

"'g!oS

o o>

~c

t • viatura-peça

4

Fora111

t• viatura muniçllo

4

........... Sh.; ......... , ......

2' V·P·
2• v-m.

'

3" V·P·

4

3• v-m.

4

atirado~:

Gr~.

3

4• V·P·

-i

i• v-m.

3

(A.qai se registra qualquer etff'U" ""'tavel no mat'lliai.J

Confere

I

Sem ma

I

I

D. ·························

I

2° tenente.

REPRESENTAÇÃO DO OBJECTIVO

Natureza do terreno :

Indicações

PoslçOes da guarnição:
l -

ll -

f. E' preci;o auigoalar com ama flexa a direcçllo do liro e marcar

os pontos de qoéda dentro da zona de 25 m. aqaem e 25 m.
aU!m do objectivo.
'

28 alvos «de joelho».
8 Jai a 4!10 mm. dos escudos.
R b a 300 mm. »
»
t2 c a 700 mm. »
»
2 d alvos •corpCI s inteirotl».
ll'm cada s~ao f atraz da v-m.
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2. Se a bater. a tiver outra composiçllo modificar-se-á conveniente·

mente a representaç:lo e o regilnro do etleito.
3. E' preCISO marcar os tm~actos mortaes nCl pe;soal de accOrdo com
a sua situação no alvo.
4. 86 se as>igoalam o~ grandss daml'los ao material especiJlcando-os.
tambem na c•sa «<bllervaçoes» do relli•tt"o.
5. CooveoçOes: • (ballim l X (estilhaço) O {impacto cheio, lato é, de
projectil m~iro). E'' vantajoso tazer a marcaçllo a Japis vel'lo
meJho.
6. Oatmpactos mortaes no matel"ial que nllo eetejam nas condições
do n. 4 e os impactos leves sii.O apenas registndos na respectiva
casa.
.
7. Para baterias em accionameato serve este mesmo modelo, dispensada a represeotaça.o. Nas columnas 2", a• e 5" registram i!&
respectivamente, nas doas prlmeil'as o numero de cavaJios, na
ultima o de impactos nos armoes, tudo entre parenthesia.
38 -a
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MODELO N. I

e

o

iJ

.g

e

:03

o

'"O

8"'
c
z

Observaçllo

ObJervução

e

0b>ernç1lo

Observaçllo

"'8c

z

:
:

:
:

~.,

...,o
...,"'

c3

<8

~

.,"'

s
s

s
s

· Observatorio: .•••••••.•..••••..•••••.••..•••.••.•.•••.••.••••• , ••
0

,,

o o o , , , , o 0 o o o o o o o, o o o, o o o, o o o o o o o o o o o o o o e o, o o o •• o • • • • o o • o o e o 1 o

MODELO N. 6
(Lugar e data)

1 • Regimento de artilharia
4" bateria
3° TIRO DE COMBATE

Etleito do object1vo o, 3

8

sg}
oS

.,8.,....

Alvos planos do madeira, lapell!o, etc.

..

.,...-.o

-<d

.ê

~

I

Lfnha de atiradores, 200 h,
2 X do intervallo, son.:lo 40 h.,
escaknados 30 X para a LI ente.

potó 70"11, deitadcs ralvos-ca e~ a) a 150 X atraz da extremidade'
uqucrda c a liuha, 3 X do intervaJlo.
~O h. dcitadcs (bllstos) 3 X do mtcrvallo, a 500 m. da
liaha ioim1ga.

lnf. amiga

Observações

c,

•o

deitadc~,

.

lS
8

Feram atirados:

. .•.••.•...... Sh,

I

I

I

Confere
D ..•. •. •. • •. • •. •. • • ••• • • •• ~ ••••
2• tenente

Som ma

REPRESENTAÇÃO DO OBJECTIVO

?o

?

ao ss

20

1111111111111111 Ul!llllllllllllllll
~

•

w

~

•

m

a

m

~

~

~

111 11 11111 11 11111111111111111 1111 llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!
Natureza do terreno

Indicações

l. As mesmas de as. i, 3 e 11 do modelo 11.
2. Tanto a linha como o apoio devem ser representados por um ilo"..,,
mero de rectagulcs ignal ao de homens.
,
3. Havendo metralhadoras na linha é prec!so declara). o no reglatro,
lançar na casa «observações,. o e !feito nesse matei ia) e repl'&!
sentar na linha cada uma com o Eignal •/•.
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Pag .. 22. linha 34 a contar de

~screva-se

-

predominante -

bai:~ 0

risqufl-le:

cmédi~

e

;N •. 2

Pag. 24,
í(pag. 25):

a poctir da

·5& linha

até o fim do n.

28 a

Substitua-se ( *) por

Sabe-se que a maxima efficacia IID tiro de tempo se
obtem quando, supposta normal a altura de arrebentamento,
a trajectoria do projectil inteiro, isto é, o eixo do cone do
arrebentamento passa pelo objectivo.
.
Assim sendo, no systema de corrector os tiros percutentes, longos ou curtos, devem determinar, além ~o augmento
do. corrector, a modific8JÇão da alça - porque taes tiros pr.ovam que a trajectoria do prpjectil inteiro não passa no objecfivo.
Só se .o ponto de quéda fôr junto ao alvo (13), aquem ou
além, dever-se-ha conservar a alça e augmentar 0 currector.
No systema de placa de regulação os tiros percutentes
longos com mais fo·rte razão exigem a diminuição da alça,
porque o necessari 0 augmento da placa importa em ainda
o.ugmentar o angulo de tiro. No sh., mesino que se obtenha
um tiro percutente curto, muito perto do ubjectivo, c.onvém
diminuir um pouco a alça: se sómente se augmentar a placa
bem podem ser projectados todos ,os balins além do ubjectivo.
Só no caso de ser o tiro percutente muita curto (200
metros ou mais) augmentar-se-ha a placa e a alça.
Nos tir,os percuitentes curtos (nem muito curtos nem
muito perto do objectivo) conserva-se a alça e augmenta-se a
placa •
Nos tiros percutentes longos, quando o terreno atráll
<lo ob.iectiv•> 9 sensivelmente ascendente em relação á linha
de sitio, não prevalece a regra acima, oommum aos dous sys"temas (augmentar o corrector ou a placa. e diminuir-se-ha a
alça) : diminue-se a alca e conserva-se o corrector (placa).
Em tal caso bem pócle ser que o tiro lóngü não tenha
arrebentado no ar por haver o projectil encontrado o terreno
antes de attingir a distancia de arrebentamento.
Em outra,; palavras. em taes terrenos um tir•.l longo pereutcnte pôde trr lo::rar nfío obstante o corrector (placa) ser o
tln garfo.

N. 3
Pag. 27, linha iP
1·isque-se: «Tnmbem» e escreva-se -

No .sh.

N. 4
Pag. 33, linhas i o• e 9" a conta r de bn ixo
1•isque-se: «organiznr,ãt~» e cscrcva-Re - inRtallaçã.o
( *) As substituições ou additamentos mais
41!~ cModific;~ções~ e c:olladns pela margem no

extensos d...vem ser cortados

!orar corf'espon!leute .;

4à

ACTOS DO PODEfi EXEGUriVO

N. 5
Pag. 37. linha 7" a contar de baixo
substitua-se o; por.
c risqnent-se as nnnLro linlws seguintes, isto é, da 6" at
3" a con tnr de baixo.
N. 6

Pag. 47, n. 77. linha 3' a contar do fim
substitua-se o. por,
c accr('Seente-se: ou no T. n. 1!H5. tümar umll) divisão
:wim:1 na fihlf'a de rC'gula(:ão.

N. 7
Pag. 52, n. 88, linha :;• em lognr do: «inferior á da menor
gra'duação ela espolE-ta»
deve ser:
·- de 200 m. ou menor linha 5". em Jogar de:
'<~'m percussão»
deve ser:
- rmnn cRÍlVI'r

N. 8
Pag. 7R. § 2", a~ l.ro~ primeira R linha,;
su7Jslifuam,-se pOl'
~ 2." A ·de1·ivn lm.so dcterminn-sl', rt'n rormo n sitnaçií.o,
por um dos seguintes processós:
a! cnlenlar a parallaxe do
e acacscente-sc na pag. 7!) depois da /1" linha.
b) o commandante da bateria procede como no caso li, deter•
minando porém a deriva sóment"' para a pe~a base; seja a essa deriva. O commandante da secção respect.Iva faz medit· com a luneta
da peça base o angulo que separ..t a luneta do batQria do ponto de
pontaria; séja m esse angulo. A deriVa base será

c=d±m

+

O si~nal será
quando o commanuante da secção, voltado para
a luneta de bateria vir o p. p. â sua direita,- quando á sua e!'l•
querda.
c) o commandante da bateria determina d como no caso prece•
dente; com essa deriva aponta-se a pe<;;a base pela luneta de bateria.
e om segmd1 refere-se a pontaria ao p. p.
EEsa deriva de referernia será a deriva base para toda a bateria~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. H.855-

DE

5

1916

DE .JANEIRO DE

Abre ao Ministerio da Fazenda' o credito de 643:050$100o' supplementar {i
verba «<mprensa Nacional:t

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 1• do decreto legislativo n. 3.056. de 24 de dezembro de 1915. resolve abrir ao
.Ministerio da Fazenda o credito de 643:050$100. supplementar á v~rba 12" do art. 100 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro
de 1915, para occorrer á despeza com o pagamento do pessoal
amovivel da Imprensa Nacional.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916. 95• da Indepen...
dencia' e 28• da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GolMES,

João Pandiá CaD!JgmVJs.

DECHETO N. 11.856-

DE

5

DE .JANEIRO DE

1916

Revoga o Lecreto n. 11.527, de 17 ~ março de 1915, que approvou
gnlamento para a cobrança do sello sobre facturas ou contas
gnad::s

o re.
asSl"..

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 19 da lei n. 3.070 A, de 31
dt> dezembro de 1915, resolve revognr o decreto n. 11.527, de
17 de marco do mesmo anno, que approvou o regulamento
para a cobrança do sello sobre as facluras ou contas as.'!ignadas.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95° da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandfá Caloaeras.

DECRETO N. 11.857 -

DE

5

DE .JANEmo DE

l916

:Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 12:763$925 parà pi•
gamento a D. Maria Bernardi11a de Lima e Silva Moniz de :Aragão, e~
virtude de sentença judiciaria

O :Presidente da: Republieà dos Estai:!(}.<! Unidos doi Brázil,
usando da autorização constante do decreto legiSlativo
n. 3.()74, desta data, resolve abrir ao 'Ministerio dà ]'azenda;.

42
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o credito espeeial de 12:763$925 para pagamento a D. Maria
Bernardina de Lima e Silva Moniz de Aragão, em virtude de
sentença judiciaria •:
Rio da Janeiro, 6 da janeiro de 1916, 95° da Indepen~
dcncia e 28• da Republica.
:WENCESLAU l3RAZ.

P, GoMES.

João Panditf Calogeras.

DECfiETO N. 11.858

-DE

5

DE JANEIRO DE

1910

Allre ao Ministerio da Agricultura; Industria c Commercio o credito espe·
dai de 43z:so7$313, para occorrer ao pagamento de despezas effo·
ctundas no nnno do 1913, em proveito do ensino agronomi:o

O Pr·esidente da ItPpublica do~ Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaçíio que lhe foi confr·rida pelo decreto legislativo n. 3.075. desta data, resolve abrir ao l\Iinisteriu da
Agl'icultma, Industria e Commercio o credito especial de
432:507$313. para occoner ao pagamento de despezas effel'tuadas no anno de 1913. em proveito do ensino agronomico.
Hio de Janoit•o, 5 de janeiro do 1!J1G. 95" da Independenci:r e 28• da fiepublica.
\VENCESLAU

BMz P.

GoMES.

José Ru{ino Bezerra Cavalcantt.

DEcnETO N. 11. 85!J -

DE

5 o r. J ANr.mo

DE

19t 6

Abre ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores os creditas de 282$ e de
1:108$, pnm pagamentos de gratificações addicionneo devidas respeeth•a·
mente aos funccionarios da Secretaria da Camarn dos Deputados N~stor
Ascoli c Joaquim Ferreira de Salles

O Presidcmle da Hepuhlira dos Estados Unidofl do Bruzil,
nsanclo ela autorização concedida pelo decreto n. 1. 076, desta
dat.n, resolve ahrir ao 1\finisterio da Justiça e Ne-gocio~ Interiores os creditos especiaes de 282$, para pagamrnto ao rerlactor do debates da Camara dos Deputados Nestor Asroli,
correspondente á gratificação addicionnl de 15 %. que lhe é
devida sobre seus vencimentos desde 27 de setembro at~ 31.
de dezembro de t!JH, e de 1:108$, para pagament<> de gratificação addicional de 15 % a que tem dir~it<>. durante o anno
de 1915, o 1• official da Secretaria da Camara dos Deputados
.Joaquim Ferreira de Salles.
flio de Janeiro, 5 de janeiro de 1!J16, 95• da Independencia e 28• da Hepublica.
\VRNCESLAU BRAZ

P.

GoMF.!'l.

Carlos Ma.7Jimiliano Perc>ira dos Santa•·

A01'0R DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N, 11.860 -

43

DE 5 DE JANEIRO DE iiH 6

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocio• l11teriorea o çredito extraordinariti
de 4:347$834, para pagamento de ord~nado e gratificação addicional a
funccionarios da Secretaria do Senado Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bt'azll,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numoro 3. 077 desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
o Ncgocios Interiores o credito extraordinario de 4:347$834,
sendo: 3:694$434, para pagamento dos ordenados devidos ao
vice-director da Secretaria do Senado Federal Jo!io Pedro de
Carvalho Vieira, no periodo decorrido de f 9 de ag..,sto a 31 de
dezembro do Hl14; e 053$400, para pagar ao continuo da fil('Sma repartição Douto de Pinna a gratificação arldicional de
15 %, no periodo decorrido de 1 de janeiro até 30 de novembro
de 191-i.
Hio de Janeiro, 5 de janeiro de i916, 95° da Indepnndencia e 28° du Republioa.
WENCESLAU BMz P, GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. H .8u1- DE 5 DE JANEmo DE HH6
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de rgr :ssB$998,
sttpplementar á verba '""• do art. 2° da lei n, 2.924, de 5 de ; tnPiro
de 1915

O President.o da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaeãü conced'ida pelo decreto n. !J. 078. dPsta
data, re~olve ahl'ir ao Ministcrio da. Justiça. e Nrgocios Interiores o credit•' de 1!H :558$9!)8, supplementar á verba H",
do art. 2", da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de i!H5, sendo:
107 :861~208, :\ sub-comlignação «Alimenta~ão, dieta ·e comhustiveb; 45 :07!)$500, á de «Medicamentos, drogas, vasilhame e
appar·elhos: 1 :857$020, ú de «l\lcdicamento.'l ·especiaes e appnrelhos do Instituto de Neuropathologia; 7:958$260. á de «I;luminnefio e forca», do Hospital Nacional; e de 23:000$, á de
«Aiinwnla!:ão c dietas pnra doentes e empregados suba.lternoE»,
da Colonia de Alienados na ilha do Governador.
Hio de Janeiro, 5 de janeiro de 1!J 16, !Jrí" d:1 Inde;.(;'ndencia o 28" da Hcpublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
Carlog Maximiliano Pcr'!ira dos Santas.
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DECRETO N. 11.862-

DE

5

DE JANEinO DE

1916

Cr&a mais unm· brigada: de artilharia de guardas nacionaes no municipio do
R.ecife, no Estado de Pernambuco

o· Presidente da Republica dos Estados Unido'! do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro 1.896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do município do Recife, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada
de artilharia, com a designação de 8", a qual se constituirá de
um batalhão de artilharia de- posição e um regimento de ar·tilharia de campanha, ambos sob n. 8, que se organizsrão
com os guardas qualificadüs nos districtos do refprido mnnicipio; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95• da lndependencia e 28• da Republica.
P. GOMES,
Maximiliano Pereira dos Santos.

WENCESLAU BRAZ
Cm~los

DECHETO N. 11.8G3- DE 5

DE JANEIRO DE

1916

Crêa mais uma brigada de infantat·ia de guardas nacionaes na comilrcâ Cte
Curuçii, no F,stado do Pará

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezpmbro 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica cre-ada na Guarda Nacional da ·comarca
de Curuçá, no Estado do Pará, mais uma brigada de infantaria,
com a designação de 136", a qual se constituirá de tres batalhões do serviço activo, süb ns. 406, 407 e 408 e de um do
da reserva, sob n. 136, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em oontrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. Gm. IEB.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

~CTOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 11.864

-DE

5

DE JANEIRO DE

1916

Abre ao Minist;:,rio da Viação c Obras Publicas o
credito especial de
10 :86o$357, para occorrer á despeza de desapropriação do immovel sito
á rua Honorio n. I , nestai Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 3.084, desta data, resolve abrir ao :Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito especial de to :860$357, para occorrer á despeza de desapropriação do irnmovel sito á rua Honorio n. 1-; nesta Capital.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
:WENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

Auousto Tava1·es de Lyra. · ·

DECRETO N. 11. 865 -

o

DE 5 DE JANEIRO DE 1 16

Abre ao ll!inisterio da Viação c Obras Publicns·
o credito especial de
2.044:520$476, destioodo a solver compromissos assumidos pela l(strada
de Ferro Oeste de Minas, até JI de dezembro de 1914

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos du Brazil,
usando da autorização constante do dec.reto legislativo
11. 3. 081 desta data. resolve abrir ao Ministerio da Viação c
Obr·as Publicas o credito especial de 2. 044:520$476. destinado a solver cúmprornissos assumidos pela Estrada de Ferro
Oe!:te de Minas, até 31 de dezembro de :l914, sendo:
602:008$833 para pagamento de contas de fornecimentos de
material. e 1. 442:511 ~643 para o de s~rvicos executados até
aquella data.
Rio de .Taneiro, 5 de janeit'o de 1916. 95° da lndopendencia: e 28• da Repub!ica.
.WENCESLAU BrtAz

P. Go•MES.

Augusto Tavares de Lyra.

AC'l'OS DO l>ODim BXliCU'riVO

DECP.E'l'O N. 11.86ü

-DE

5

l9l6

DE JANEIRl· DE

Abre ao Ministerio da Viação c Obras Publicas diversos creditas supplemen·
tares a sub-consignações d3 verba 9:J, art. .:g, da lei n. 2.924, de 5 Ge
iaru:iro de 1915

O Presidente da Hepu!Jliea dos E~tarios Unidc5 do Bmztl.
usando ria aulurizur;ão constante ctu decreto legi81Hlivu
n. 3.080 desta data. t·csotve nhrit· n•J Ministcrio da Viar;fiu c
Ohras l'Úblieas os oredilos cte \JOO:!Jit~$\J:!ú. ouro. 16:221$740,
ouro, c 8: 1Jil3$l85. om·o, supplcmentares, t'espe!llivamente. ás
sub-eon~ignações <'Taxas de esgoto de predios e cortiços». gatantia de .iul'os de ~) "I" U!> anno, sobre o capital emprep;adú no
trabalho ele esgoto ele c,1paeabana, Leme. lpanema e idcutica
de Paquet:í. todns da verba !l" arL. 2\J, da lei n. 2.\J24, de 5 de
janeiro de 1015.
·
llio do .Janeiro, 5 de jmwit·o de 1\JIG. 05° da Iml2pendcncia e 28° da Hcpuhlica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

'Augusto 7'avares de Lyl'a.

DECHETO N. i1.8G7 -

DB

'12

Concedo rcuun;ão uc direitos de importação

DE JANEIHO DE
a

i\J16

alguns artigos de producção

norte-americana

O Presidente da JlepuiJlica dos Estados Unidos do Dra?.i I, nsaudo da auLorizai:.ão contida no art. 2•, § i •, da lei
11. 3.070 A, de 31 de dezembro do 1015, decreta:
At·t. 1.• No vigente cxercieio, a partir de 1 de jaNeiro,
os artigos abaixo mencionados de producção dos Estados
Unidos da Amcrica do Norte, gozarão nos direitos de impor·
la(:fío vara consumo das seguintes reducçõcs: de 30 o/o, a
farinha de tl'igo, e de 20 o/o, o leite condensado, as mauufaet.uras de borracha do art. 1.033 da tarifa, os rclogios,
as tintas, do art. 173 da tarifa, excepto tinta para cscre·
ver; os vernizes, as machinas de escrever, as caixas frigo·
rificas, os pianos, as balnr.tçns, os moinhos de vento, o ci·
mento, os esparLilhos, as fructas seccas, a mobilia escolar
o as sccrclút·ias.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 12 de jancim de 1!HG, \J5° da Indcpcndcncia c 28• da llcpublica.
0

WENCESLAU BnAz

P.

Go'MES.

João Pandlá Calogeras.

AC'IDS DO PODEn méECU'l'lVO

DECRETO N. H.SG8 -

DE

12

DE JANÉIRÕ

DE 1!H.6

Abre ao Ministetlo da Fazenda os credltos de 548$387, supplementar á verba
rg• - Empregados de repartições e logares extinctos 1 etc. - do exercido
de 1915\ e de 12:ooo$ supplementar á mesma verba do exercicio
de 1916

O Presidente da llepublíca dos Estados Unidos do Bra·
zíl, usando da autorização constante do art. 1", pnragrapho
unico; do decreto legislativo n. 3.046, de H de dezembro
de 1915, resolve abrir ao l\fínísterio da l<'azenda os creditos
de 548$387, supplementar á verba f9• - Empregados de re·
partições e Jogares extinct.os, etc. - do exercício de 1915;
e de 12:000$, supplementar á mesma verba, do exercício
de 1916; este para pagamento dos vencimentos devidos ao
inspector de Fazenda, extíncto, Dr. José Joaquim Baeta
Neves Filho, durante o corrente alilno; e aquelle para pa·
gamenlo dos vencimentos devidos ao mesmo no período de
f5 a 31 de dezembro de 1915, de accôrdo com o decreto
n. 11.817, de 15 do referido mcz de dezembro.
Rio de Janeiro, f2 de janeiro de 1916, 95" da lndepen·
dencía e 28• da Hepublica.
WENCESLAU JilnAZ, P. GOMES.
João Pandiá Caloyertls.

DECRETO N. 11.8G9-

DE

12

DE JANEIRO DE

J916

Abre, pelo .Ministcrio da llazcndu, o credito especial de 6:918$694 para pa·
gamento devido, em virtude de sentença judlclaria; a Manoel Santerre
Guimarães

O Presideule da llelmlJlíca dos Estados Unidos do Drazil,
usando da autorização constante do art. 1•, do decreto legislativo n. 3. 073, de G do corrente mez, resolve abrir, pelo
l\linisterio da Fazenda, o credito especial de 6:918$694 para
occorrer ao pagamento devido a Manoel Santerre Guimarães
de vencimentos correspondentes ao período de 8 de janeiro
de 1913 a 7 de abril de :1914. e custas em virtude de sentenc!l judicíaria.
Ri() de Janeiro. 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia e 28• da Republica.
MTENCESLAu'

BRAz P .:

GoMES.,

João Pandiá Calogeras.

:-\CTOS DO I'ODE!l EXLCL''l'l \'0

DECllETO N. 1L870 -

12

DE

l!JJ()

DE JANEIIIO DE

Abre, pclu l'Liui:;tt:riu cla Fazeucla, o credito especial de 2 :so4$032 para occorrcr

ao pagamento ucviuo a Virgi!io <la Silva Pereira, em virtuue ue sentença
juuiciaria

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Bra·
zil, usando da autorização constmute do art. 1u do decreto
legislativo n. 3.057, de 29 de dezembro de 1915, resolve
abrir, pelo Ministerio a Fazenda, o credito especial de
2 :50-í$032 para occor.rer ao pagamento devido n. Virgílio da
Silva Pereira, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Jameiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da Indepen·
dencia e 28• da Republica .
.WENCESLAU

BnAz P.

GOMES.

J oílo Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.871 Çassa o tkcrdu n.

Iu.~.::--1,

DE

12 m:

JANEfllo DE

191G

de :25 de 111arço de I9I.f., que autorizou a socieJade

mutua de seguros A Salvadora Mi•ncira, com séde em Guaxupé, Estad:D
uc Minas Gcracs, a funccionar na; iRcpublica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos dn llrnzil.
considcmndo haver a sociedadP mutua de seguros A Salvadora
•1\lincira, eom séde em Guaxupt'·. Estado do Minas Gcraes, entrado em li_quida<.:fio, conforme iufol'lnou a lnspcctoria de Seguros ao l\linistcrio da :Fazenda, em ofl'k.io n. 1, de 3 do corl'ente mt•z, n•solve eassar o dcereto n. 10.824, de 25 de maroo
de 1\JH, que autorizou a sociedade mutua de seguros A Salvadora Mineit·a, eom sôde em Guaxupl-, Estado de Minas Geraes,
a ft_uweionar na llepublica.
llio de Janeirú. 12 de janeiro de 191G. !)[)• da Indepentlencia e ~so da Hcpublica.
\VENCESLAU BnAz

P.

Go;~rll:s.

João Pandiá Calogeras.
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:A.CTOS 00 PODER EXECUTIVO

rDECIIlETO N, 11. 872 -DE 12

DE JANEIRO DE 1916

Abre ao Ministerio da Fazenda o .credito especial de 290 :757$6oo para
pagamento ao pessoal operario e diarista da Imprensa N aciona! e Diario
Officiol

O Presiaente da Republica dos Estados Unidos do Bra·
ziL usando da autorização cõnstante do decreto legislativo
n. 3. 092, desta data. 1·esolve abr·ir ao Ministerio da Fazenda
um credito especial á verba 12• do mesmo mínisterio - Imprensa Nacional e Diario O{ficial- na importancia de
290:757$600 para occorrer ao pagamento dos domingos e feriados devidos ao !Jessuat operariu e diarista das mencionadas
repartições e eorrespondentes ao exercício de 1914.
Rio de Jaaeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da lndepen·
dencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandiá Caloger/1$.

DECRETO N. 1 L873 -

DE 12 DE JANEIRO DE Hl'16

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o~ creditas especiaes de 49 :964$210, ouro,
e 4·853'7'5$otg, papel, para pagamento de contas de exercidos findo3

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 1• do decreto legislativo n. 3. 091, de 12 do corrente mez, resolve abrir, pelo
Mi!listerio da Fazenda, os seguintes creditas especiaes:
1•, de 49:964$210, ouro, para pagamento de dividas de
exercícios findos. constantes de i'elações enviadas pelo Tribunal de Contas com o officio n. 463, de 20 de outubro do
corrente anno ( 1915), sendo pelo Ministerio das Relações Exteriores 6:303$558 e pelo da Fazenda, 43:660$652;
2•, de 4.853:715$019, papel, para pagamento de contas
de exe1·cicios findoH. constantes de relações enviadas pelo
Tribunal de Contas na mesma data e rcom o citado officio,
assim distribuídas pelos ministerios:
Justiça e Ngocios_ Interiores ............ .
Marinha ............................... .
Guerra ......................... · .. ·. ·.
Viação e Obras Publicas ............. ·.. .
Agricultura, Industria e Commercio ..... .
f) Fazenda .............................. .
a)
b)
c)
d)
e)

281:618$7-56
2.856:773$1f2
1.066$127$722
17:382$300
121:465$602
510:347$527

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.
Poder Executivo- 1916- Voi. 11.
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DECRETO N. 11.87 4 -

DB

1.:'.

DB J:AN.IW\0 DB

.1916

Emancipa o nucleo colonial João Pinheiro, no Estado de Minaa Gerae•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil,
de accôrdo com o art. ~27, do regulamento a que se re.fere o
decreto n. l:l.mH, de a de novembro de 1911, resol\-e declarar:
emancipado o nucleo colonial João Pinhell"', no EBtado de
1\linas Geraes.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da lndependencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ
~08é

P.

GoMlllS.

Ru{ino Bezerra Cavalcanti.

DECH.ETO N. H.875 -

Dil

12

DI!. JANEIRO DE

1916

Crêa uma Fazenda Modelo de Criação na ilha de Marajó; l!;stado do .Pará

O Presidente da Ilepublicr. dos Estados Umdos do BraziL
tendo em vista o disposto 110 n. 15 do art. 74 da lei n. 3.089.
de 8 de janeiro de 1916, resolve 'Crear uma Fazenda Modelo de
Cl"iação na ilha de Marajó. Estado do Pará.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916. 95' da lw.1ependencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

·Go;,.rEs.

José Ru{tno Bezerra Cavalçantt.

DECRETO N. 11.876-

DE

12

DE JANEIRO DE

1916

Crêa uma Fazenda Modelo de Criação no municipio de Ponta Grossa, Estado
do Paraná

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BI·azit.
tendo em vista o disposto nó n. 1.5. do art. 74. da lei n. 3.089.
de 8 de janeiro de 1916. resolve crear uma Fazenda Modelo de
Criação no município de Ponta Grossa. Estado dó Paraná.
Rio de Janeiro. 1.2 de janeiro de 1'916. 95• da Independencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. Go;~rEf:!.
José Ru{'ino

BeZei'I'O

r:avalcanti.

A.C'IOS DO PODER EX.BCUTIVO

DECRETO N. 11.877-DE 12 DE JANEIRO DE 1916
Cria uma estação de pomicultura no Estad<> de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estad'os Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto M n. 6 do art. 74 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916, resolve crear uma estação de pomicultura no Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia
e 28" d'a Republica ..
Wi:NCESLAU BRAZ p. GoMES.
losé Rufino Bezerra Cavalcanti.

DECRE'OO N. 11.878 -DE 12 DE .ilNEIRO DE 1916
.cr~a

uma estatão cera! de experimentação no Eetado da Bahb

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no n. 6 do art. 74 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916, re.Sólve crear uma estação geral de
experimentação no Estado da Bah'ia.
Rio de JaneiPO, 112 de jàneiro de 1916, 95• da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
J usé Rufino

Bezerra Cavalcavti.

DECRETO N. 11.879 -DE 12 DE JANEIRO DE 1916
Crêa uma estação geral de experimentação em Campos, no Estado do Rio d•e
Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no n. 6 do art.. 74 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916, resolve crear uma estacão geral de
experimentação em Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da lndependencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
l<Jsé Ru{ino Bezerra Cavalcanti.
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DECRETO N. 11.880-

DE

12

DE JANEIRO DE

1916

Crêa uma estação geral de e><perimentação em Escada, uo Estado de :Per·
nambuco

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no n. 6 do art.. 7 4 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916, resolve crear uma estação geral de
experimentacão em Escada, no Estado de Pernambuco.
Rio de Janeil'o, 12 de janeiro doe 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

José Rufino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 11.881 -

DE

12

DE JANEiftO DE

Crêa uma estaçãtJ geral de experimentação em
Maranhão

Coroatá,

no

1916
Estado

do

O Presidente da Republica dos Estados Unidós do Brazil,
lendo em vista o disposto no n. ti do art. 7 4 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916, resolve crear uma estacão geral de
experimentação em Coroatá, no Estado do Maranhão.
,
Itio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da Independen.cia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
Jos•é Ruftno Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N.

11.88~

-

Crêa uma Fazenda Modelo de

DE

12

Cria~ão,

DE JANEIHO DE

1916

nD Estado de Pernambuco

O Presidente da Republi()a dos Estados lJnidos do Brazi!.
tendo em vista o disposto no n. l5 do art. 7 4 da lei n. 3. 089,
de 8 de janeiro de 1916. r·~solve crea:· uma Fazenda Modelo de
Criação. no EsLdo de Pemambuc.L•.
Rio de Janeiro.' 12 de .ianeiro de Hll6. 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GO,M'ES •
.José Ruftno Bezerra Cavalcanti.

113

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

DECRETO N. 11.883-

DE

12

DE JANEIRO DE

i916

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Ararense dle Leiteria

O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Ararensé de Leiteria:, autorizada a funccionar na Republica pelo decreto numero 7. 279. de 7 de janeiro de 1909. e devidamente representada decreta:
Artigo unico. Fica approvada a reforma dos estatutos da:
Companhia Ararense de Leiteria, de accôrdo com a resolução
votada em assembléa gerai extraordinar·ia dos respectivo!~ accionistas, realizada em 28 de agosto proximo findo, ficando
porém. a megma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916. 95• da Independencia e 28• da H.epublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Ru.finu Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 1 J • RRI. --

DE

f2

DE JANEIRO DE

1916

:Abre ao Ministerio da Agricultura; Industria e Commereio, o credito de
9:903$569; destinado a attender ás despezas resultantes da remodelação do
Jardim Botanico

O Presidente rla Republica dus Estado:> Unidos do Brazil.
usândo da autori?.açãn contida no a~t. 71l. n. VTTT. da lei
n. 2.92-4. de 5 de janeiro dP 1!H5. e tendo ouvido o Tribunal
de Contag. na fórma do art. iO, § 5• do respectivo regulamt>nto.
resolve abril' ao Minist.Prio ria Agricultura. Indu,;tria P Commercio o creditu rle 9:903$569. destinado a attender á,; dP!"pezas resultantes rir: rPmodelação do Jardim Bt•fanic.o. feita
pelo decreto n. 11 . 104, de 1O de fevereiro de 1915.
Rio de .Jan 'ir.-. 12 de .ianein~ de Hl1 ô, 95" ria Indo-pPndencia e 28" dr. Repllblica.
WENC.R8LA{I BRAZ

P.

:in.'MES.

José Rufirw Bezerra Cavalrant1

lii

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 11.885 -

DB

12

DB JANJIIRO DB

Transfere para o Jardim Botanko o Laboratorio
Muoeu Nacional

de

i9i8

PhytopatiJo!ogia

do

O Presidente da Republica dos. Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 82 da lei n. 3. 089, de 8 de
j:llleiro de 1916, transfere para o Jardim Botanico o Laboralol'io de Phywpathologia do Museu Nacional.
Rio de Janeiro, 12 de .ianeiro dre 1916, 95" da Independenria e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.

Jasé Ru(ino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 11.886-

Dll:

12

DE .JAINEIRO DE

1916

Distribue a quantia de 17'743$535; votada de menos *o orçamento do Interiorj
do exercido à e 1915; para pagamento dos v'Õncimentos do ma,gisterio offi.
cial e mais fuJKcionario~ administ<ativos da Faculdade de Medicin<. do
Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização que lhe foi concedida pelo decreto legi!'llativo n. 3. 096. desta data:, resolve distribuir a quantia de
17:743$535. v•Jtada de menos no orçamento do Interior do
exercício de 1915. para pagamento dos vencimentus do magisterio officia:l <· mais funecionarios administrativos da Faculdade de Medici:la do Rio de Janeiro, retirando esta parcella do
saldo existente na sub-consignação «Do Collegio Pedro Tb. da
mesma: consignação da ver·ba 24•, do art. 2• da lei n. 2. 924,
de 5 de janeiro de 1915.
Rio de Janeiro. 12 de janeir<~ de 1916. 95• da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. Go;M'ES.
Carlos Maximilianv Pereira dos Santos.

ACTOS DO PODEI\ .EXECUTIVO

II!S

DECRETO N. 11.887 -DE 12 DE JANEIRO DE 1916
Crêa mais uma brigada de infantaria de guarc!U nacionaes na comarcà dP
Campos Novos d1> Paranapanema, no Estado de S. Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ,
para exermção do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Campos Novos do Paranapanema. no Estado de 8. Paulo.
mais uma brigada de infantaria, com a designação de 191•, a
qual se conslituirá de tres batalhões do serviço activo. sob
ns. 571. 572 e 573. e de um do da reserva, sob n. 191. que Qp
organizarão com os guardas qualificad•~s nos districtos rla r·eft>.
rida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 12 de janeiro de 1916. 95" da Ind('pendencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go~S.
Carlos MaximilianiO Pereira dos Santos.

DECRETO N. H.888-Dl!l 12 DE JANEIRO DE 1916
Abre ao Ministerio da Viaç!lo e Obras Publicas os creditos especiaes de
796:217$I8I, papel e t83:557$719, ouro, destinados ambos a solver compromissos referentes aos exercícios de 1914 e anteriores~ no mesmo mi·
nisterio

O President.e da Republica dos Estados Unidos do BraziL
usando da autorização constante do decreto n. 3. 099, desta
data, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas
os creditos especiaes de 796:217$181, papel, e 183:557$719.
ouro, destinados ambos a solver compromissos referentes aoA
exerci cios de 1914 e ant.eriores, a saber: Directoria Geral d'ls
Correios 556: 64t $861: Inspectoria Federal das Estrada'l.
12:471$785; Tnsper.torin Federal de Viação Marítima e Fluvial,
40:000$: Illuminacão Publica (papel). 183 :557$719; diversa!'~
contas, 3:545$816, e Illuminação Publica (ouro), 183:557$719.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95° da Independencia
e 28• da Republiea.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. H. 889- DE 12

1916

DE JANEIRO DE

Abre ao Ministerio d" Viação e Obras Publicas o credito especial die
6o6:375$859, para liquidação de contas; do exercicio de 1904 a 1913; da
Estrada de. Ferro C'•ntral do Brazil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazH,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 3. 083, de 5 do corrente mez, resolve abrir ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o crroito especial de 606:375$859,
para liquidação de contas, do exercício de 1904 a 1913, da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Auqusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. H. 890- DE 12

DE JANEIRO DE

1916

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Pwblicas o credito doe 12:568$7oo, para
occorrer a despezas da Commissão de Estudos da Estrada de Ferro de
Santa Catharina, relativas ao anno de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 1", § 1" do decreto legislativo n. t .126, de 15 dP dezembro de 1903, e afim de dar
cumprimento á obrigação contractual af!sumida pelo Governfl
na clausula xxxn, alínea 1", do contracto a que se refere o
decreto n. 9. 155, dr 29 de novembro de 1911, e tendo ouvido
o Tribunal dr. Contas, rPflolvc abril· ao Ministerio da Viação e
Obras Publica~ o credito de 12:568$700. destinado a occorrer
ás despezas rrsultantes dos ultimos trabalhos de liquidação da
f'...ommisf!ão de E~tudos da EfMada de Ferro de Santa Catharina,
re~ativas ao anno de 1915.
·
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

57

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 11.891-DE 12 DE JANEIRO DE 1916
Abre

ao

Ministerio

da

Viação

e

Obras

Publicas

o

credito

especial

dJe

27 :6og$xg6, para occorrer a despezas da Commissão de Estudos da Estrada

de Ferro de Santa Catharina, relativas ao 2° semestre de 1914.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constanlP do decreto legislativo numero a. 098, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publica1;1 o credito especial de 27 :609$196, destinado á
liquidação das despezas com os serviços a cargo da Commissão
de Estudos da Estrada de Ferro de Santa Catharina, relativas
ao 2" semestre de 1.914.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 11.892-DE 12 DE JANEIRO DE 1916
Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial dJe
n8:686$; para pagamento da gratificação regional; conoedid·a em 1913 aos
funccionarios dos Correios do Estado do Pará

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 3. 097, desta data. decreta:
Artigo uni co. .Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas <l credito especial de 118:686$, para occorrer ao pagamento da gratificação regional, concedido no exercício de
191.3, aos funccionarios da Administração dos Oorreios do Estado do Pará, pelo art. 65, da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
1913.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Bepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 11.893 -

DE

12

DE JANEIRO DE

1916

Abre o credito especial dJe 35o:ooo$; para a acquisiçlio de predios á praia doe
S. Christovlio e á praça Marechal Deodoro

O Presidente da Republica dos Estado,s Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo
11. 3 .!CO desta data, resolve abrir. pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 350 :000$, destinado á acqu1s,ição dos
prcdios ns. 73, 75, 77 e 79 á praia de S. Christovão, P numr-ros 94 e 96 á praça Marechal Deodoro, necessarios ao
Departamento da Administração, a.ssim cumo ás despczas de
escripflums, demolições, adaptacão e construc.ção de novos
depositas.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Caeta'M de Faria.

DECRETO N. H .894 -

DE

12

DE JANEIRO DE

1916

Albre, pelo Ministerio da Guerra, o credito supplementar de 4o:ooo$; desti·
nado a rectifi<:ar a verba 4° dnstrucçlio Militan, do art. 42 da lei
n. 2.924; de 5 de janeiro de r915

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autori1.ação rontida no decreto legislativo n. 3.101,
desta data. rooolve abrir pelo Minisl.erio da Guerra o credito
snpplemrntar de -'10 :000$, destinado a rectificar a verba 4"
dnf:trur.çãc Militar», do art. 42 da lei n. 2.924. de 5 de janeiro de 1915, sendo 20:000$ para a consignação cCollegio
Militar de Porto Alep:re» e 20:000$ para a consignação
cCullegio Militar dr Barbacena».
Rio de .Taneiro, 12 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e zgo da Republira.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.

José Caetano de Faria.
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DECRETO N. H.S95-

DE t4 DE .JANEIRO DE

1916

Appr<>Ya o reculamento para execuçlo do art. 14 da lei n. 3.o89, de 8 4o

correate mez

O Presidente da Republica dos Estados Unido'!! do Braúl,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. t, da
Constituição Federal, ~·esolve approvar, para exec1.1cão do
art. H da lei n. 3. 089. ne 8 do corrente mez, o r.r,gulamento
que a este acompanha, :u•signado pelo ministro de Estado da
Justiça e Negocias Interiores.
Rio de Jan,eiro, 14 de janeiro de 1916, 95" ca Independencia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Ma:rimiliano Pereira dos Santos.

Regulamento a que se refere o decreto n. H.895. desta data
Art. f.• Os directoreq de collegios de instruccão secundaria poderão obter que o::; seus alumnos sejam examinados no
proprio edifício do instituto em que estudaram, desde que provem o concurso dos seguintes requisitos:
a) não haver na lo')alidade gymnasio official, nem equiparado a este, nos terrnrn da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de
1915, art. 3", §§ 1" e J', e do decreto n. 11.530, de 18 de
março de 1915, arts. 5". 78 e 79;
b) funccionar o collegio, regularmente, ha mais de cinco
annos;
c) possuir um corpo docente indiscutivelmente idon•o.
Art. 2.• Deferida a petição pela maioria absoluta dos
membros do Conselho. 'le-rão por este escolhidos os examinadores, entre profrsorcg flUe nãü ensinem no collegio do requerente.
Paragrapho uni co. f'erão nomeados examinadores pesf'oas
residentes na localidade onde o collegio funecione, somente
quando o Conselho não encontrar em outros municípios homem; r.ompetentes que nr•ceitem a commissão.
Art. 3.• O Conselho Superior arbitrará a somma neces.:.
saria para transporte c hospedagem dos examinadores e do
inspector do collegio, a qual será depositada na secretaria do
referido conselho, con.iunctamente com os vencimentos do
inspector e a taxa de dez mil réis por materia, que será distribuida pelos examinadore;;, depois de concluído o seu trabatlho.
Paragrapho unico. O facto de não entrar em exame um
alumno inscripto. não dá direito á devolução da taxa.
Art. 4." O presidPnf.e do Conselho Superior propor& ao
ministro da Justiça e NPgocios Interi<lres a nomeação de um
brazileiro familiarizado com as queetões do ensino e não residente. na localidade onct!':' o collegio funccione, afim de in.
sp.eccwnar os exames.
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§ 1. O inspector verificará si os candidatos cursaram as
aulas do instituto no u[t.imQ período lectivo.
§ 2: Assignará toJa.;; as actas de exames e terá véto impeditivó das approvacõn.;; que lhr parecerem immerecidas
§ 3." Receberá um .·onto de réis, além da verba para as
despezas de viagem " !wspedagem, na occasião em que for
empossado do cargo. e 0utro conto de réis, quando os seus
actos forem appl'ovados reJo Conselho Superior. ao tomar conhecimento do relatorio oobr.e os exames.
§ lt. Si o Consel hu Julgar insufí'icientemente severo o
inspector. perderá esÍI' a segunda prestacão de honorariot:, a
favor do pairimonio d<> ;nstituto official. á escolha do mini::~lro
da .Justiça e NegociC\" lntt:riores.
Art. 5. A conr.essão de bancas examinadoras será Ieita
uma vez por anno. podendo o conselho recusal-a quando entender justo, sem dire-;to a !'eclamação alguma por parte da
directoria do collegio.
Paragrnpho unico. S;•rá tambem feita, cada anno, a nomeação do inspector em commissão e dos examinadores, os
quaes serãü escolhidos, rJ.<J preferencia, entre os profesores de
gymnasio official óu a P.'te equiparado.
Art. 6." Os certificados de approvação, subscriptos pelo
presidente da commissão examinadora de cada materia e visados pelo inspector, darão M estudante o direito de inscreveese para prestar exame vpstibular perante as academias officiaes ou equiparadas a <'<:tas.
Art. 7. Os estudantes que tiverem prestado exames de
preparatorios nos coJ\egtiJS militares não precizarão repetil-OR
perante as commissões ~xaminadores nomeadas pelo Cúnselho
Superior, para se inscreverem para o exame vestibular.
Art. 8." Appliram-se aos casos não previstos por este regulamento as disposições sobre exames e fiscalizacão contida!'
no decretü n. 11.530, rJe 18 de março de 1915.
Art. 9. Revogam-se as disposil;ões em contrario.
Rio de .Janeiro, 14 de .ianeiro de 1916. - Carlos MfU'miliano Pereira dos Santos.·
0

0

0

0

0

DECRIE,TO N. 11.896-DE

1~ DE JANEIRO DE 1916

Dá novo regulamento no 1\t:useu Nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
tendo em vista o disposto na lettra e do art. 75 da lei nu~
mer? 3.089, de 8 de janeiro de 19'16, resolve adaptar no Museu
N~c~onal o regula~ento que com este baixa, assignado pelo
M1mstro e SecretariO de Estado dos Negoc.ios da Agricultura
Industria e Commercio.
'
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1916, 95° da Independencia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GDMES.

Jose Rufino Beserra Cavalcanti.
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Regulamento do Museu Nacional a que se refere o decreto
n. H . 896, desta data
CAPITULO I
DO MUSEU NACIONAL E SEUS FINS

Art. i. o O Museu Nacional tem por fim estudar, ensinar
e divulgar a historia natural, especialmente a do Brazil, cujos
productos deve!'lá colligir, classificando,.os scientificamente,
conservando-os e expondo-os llO publico com as necessarias
indicações.
Paragrapho unico. O Museu Nacional é um instituto scientificamente autonomo e admi!Mstrativamente dependente do
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, com o qual
se entenderá directamente seu director. As resoluções da congregação do Museu subirão directamente ao Ministro, convenientemente informadas pelo director.
Art. 2. o Para os fins a que se refere o art. i o, o Museu
comprehenderá as seguintes secções e laboratorios:
i o, secção de mineralogia, geologia e paleontologia;
2°, secção de botanica;
3°, secção de zoologia;
4", secção de anthropologia e ethnographia;
5", laboratorio de entomologia geral e applicada;
6°, laboratorio de chimica.
Paragrapho unico. As collecções de archeologia ficarão a
eargo da 4" secção.
CAPITULO II
DAS A'ITRIBUIÇÕES DAS SECÇÕES E DOS LABORATORIOS

Art. ·3. o São communs ás secções do Museu ~s seguintes
attribuições:
a) realizar estudos, investigações e trabalhos scientificos
que corresponderem ás suas especialidades;
b) proceder á collecta, estudo e classificação scientirfica
do material respectivo, organizando catalogos e guias das collecções;
·
c) propor ao director permutas de specimens com os estabelecimentos congeneres do paiz e do estrangeiro;
d) realizar cursos publicas de vulgarização e cursos praticos de especialização, de accôrdo com o regulamento;
e) contribuir para os Archívos do Museu Nacional com
m~nographias que encerrem os resultados dos trabalhos e pesqmsas;
f) responder ás consultas que lhes foram feitas sobre assumptos scientificos que se relacionem com as especialidades
por intermedio do director;
'
g) preparar mensalmente uma nota bibliographica das
publicações que lhes forem remettidas pela bibliotheca.
Art. 4. • Cada secção terá um laboratorio destinado á preparação dos specimens que devem fazer parte das suas colle-
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cções e a qualquer estudo ou pesquisa que interesse sua especialidade.
§ 1. o A secção de botanica disporá de um horto, destinado
a ensaios, pesquisas e demonstrações praticas.
§ 2. o A socção de zoologia disporá de local destinado á
collecção de animaes vivos.
Art. 5. o Ao laboratorio de entomologia geral e applicada
compete:
a) estudar sob o ponto de vista geral não sómente os
inseclos, mas tambern os crustaceos, arachnideos, myriapodes
c onychophoros;
b) estudar os insectos indígenas e exoticos, nocivos e uteis
á agricultura e ás industrias ruraes;
c) estudar e distribuir dados, por intermedio do director
do Museu, relativamente aos· insectos nocivos ás colheitas, fructas, arvores e productos armazenados, indicando os meios de
os combater;
d) estudar as molestias das plantas, quando determinadas
por parasitas animaes, indicando os processos mais praticos e
economicos para as debellar;
c) manter em exposição, no Museu, colleccões de entomologia agrieola devidamente organizadas e com o respectivo
guia.
Art. <i." Ao laboratorio de chimica compete fazer estudos
e pesquisas que conconarn para o desenvolvimento scientifico
do paiz.
l'aragrapho unico. A este laboratorio ·cabe ainda realizar
trabalhos de chimica destinados ás differentes secções, attendendo :ís requisições que lhe forem feitas, por intermedio do
director do Museu, sobre assumptos concernentes á especialidade.
Art. 7." Os resultados dos trabalhos das secções e dos laboratorios serão lançados em um livro especial. e, quando conveniente, publicados nos Archivos.
Art. 8. • As pessoas que se quizerem prestar a exames
e observações no laboratorio de anthropologia poderão obter
o seu certificado de identificação individual, que terá fé publica e será entregue mediante requerimento feito ao dircctor.
·
CAPITULO UI
DA CONGREGAÇÃO

Art. !) • " A congregação do Museu Nacional será composta do director, como presidente, dos professores, dos substitutos e dos chefes dos laboratorios.
Art. 10. A' congregação incumbe:
a) desdobrar, sempre que for necessario, as diversas
.sc·cções, concedendo o titulo honorifico de professor e de
substituto ás pessoas que nomear para dirigir os mesmos
departamentos, podendo, por maioria e por motivo justo, cassar
tal titulo;
·
b) estudar as questões scientificas sobre que for consultada, rcsol\·r'ndo as mesmas;
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organizar e determinar as excursões;
approvar os programmas dos cursos publicas;
redigir as instrucções e os programmas dos concursos
para os cargos a que se refere este regulamento, resolvendo
sobre o respectivo processo;
f) conferir o titulo de membro correspondente aos que
concorrerem para o progl'esso do Museu, seja enviando infol'mações valiosas, seja enviando matel'ial de valor ao estabelecimento, e o titulo de membro honomrio aos que se tiverem
distinguido por altos meritos scientificos;
, g) escolher o funccionario que deva ser proposto ao Ministro para realizar viagem ao exterior, com designação do
prazo da mesma;
h) reunir-se uma vez por mez, para tratar de assumptos
scientificos e technicos e deliberar sobre o que della depender;
i) organizar o regimento interno do Museu;
j) resolver sobre os casos omissos do presente regulamento.
Art. 111. Nas sessões, além das questões techrnicas trata.
das, serão lidas pelos chefes de serviço as notas de trabalho
mensal realizado no respectivo departamento durante o mez
anterior. Todas essas notas ficarão archivadas.
Art. 12. A's sessões da congregação são obrigados a comparecer todos os seus membros, os quaes deverão ser convocados
pelo menos com 24 horas de antecedencia.
§ 1. o Além das sessões indicadas neste regulamento, a
congregação se reunirá sempre que for convocada pelo director.
§ 2. o Incorre na perda da gratificação diaria o membro
da congregação que não comparecer á sessão, salvo caso de
impedimento por serviço publico ou molestia comprovada.
Art. 13. A abertura das sessões terá lagar desde que á
hora marcada se ache presente a maioria dos membros da
eongregacão, inclusive o presidente.
§ 1 . o .A<ntes de entrar no assumpto para que houver sido
convocada a sessão, o se&lretario procederá á leitura dos papeis
dirigidos á congregação e dos que forem mandados apresentar
em sessão pelo director.
§ 2. o As discussões versarão exclusivamente sobre a materia que houve!' motivado a l'Oll\·ocação ou assumptos que
com elia se relacionem.
§ 3. o A congregação não poderá deliberar sem que se
ache I'eunida a maioria dos seus membros, tendo o director
tambem o voto de qualidade em caso de empate.
§ 4. o Das a ctas da sessão constarão as deliberações tomadas e outras occorrencias, sendo as mesmas lavradas em
livro especial pelo secretario e assignadas por todos os m!3mbros
que houverem comparecido, logo após a approvação.
c)
d)
e)

CAP11'ULO 1lV
00 PESSOAl, DO MUSEU NACIONAL

Art. 14. O Museu Nacional terá o seguinte pessoal:
i director;
4 professores chefes de set:ção;
3 professores snbstifufos;
~ professores eiJel'es de laburalorio;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
.f2
5

assistentes de chimica;
assistente de entomologia geral e applicada;
secretario;
escripturario;
escrevente dactylographo;
bibliothecario archivista;
sub-bibliothecario;
desenhista-calligrapho;
preparadores de mineralogia;
preparador de botanica;
preparadores de zoologia;
preparador de anthropologia c ethnographia;
preparador-conservador de archeoiogia;
praticantes;
porteiro;
modelador;
correio;
carpinteiro;
guardas de li a classe;
guardas de 2• classe;
serventes de f • classe;
serventes de 2" classe;
f ,jardineiro-feitor;
iO jardineiros.
Art. 15. Ao director compete:
a) propôr ao Governo o contracto de profissionaes para
auxiliar os trabalhos e pesquisas;
b) prover a repartição livremente, nos limites da respectiva verba orçamcntaria, de pessoal extranumerario, sempre
que as necessidades do serviço assim o exijam, mediante a prévia
autorização do Ministro, quanto ao numero e ao vencimento
desse pessoal;
c) usar das attribuições a que se refere o decreto numero 11.436, de 13 de janeiro de 1!H5, além de quaesquer
<mtras que interessem á direcção, desenvolvimento, representação e relações do Museu.
Art. 16. Aos professores chefes de secção compete:
a) classificar scientificamente os objectos contidos em suas
secções, organizando o respectivo catalogo;
b) apresentar, annualmente, ao director, até iO de janeiro, o relatorio dos trabalhos realizados nas secções durante
o armo anterior, indicando as providencias necessarias ao melhoramento das secções a seu cargo;
c) relatar na sessão mensal da congregação as notas bibliographicas e as dos trabalhos a que se refere este regulamento;
d) realizar cursos, propondo os respectivos programmas á
congregação;
· e) assignar os pedidos de material;
f) organizar o guia geral das collecções;
g) tomar parte nas sessões da congregação.
Art. 17. Aos professores substitutos incumbe:
a) substituir os prO'fessores chefes de secção em suas
faltas e impedimentos;
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b) auxiliar os trabalhos realizados pelos professores chefes
de secção;
c) realizar· eursos, propondo o respectivo I,rogramma á congregação;
d) tomar parte nas sessões da congregação;
c) ,·c! ar pela lJoa ordem das secções.
Art. 18. •,\os professores chefes dos lalwratorios de entomologia geral e applicada e de ehimica incumbe e;xocutar QS
trabalhos consignados neste regulamento.
Art. 19. Aos preparadores c assistentes compete:
a) exeeutar todos os trabalhos de sua especialidade que
lhes forem distribuídos pelos professores de secção e de lalJoratorio c velar pela conservação das colleccões;
b) velar pela guarda dos objectos dos gabinetes c dos laboratorios, organizando o inYcntario desses objectos;
c) realizar excursões.
Art. 20. Ao preparador-conservador de archeologia compete velar pela conservação das collecções entregues á sua
guarda, restaurando os objectos c organizando o catalogo respectivo.
'
Art. 21. Ao desenhista-calligrapho incumbe executar os
desenhos que lhe forem determinados pelo director.
l)aragrapho uni co. Mensalmente, o desenhista enviará ao
directo1· urna relação dos trabalhos que houver executado no
mez anterior.
Art. 22. Ao secretario incumbe:
a) receber, preparar e instruir com os necessarios esclarecimentos todos os papeis que tenham de subir ao conhecimento
ou delilJeração do director ou ser examinados pela congregação,
fazendo succinta exposição dellcs e interpondo a sua opinião;
·
b) todo o serviço da eonlJlctcncia da secretaria previsto
neste regulamento;
c) lavrar as actas das sessões tla congregação e as dos concursos que tiverem Ioga r no Museu;
d) propôr ao director todas as medidas que entender nocessarias ao bom andamento dos trabalhos da secretaria;
e) fiscalizar os trahalhos realizados na typographia do
1\Iuseu;
f) organizar o archivo em collaboração com o bibliothecario.
Art. 23. Ao escripturario oeornflete executar todos os trabalhos que lhe forem distribuídos pelo secretario.
Art. 24 .• Ao l.Jibliotbecario incumbe:
a) registrar, classificar c conservar em boa ordem todos
os livros e documentos existentes na bibliotheca;
b) organizar o catalogo de todas as publicações existentes,
cla~sificando-as pelo syslema decimal;
c) JH'ornover perante o director a restauração dos volumes
damnificados e a encadernação das obras em brochura na
offieina de encadernação do Museu;
d) pr()star :í directol'ia, ás secções e laboratorios todas as
informat;;ões quo lhn fot'Pm rel'lamadas, com referencia ás obras
existentes, por assumptos ou autores;
_ Poder Executivo -
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c) apresentar annualnwnte ao director um relatorio indieando as obras que Joeam adquiridas e u uuuwru da:; que foram
eunsultadas durante o anuo;
f) fazer a e&cripturação tios livros tia bibliuLheea, eonser,·awJu-a ua melhor ordem;
uf organizar a lista das publicações ticstinatias ás permutas
intel'llacionaL'i'i c expedit-as, devidamente rotuladas, aos seus
destinos
h) I?emctter a eatia chefe tie serviço, tienlro de eiilCU tiias·
a eontar da data da entrada, as publlca(:úes recebidas que puderem !ntcres~ar a eada secção ou aos laboratorios;
i.) organizar o archivo do l\luseu em collaboração eom u
o

-~ccrctario o

Art. 2G. Ao sub-bil.Jliothceario compele executar todos os
traballtos que lhe furem distribuídos velo bibliulhecariu.
Att. .:?G. Ao JlOl'Lciro incumbe:
n) ;:uülar da SL•gurauça c asseio do edifício tio Museu o
cumpri L' as ordens que, nesse sentido, lhe forem dadas pelo
director;
lJ) tomar o IJOUlo, dil'igir c fiscalizar o serviço dos guardas
e serventes
c) veriÚear a enLratia c sahida dos volumes c artigos <le·
qualquer natureza, o que só vódc ter lagar de accõrdo com
a;; disposições regulamentares;
d) reel'!wt· no Thesouro Nacional dinheiro para as despesas
Lle prumpto vagamcnto, de que prestará contas mensalmente;
e) fazer, por Ol'tiem do direetor, as dcspesat> miudas c de
JH'omplo pagamento;
f) rece!Jm· c encaminhar toda a corTcspouticncia, impressos
e Yolurnes dirigidos ü. repartição.
Art. ':27. Ao csl·rovcnte-dactylographo ineumllem os traJJalhos da secretaria lJUC l!J•e forem distri!Juidos.
Art. 28. Ao eoncio irwumbu levar ao seu destino a curl'espondencia ofl'ieial do l\iuseu, exeeutat· o que em serviço da
·secretaria lhe fõt· dPlerminado ]Jelo secretario e substituir o
porteiro nas suas faltas c impedimentos, lJUando designado pelo
dü·ector.
Art. 2\J. O regimento in temo do l\Iuscu especificará· as
funcções dos diarista::;.
o

üAPI'l'l!LO V
DOS CONUUHSOS

Art. 30. O!'i ('argos Lll' clirft' t!P ~()eçfio, :<u]jstituto, chefe
de laboratorio, J1L'Pparadm·, assisll'illn, prr>parador-conservador,
secretario e billliothPrario Hl'l'ão vrovidos mPdiante conlmrso
de ]Jrovas, dP acr\urdo com as instrucçõe~ elalloraLlas pela congt·Pga(:.fio o appf'ovadas pelo Ministro
Art. :H. A congrPgação resolverá sol.Jre todos os concursos
do artigo anlPL'Pdl'nle, dtJcidimlo f;o!Jre o procest\O a seguir-se
n1_n _ eada caso (inseripçã_o, programma, pontos, tempo c eonLII\;oes das lH'OYa:-;, orgamzação da mesa, etc.)
Art. 32. Os concursos de ehefe de secção c de laboratorio,
de substituto, de assistente c de preparador serão prestados
perante a congregação.
o

•

o
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Paragrapho uni co. Para estes .concursos a congregação
convidará especialistas (~stranhos ao 1\Iuseu, para tomarem
parte na mesa examinadora, os quaes terão direito de voto.
Art. 33. A congregação poderá dispensar da prestação do
provas para o provim·ento dos Jogares de chefe de secção,
chefe de laboratorio, substituto, assistente ou preparador os
candidatos de alto valor scientifico e renome, com trabalhos
publicados.
·
Paragrapho unico. Será, porém, necessario que essa resolução seja tomada pol' dous tel'ços de votos.
Art. 34. Si, terminado o prazo da inscripção, nenhum
candidato se apresentar, o director o prorogará por egual tempo.
Paragrapho uni co. Caso ainda ninguem se apresente, no
fim deste novo prazo a congregação organizará urna pmposta de dous candidatos. que o director apresentará ao Governo, para que este resolva comà melhor convier.
Art. 35. No caso do varagrapho anterior· a congregação
podm'it indicar ao Governo, para ser contractado, um profissional para preenclwr o respectivo cargo.
Al'L. :JG. Terminado o concurso, serfw remettidos ao Ministro todos os papeis relativos ao mesmo, ficando delles
cópia 110 Museu, com a proposta de nomeação do candidato
classificado em primeiro Jogar.
CAPILTULO VI
DO ENSINO

Art. 37. O ensino ministrado no Museu Nacional será
realizado:
a) pelas suas colleccõos scientificamcnte organizadas;
b) em conferencias publicas;
c f em eut·sos de espeeialização e avmfeiçoamento, de caraeter essencialmente pratit\O, realizados nos differentes laboratorios, a juizo dos respedivos chefes e assistentes, ouvido o
director.
CAPITULO VII
D.\S E:\.POSIÇÕES PUBLICAS

Art. 38. O Museu será franqueado ao publico todos os
dias, das 8 ás 17 horas, Pxeepto ás segundas-feiras, em que as
visitas sr\ poderão srr auto1·izadas pelo direetor, não lmvendo
prejuízo do serviço.
Paragrapho unico. O poet.eiro superintenderlá o serviço de
poli-ciamento durante u tempo da exposição, dando para isso
as necessarias ordens.
Art. 39. O guia de eada secção será impresso e vendido
na portaria pelo pn•ço quP for marcado pelo director. As
qunntias apuradas s0rão applkarlas Pm auxiliar a impressão de
novas edições.
Art. 40. Os visitantes que forem encontrados damnificando as collecções serão obrigados a indemnizar o estabelecimento, veios estragos feitos, c entregues ús autoridades policiaes.
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CAPITULO V lii
DAS

PUBLICAÇÕES

Art. !d. O l\Iuseu Nacional publicará uma revista intitulada Archivos do Museu Nacioual do Rio de Janeiro, na qual
serão insertos os resultados das investigações realizadas so!Jt·c
as esp<•üialidadcs da repat'Lição, contribuições referentes á historia natural e relatorios a respeito de excursões scientificas .,
Pamgmpho uni co. A impressão dos Arclâvos ficará n.
cargo da Imprensa Naüioual ou da typographia do .Museu, ou
de uma casa editora que maiores vantagens offereccr.
Art. 42. Dirigirá a organizaçiio dos Archivos a congre~:ração, que aunualntPIIh• JJOnwat';'t dou~ dt• ~eu,; lliPill)Jl'os ]Iara
t'Oll~LÍlUÜ'l'lll, t'Olll O dit·pl'for. a I'OIIlttti~são l't'Uat•fora.
Art. .]3. Os Ar,.flivos ~~·t·ão di~Lr·iiJuitlo-;, gmluilattteult• oll
pot' ti·oüa, á~ bihliolhet·as P Pslalwlet·inJot'lllos st·iL•ntil'it·os t~ lith•t·at·ios pu!Jlieos L' par! icularec;, profL'SSlll'L'S, lwm como aos
musc•us ~~ institutos ...~tmngdt·os. eonfonuc as in~truc~:ões do
diredor. Os A1·chicus serão publicados em fasl!iüulos contendo
uma ou mais monogmp!Jias. apparPceudo sen1 data fixa c üou:-;tituinuo um YolumL' ammal, sl'm prt• que fôr possiYel.
CAPITULO JX
JJA8

EXUIIRRÕER

A t•t. !d. Os ll!Plll!Jl'OS ua eongt'l'ga~:ão. os assisteutes, os
prevarado1·r·s c os ]Jmticanles realizarão as exL'ut·sõcs previstas
lWSlü regulamenlo, arirn dp auquirit•em ~[)l'l'illH'llS para O
.i\lusPu ou pam estudo que aproveite á instituição e 'Ú sdencia ..
Paragl'apho uniüo. Ao funel'ionario itinerante ser-á fomcüido material e pessoal nPccssario aos trabalhos da excursão.,
CAPiJ'l'ULO X
DISPORII)ÕES mm.\ES

Art. Mí. A aequisição de oL.íPdos para as secções. Iaboratorios, bibliotlw<'a e ]lortaria SPI'á feita mPdiantc pedido explicativo Pm duas vias (uma da~ quaPs fit·al'ú na n•speetiYa
st·eçiio) assignada~ pt•lo r:hPfe do dPpartamcn to dP arr·ônlo com
o drspaeltn do rlirector.
Art. .Hi. Os fonwcimentos Jt>itos au Museu serão üonfe·l'idos pnlo funcf'iona1·io quP fpz o pedido (que passarú reüibo),
pelo preparador ou assisLPntP ,, pelo porteiro, devendo ser
J'rcusado o forncr inwnto que não estivPt' de accôrdo üom o pedido.
Art. 47. E' prohibida a rPt.imda de qualquer specimcn
do Musru, salvo havendo mais ti•· dons exemplares, caso em
que um destes poucrú ser permutado.
Pamgrapl1o uniüo. Ncnhul!l S]JCei llH~Il poder· á sahir sem
ordem <'Sül'ipla do dircdor, fazendo-se na respectiva secção
o devido assentamento.
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'Art. -18. ,Poderão ser admittidos nas secções e lanoratorios
do l\luseu praticantes gratuitos, 11m numero fixado pPio director.
Art. 119. O dirertor será >mbstituido, nos seus impedimentog, por um chefe dn secção designado pelo Ministro; na falta
de designação, pelo mais antigo que estiver em exercício, o
qual presidirá a rongrrgação no dia o hora marcados, si o
dirPctor não comparecer.
Art. 50. Aos professores de todos os institutos de ensino
ôa Republir.a serão fornecidos, mediante pedido ao director
o Rem prejuízo do serviço. sala e material para os seus cursos.
:Art. 51. Para a póliria do horto botanico r, principalmente do Pdificio do Mus!'u, haverá r·onstantementc :ís ordem~
do director um destacamento da força publica, com um numero
sufficien te de praças.
Art. 52. Serão extensivos ao Museu Nacional os capítulos VIII, IX, X, XT, XII r. XIII do regulamento que baixou
com o drrrrto n. 11.1,3fi, dP 13 de janeiro de 1915, na parto
que lhe for applicavel.
·
Art. 53. Os vencimentos dos funecionarios do Museu seriío
os constantes da tabella annexa.
CAPil!TULO XI
mSPOSIÇÕES 'l'MNSITORIAS

Art. 54. E:rriquanto niío houver no Rio de Janeiro um
Museu de Historla, o l\Iuscu Nacional terá uma secção dirigida
por um professor c. um substituto o!Tonorarios, titulas esses
conferidos pela congregação, a qual ter:í por fim colleccionar
e organizar os mostruarios dos objectos o documentos historir•.os
espocialmente referentes ao Brazil.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrario.
:Itio de Janeiro, H de .ianoiro de 1916. -.Tosé Ru.(ino Be-

serra Cavalcanti.

TABELLA DE VENCIMENT()S
Categoria

Director ............ .
.Professor chefe de secção o dn laboratorio
Professor substituto .. .
Assistente .......... .
Secretario c bibliothecario ...........•..
Preparador e cscriptu;rario ............. .
Sub-bibliothecario
iDesenh ista-ealligraph o.
!Escrevente-da<Jt.ylographo •...... , ...... .

Ordenado

Gratificação

Tot.al annual

12:000$000

6:000$000

18:000$000

(i

fl:000$000
:i00$00Ü'
16:100$000

4:000$000
3:200$000
3:200$000

12:000$000
9:600$000
9:600$000

~:ô00$00Ü'

2:800$000

8:1.00$000

3:600$000
3:200$000
1 ;,rJQ0$1{)00

1 :800$000
1:600$000
2:000$000

5:400$000
4:800$000
6;000$000

.? : '~0.0$000

1:200$000

3;600$000

no
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P .r c parador-·conservador
·Porteiro
Corrpio , ............ .
Praticante das secções
e laboratorios (salario mensal de 250$) .
Modelado r ( s a l a r i o
mensal de 300$) ...
Carpinteiro ( s a l a r io
mensal de 240$) ...
Cluarda de ,f• classe
(salario m c n sal de
o o o o o o o o o o o o o o o

o ••••••••••••

150$)

o o • • o ,• • • o o . o .

Guarda de 2" classe
(salario mensal de
100$)

•.••

150$)

..

~crvente

o o ••• o •• o

de 1a classe
(salario mensal de

PODE!t EXECUTIVO

2:400$000
3:20o$oao
1:!i00$000

1 :200$000
1:600$000
R-00$000

3:600$000
4:800$000
2 :-100>$000
3:000$000
3:600$000

. ....... ••'

2:88-0$000

. .-.... •·• ...

1:800$000

..............

1 :200·$000

il:S00$000

o • • • • • • • • o.

~rrvente

de 2" classe
(salario m c n s a l de

100$)

..........

o

1:200$000

••

Jardineiro-feitor (sala. ......... . 2,:.JOI0$000
rio mensal de 200$) .
.Jardineiro ( sal a r i o
1:200$000
mensal de J OOo)Jl) •••
·-· ·~•'
Rio de Janeiro. H de janeiro rle 1916. -.Tosé Rtt(ino Beo

sC1'ra Cavalcanti.

.......

·

DECRETO No 11.897 ~ IJE 18
Antori7.B o

DE JANEIRO iDE 1916

Mini~terio

applirn~ões

dn Fazenda n emiti ir a quantia de 11. 00'0:000$ para 11$
<lo art. 1°, n. IV, a.. lei n. 2.980, de 28 de agostó ii11 19lSO

ü Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida na lei n. 2.986, de 28 de
agosto de 11H5, resolve autorizar o Ministerio da Fazenda a
emittir a quantia de 11.000 :000$, em notas do Thesouro NacionaL para trr as applicações constantes do art. 1°, n. IV, d!l
referida lei.
Rio de Janriro, 1R dr janriro rlr I !HG, !15" ria Tndrpendencia
e 28" da Rrpnblica.

P. GoMES.
João Pandiá Galogeras •.

WENCESLAU BRAZ
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DECRETO N. 11.898-

DE

19

DE .JANEIRO

b:E 1.916

Restabelece o quadro supptementar da Armada e dá outras providenCias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
de accôrdo com o art. 32 da lei n. 3. 089, de 8 do corrente,
resolve restabelecer na Marinha o quadro supplementar
creado pelo art. 132 da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908,
tornado extensivo á Armada pelo decreto legislativo n. 2.473.
de 3 de novembro de 1911, e mandar, com6 consequencia, que
sejam nelle incluídos os officiaes constantes da relação segninte:
Corpo âa Armada

Almirante graduado Alexandrino Farià de Alencar.
Capitão de fragata Durval Melchiades de Souza.
Capitão de fragata Gervasio Pires Sampaio.
Capitão de fragata Antonio Nogueira.
Capitão de fragata Augusto Carlos de Souza e Silva.
Capitão de corveta José Garcia d'O de Almeida.
Capitão-tenente Frederico de Gouvêa Coutinho.
Capitão-tenente Mario da Gama e Silva.
Capitão-tenente Antonio Bardy.
Capitão-tenente José Lindemberg Porto Ror.ha.
Capitão-tenente· Armando de Figueiredo.
Capitão-tenente Oscar de Amoedo Tolles.
Capitão-tenente Alfredo Ruy Barbosa.
Capitão-tenente Paulo Emilio Pereira da ~ilva.
Capitão-tenente Mario de Albuquerque Lima.
Capitão-tenente Francisco Paes de Oliveira.
Capitão-tenente Aurelio de Azevedo Falcão.
Primeiro-tenente Henrique Carneiro de Barrof1 e Azevedo.
Primeiro-tenente Raul de Taunay.
Primeiro-tenente Affonso de Oliveira Machado.
Primeiro-tenente Frederico Monteiro de Barros.
Primeiro-tenente Paulo da Costa Couto.
Primeiro-tenente Gastão de Paiva Coelho.
Primeiro-tenente Odilon Mendes Nogueira.
Primeiro-tenente Roberto da Gama e Silva.
Primeiro-tenente Henrique Alves dos Santos.
Primeiro-tenente Manoel Augusto Pereira de Vasconcellos.
Segundo-tenente Gastão Paranhos do Rio Branco.
Co1·po de Saude da A1·mada

Capitão de corveta· medico Dr. Luiz da: Franea Marques de
Faria.
·
Corpo de Engenheiros Machinistas Nm1aes

Primeiro-tenente engenheiro machinista Francisco Xavier,
de Alcantara: Filho.
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Guarda-marinha machinista Luiz Guimarães Fernandeil
Pinheiro.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1916, 95" da Independencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 11.899 -

DE

19

DE JANEIRO DE

1916

Altera o plano de uniformes do Exercito relativamente a algumas de suas partes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ
resolve mandar que, no plano de uniformes em vigor para v
Exercito, se observem as seguintes alterações:
a) o actual gorro de pala será substituído pelo bonet modelo americano, com capa de flanella kaki, ou de brim kaki ou
branco, de accôrdo com a figura .iunta;
b) a copa do bonet, de feitio circular, será armada por
meio de um arame de aço e terá o diametro de 23 a 25 centimetrüs; em cada um dos lados, correspondendo aos botões da
.iugular. ella será dotnda com dom; ventiladores da mesma
côr da fazPnda;
c) a cinta terá Om,05 de altura e será formada por uma
fita de lã kald, semelhante ao gorgorão. com os fios salientes
no sentidü vertical, e de coloração mais escura que a cópa;
ella assentará sobre o debrum saliente da armacão;
d) a pala, curta e curva, será de couro amllrello lustr('l~O,
tendo a largura maxima comprehendida entre 4,5 e 5,5 centi.
metros, conforme as mitras dimensões do bonet;
e) a jugular, do mesmo couro mnarello, terá 1,5 centímetro de largura;
f) a altura do bonet, desde a ponta extrema da pala to
parte anterior e superior da C()P:J, ficará comprebendida enL·o
14 e 15 centímetros;
a) para todas as armas, o bonet dos offlciaes terá na
f1·ente. corTespondendo ao meio da pala, o emblema da Republica, do metal brün:wado, medindo cinco centímetros de altura, e sendo preso de modo a se flObrepor simultaneamenta
á cinta o á cúpa; para as prat:nR o bonet terá o emblema da
arma;
lt) os botões da jugular serão do mesmo metal bronzeadf;.
e tcr~o estampadas em a_Ito relevo as armas da Republica;
t) os generaes usarao o novo bonet nDs un1for·mes kaki fl
branco, sendo que, quando trouxerem a cópa de flanella, ou
branca, usarão uma cinta prefa f~nm ·bordad() estampado ~'
our·o, indicativo do posto;
j) pnra o terceiro uniforme, tanto os generaes comü os
dP-mais officiaes c os aspirantes usarão o actual képi do sc~nmdo uniforme.
Fira adaptado para os officiaes o capote de panno da
~es!lla . côr P- feitio que os das pl'aGas, usamio-se nelle 'M
dJstmetJvo~ como actualmcntc fazem as tropas a pé,
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E' êstabelecido o prazo de um anno, a contar da data dest•j
decreto, para a substituição dos capotes e ponchos nctuaeF,
sondo permittido, durante o mesmo prazo, o uso do gorro de
pala. .
E' permittido aos offi.ciaes, quando fóra do serviço,
trazerem a pelerirw ou nvac_farlan de côr azul-ferrete.
Fica supprimida a banda do uniforme dos gencraes, e
substituída a lista bordada dá actual calça do terceiro uniforme, por um galão de seda estampada com folhas de carvalho,
teudo cinco centímetros de largura.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José Caetano de Faria.

:QECRETO N. 1.1. 9(){) -

DE

19

DE JANEIRO DE

1916

Abr~.

pelo Ministerio da Fazenda, o credito ~special de 21 :6oo$ pari!: ·occorrt'r
ao pagamento rlrvirln a f'a<tro Regn!fe & Comp. rle juro< de apolices •

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazU,
usando da nutorizac,:ão cünstante rio art. 1• do decreto legi;; ..
!ativo n. 3. 090, de 12 do corrente mez. resolve abrir. pel.1
Ministerio da Far.enda. o credito especial de 21 :600$ para
occorrer ao pagamentü devido a Castro Reguffe & Comp ..
procura·dores de Armando, Maria, Atnelia e Arthur de Azevedo
Castro Neves, correspondente aos ,juros de cento .e oitenta apolices do segundo semestre de 1906, no segundo rle 1909 e segundo de 191 O.
Rio de Janeiro, fV de janeiro de 1Vl6, 95• da Independencia e 28" da R~tpublicn.
P. GOMES .
.João Pcindiá Calogeras.

WEl!'fCESJ.AU BRAZ

DECRETO N. 11.901 -

DF. 19 DE JANtuno DFJ

1916

Approva a resolução da assembléa geral extraordinaria da Cornpanhià de
Seguros «A Mundial:~> e d-eclara sem effeito o d·ecreto n. 10.7os, de 21
de janeiro de 1914

O PreRid1mte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros «A Mundial~, com séde nesta Capital, resolve approvar as resoluções
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da nssembléa geral extraordinaria realizada a 23 de agosto i:Ie
1!H5, I'U.ia e6pia da acta a ~str awmpauha (*) c drclara sem
cffeito o decreto n. 10.705, de 21 de janeiro de 1914, quG
a anlorizou a operar em seguros terrestres c marítimos.
Rio de .Janeiro, 19 de janeiro de 1916, 95• da Jndepen.o
rlencia e 28" da Repuhlica.
.WENCESI.AU BRAZ P. GOMES.
Joio Pand:iá Calogeras.

DECRETO N. 11. 902 -

DE

19

DE JANEIRO DE

19:1.6

F.stende, na vigencia do e:>oercicio de 1916 0 ao Club dos Funccionarios Pu·blicos
Civis a concessão feita a outras sociedad'es congenercs pelo decreto
legislativo n. 2.124, de 25 d·e outubro de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 104, n. 8, da lei
n. ~~. 08fl, de 8 de ,janeiro do corrente anno, decreta:.
Art. f.• E' permittido. durant.e o exercício de 1916, aos
funccionarios civis federaes, activos ou inactivos, consignarem
mensalmente ao Club dos Funccionarios Publicas Civis, com
~éde nesta Capital, até dous terços dos seus ordenados para
pagamento das contribuições a que se obrigarem com o mesm.J
club, na fórma dos respectivos estatutos.
Paragrapho unico. A consignação será averbada na respe ..
ctiva folha de pagamento, podendo, em qualqner tempo, ser
revogada pelo consignante, uma vez que este se mostre quite
com o referido club.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro dê 1916, 95• da Indepen~
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.903 -

DE

19

DE JANEIRO DE

Abre ao Ministerio da Agricultura; Ind'l!stria e Commercio
ordinario rle Joo:oooo$, para transportes

terrestres~

1916

o credito extra·

marítimos e fluviaes:

da população flagellada pelas scccas e para app!icar em obras no Estado
do Maranhã<>, destinadas a loC'alizar no mesmo Estado trabalhadores na·
' cionaes qne para alli se dirijam oem cons,equencia da secca nos Esta'dos

do nordéstc

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização contida no decreto n •. 3.041, de 9 de
d(lzembro de 1915, resolve abrir 'UO l\finstcrio da Agricultura.
i(!*)' Publicado no 'Dia1•io Of{ic.ial <1e 25 de janeiro de 1916,,
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Industria e Commercio o credito extraordinario de 300 :000$.
para attender a despezas de transportes terrestres, marítimos
o fluviaes da população flagellada pelas seccas e para applicar.
em obras. no Estado do Maranhão, destinadas a localizar no
mesmo Estado trabalhadores nacionaes que para alli se diri,jam em consequencia da secoo nos Estados do nordeste do
paiz.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1916. 95" da Inàependencia e 28• da Republica.
WENCESLAU

BRAZ

P, GOMES.

José Ruft'no Bezerra Cavàlcante.

DECRETO N, 11.904-

DE

19

DE

JANEincl

DE

191()

Annexa o Ilorto Florestal ao Jardim Botanico

O Presidente fia HepulJl ica elos Estadús Unidos do Bra:zil1
tendo mn vista o disposto no n. 5. dO art. 74, da lei n. 1.089;
de R c]() jnnpi f'O r! c HJHi. !'('Solvo ann()xm· ·o Horto Florl'slal no
Jardim Bolanieo. passnudo a constituir uma secção deste.
·
Rio de ,Janeiro. i!J do ,inncirü de i!HG. 95" da Indepcndcnrin c 28° da Hcpublica.
'VENCESLAU BMz P. GoM•ES.
José Ru(irto Bezerra Cavalcanti.

DEORETO N.

11 • !)05 -DE 1!) DE .TANETRO DE 191 G

Approva as clausulas do contracto de consolidação a qne se refere o :icc3rd·õ
de 7 de agosto de 1915, celebrado c'om a: Companhia Estrada de Ferrd
S. Paulo-Rio Grande, em virtude do decreto n. n .648, de 24 dé iulhà
de 1915

O Presidente da Republira âos Estados Unidos do Brazil,.
para execução do dispusb) na· clausula XIV do accôrdo de 7 üe
agosto de 1915. celebrado entre o Governo da União e a Companhia Estrada de Ferru S. Paulo-Rio Grande. nos termos do
decreto n. 11. G48. de 24 do mez anterior. com fundamento no
art. t• do decreto legislativo n. 2.912. de 30 dP dezembro de
1914. e nr~ auturizaçiiC1 constante do art. 30, n. IV. da !Pi numero 2. 92 'I. rlP 5 dP janeiro de 1!l15, e renovada no n. UI, d!5
:rrt. 88 da lei n. 3. 089. de 8 de janeiro do corrente anno. decreta:
Artigo unico. J<'ica:m approvaâas as clausulas i'! o contracto de consolida~ão a que se refere o accôrdo de 7 de agústo;
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dG 1!) 15. elnusula XIV. celebrado com a Companhia Estrnda de
Ji'cJTo S. Paulo-llio Grttnde. em virtude do decreto no 1lo ü48,
do 24 de Julho d1) mesmo anno. ns rjuaes com este baixam. assignadas pelo ministro e secretario de Estado da Viação e
OIHons Publicas.
Hio de .Janeiro, 10 de .innrirn rlP 1!llô, !15" ria Indepenrlcncia P :'H" rln Hrpnhl irn
o

\VENCESLAU BHAz

P. Go,,rEs.

Augusto Tavares âe Lyra.

ClauF~nla~

a que ee

re~re

o decreto

11.~ 11.90~~

<lf'sta data (*)

DISPOSTÇOES PRELIMINARES
1
O presente contracto tem por fim Harmonizar e consolidar as
clausulas do contracto de noval(ãO celebrado entre o Governo da
União e a Companhia Estrada de Forro S. Paulo-Rio Grande em 7
de agosto de f9f5, com as dos conlractos anteriores por elle nllo motlificadas expressa ou implicitamente, e referentes as linhas e ramaes
constantes da clausula 2 ; passando a concessão e o arrendamento
das mesmas linhas a ser regulados unicamente por este contracto,
desde a data do seu registro pelo Tribunal de Contas.
§ f 0 • Us casos omissos neste contracto serão regidos pela legislação civil e administrativa do Brasil, quer nas rclaÇôes da Companhia
com ·o Governo, quer nas suas relações com particulares.
§ 2°. As duvidas e questões que se suscitarem entre o Governo e
a Companhia sobre a lntelligencia e applicação das clausulas deste
contracto, serão, na falta de accôrdo, definitivamente decididas por
arbitros, um dos quaes nomeado pelo Governo, outro pela companhia;
e um terceiro para desempatar, préviamente escolhido pelos doiS1 ou
por elles sorteado1 na falta de accôrdo, entre dois outros nomqs respectivamente indicados pelas partes.
§ 3°. As duvidas ou que.<Jtões que se suscitarem, extranhas á
intelligencia das clausulas contra.ctuaes, serão julgadas, de hat'monia
com a legislação brasileira, pelos tribunaes brasileiros.
§ 4.0. A Companhia, organizada de accôrdo com as leis e regulamentos em vigor, terá representante e rlomicilio legal no Brasti ; e o
rtii'O para todas as questões judidaes, em que a mesma se.ia autora
ou ré, será o federal.
§ 5". A Companhia desiste de toda e qualquer reclamação ou
indcmnlzaçllo, que possam ser determinadas por actos ou factos do
Governo anteriores ao rlia 7 de agosto de f9iS.
(•) De nccôrdo com estas clausulas, foi celebrado o contt·ncto de consolidsção de
2i do mesmo men e nqoo, registrn~o no Tl'ibqnal do Co11tna.
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A rêde de estradas de ferro, objecto do presente contracto, comprehende :
a) as estradas de concessão federal, sob o regimcn de garantia
de juros;
b) as estradas de concessão federal, sem garantia de juros;
c) a Estrada de Ferro do Paraná, de propriedade da União,
arrendada á Companhia.
d) a Estrada de Ferro D. Thereza Christina, tambem pcrtenceute á União e arrendada á Companhia;
§ t•. O Governo resolverá, quando o julgar opportuno, sobre a
execução do contracto de 31 de dezembro de t9H, e do seu termo
additivo de 6 de maio de 1913, na parte referente á cncampação da
Estrada de Ferro Norte do Paraná, construcção c arrendamento da.
linha. de Curityba a Santo Antonio do Juquiá, e modificação da actual
linha de Curityba a Rio Branco, que ficam, por isso, excluídas do
presente contracto.
§ 2". Fica sem efteito o disposto na clausula s• do decreto
n. 6.533, de 20 de junho de 1907 ; obrigando-se, porém, a Companhia :
a) a fundar, quando possivcl, em localidades de sua livre escolha,
nucleos coloniaes, á sua custa, e a promover o seu respectivo desenvolvimento sem onus algum para a União ;
b) e bem assim a fazer o reflorestamento das margens das estradas a que se) referem as alineas a), b) e c) desta clausula.

PARTE I
DAS ESTRADAS DE CONCESSÃO FEDERAL

CAPITULO I
DAS ESTRADAS COM G!R!NTU I>E JUROS

3

A responsabilidade da União pela garantia dos juros annuaes de
6 "{., ouro, de que gosa a Companhia em virtude de seus contractos
anteriores, fica definitivamente fixada na quantia correspondente ao
capital de~ 9,5t6.4õ9, por ella depositado com prévia autorizaçli.o
do Governo, para a construcção de suas estradas de concessão
federal.
Paragrapho unico. Pertencem ao regimen da garantia de juros
as seguintes linhas e ramaes:
Itararé ao Rio Uruguay;
b - Jaguariahyva a S. José ;
c -S. Francisco a Porto União;
d) - Serrinha a Nova Restinga ;
6) - e, finalmente, os trechos que vierem a ser construidos de,
conformidade com o n, 3° da clausula 7 deste contracto.

al-
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Nas estradas refcl'idas na clausula precedente serão observada>'.
quanto á. direcç;io geral, as prc~cripcões constantes das clausulas seguintes ; podendo, todavia, os respectivos traçados ser modificados,
:>e as circumstancias locaes assim o aconselharem.
10

A linha ria Foz do Jguassú, entroncando na linha principal em
Porto União, demandará a fronteira do Paraguay, juuto á. lbz do
lguassú, de accôrrlo com os estudos apresentados pela Companhia ;
visando o ramal de Sete Quedas a communicação do curso do Paraná.
acima de Sete Quedas, e do curso do lguassú, acima de Guahyra, com
a linha tronco .
Paragrapho unico. Obtido o assentimento do Governo do Paraguay,
a Companhia obriga-se a ligar a sua rêdo á estrada cte tol"ro que,
segundo concessão do mesmo Governo, se dirija de Asuncion, capital
dessa Hepubllca, á foz do Iguassú, ou a outro Jogar mai!' conveniente,
formando esta estrada com as da Companhia, até ao porto de
S. Francisco, uma linha continua, que se chamará, com a approvação dos Governos dos dois paize:;; interessados, Estrada de Ferro
Brasil-Paraguay.
11

O ramal de Guarapuava partirá. da cidade de Po~ta Grossa em
rlirecção ao ribeirão Taquary, que o mesmo ramal acompanhará até
á sua fóz, demandando destP pont.o ern diante a. linha já estudada.
pela Companhia, desde que a Municipalidade do Ponta Grossa e os
respectivos proprieta.rios concedam gratuitamente a faixa de terreno necessaría á passagem da. linha atravez da cidade e terrenos
adjacentes até á foz do ribeirão Taqua.ry.
Paragrapho uuico. Somente depois de concluída a construcção
desto ramal até ao seu ponto terminal, na cjjade de Guarapuava, e
so a intensidade do trafego om direcçào aos portos de mar do Paraná
assim o exigir, podeeá a Companhia dae cumprimento á sua obrigação
de constrmr a ligação do mesmo ramal com a Estrada de L'' erro do
Paraná nas proximidades do kilomotro f78, ou noutro ponto que vier
a ser julgado mais conveniente pelo Governo.

O trecho de S. JoEé a Ourinhos, complementar cio ramal do J;'amnapanema, entroncará naquella ultima localidade com a E~trada de
Ferro Sorocabana, na conformidade dos estuqos approvados pelo
Governo.
13

A linha de S. Francisco a Porto Alegre, destinada a ligat· a Estrada do Ferro D. Thereza Christiua o a linha de S. franc1sco com
a rêde de viação ferrea do Rio Grande do Sul, seguirá a direcção
constante dos estudos de reconhecimento, apresentados pela Com·
panbia ao Governo, e variante por este já approvada.

Si
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CAPITULO III
DISPOSJÇ(iES COMMUNS A TODAS AS ESTRADAS DE CONCESSIO

SECÇÃO I
INDICAÇÃO

GWL DOS FAVORES

CONCEDIDOS;. COliiPANBJA

14

A Companhia gosa, em relação a todas as estradas de sua concessão, enumeradas nas clausulas 3 e 8 do presente contracto, dos
favores seguintes :
1. o privilegio para construcção, uso e goso das referidas estradas
pelo prazo de noventa annos, a contár do dia f de junho de !lHO;
2. o direito de desapropriar, na fórma da legislação em vigor,
os terrenos, predios e bemfeitorias, do dominio particular, que fõrem
precisos para o leito das estradas, estações, armazons e outras
dependencias;
3. 0 preferencia, em igualdade de condições, para lavra. de
minas na zona privilegiada das linhas da primitiva concessão ; sendo
expresso em contracto especial o numero de datas que o Governo
julgar conveniente conceder, bem como as condições a que deva ficar
sujeita a Companhia.

Além dos 1avores especificados na clausula antecedente, gosa
tambem a Companhia, em relação ás mesmas estradas, com excepção
. das linhas de S. Francisco a Porto União, de S. Francisco a Porto
Alegre, de Serrinha a Nova Hestinga, e ligação do ramal de Guarapuava com a E. F. do Paraná., da cessão gratuita de terrenos
devolutos e nacionaes, e bem assim dos comprehendidos nas sesmarias
e posses, excepto as indemnizações que forem de direito, em nma
zona maxima de 15 kilometros para cada lado das linhas de que se
trata, comtanto que a área total não exceda da que corresponder á
média de 9 kilometros para cada lado da extensão total das referidas
linhas.
Paragrapho unico. A Companhia deverá utilizar esses terrenos
dentro do prazo ae cíncoenta annos, a contar do dia 2-t de outubro de
i890, para as estradas referidas nas alineas a) e b) da clausula 8, e
de 7 de abril do mesmo anuo, para as restantes, sob pena de perder
o direito aos que não tiverem sido utilizados dentro do referido prazo.
SECÇÃO 11
DA :Z:ÕN.A. PRIVlLBGIADI>

16

O Governo não poderá conceder, durante o tempo da concessllo
outras estradas de ferro dentro de uma zona de vinte kilometros para
cada lado do eixo das estradas concedidas á Companhia ; excepto se
Poder .EueutJvo - 1916 - Voi. IL
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as novas estradas seguirem direcções diversas, embora tenham o
mesmo ponto inicial ou terminal das linhas da Companhia, e destas
se approximem ou as cruzem, desde que as novas estradas fiquem
prohibidas de embarcar e desembarcar generos ou passageiros dentro
daquella zona, sem prévio assentimento da mesma Companhia.
Paragrapho unico - A zona urbana não é privilegiada.
];?'

A Companhia poderá conceder desvios ou ramaes particulares,
partindo das estações, ou de qualquer outro ponto das linhas concedidas ou arrendadas, para serviço de estabelecimentos agrícolas e
industriaes, observados os regulamentos e instruc~ões Já approvados
pelo Governo, ou que este vier a expedir.
SECÇÃO 1II
DA CONSTRUCÇÃO DAS ESTRADAS E DO SEU APPARELHAMENTO

18

Os trabalhos ele construcção sô poderão ser encetados com prévia
autorização do Governo ; devendo para isso ser submettidos á sua
approvação os respectivos projectos, organizados em triplicata.
Paragrapho unico. Um dos exemplares dos projectos será
devolvido á Companhia, devidamente t•ubricado pelo competente
funccionario.
l.D

Us projectos, a que se refere a clausula antecedente, constituirão
os estudos definitivos, e deverão ser apresentados ao Governo em
secçõos nunca. menores de iOO kilometros, estendendo-~e de estação a
estação projectada., ou de um , ponto obrigado a outro, salvo se este
ultimo fôr o terminal de qualquer das linhas ou ramaes concedidos ;
podendo, entretanto, o Governo permittir que ·seja reduzida, em
certos casos, a extensão daquellas secções.

20
Os estudos definitivos de cada secçào constarão dos documentos
seguintes :
i. 0 Planta geral da estrada, na escala de 1:2000, na qual serão
indicados :
a) os pontos obrigados de passagem ;
b) as distancias kilometricas, contadas do ponto de partida das
respectivas estradas ;
c) a extensão dos alinhamentos rectos ;
d) a origem, extremidade, desenvolvimento, raio, angulo central
o sentido das curvas ;
e) o traçado da estrada por meio de uma linha vermelha e continua, com indicação dos raios de curvatura, e da. configuração do

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

terreno, representad'a esta por meio de curvas de nivel equidistantes
de tres metros ;
f) os campos, matas, terrenos pedregosos, e, sempre que lõr
possível, as divisas das propriedades particulares, as terras devolutas
e as minas, em uma zona de 80 metros, pelos menos, para cada lado
da estrada.
2•. Perfil longitudinal, na escala de 1:200 para as alturas e 1:2000
para as distancias horizontaes, mostrando :
a) por meio de linhas pretas e vermelhas, respectivamente, o
terreno natural o as plataformas dos córtes e aterros;
b) por meio de tres linhas horizontaes, traçadas abaixo do plano
de comparação :
I. as distancias kilometricas, contadas a partir da origem da
estrada de ferro ;
II. a extensão e indicação das rampas e contra-rampas, e a
extensão dos patamares ;
III. a extensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento e
raio das curvas.
a•. Tanto no perfil longitudinal, como nas plantas, será egualmente indicada a posição das estações, paradas, obras de arte, e visa
de communicação transvet·saes.
4°. Perfis transversaes, na escala de 1: tOO, em numero sufilciente
para o calculo do movimento de terras.
5•. Projectos de todas as obras de arte e edificios necessarios
para o estabelecimento da estrada, suas estações e dependencias, e
abastecimento de agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que
forem adoptados. Estes projectos compor-se-ão de projecções hori·
zontaes e verticaes e de secções transversaes e Jongitudinaes, na
escala de 1 : 100.
6•. Plantas de todas as pl'opriedades que fôt• necessario adquirir
por meio de desapropriação.
7°. Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, systema de construcção e
quantidade de obra.
8°. Tabella da quantidade das ex cavações necessarias para executar-se o projecto, com indicação da classificação provavel e bem
assim das distancias medias de transporte.
9°. Tabella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos, raio
das curvas, inclinação e extensão das declividades.
10. Cadernetas authenticadas das notas das operações topographicas, geodésicas e astronomicas feitas no terreno.
H. Tabella dos preço8 eompostos e elementares em que se
houver baseado o orçamento.
12. Orçamento da despesa total do estabelecimento da estrada,
dividido nas seguintes classes :
I. Estudos definitivos e locação da linha;
II. Movimento de terras;
III. Obras de arte correntes ;
IV. Obras de arte especiaes ;
V. Superstructura das pontes;
VI. Via permanente ;
VII. Estações e mais edificios, orçado cada typo separadamente
com os accessorios necessaews, officiuas. abrigós de machinas t~ de
carros ;
·
VIII. material rodante, mencionando-se especificadamente o
numero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes ;

8'!:•
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IX. telcgt·apho clcdrieo ;
X. administração, dircc<;ão c c;onducção dos trabalhoq de conslrnC<<iío.

f3. Holatorio geral e memoria de~criptiva, não somente dos
terrenos atravessados pelo tt·a<;ado da cstt·ada, mas tambem da zona
mais directamentc interessada, senuo nollcs expostos, com a possível
exactidão :
a) a estatística da população c da producção ;
lJ) o trafego provavel da estrada;
c) o estado e a fertilidade dos terrenos e sua aptidão para as
diversas culturas, as riquezas mineraes e tlot·estaes ;
d) os terrenos <levolutos ;
e) a possibilid;~de e conveniencia <lo cslabclecirnento de nucleos
eoloniaes;
f) os caminhos cunvm·LO;entes á cst1·ada de ferro ou os que convier
construir ;
u) os P• m to~ mais convenientes para estações.
l'aragr;tpho nnil'o. Além dos planos o mais desenhos de caracter
Wli'al, a que se r<'fei'<' nsta elau~ula. a Companhia snbmctterá it appro·
va<:ão da Fisc;llb:aç;:,o, :lO dias antes do inicio do~ respectivos trabalhos,
os dn detalhe r•ncc,sarios it eonstrncção dos mlifieius e obras d'artc d<t
estrada, raes eomo: pontes, viaductos, pontilhões, bociros, c tunneis ;
l~onsidr)t'at)do-8e apprnvado:>, por omis~r..u, ,c, passado aqnellc prazo, a
Comp;whia wlo tivur solu•:~o ela Fiscali;~,al;àu, e sendo a Companhia
oiJI'igad<\ a exeentai' quae;quel' mudificações que ella tenha exigido,
sob pena de não ser levada á. conta do seu capital a importancia. das
obras oxeeut;tdas sem as ditas modilieações.

21
A e~trada ser:i de via si1tgela, ma~ t.or;í. o~ desvio~ e linhas auxiliares ncc.<'ss;u·ios para o rl('senvnlvimento dos trens.
~ t." A distancia nntre as faecs interna~ dos trilhos será de um
mutro, augmentada da sobrelar·gura nas cm·vas e da folga nccessaria
para n pc·rfeito rolamento dos vehiculos.
§ 2. 0 As dimen.~ões do perfil transversal serão sujeitas á appro·
vacão elo Governo.
' § ::.o As valletas longi1udinaes terilo as dimensões c declives no·
cessarios para dar prompto escoamento ás aguas.
§ 4:." A inclinação dos taludes dos córtos e dos aterros será fixad<l. em vista da altura destes e da n:\tureza do Lerreno.

22
A estrada scri dividida em secções de serviç.o de locomotivas,
procurando-se, em r~ada uma dell;t<, uniformizar as condições tcchnieas, de moclo a dlix:tnar-se o melhor aproveitamento da força
dos motnrns.
§ 1." Procurar-sc-.í. da!' ás enrvas o maior I'aio possivd, sondo.
not·malmente de HiO mntros o raio minimo, qnc, todavia., poderá ser
r<:tlnzido a i:lO metros, quando f•'>r iwlispensavel p:u·a evita1· obras d1i
custo excepcional; devendo as curvas dirigidas em ~entido contrario
:::er separadas poe urna t;~ngente de 40 metros, pelo menos.
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§ 2. 0 As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por
curvas verticaes, de raios e desenvolvimento convenientes ; sendo a
declividade maxima de 2 •;••
Toda rampa seguida ·de contra-rampa será separada desta por um
patamar do fOO metros, pelo menos; evitando-se, quanto fôr possivol,
nos tunneis e nas curvas de pequenos raios, o emprego de fortes declives.
§ 3.• Sobre as grandes pontes .e viaductos metallicos, bem como á
entrada dessas obras, procurar-se-á evitar curvas de pequedos raios
ou fortes declividades.
§ ·4. o As estações e paradas serão situadas sobre porção de linha
em recta e de uivei.
·

23
A Companhia executará todas as obras de arte e fará todos os
trabalhos necessarios para que a estrada não crie obstaculo algum ao
escoamento das agua:>, e para que a direcção das outras vias de communicação existentes só receba as modificações indispensaveis, previamente autorizadas pelo Governo.
§ f. o Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos poderão
ser superiores, inferiores ou, quando absolutamente não se possam
tazer por outro modo, de nível; construindo, porém, a Companhia,
a expensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornarem nocessarias, e ficando tambem a seu cargo as despesas com os signaes o
guardas que forem precisos para as cancellas, durante o dia e á noite.
Terá, nesse caso, a Companhia o direito de alterar a direcção das
ruas ou caminhos publicos com o fim de melhorar os cruzamentos ou
diminuir o seu numero, precedendo conhecimento do Governo, e,
quando fôr de direito, do municipio, e sem que possa perceber qualquer
taxa pela passagem nos pontos de intersecção.
§ 2. 0 Em todos os ct·uzarnentos superiores ou mferiores com as
vias de cornmunicaçã.o m·dinaria, o Governo terá o direito de marcar
a altura dos vãos dos viaductos, a largura destes f\ a que deverá
haver entre os parapeitos em relação ás necessidades da circula(;ão
da via publica que ficar inf€mor.
§ 3. • Nos cruzamentos de uivei haverá cancellas ou barreiras
para vedarem, durante a passagem dos trens, a circulação da via
ordinaria, si esta fôr nas proximidades das povoações, ou tão frequentada que se torne necessaria esta precaução, a juizo do Governo, que
poderá tambem exigir urna casa de guarda, sempre que o julgar necessario ; e os trilho:> serão collocados sem saliencia nem depressão
sobre o nível da via de communicação que cortar a estrada de ferro,
do modo a não embaraçarem a circulação de quaesquer vohiculos.
§ 4. • O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via
do communicação ordinaria um angulo menor de 45°.
§ ti. 0 A Co~ppanhia executará egnalmente as obras necessarias
á pas~agem das aguas utilizadas para abastecimento ou para fins industriaes ou agricolas ; e permittirá que, com identicos fins, taes
obras se elfectuem em qualquer tempo, desde que dellas não resulte
damno á propria estrada.
§ 6. 0 A estrada não poderá impedir ou embaraçar a navegação
dos rios ou canaes, devendo, por isso, as pontes ou viaductos ter a
devida capacidade.
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No~ tlllllllli~, a~sim enmn 110~ vi:ul11dos inl(wim·e~, devorá haver
11111 lnl.oi'Vallo livro, llllll!'.a mtliiOI' do J m,tiO, do cada lado dos trilhos,
o 110 iutol'ior doK I.IHIIIOis, nicho~ dt~ ahl'ign, do dist.:utcia em di!'ltancia.
l'a•·a~t·npho uuko. As :thut·tm·as dos poço~ do construcção e ven-.
!.ilação dos tnn11nls sorào gn:u•nccidas de nm parapeito de alvenaria.
du dois metros do altura ; e não potlerll.o ser feitas nas vias de communi cação existentes.

A estrada de ferro empregará materiaes de boa qualidade na
execução de todas as obras; e seguirá sempre as pre~cripções da arte,
de modo a obter construcções perfeitamente solidas.
§ f. o O s_ystema e as dimensões das fundações das obras de arteserão fixados por occasião da respectiva execução, tendo em attenção
a natureza do terreno e as preFsões supportadas, por accôrdo entro a
Companhia e o Governo ; sendo a estrada obrigada a ministrar os
apparelhos e pessoalnecossarios ás sonrlagens e lineamento de estaca~
de ensaio, etc.
§ 2. 0 Na superstructura das pontes, as vigas de madeira só poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituidas por
vigas metallicas logo que o Governo o exija ; e o emprego de ferro fundido em longarinas não será tolerado.
§ 3. o Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte
serão experimentadas, fazendo·se passar e repassar sobre ellas, com
diversas velocidades, u depois estaciouar algumas horas um trem
composto de locomotivas ou, em falta destas, de carros de mercadorias, quanto possivel carregados, correndo todas as despesas por
conta da Companhia.
§ 4. o Se, durante a execução, ou ainda depois da terminação
dos trabalhos, se verificar que qualquer obra nã.ó foi executada conforme as regras da arte, poderá o Governo exigir da Companhia a
;ma emolição ou reconstrucção, total ou parcial, ou fazel-a por administt·ação, á custa da mesma.

A Companhia construirá todos os edificios e dependencias necessarios para que o trafego se elfectue regularmente, c sem perigo
para a segurança publica.
§ L o As estações couterão: salas de espera, bilheteria, accom
modações para o agente, armazens para mercadorias caixas de agua
latrinas, mictorios, rampas de carrqramento e embarque de animaes
balanças, relogio, lampeões, desvios, crnzamcnt.os, chaves, signacs c
cercas.
§ 2. o Os editicios das estações o paradas terão dimensões corres
pondentcs á sua importancia, mobilias apropriadas, o, do lado da
linha, uma plataft)rma t·obm·ta -para. cmha!'quc c rlest•mbarquc de
passageiros.
§ 3. o O Governo poderá exigir que a Companhia raça nas estações c paradas os aumgentos reclamados pelas necessidades da lavoura, commcrcio o industria.
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O Governo reserva-se o direito de fazer executar pela Companhia
ou por conta della, durante o pra:w da concessão, as alterações e
obras novas, cuja necessidade a experiencia haja indicado. em relação á seguradça publica e policia da estrada de ferro ou do trafego;
não podendo, porém, a Companhia, sem prévia áutorização do Governo, alterar as condições technicas de qualquer das estradas.

Um anno depois da terminação dos trabalhos, a Companhia entregará ao Governo uma planta cadastral de toda a estrada, bem
como uma relação dos edificios e obras de arte, e um quadro demonstrativo do custO da. mesma estrada ; e bem assim de toda e qualquer
alteração ou acquisição ulterior á medida que forem sendo feitas.
20

O trem rodante compor-se-á de locomotivas, alimentadores
(tenders), carros de primeira e segunda classes para passageiros
arros especiae.c;; para o serviço do correio, v;tgões de mercadorias, inclusive os de gado, lastro, freio e, finalmente, de carros para a conducção de ferro, madeira, ··te., indicados no orçamento da estrada
approvado pelo Governo.
§ f. 0 Todo o material ser·á construido com os melhoramentos o
commodidades que o progresso houver introduzido no serviço de transporte por estrada de ferro, e segundo o typo que fôr actoptado, de
accôrdo com o Governo, de modo a poder circular indistinctamente
em todas as linhas da Companhia, e naquellas com as quaes fôr estabelecido o trafego mutuo de vehicnlo>.
§ 2. o A Companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que se dividir a
estrada, e que, a juizo do Governo, deva ser aberta ao transito publico ; e se nessas secções o trafego exigir um numero de locomotivas,
carros de passageiros e vagõrs maior do que proporcionalmente lhes
cabiam, a Companhia será obrigada, dentro de sei~ mezes depois de
reconhecida aquella necessidade por parte do Governo, e della sciente,
a augmentar o numero de locomotivas, carros de passageiros, vagões
e mais material necessario, cotntant.o que tal augmento fique dentro
dos limites estabelecidos na primeira parte desta -clausula.
§ 3. 0 A Companhia incorrerá na multa de 2:0008 a 5:0008 por
mez de demora, além dos seis mezes que lhe fôrem concedidos para o
augmento do trem rodante referido no paragrapho antecedente; e se,
passados mais seis mezes, o dito angmento não tiver sido feito, o Governo fornecerá aquelle material por conta da Companhia.
30

A Companhia obriga-se a adquirir carros frigoríficos para o trafego das linhas de sua concessão, e da E. F. do Paraná, assim como
a construir depositos frigoríficos nos pontos mais convenientes, a juizo
do Governo.

88

ACTOS DO POmm EXECUTIVO

31

O Governo poderá realizar em toda a extensão das estradas a
eonstrucções necessarias ao estabelecimento de uma linha telegraphiea de sua propríedad(', usando ou não, como melhor lhe parecer,
do~ mesmos postes das liuha.s telegraphicas que a Companhia é abrigaJa a construir em toda a extensão da linha, responsabilizando-se
a Companhia pela guuda dos fios, po:>tes e apparelhos electrieos quo
p~rt•meerem ao Governo.
Paragmpho unico. Emquanto isso não se realizar, a Companhia
é obrigacla a expedir os telegrammas do Governo com 50 "/o de abatimrmto da tarifa estabolecida para os telegrammas particulares.
SECÇÇO IV
!lA. CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E SEU MATERIAL RODANTE

A Companhia fica obrigada a conservar com cuidado, durante
todo o tempo da coueessão, e a manter em estado de poderem pel'fei·
l.am•)ntc preencher o seu destino, tanto a estrada de feiTO e suas depcmlencias, como o material rodante; devendo a Fiscalização marcarlho prazos razoavcis para a execução dos serviços necossarios em or·dern a assegurar aquella boa conservação e regularidade tio trafego.
§ i." Se a Companhia deixar de executar os reteridos serviços
dentro elo;; !'espectivos prazos incon·el'á em multa, sendo-lhe marcados novos prazos pelo Governo.
~ 2." Decorridos os novos prazos, de qne trata o paragrapho
precedente, se a Companhia continuar om falta, poderá o Governo
decretar a suspensão da concessão, ou executar os ditos serviços por
cont<t da Companhia, e deduzir o respectivo custo dos primeiros juros
ga!'antidos que houver ele pagar·.
33

Na época lixada par·a a reversão, a estrada de ferro o suas dPpenclencias deverão achar-se em bom estado de conservac;ão.
Paragrapho unieo. Se a conservação da estracta lôr descurada no
ultimo quiuqnmmio da concessão, o Governo tm·á. o direito do confiscar
a rel.!cíta e empregai-a naquelle st~rviço.
SECÇÃO V
DO

T~BGO

DAS

KSTRA.DAB

34
A Companhia será obrigada a tr·ansportar constantemente em
suas estradas, com cuidado, cxaetidão e presteza, os passageiros e
suas bagagens, mercadorias, animaes c valores, que para osse fim
lhe forem entregues, mediante os preços e condições respectivamente
fixados nas tarifas e regulamentos dos transportes propostos pela
Companhia o approvados pelo Governo.
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§ i. o Todo o systema ferro-viario da Companhia, inclusive a. linha do Paraguay, se nisso concordar o Governo daquella Republica,
ficará sujeito ao mesmo regimen de tarifas, que serã~ differonciaes,
com uma só inicial para todos os transportes, revistas de tres
em tres annos, pelo menos, e cujos preços não poderão exceder os
que ao tempo da revisão corresponderem aos transportes pelos
meios ordinarios de condncção.
§ 2. o Além dessas tarifas geraes, poderá a Companhta adoptar,
com prévia approvação do Governo, tarifas especiaes e a preç.J fixo.
li 3. o As tarifas approvadas serão affixada~, ou postas a disposição
do publico, devidamente impressas, em todas as estações; devendo
entrar em vigor dentro dos 60 dias ,;eguintes á. publicação official
da sua approvação, sendo o primeiro dia da sua execução annunciado com oito dias, pelo menos, de antecedencia, por meio de avisos
expostos nas estações e publicados em ,jornaes de grande circulação
nas regiões servidas pelas estradas.
§ ~-o Continuarão provisoriamente em vigor as actuaes tarifas,
pautas e condições regulamentares, com excepção do estipulado na
lettra k da clausula li do contracto de 31 de dezembro de !9H; podendo, todavia, a Companhia submetter á approvação do Governo,
até ao dia 7 de ago:;to de 1916, as modificações qnCJ julgar neeessarias.
§ 5. o Dependerão ogualmente de approvação do Governo os ho·
rarios dos trem~ de passageiros e mixtos, cuja vigencia :;orá annun·
ciada CO!Jl oito dias de antecodencia.

A estrada poderá. fazer todos os transportes por preços inferiore~
aos das tarifas approvadas, mas de modo geral e sem excepção, q~t<Jr
em prejuizo, quer em favor de quem quer que seja.
§ f.• Esta baixa de preços se fará. effectiva, com prévio consentimento do Governo, sendo o publico avisado pela fórma prescriptano
ti 3° da clausula Jg,.
§ 2.• A proposta da Companhia sobre reducção dos preços, co11~
siderar-se-ha approvada. por omissão, se o Governo deixar de pronunciar-se a seu respeito dentro do~ 90 dias seguintes á entrega da respectiva petição a Fiscalização.
§ 3.• Se a estrada rebaixar os preços das tarifas, sem aquclle
prévio consentimento, poderá. o Governo tornar a mesma redncção
nxteosiva a todos os transportes pertencentes á mesma classe de tarifa.
§ 4. 0 Os preços assim reduzidos mlo tornarão, em caso algum, a
ser elevados, sem autoriza<;ão expmssa do Governo, avisando-se o
publico pela fórma estabelecida no 3• da clausula H.

s

36

A Companhia obriga-se a transportar em suas estradas
§ i.0 Gratuitamente, nas linhas de concessão :
<~) os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, utensilios e instrumentos aratorios, em seu primeiro estabelecimento, c
mediante requisição da competente autoridade ;
b) as sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou pelos presidentes dos Estados, para serem gratuitamente distribuídas pelos la•
vradores i
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c) as malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado
por parte do Governo do serviço da linha t3legraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
The~ouro Federal ou Estadoal; st>ndo os transportes do serviço postal
effectuados em carros, ou compa!'timentos, especialmente adaptados
para este fim, quando o Govemo o julgar necessario.
§ 2.° Com o abatimento de 50 % sobre os preços da tarifa geral:
a) as autoridades e escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia ;
b) munição de guerra e qualquer numero de soldados do Exercito, Guarda Nacional ou da Policia, com os seus officiaes e respectivas bagagens, quando mandados, a serviç.o do Governo, a qualquer
parte da linha, por ordem do mesmo Governo, ou de quaesqner
outras autoridades para esse fim devidamente autorizadas ;
c) todos os generos de qualquer natureza enviados pelo Governo
Federal ou estadual para attender aos soccorros publicos exigidos por
secca, inundação, peste, guena, ou qualquer outra calamidade
publica.
§ 3.° Com o abatimento de 15% sobre a mencionada tarifa :
a) todos os passageiros e cargas dos Governos federal e estadúaes,
não especificado anteriormente;
b) os materiaes que se destinarem á construcção e custeio dos
ramaes e prolongamentos da propria estrada, e os destinados a obras,
feitas por administração, dos municípios servidos pela estrada.
§ 4. o A Companhia poderá conceder, a juizo da sua administração,
transporte gratuito ou a preços reduzidos ao pessoal das estradas e
suas familias, bem como aos indigentes, e noutros casos estabelecidos
no regulamento respectivo.
Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraordinarias, a Companhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte
de que dispuzer.
Paragrapho unico. O Governo, se assim o preterir, poderá occupar
temporariamente, na sua totalidade ou em parte, as estradas de
feri·o, mediante indemnização não superior á média da renda liquida
do, períodos correspondentes no quinquennio precedente á occupação,
ou nos annos anteriores, caso não haja ainda decorrido nm quinquennio, ou á média da renda liquicta nos mozes anteriores, caso não
haJa ainda decorrido um anuo.
·

Logo que a renda liquida das estrada'! de concessão, em dois
annos consecutivos, exceder a 12 % do capital reconhecido, o Governo
terá direito de exigir que sejam eeduzidas as tarifas de transporte,
devendo a reducção etfectuar-se principalmente por meio de tarifas
ditferenciaes para os grandes percursos e para os generos destinados
á lavoura e á exporta«ão.
I

No caso de interrupção do trafiJgo, excedente de i5 dias consecutivos, por motivo não justificado, o Governo poderá multar a Companhia e restabelecer o trafego por conta della.
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40

Não poderá a Companhia, quando o Governo o julgar conveniente:
recusar-se a estabelecer:
a) trafego mutuo de passageiros, mercadorias e vehiculos com as
emprezas de viação ferrea, maritima e fluvial, a que fôr applicavel,
nomeadamente com .as linha~ ferreas das Republicas Argentina e do
Paraguay, logo que a estrada alcance a margem do rio Paraná ; sendo
as respectivas bases organizadas pelas emprezas interessadas, e sujeitas á approvação do Governo;
b) trafego mutuo com o Tele.,<>Tapho Nacional.
Paragrapho unico. A Companhia obriga-se a acceitar, como definitiva e sem recurso, a decisão do Governo sobre as questões que se
suscitarem relativamente ao uso reciproco das suas estradas de ferro,
o :las que pertencerem a outra empreza; ficando entendido que qual·
quer accôrdo entre cllas ajustado não prejudicará o direito do Governo ao exame das respectivas estipulações e á modificaça.o destas,
se as considerar offensivas ao interesse publico.
,
SECÇÃO VI
DAS TOMADAS DR CONTAS

41

As tomadas de contas, para os fins do presente contracto, serão
feitas semestralmente, pela fórma estabelecida nas leis ou instrucçOes
geraes do Governo.

Para os trabalhos de construcção vigorará a tabella de preços d
unidades, approvada pelo Governo; e para o material importado, ou
adquirido no paiz, quet• para a construcção, quer para a consezyação,
melhoramentos e trafego das estradas, vigorará o preço das respectivas facturas.
Paragrapho uníco. Nas conversões do ouro om papel, e vice-versa
será adoptado o cambie; estabelecido no § f • da clausula 5f, desde
que o presente contracto entrar em vigor ; ficando, porém, declarado
que, em relação ao período anterior áquella data,prevalece o cambio
de 27 d. por mil réis, estabelecido pela clausula 56 do decreto
n. 3.9i7, de 2 de março de 1901, para as operações a que a mesma
se refere.
43

O capital reconhecido das estradas será constituído pela somma.
de todas as despesas que, devidamente verificadas e reconhecidas
pelo Governo, nos termos deste contracto, foram ou vierem a ser pela
Companhia realizadas com a construcção das estradas, acquisiç~o do
respectivo material fixo e rodante, e outros, linhas telegraphicas,
compra de terrenos, indemnizações de bemfeitorias, e bem assim
quaesquer outras feitas antes e depois de começados os trabalhos de
construeção das mesmas estr·ada.s, até a sua conclusão e acceitação
definitiva., e entrega. ao transito publico.
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44
Constituem desposa de custeio das estradas de concessão:
L" todas as que se fizerem com o trafego, reparos o conservação
do material rodante, officinas, estaçoes, e mais depcndencias, e bem
assim com o leito e obras d'arte das estradas, c com as obras novas
executadas e material rodante e de tracção adquirido com prévia
autorização do Governo.
2. 0 as quotas de fiscalização; sendo, poróm, levada a conta do
capital das novas linhas, no período da respectiva construcção, a
parte que lhes corresponder nas eeleridas quotas.
§ :t.• Continuam em vigor os quadros dos empregados da Companhia e as tabellas dos respectivos vencimentos, approvados pelo Governo; devendo, porém, a Companhia submetter á approvação deste
novos quadros, especificando o pessoal privativo de cada estrada, e o
commum a duas ou mais; dependendo, igualmente, de autorização do
Governo qualquer alteração posterior.
§ 2. 0 Será tambem computada no custeio das estradas, como
despesa com a administração superior· da Companhia, a verba que
para esse fim se acha, ou vier a ser, íucluida no:-: quadros a que ~e
refe!'e o paragt·apho precedente.
3. 0 Será cousidcl'ada como l'eceittl ou renda bruta da estrada a
summa de todas as suas rendas ordinal'ias, extraordinarias e eventuaes, arrecadadas pela Companhia; e como saldo ou renda liquida a
ditferen~a entro a remia bruta c a somrna elas despesas de cu~toio.

s

Todas as estradas em trafego, sujeitas ao regimen cta garantia do
juros, serão consideradas uma só para o efleito da tomada de contas.
discriminando-se, porém, na respectiva aeta, o balauço de cada linha
para os ellcitos da cstat1stíca P outros de simples caractee administrativo; constituindo as restante,.; estradas <ll~ conce~ão, á medida que
forem sendo entreg·ues ao transito publico, o bem assim a Estrada
do Forro do Pa!'aná, e a. D. Thereza Cbristina, tres outros grupos distinctos para o mesmo effeito, Para os efiBitos do trafego e da a.dmi~
ni~tração, poeém, todas as referidas estradas constituirão uma unica
rMo.
As receitas provenientes dos transportes r·oalizados pot' mais de
uma estrada serrw discriminadas em proporção das distancias percorriuas em cada urua dellas; e as despesas cormnuns a mais de um
grupo, incluídos os vencimentos do pessoal commum referido no ~ 1u
da clausula 4-í, segundo as regras appt·ovadas pelo Governo.
<>ECÇÃO VIl
(1.1\ FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO

47

A fiscalizac;ão das estradas e dos serviços ~ erá feita pelo Governo
por intermedio dos competentes funccionarios, de conformidade com a
respectiva legislação.

93

• ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Paragrapho unico. A Companhia concorrerá annualmente para
as despesas. da fiscalizaçfto da todas as estradas referidas na clausula 2, alineas a) e b) deste contracto, com a. q~antia de 82:000$, que
será. recolhida ao Thesouro Nacional em prestações semestraes adian-

.

~~.

4S

O Governo poderá, a todo o tampo, mandar engenheiros da sua
confiança acompanhar os estudos a os trabalhos da construcção, afim
do verificar se são executados com proficiencia, methodo e precisa.
actividade.
49

A Companhia fica obrigada a eumprir as disposições vigentes do
reg-ul:tmeot.o de 26 de abr:il de 1857, P bem assim quaasquer outras da.
mesma natureza, que foram ou vierem a ser decretadas para segurança e policia das estradas de ferro c prophylaxia nos transportes
de animaes, uma vez que as referidas disposil(ões não sejam contrai'Ías á.s clausulas do presente contracto.
Paragrapho unico. A Companhia obriga·S!l igualmente:
a) a exibir, sempre que lhe forem exigidos, os livros de receita e
déspesa de. custeio da. estrada, seu movimento, e mais documentos
j ustifica.tivos;
b) a entregar semestralmente á fiscalização do Governo um
relatorio circumstanciado do estado dos trabalhos de construcção, e
da estatística. do tral\~go, abrangendo as despesas de custeio, conTenientemente especificadas, e o peso, volume, natureza. e qualidade das
mercadorias que houver transportado, com declaração das distancias
médias por cllas percorridas; e bem assim da receita de cada uma
das estações, e da estatística de passageiros, sendo estes devidamente
classificados ; podendo o Governo, quando o entender conveniente.,
indicar modelos para as inf'ot·mal{ões que a Companhia tem do
prestar-lhe regularmente.
c) a prestar todos os mais esclarecimentos e in[orma.ções que,
em relação ao trafego da mesma estrada, lhe forem reclamados pela.
fiscalização do Goveeno, ou quaesquer outros funccionarios devidameu te autorizados.
SECÇÃO Vlll
DAS PBNALIDADBS

Salvo caso de forr,a maior, julgado tal sómedte pelo Gover•no, a.
concessão caducará, independentemente de intcrpellação ou acção
judicial :
, a) em relação a cada um dos trechos de Jagua.riahyva a. S. José,
ou de lla.nsa a. Porto Unifto, mencionados nos numero~ 1• e 2• da
clausula 7 do presente coutracto, se as respectivas obras não se
acharem concluida.s no fim dos correspondentes prazos ;
b) em relação aos trechos referidos no numero a• da mesma.
clausula, a á.s restantes linhas e ra.maes de que trata a clausula 8,
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se os trabalhos de construccão não forem iniciados e tet•minados
dentro dos prazos para esse fim respectivamente estabelecidos; ou se,
uma vez come<;ados, vierem a ser interrompidos. por mais de tres
rnezeso
§ 1°. Os prazos, a que se rdcre esta clausula, ficam interrompidos emquanto durar a actual crise financeira ; cessada que seja
esta, a juizo do Governo, este, com antecedencia nunca inferior a
seis mezes, dará conhecimento á Companhia do dia em que os ditos
prazos começarão a correr o
§ 2° o A caducidade da concessão, nos tct•mos da presente clausula, não será. applicada aos trechos da estrada que se acharem concluídos ao tempo em que fôr deci'eta.da, consenando a Companhai,
pelo prazo da concessão, além dos trechos em trafego, a propriedade
das obras construídas nos trechos não inaugurados; sendo, porém,
facultado ao Governo desapropriar essas obras quando o julga,r conveniente.
o

Se ao tempo de sm· decretada a caducidade da concessão das es
tradas referidas na alinPa b) da clausula antecedente, não se acharem
construidos e entregues ao transito puolieP trechos de linha, cujo
custo, devidamente verificado, se eleve, no mínimo, a :C 3.2700371
(tres milhões duzentos n setenta mil trezentas o setenta e nma libras
esterlinas), on réis, ouro, ~!l.069:96q,Si44 (vinte c nove mil e sessenta
e nove contos novcc0ntos sessenta o qnatro mil quatrocentos e quarenta c quatro réis), a t;ompanhia recolherá semestralmente ao Thcsouro Nacional 25 "(, da receita de toda;; as linhas em trafego, que
exceder da receita rhédia kilometrica de f:. 800 (oitocentas libras
esterlinas), ou, 7:111$111 (sete conto-; cento e onze mil cento e
onze réis), ouro, até <·ompleto I'eembolso das sommas despendidas pelo
Governo, desde o dia 24 de julho de 1915 até á extincção do prazo
da garantia, em 20 de jnuho de 19-1.3, com o pagamento dos juros do
capital correspondente aos ditos tl'echos, nfto construidos, sem pre ..
juizo do disposto na clausula 6 do presente contractoo
~ 1o" A conversão da !'Onda bruta das estradas em mil réis ouro,
ou libras esterlinas, para os etfeitos desta clausula, será feita semestralmente, nas respectivas tomadas de contas, ao cambio médio do
semestre, certificado pela Camara Synrlical dos CorretrH'es do Rio de
Janeiro .
§ 20• No calculo da receita médht kilometrica, a que se refere
esta clausula, tomar-se-á sempre em consideração o tempo durante
o qual se realizou o trafego dos novos trechos no respectivo semestre.
§ 3. o As mesmas prescripções serão tambem observadas em relação aos juros pagos pelo Governo sobre o capital correspondente aos
trechos mencionados nos numeros 1o e 2° da clausula 7.

A Compallhia ficarA constituida em móra, ipso .JUI'e, e por isso
obrigada ao pagamento de 9 "/o ao anuo, se ufw recolher ao Thesomoo, doutro de dez dias das respectivas tomadas de contas, as quotas mencionadas na clausula antecedente o
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Pela inobservancia de qualquer das clausulas precedentes, para
a qual nllo se tenha comminado pena especial, poderá o Governo
impôr multas de 200$ até 5:000$, e o dobro nas reincidencia,s.
SECÇAO IX
DA ALIENAÇÃO, RESGATE E REVERSÃO DAS ESTRADAS

õ4

A Companhia não poderá alienar as estradas, ou parto dellas,
sem prévia autorização do Governo.

O Governo terá o direito de resgatar as estradas de concessão,
posteriormente ao dia 9 de novembro de 19! 9 ;· sendo o respectivo
preço determinado, na falta de accôrdo, pelo termo médio da renda
liquida do ultimo quinquennio, e tendo-se em consideração a importancia das obras, material e dependencias, no estado em que ao
tempo so acharem ; não podendo, todavia, o dito preço ser inferior
·
ao capital g-arantido. nos termos da clausula 3.
§ 1•. A impo!'tancia do resgate poderá ser paga em titulos da
divida publica interna, de !i %de juro annual.
§ 2•. A presente clausula só é applicavel nos casos ordinarios,
não abrogando o direito de desapropriação por utilidade publica, que
tem o Governo.
Findo o prazo de 00 annos, a contar do 1 de junho de f9i0, todas
as linhas de concessão, referidas nas clausulas. anteriores, reverterão
para o domínio da União, com todo o seu material, dependencias c
bemfeitorias, sem indemnização alguma.

PARTE li
DA ESTRADA DE FERRO DO PARANÁ

CAPITULO I
DO OBJECTO E PRAZO DO ARRENDAMENTO

A Estrada de Ferro do Paraná, de propriedade da União, continúa arrendada á Companhia até o dia 31 de dezembro de {971.

O arrendamentÓ da E. F. do Paraná tem por objecto, nos termos
do respectivo inventario, a linha actualmente em trafego, com as
suas estações, escriptorios, armazens, depositos e mais edificios c dependencias, bem como o correspondente material fixo e rodante.

95
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A Comp:mhia, mediante prévia autorização do Governo, poderá.
eonstruir linhas auxiliares ou dobrar as actuacs em toda a extensão
da estrada.
Paragrapho unico. Essas novas linhas, eujo valor será levado á
conta de capital (clausula 78, § f", alinea c), pertencerão ao Governo e ficarão immediatamente incorporadas á Estrada de Ferro do
Paraná e subordinadas ao seu regimen.
I

60

A Companhia terá preterencia, em egualdade de condições,
para construcção, uso e goso dos prolongamentos c ramaos que concorrerem para o desenvolvimento e facilidade do trafego, respeitado>
os direitos adquiridos por concessões anteriores.
Paragrapho tmico. As condi<;ões relativas á construcçi!.o, uso e
gozo dos prolongamentos e ramaos ~orão fixadas préviamente pelo
Governo.

Au inventario da estrada arrendada, que serviu para :J. entrega da mesma á Companhia, serão sempre accrescentados o material
novo c obras novas levados á conta de capital ; e dolle se deduzirá o
material imprestavel quo, a juizo do Governo, n1!.o for substituido.

62
O inventario, a que se refcl'e a cla~sula rrecedente, com os accrescimos c dedueçoes que houver sofii•ido, servirá tambem:
a) para o ror,cbimcnto da estrada pelo Governo, c sua restituição á Companhia, no casp de occupação tempoi'aria ;
b) para entrega da mesma estrada ao Governo pela Companhia,
findo o prazo do arrendamento, ou quando for encampado ou rescindido o respectivo contracto.

A Companhia continúa obrigada a relorçar a sua caução actual
com o fundo constituído por quota~ de 1 °/0 da renda bruta, depositadas por semestres vencidos no Thesouro Nacional, em moeda cor·
rente ou apolices federaes ; mas a sua responsabilidade, resultante
do contracto de arrendamento, além daquella caução, será illimitada
(cl. 85).
CAPITULO 11
00 PREÇO DO ARRENDAMENTO

G4.

O preço do at•t•endamento continuará sendo de:
a) uma quota lixa de 2. 500 contos annualmento ;
bJ mais 20% sobre o excedente da ronda bruta annual de i2.000
contos.

97

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Paragr~pho unico. O pagamento da .quota fixa, a partir do i"· de
janeiro de !9!5, será feito pela maneira seguinte:
a) até á renda bruta annual de 5.000 contos, a Companhia paga·
rá. f • 5oo contos ;
b) mais 50 o;. da renda bruta que exceder de 5.000 contos até
7. 000 contos;
c) lo~o que a renda. bruta exceda de 7.000 contos, a Companhia
entregara ao Governo, além dos 2. 500 contos annuaes, mais 50 % do
excesso, até ser reintegrada a somma necessaria para completar as
quotas que deixaram de ser pagas nos annos anteriores.

A Companhia fará os pagamentos referidos na clausula precedente nos prazos e pela fórma seguinte:
a) até o dia to de cada mez: a quantia de 93:7508, correspondente a 75 % da duodecima parte da quota mínima fixada na mesma
clausula ;
b) até ao dia 30 do primeiro mez de cada semestre: 187:500$,
correspondentes aos restantes 25 % daquella quota mínima no semestre anterior ; e, além disto, tudo quanto ainda estiver rlevendo das
quotas meosaes anteriores.
c) dentro dos fO dias seguintes á tomada de contas do segun<Jo
semestre : tudo quanto a esse tempo for ainda devido pela Companhia,
para complemento da porcentagem total do anno, nos termos do
paragrapbo unico da citada clausula 64 e da alínea b) da mesma
clausula.
Paragrapho unico. Se a Companhia deixar de effectuar qualquer
dos pagamentos, a que se refere esta clausula, dentro dos respectivos prazos, ficará ipsojure constituída em móra, e como tal obrigada
ao Juro de 9% ao anno.

CAPITULO UI
DA CONSERVAÇÃO E MELBORAMEI'fTOS DA ESTRADA

66

A Companhia manterá, á sua custa, a propriedade arrendada em
perfeito estado de conservação, durante todo o prazo do arrendamento.
§ i. o O Governo, sempre que assim o entender, poderá mandar
inspecionar extraordinariamente, no todo ou em partei o estado das
linhas e suas depenâencias, bem como o do mataria rodante, por
pessoa de sua confiança, que será acompanhada por um representante da Companhia, e por um arbitro desempatador, préviamente
escolhido pelos dons, ou, na falta de accõrdo, designado pela sorte entre
dons nomes, um dos quaes mdicado pelo arbitro do Governo, e o
outro pelo representante da Companhia.
§ 2. 0 DM referidas inspecções se lavrará termo, no qual serão
consignados todos os serviços nece3sarios para se assegurar a boa conservação da estrada e regularidade do trafego, bem como os prazos
para sua execução pela Companhia, ou a declaração do bom estado
da estrada, obras, ou materiaes sujeitos ao exame da commissllo.
Poder Executivo - 1916 - Vol. 11.
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§ 3°. Se a Companhia deixar de executar os serviços constantes
do termo referido no paragrapho antecedente dentro dos respectivos
prazo~, io.correrá em multa, sendo-lhe marcados novos prazos pelo
Governo ; e se, decorridos estes, a Companhia continuar em falta, incorrerá na pena de caducidade, nos termos da clausula 84.

A Companhia fica dispensada da reconstrucção do ramal da Serrinha a Rio Negro, e da electrificação ou reconstmcção do trecho
da Serra do 1\Iar, entre Morretes e Roça Nova ; mas continúa obrigada:
t. o A lazer, ou concluir, os melhoramentos seguintes:
a) a substituição dos trilhos da linha de Paranaguá. a Curityba
por outros de 35 kilos por metro corrente e por trilhos de 30 kilos na
linha de Curityba a Ponta Grossa e nos ramaes, com talas de juncção
em cantoneiras, reforçando convenientemente as pontes, mediante
prévio estudo e approvação da Fiscalização, para que possam supportar rnachinas mais pesadas do que ac; actuaes ;
b) lastramento com pedra britada em toda a extensão das linhas
e r·amaes;
c) modificação das condições technicas da estrada, de modo que
a linha, com excepção do trecho de i\Iorretes a Roça Nova, não apresente curvas de raio inferior a 150 metros nem declividades superiores a 1,5 %, salvo nas travessias dos grandes valles, onde o emprego
desses limites exigiria a substituição <las pontes de grandes vãos,
sendo tambem a Companhia obrigada a collocar acima da maxima
enchente o trecho entre Curityba o Serrinha ;
d) augmento de 200 dormentes por kilometro nos trechos onde
!orem empregados trilhos de 30 kilos de peso por metro corrente;
e) construcção do cercas nos trechos em que faltarem, podendo
aproveitar para isso os trilhos retirados em virtudn da lettra a, cujo
estado não permitta melhor emprego ;
f) construcção de novos desvioq c modificação das esplanadas das
estações para facilitar o cruzamento dos trens P. a descarga das mercadorias nas estaçOes de Paranaguá., Porto O. Pedro H, <\lexandra,
l\Iorrete> (com trhtngulos de reversão), Antonina, Porto de Cima,
Volta Grande, kilometro 60, Ypiranga, Banhado (incluindo triangulo),
Serra (com tres desvios de segurança), Piraraquara, Pinhaes, Curityba,
Bariguy, Araucaria,. Gnajuvira, Ralsa Nova, Palmeira, Lapa, Desvio
Ribas, Ponta Grossa, Capivary, Lag:o e Campo do Tenente ;
g) augmento do capacidade e melhoramento das caixas de agua
de :\lorr·etas, Volta Grande, Banhado, kilometro 48, Serrinha, kilomatro 20 (linlla de Ponta Grossa), e construcc.ão de outras novas nas
estações de Alexandra e Palmeira ;
h) estabelecimento de novas carvoelras nas estaçOes da 1\forretes,
Curityba, Serrinha, Ponta Grossa e Rio Negro ;
i) assentamento de novas balanças nas estações de O. Pedro ll,
Antonina e Curityba ;
i) ampliação das otlicinas de Curityba, intmduziudo-lhes rJs melhoramentos indispensaveis e provoudo-as dos macllinismos nece::>sarios
mais modernos, tendo em consideração o desenvolvimento do trafego
e o augmento do material rodante e de tracçrw ;
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k) construcção e ampliação das estações seguintes:
Curityba- Construcção de uma nova estação de passageiros com
todos os melhoramentos mais modernos, de modo a separar por completo esse serviço do de cargas e construir varias plataformas paraileias, ampliando o edificio actual para a installação das diversas re·
partições da estrada. Construcção de um grande armazem em prolongamento do actual.
Paranaguá - Augmento do armazem e ampliação do edificio de
passageiros, de modo a separar a,:;; salas de espera da~ duas classes
entre si c da sala Je bagagem .
D. Pedro li o Antonina- Construcção de armazens e edificios de
passageiros, tudo de alvenaria, nas mesmas condições dos da estação
do Paranaguá.
Porto D. Pedro 11 - Construcç1to do edificio da estaç1to e do armazem.
Além destes, a Companhia obriga-se a fazer em outra;; estações
os melhoramentos que forem necessarios;
l) construcção de uma rotunda para locomotivas e de um deposito para carros, onde fôr julgado conveniente pela Companhia e
Fiscalizaç1to .
Os melhoramentos indicados nesta clausula não se estendem ao
trecho de Serrinha ao kilometro i2i. actualmente em trafego.
2. 0 A fornecer o seguinte material :.;odante e de tracção, a que se
refere a clausula IV do contracto de 31 de Dezembro de 19H:
a) 25 carros de passageiro~ de primeira classe ;
b) 2 carros dormitorios ;
c) 2 carros restaurantes ;
d) i carro para administração:
e) 10 carros para bagagem, correio e chefe de trem ;
f) 400 vagões diversos para mercadorias, de capacidades n1to inferiores a 24 toneladas ;
g) fO locomotivas do typo l\fallet ;
A) 10 locomotivas do typo Ten Wheel.
§ f 0 O Governo poderá dispensar a construcção de estações, armazens e outros edificios mencionados no n. {0 desta clausula, que
não forem exigidos pelas necessidades do trafego ; ficando, em todo o
caso, a Companhia obrigada a melhorar ou ampliar os edificios actuaes, segundo os projectos que vierem a ser approvados pelo Governo, e sem prejuizo do disposto no § 5° desta clausula.
§ 2. 0 O material rodante, a que se refere o n. 2 desta clausula
obedecerá em tudo aos typos já adoptados nas linhas de concessão,
sendo os carros de passageiros providos de illuminação electrica e
todo o material rodante de freios de vacuo e de engates automaticos.
§ 3. 0 A Companhia obriga-se tambem a adoptar carros para o
serviço exclusivo do correio nos trechos que o Governo designar, bem
como a annexar aos trens um carro de administração, quando a Fiscalizaç1to o exigir.
§ 4. 0 A Companhia obriga-se,outrosim, a collocar freios de vacuo
e engates automaticos no material rodante e de tracção da estrada
arrendada, cujo estado actualjustifique essas medidas, de modo a
uniformizar quanto possivel o material já existente com o que fôr
adquirido, podendo a Companhia empregar os carros antigos de passageiros de primeira classe para o transporte dos de segunda ..
§ 5. o A Companhia obriga-se a dispender, com os melhoramentos
e acquisição dos materiaes a que se retere a presente clausula, até á
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importancia de i. 2.500.000, que será levada á conta do capital a
a que se retere o § i o, lettra c), da clausula 78 do presente contracto.
§ 6. 0 O material metallico retirado da linha em bom estado pertence ao Governo, que lhe dará o destino que julgar conveniente ;
providenciando tambem sobre a applicação que deverá. ter o que fôr
JUlgado inservivel, após a inventariaçã.o de um e outro J?ela Fiscalização, inclusive para cumprimento do disposto na alinea e) do numero
primeiro desta clausula.
68
Para execução dos melhoramentos, a que se retere a clausula precedente, fica marcado o prazo de 10 annos, contados pela fórma.
estabelecida no § :J.O da clausula. 50 do presente contracto.
69

Salvo caso de força maior, julgado tal sómente pelo Governo, se
vier a ser excedido o prazo estabelecido na clausula precedente, a
Companhia incorrerá na multa de 5:000S no primeiro mcz, e o
duplo desta quantia em cada um dos sPgnintes, até :1.2 ; passados os
quaes, se não estiverem todos os serviços concluídos, ficará a Companhia na obrigação de constituir, em mo13da corrente, um fuudo especial por q notas de 4% da renda bruta, depositadas por semestres vencidos no Thesouro Nacional, as quaes ~erão pelo Governo applicadas
na conclusão das obras referidas.
70
A Companhia gosa dos seguintes direitos e favores:

direito de dosapropriar por utilidade publica, nos termos do
n. 2° da elausula i4 deste contracto ;
b) isenção do impostos federaes, estadoaes e municipacs, que
incidam sobre os bens e serviços deste contra.cto.
Paragrapho unico. A isenção de direitos de importação e de
expediente, concedida á Companhia pela alinea b) da clausula ~7 do
contracto de 3i do dezembro do i 911., fica de nenhum efl'eito a contar
da vigencia. do presente contracto ; passando ella a. gosar, em compensação, da. taxa de 6 Ofo ad valorem para os materiaes destinados
aos melhoramentos e custeio da linha arrendada, durante a vigencia
do arrendamento.
a)

CAPITULO lV
DO ·rRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA

71

A E. F. do Paraná continuará incorporada á. rêde da Companhia
para os effeitos do trafego e administraç:l.o, como se fizesse parte da
sua concessão; sendo-lhe inteiramente applicaveis as clausulas 3~ a
37 do presente contracto, salvas as modificações constantes das
clausulas seguintes.
·
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Paragrapho unico. A Companhia obriga-se :
a) a manter ou admitth• trafego mutuo com as estradas de ferro,

a que for applic:J.vel, e bem assim com a Repartiçll.o Geral dos Telegraphos, na fórma das leis e regulamentos respectivos ;
b) transportar o carvão de pedra nacional pela mesma tarifa
adaptada para esse producto na Estrada. de Ferro Central do Brazil.

Só haverá transporte gratuito na estrada para:
a) o pessoal em serviço e para objecto de serviço;
b) os materiaes destinados á construcção dos respectivos prolongamentos e ramaes e á conservação das linhas e suas dependencias;
c) as malas do correio e seus conductores;
d) os casos especialmente previstos no regulamento dos transportes.

Em casos especiaes, tacs como falta ou carestia de generos ali •
menticios, o Governo poderá determinar a. reducção temperaria das
tarifas que julgar conveniente; mas a Companhia :;erá índemnizada
da ditleronça dos fretes, a qual será deduzida da contribuição de cada
semestre em que tiver vigorado aquella reducção, levando-se em
conta no respectivo calculo a porcentagem quo, nos termos da atinea.
b) da clausula 64, deveria pertencer ao Governo na renda nAo
recebida.

O trafego não po ierá ser interrompido, salvo caso de força maior,
a juizo do Governo; e se o fôr por mais de i5 dias consecutivos, poderá o Governo restabelecei-o por conta da Companhia, ou rescindir o
contracto, na conformidade das clausulas 84 e 85.

, Salvo autorização especial do Governo, concedida sempre a titulo
provisorio, não poderá a Companhia empregar lenha, como combustível, na estrada arrendada.

Não poderá a Companhia arrendataria, por si, agentes, em
pregados ou interpostas pessoas, exercer commercio ou fazer exploração industrial de quaesquer productos transportado~ pelas estradas
arrendadas.
Paragrapho unico. Na prohibição desta clausula não se comprebendem, porém, os generos alimentícios, e outros ol:\jectos destinados
aos fornecimentos do pessoal da construcção, nem os .ma.teriaes e
utensilios da mesma construcçã.o.
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São applicaveis i fiscalização da E. F. do Paraná. as disposições
contidas nas clausulas 47 e 49 do presente contracto, com excepç!l.o
do paragrapho unico daquella clausula, na parte relativa á quota de
fisca.Iização, que será de 50:0001.1 annualmente, paga em prestações
semestraes adeantadas, até ao dia 30 do primeiro mez do semestre a
que respecLivamente respeitam, sol! pena de ficar a Companhia constituída em móra ipso jure e como tal obrigada aos juros de 9 % ao
anno, sem prejuízo do disposto na clausula 84, n. 7.
Paragrapho unico. A Companhia obriga-se a cxhibir, sempre
que lhe forem exigidos, os livros da respectiva escripturaç!l.o e
documentos justificativos; e a enviar á Fiscalisação, até o dia 30 de
cada mez, uma relação detalhada da totalidade dos transportes
elfectuados pela estrada durante o mez anterior, indicando a qualidade,
quantidade e preço.
CAPITULO V
IJAS TOMADAS DE CONTAS

A's tomadas de contas da estmda arrendada serão inteiramente
applicaveis as disposições das clausulas 4i, 45 c 46, do presente
contraeto e bem assim 31 dos§ § {0 e 3° da clausula 44.
§ i 0 • Constituem capital da estrada, para os effeitos deste contracto:
a) a contribuição inicial, paga pelo arrendatario, na importancia
de 300: ooosooo :
b) o sello proporcional do contracto de arrendamento de i904;
c) as despesas feitas com a acquisiç!l.o do material rodante accr'escido, e com as obras novas da estrada, devidamente autorizadas pelo
Governo, inclusive as que foram ou vierem a ser ll:litas com os melhoramentos referidos na clausula 67 deste contracto; sendo as despesas
resultantes das obrigações assumidas pela Companhia, em virtude
desta ultima clausula, rigorosamente computadas pelo seu custo real,
e justificadas perante a Fiscalização, para os elfeitos da clausula Si
do presente contracto, mediante a apresentação dos respectivos
documentos por ella exigidos.
§ 2°. Constituem despesas de custeio :
L o as que se acham indicadas nos ns. f 0 e 2° da clausula 44,
com excepção das obras novas ;
2. o as despesas meudas, de escriptorio e administração, nomeadamente sellos, estampilhas, telegrammas e impostos ;
3. o a importancia das contribuições pagas ao Governo pela
Companhia. como preço do arrendamento.
§ 3. o Ficam expressamente excluídos das despesas do custeio:
a) as multas e as indemnizações de damno; ,
b) os juros e amortização das operações de credito.
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CAPITULO VI
!).o\ OOOUPAQÃO liA RSTR.o\ll.o\ R DA TR.4NSFERBNCIA R RNCAMPAQJlO
DO CONTRACTO

O presente contracto será. intransferível sem prévia autorização
do Governo.

so
Durante o prazo do arrendamento poderá o Governo occupar
temporariamente a estrada, no todo ou em parte, indemnizando a
Companhia com uma somma egual á média da renda liquida nos
períodos correspondentes dó quinquennio precedente á occupação.
Sl

Passado o dia 31 de dezembro de 1921 , poderá o Governo fazer
a encampação do contracto, pagando á Companhia uma indemnização
correspondente a 25% da renda liquida média annual, verificada no
ultimo quinquennio, multiplicada pelo numero de anno~ que faltarem para terminação do arrendam:-nto, e mais tantas sexagesimas
partes do capital estipulado no § 1" da clausula 78 quantos os
annos que faltarem para a terminação do arrendamento.
Paragrapho umco. Os multiplicadores em ambos os productos
acima indicados serão annos completos, desprezando-se as fracções de
anuo.
S2
As indemnizações, a que se reterem as duas ela usulas precedeu 1les, serão pagas em moeda corrente do paiz.

CAPITULO VII
DAS

PENALIDADE!;'

O Governo reserva-se o direito de impor multas de duzentos mil
réis até dez contos de réis (200SOOo até 10:0008000) pelas irregularidades do trafego, sem motivo justificado, a seu juizo, ou por qualquer
outra infracção deste contracto, que não tenha pena especial.
S4

A rescisão do contracto de arrendamento poderá ser declarada
por decreto do Governo, sem dependencia de interpellação ou acção
JUdicial, em qualquer dos geguintes casos :
t•, se a Companhia interromper ou abandonar o trafego, em
toda ou parte da estrada, por mais de t5 dias, nos termos da
clausllla 7~ ;
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2", se a Companhia não pagat· os saldos :;emestraes a que se refere a alínea b) da clausula 65 dentro dos respectivos prazos, ou os
saldos, a que se refere a alinea c; da mesma clausula, nos 30 dias
se,guintes á respectiva tomada de contas;
3°, se não recolher aos cofres publicos o retorço de caução,
estabelecido na clausula 63, dentro dos 30 dias seguinte> á tomada
das contas de cada semestre ;
4. o se não completar a mesma caução, quando destalcada, dentro
de 30 dias, a contar da notificação que para esse fim lhe será feita
pela [•'iscalização ;
5. o se deixar do prover á con~ervação da estrada, nos termos
do § 3° da clausula 6ti ;
6. o se transferir o contracto de ar-rendamento sem prévia auto-rização do Governo ;
7. o se não pagar a quota de fiscalização nos 30 dias seguintes á.
expedição da respectiva , guia, decon·ido o prazo estabelecido na
ela usula 77 ;
8. o se não depositar dentro de 30 dtas da tomada de contas de
cada semestre as quotas do fundo especial de que trata a clausula 69 ;
9. 0 se a Companhia fôr judicialmente declarada em estado de
fallencia.

Verificada a rescisão por alguma das oito primeiras causas da
clausula precedente, não será devida mdemnização alguma á Companhia, que, além disso, responderá perante a Uniilo por perdas e
damnos, nos termos do § 2" da. clausula 86, e perderá, em favor
dolla, a caução o seus t•eforços.
Paragrapho unico. Se a 1·esctsão fôr decretada por motivo de
fallencia da Companhia, terá esta, porém, direito a receber da União,
após a entrega da estrada, nos termos da clausula 86 :
a) o saldo, que existir, da caução e seus reforços;
b) tantas trigesimas partes do capital referido no§ ! 0 da clausula 78 quantos os annos completos que faltarem para terminação
do arrendamento.
CAPITULO VIII
DA RESTITUIÇÃO DA ESTRADA AO GOVERNO

S6

Findo o prazo do arrendamento, ou rescindido o contracto, nos
termos das clausulas precedentes, será a propriedade arrendada entregue ao Governo, pelo inveutal'io de que trata a c!ausula 6t, obscr•
vando-se as reg1·as constantes fios paragraphos seguintes:
~ f . " Se as linhas, edificio~, officinas e mais dependencias da cs~
trada, c o respectivo material fixo e rodante não estiverem em perfeito, estado de conserva.t;ão, será deduzida d~s quantias depositadas
no fhesonro Nacional, nos termos das clausulas 63 e 69, a parte
nccessaria para o inteiro cumprimento dessa condição, entregando-se
á companhia o saldo daquellas quantias, se o houver, na hypothese
do paragrapbo unico da clausula precedente.
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§ 2. 0 Se as quantias deduzidas, nos termos do paragrapbo precedente, não bastarem para o preenchimento da clausula de perfeita
conservação, a Companhia ficará obrigada á devida indemnizaçllo,
que será fixada jurlicialmente, mediante vistoria e arbitramento,
procedendo-se á respectiva cobrança executivamente.
§ 3.• Os lubrificantes, material de.consumo da locomoção, livros,
impressos, material de telegrapho ou de construcção, combustível ou
utensilios, existentes no almoxarifado e depositos, ou encommendados
a esse tempo, em quantidade nli.o excedente ás necessidades de um
semestre, serão entregues ao Governo, e por este pagos, no praro de
90 dias, pelo seu respectivo custo.
§ 4°. Havendo justo motivo para alteraçli.o do preço de custo dos
materiaes, a que se refere o paragrapho antecedente, será elle determinado por uma avaliação, que se fará in situ por duas pessoas,
sendo uma nomeada pelo Governo e outra pela Companhia, as quaes
préviamente escolherão um desempatador, por accôrdo ou pela sorte,
nos mesmos termos do § t• da clausula 66.

PARTE 111
00 CONTRA.CTO DA ESTRADA DE FERRO D. THEREZA CRRISTINA
DISPOSIÇÕES GERAES

O cont1·acto relativo á Estrada de !''erro D. Thereza Christina tem
por objecto, nos termos das clausulas seguintes :
I. o arrendamento da estrada e suas dependenc1as, de propriedade da União ;
li. a construcc.ão, uso e goso das obras de melhoramento do
porto de Massiambii, ou de ontrn. que o substitúa, no Jittoral fronteiro
a l~lorianopolis.
Paragrapho unico Para a execuçllo deste contracto poderá a Companhia organizar uma nova empreza ou companhia, para a qual passarão todo~ og dtreitos e obrigações decorrentes rio .mesmo; ficando,
entretanto, a Companhia subsidiariamente responsavel pela empreza
ou companhia cessionaria até que esta seja officialmente reconhecida,
neste caracter, pelo Ministerio da Viaçllo e Obras Publicas~
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Para a execução das obras de que trata esta. terceira parte do
contracto fica marcado o prazo de quinze (15) annos, contado pela
fól'ma estabelecida no § t•, da clausula 50.
Paragrapho uni co. Se for excedido este prazo sem motivo de força
maior, podr.rá o Governo declarar a rescisão do contracto, nos termos
da clau~ula 1 i i, não tendo a Companhia direito a indemnização alguma.

A.s questõef:!,entre o Governo e a Companhia, relativas ao serviço
desta, e as que disserem respeito á intelligencia das clausulas contractuaes, serllo decididas, na falta de accôrdo, pela fórma prescripta

fOG
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no § 2° da clausula i; ficando, porém, entendido que, em relação a
esta parte terceira do contracto, as questões previstas ou resolvidas
nas clausulas ,egumtes. como as de multa, rescisão e outras, se
reputam excluidas da mesma clausula.

no
Sendo consideradas obras federaes as do porto e linhas ferreas
referidas neste contracto, a Companhia gosará da iseuçã!) de impostos,
na fórma da logislaçào em vigor, oe importação para to~o;; o~ materiaes necessarios á execução dessa;: obras, íncluidos os que forem precisos para fornecimento de agua, esgoto, telegrauhos ou telephoues,
captação e emprego de força electrica, illuminação a gaz· e electrica
e material para a E'strada de ferro e para explora<;ão do minas de
carvão de pedra.
91

A Companlna terá o direito de desaproprial·, na tórma das leis
vigentes, os terrenos, predios e bcmfeitor-ias JOdisp<!nsaveis para a
construcção das chras que fazem objccto deste contracto, referentes
ás estradas de ferrr, c ao porto, e respectivas dependencia~.
§ 1. 0 Terá, out.rosim, durante o prazo do contracto, 0 usofructo
dos terrenos de marinha, necessario> para esse mesmo fim c que
ainda n:1o estiverem occnpados.
§ 2. o De accôrdo com o Governo poderá a contractante arrendar
ou vender os terrenos accrcscido,-, que uiio forem necessarios para os
fins deste contracto, nem tão pouco para abertura de rnas, praças
e outros logradouros ou edificios federaes ; sendo o producto de taes
arrendamentos ou vendas incluído na renda bruta da empreza, para
os atreitos deste mesmo contracto.

H2
A Companhia terá a faculdade de utilizar-se da força hydraulica
que possa adquirir dentro da zona privilegiada das suas linhas, de
accôrdo com as leis federaes, para o~ fins deste contracto e fornecimento publico e particular.
Paragrapho unico. A zona privilegiada será determinada por
fOrma identica á prescripta na clausula H>.

O Governo obriga-se a estabelecer nas estradas de ferro da União
e por ella administradas, um frete differencial para o carvão nacional,
correspondente a 50 "lo do que vigorar para o carvão estrangeiro, e
a promover a concessão de reducçã.o identica nas demais estradas de
ferro que se acharem sob sua dependencia.

O Governo Federal obriga-se a adquirir annualmente, das minas
de carvão exploradas pela Companhia, no minimo, as seguintes
quantidades desse material, que lhe serão fornecidas em briquettes,
cqjas cinzas não excedam a 12 "lo:

f07
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No primeiro anno, que começará a decorrer seis mezes depois de
terminada a linha ferrea de Massiambú á estrada actual, 20.000
toneladas;
Toneladas
No
No
No
No
No
No
No
No
No

2" anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
8° anno
9° anno
10° anno

.....••••••••••••••...••.
....••..•.•....•......•.
..........•..............
.........•...............
........................ .
...............••........
.....•...................
.................•..•..•.
..•.•...••.•.•....•••.•••

30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
tOO.OOO
HO.OOO

§ !. 0 O preço, para o Governo, do carvão posto no porto de Massiambú será, por tonelada: i6S para o carvão natural, 208 para o
carvão lavado e 248 para o carvão em briquettes. Estes preços regularão para os fornecimentos emquanto o cambio se mantiver entre
12 e 18 dinheiros por mil réis.
, § 2. o Se o cambio baixar de 12, o preço se elevará na proporção
da baixa, e se subir além de 18, o preço será reduzido na proporção
da alta do cambio. Para o carvão entregue em outros portos, regularão os preços que ficam aqui estabelecidos, addicionados do frete, na
razão de 15 réis por milha e por toneladr..

CAPITULO J
DA ESTRADA DE FERRO D. THEREZA CHRuntNA
SECÇÃO I
DO OBJECTO E PRAZO DO ARRiiNDAMENTO

A Estrada de Ferro D. Thereza Christina, de propriedade da
União, continúa arrendada á Companhia até ao dia 3i de dezembro
de 1966.

96

O arrendamento tem por objecto: a linha actual da estrada, com
as respectivas estações, escriptorios, armazens, depositos e mais edificios e dependencias, bem como o material fixo e rodante.
Paragrapho unico. O prolongamento do ramal de Laguna e as
novas linhas construidas pela Companhia de conformidade com a
alinea f) do § 1° da clausula seguinte, serão incorporados no arrendamento á medida que forem entregues ao trafego publico, levando-se
á conta de capital o respectivo custo.

i08
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A Companhia fica obrigada a manter o ramal de Laguna de
modo a satisfazer ás necessidades do respectivo trafego e bem assim a
prolongai-o até ao cáes, realizando os melhoramentos que facilitem o
commercio local.
§ f." A Companhia porlerá, outrosim, mediante accOrdo com o
Governo:
a) supprimir o trecho do porto de lmbituba até o entroncamento
com o ramal da Laguna ;
b) transferir as officinas existentes naqnello porto para onde
melhor convier ;
c) aproveitar os materiaes do trecho supprimido para o e.'!tabelecimento de ramaes que se dirijam para as mmas de carvli.O.j.
d) substituir os trilhos actnaes da estrada por outros mais
pesados;
e) mudar o systema de tracçll.o, substituindo-o pelo de tracçã.o
electrica;
f) construir novas linhas ou dobrar as actuaes por toda a extensão da estrada, nas zonas em que taes obras se tornarem precisas.
§ 2. ~ A Companhia terâ. prelérencia, em igualdade de condições,
para a construcção, uso e goso, dos prolongamentos e ramaes que
concorrerem para o desenvolvimento e llwilidade do trafego da linha
arrendada, e de quaesquer estradas de ferro que partirem do porto
concedido ou deverem terminar neste porto, qual'luer que seja sua
direcção, resalvados, em todo caso, os di1·eitos adquiridos por concessão· anterior.
9S

A construcção de quaesquer linhas novas, prolongamentos, ramaes e novas secções se regerão pelas clausulas 4•, 5•, 6•, 7•, s•, 9•.
fO•, H•, t3•, u,•, t5•, ts•, f9•, segunda alínea, 20•, 21•, 28• e 33•,
que acompanham o decreto n. 862, de H\ de outubro de 1890, sonde.
porém, de 25 metros o comprimento mínimo de tangentes entre
curvas oppostas, descontados das rampas os valores correspondentes
ás curvaturas, para nunca ser realmente excedido o limite maximo
da declividade.
Paragrapbo unico. As demai~ condições relativas á construcção
das linhas novas, prolongamentos e ramaes serão fixadas por occasill.o
oa approvação dos respectivos estudo~ pelo Governo, tendo em vista
a.~ clausulas do presente contracto.
99

Ao inventario da propriedade arrendada serão applicaveis as
disposições das clausulas 61 e 62 do presente contracto.
Paragrapho unico. Subsiste a responsabilidade da Companhia
pelo valor dos materiaes do almoxarifado, a que se refere a clausula 22•
do decreto n. 5.977, de 18 de abril de 1906, observada a regra estabelecida no paragrapho unico da clausula 100.
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SECÇÃO 11
DO PRBÇO DO ARRBNDAJIBNTO

100

O preço do arrendamento serú constituído:
a) nos cinco primeiros annos, a contar de i9i2, pela quota correspondente a i % (um por cento) da renda bruta annual de todas
as linhas que se acharem em trafego durante o referido prazo;
b) durante os :lO annos que se seguirem áquelles pela quota de
2 :i/2 por cento da mesma renda;
c) durante o resto do prazo do arrendamento pela quota do 5 %
da t•eferida renda.
Paragrapho unico. A responsabilidade do Governo pelo terço do
defictt annual nos dois primeiros annos do arrendamento, limitado em
cada um delles ao de f909, compensar-se-á com a obrigação da Companhia constante do paragrapho unico da clausula 99, para o e!Jeito
de ser elfectuado o pagamento do saldo devedor.
101

O preço do arrendamento será. pago por semestres vencidos,
dentro dos f O dias seguintes ás r,espectivas tomadas de contas.
Paragrapho unico. Se a Compantíia deixar de lazer os l'eferidos
pagamentos dentro dos 30 dias seguintes ao termo dos respectivos
prazos, ficará constituída em mora, ipso Jure, e como tal obrigada
ao juro de 9 % ao 1.nno, cabendo ao Governo o direito de cobrar
executivamente aquella quantia e seus juros.
SECÇÃO 111
!)1\ OONSBRVAÇAO R 'IIBLBOR.\llllll'ITOS DA BSTRAD.&

10~

A Companhia manterá a pt·opriedade arrendada em perteito estado de conservação e não poderá alterar as condições technicas das
estra<las sem expressa autorização do Governo e prévia approvaçll.o
da rO!Ipectiva planta e perfil, por ella apresentados.
·
103

A Companhia augmentará o material rodante da estrada, confol'me as necessidade!:~ do trafego.
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SECÇÃO IV
00 TRAFEGO E FlSCALlZAÇÀO D.>

ESTRADA>

104

Ao trafego desta estrada são igualmente applicaveis as clausulas
34. e 35 do presente contracto, e bem assim a alinea a) do paragrapha
unico da clausula '71, f' as clausulas 72, 75, e, mutati.< mutandis, o
clausula 73.
Paragrapho unico. ::laivo caS<· di.~ torça maior, no qual se comprehenderá a greve de operarios, o tratego da estrada oo de qualquer dos seus trechos não poderá ser interrompido por mais de 15 dias
consecutivos, :'Oh pena da Companhia incorrer na multa de 1 :OOOS por
dia de interrupção, nos primeiro>: 15 dias, e de 2:0005 nos i5 seguintes, passados os quaes, se a interrupção continuar, sor·á applicavel a.
disposição da clausula 1H .
lOt>

A fiscalização desta estrada !'Oger-se-á. pelas disposições contidas
nas clausulas 4.7 e 4.9 (\o p!'rsente cont!'acto, com excepção dos respectivos parag1·aphos.
Paragrapho nnico. A Companhia contribuirá annualmente, para
despesas de fiscalização, com a quautia de 18:0001), em prestações
semestracs adiantadas, pagas ato ao dia 30 do primeiro mez do semestre a que respeitam ; applicando-se, no caso de falta, a disposição
do paragrapho unico da clausula 101.
SECÇ.:\0 V
DAS

TO~JADAS

DE CONTM

106

As tomadas de contas serão feita.s, em rela«ão a cada 11emestre,
pela forma nst;\bclecida na elausu!a 41 .
107

Para determina«ão do custo da~ linhas novas que ;t Companhia
construir em virtud•· ctest.e contra.cto, pro0eder-se-:i da seguinte
fórma:
a) antes de enceta!' :' ~,;"ustt'UC~;ào <~C qualquer· tt·cctlO, a tJompanhia apresentará á approva<<fio do !~overno o or-çamento completo
do mesmo, incluindo o material fixo e rodaute. Este orç;wwnto. uma
V<Jz approva.do
rnpresentarà o eustn maximo do trecho;
b) concJuida a const!'ucção de cada trecho, proceder-se-a a fixação definitiva do custo, tendo por base a rnedic:ão das obras feitas,
fact.uras do material e !!a.~ to~ de transporte.;
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c) o valor das obras será calculado pela tabella de preços em
papel-moeda e convertido depois em réis, ouro, pela média do cambio
à vista, que tiver vigorado durante o período da construcção do
trecho. :>valor do material importado <;(Wá fixadn desde logo em réis.
ouro, á vista das facturas do mesmo.
§ t. o Vigorara, para o:; e!leitos deste contracto, a tabetla de
preços approvada por portaria de 6 de junho de i905, para a construcção e conclusllo das construcções da rêde das estradas de ferro
do Rio Grande do Sul, arl'endadas á Compagnie Aua:iliaire de Chemins
de Fer au Brésil.

!l 2. • O capital definitivo das obra:; l'eferida~ nesta clausula se
constituirá com as importancias annualmente reconhecidas como e!lectivamente nellas empregadas e as provenientes de outras despesas
feitas de accôrdo com este contracto, applicando-se ás quantidades
de obras executadas os respectivos preços que figurarem nos
orçamentos approvados pelo Governo.
§ 3. o O Governo expedirá as convenientes instrucções para as
mediçõ3S da>: obras executadas e tomada~ de contas.
SECÇÃO VI
DA OCCUPAÇÃO DA ESTRADA E DA ENCAMPAÇÃO DO CONTRACTO

10S

Em caso de guerra ou de grave commoção intestina, podera o
Governo occupar tempol'ariamente a estrada, no todo ou em partes
mediante indemnização não superior á media da rend&. liquida do,
periodos correspondentes no quinquennio precedente á occupação.
109

Passado o dia i8 de abril de 1926, poderá o Governo, precedendo
autorização legislativa, encampar as linhas arrendadas e seus prolongamentos e ramaes, mediante a indemnização do valor de fO vezes a
renda liquida média do~ ultimos cinco annos para as linhas
actualmente existentes, c, para os prolongamentos e ramaes construidos com capital levantado pela Companhia, indemnização do
custo dos mesmos e ma i~ vinte por cento (20 % ) deste custo.
§ 1. 0 Além do preço estabelecido nesta clausula, a Companhia
será tambem indemnizada das despesas que tiver feito com melhoramentos das linhas arrendadas, e augmento do respectivo material
rodante, que houverem sido autorizados pelo Governo, e cujo valor
tiver sido por elle approvado e que, ao tempo da encampação, ainda
não se achar amorlizado.
·
§ 2. 0 A amortização annualdocapital, de que trata o paragrapbo
precedente, será calculada á razão de {fn ; representando n o numero
de :mnos que ainda faltarem para o termo do arrendamento, ao
serem inaugurado~ o~ dito~ melhoramentos, ou adquiridos aquelles
materiaes.
~ 3. • As mdemnizaçõe:; a que :>e refere a presente clausula serllo
pagas em moeda corrente, ou em apolice» da divida interna do juro
.-!c 5°fc ao anoo.
~ oi,, o Observar-se-á tambem, em relação a esta estrada, o que
se acha disposto no ~ 2° da clausula 55 do presente contracto.
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SECÇÃO Vll
DAS PBNALIDADBS

110

Pelas infraeçõos deste contracto, para as quaes se nllo ache
indicada pena especial, poderá o Governo impôr á Companhia multas
de um a cinco contos de réis.
111

A rescisão do contracto de arrendamento poderá ser declarada
por decreto do Governo, sem dependencia de interpellação ou acçllo
.Judiciaria, so o trafego fôr interrompido por mais de 30 dias, nos
termo~ do para~rapho unicr da clausula W4·, salvo f\aso do fore<a
maior.
Paragrapho unico. Rescindido o contracto, pelo motivo consignado nesta clausula, a Companhia não terá direito a indemnização
alguma.
SECÇÃO VIII
DA RESTITUIÇÃO DA ESTRADA AO GOVERNO

112

Findo o prazo do arrP.ndamento, a Companhia restituirá ao Governo a propriedade arrendada pelo inventario de quf' trata a clausula 99.
§ L o Todas as mais linhas ferreas, com o material fixo e t•odante,
edificios e quaesquer outras dependencias, reverterão para o domínio
da União, em perfeito estado de conservação, sem nenhuma indemnização.
§ 2. o Os ramaes propriamente do serviço das minas de carvllo nllo
reverterão.
CAPITULO li
DA OONSTRUCÇÃO E GOSO DO PORTO

113

A Companhia obriga-se a construir em .Massiam bú ou em ponto
do littoral fronteiro a Florianopolis um porto provisorio de 1 madeiras
com a extensão necessaria para o seu regular movimento, e a nelle
manter, por dragagem, uma profundidade minima de nove (9) metros,
com referencia á maré baixa média, ao longo do cáes, e na largura
necessaria para facil ancoragem, manobra e atracação dos navios.
Paragrapho umco. A Companhta substituirá por um cáes de
pedra o de madeira, logo que a importancia e o movimento do porto
attinjam a um gráo capaz de remunerar o emprego do capital para
esse fim necessario.

H3
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1.1.4

A Companhia terá o uso e goso das obras de melhoramento do
porto até 3i de dezembro de i966.
Paragrapbo uníco. Si vier a reconhecer-se a conveniencia do ser
creado um grande porto, augmentando artificialmente a superficie de
atracação e a área abrigada o prazo da concessão do porto poderá
ser elevado ao maximo da la\ n. i.746, de !3 de outubro de i869.
11.~

A Companhia submetterá. á approvação do Governo o plano definitivo e o orçamento das obras a executar, que serão considerados
approvados se até noventa (90) dias depois de sua apresentação não
houver o Governo proferido qualquer decisão a respeito.
1.1.6

Durante-o prazo do contracto, a Companhia será obrigada a proceder, á sua custa, ás reparações.que forem necessarias, a manter
as obras em perfeito estado de conservação, bem como a profundidade
de agua fixada. O Governo terá o direito de, na falta de cumprimento desta clausula, fazer executar por conta daquella os trabalhos
indispensaveis.
11.?'

Os armazens construidos pela Companhia gozarão dos favores e
vantagens concedidos por lei aos anqazens alfandegados o entrepostos; podendo ella cmittir titulas de garantia (warrants) das mercadorias depositadas, de accôrdo com os regulamentos que vigorarem.
118

A Companhia obriga-se a eiJectuar os serviços de capatazias e
armazenagem da Alfandega, percebendo as taxas officiaes das alfandegas da Republica e ficando sujeita aos regulamentos c 'instrucções
do Ministerio da Fazenda.
1.1.9

Para remuneração e amortização do capital empregado nas obras
do porto e suas dependencias, pagamento das respectivas despesas de
custeio e conservação e, bem assim, da fiscalização por parte qo Governo, perceberá a Companhia as taxas approvadas para 1\'l mesmos
serviços no caes de Santos, em moeda nacional ~orrente '(papel),
a saber:
a) por dia e por metro linear de caes occupado por navio a vapor
ou outro motor moderno, setecentos réis (700 réis) pela atracaÇão do
navio. As embarcações de arqueação até duzentos e cincoenta (250
toneladas pagarã.o sómente cincoenta por cento (110%) das ditas taxa~ •
. Poder executivo - 1916 - Vol. I!.
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b) por dia o por metro linear de caos occnp;ulo por navio nãb a
vapor ou outro motor modm·uo, qui:lhcutos (1i0fl) réis pela atra.caçito
do navio ;
c) por kilo::;rarnrna de mercadorias embarcada~ ou desembarcadas, 2,5 réis pela utilização do caes e conservaçrw do porto ;
d) por capata.ztas e armazenag-ens, :Ls taxa!! que forem cooradas
11a~ altandef?:as, de conformidade com as !ois c regulamentos cru Vi!!Or.
Paragrapho umco. Construido o pQrto em pouto (lo littoml tron11'iro a Florianopolls, as taxas nelle cobradas não devCrfLO s~I' supcI'iores ás que forem estabelecidas para os portos de S. Francisco o
l'aranagua.

Serão embat·cados c descmbarc::ulos gmtnitamonte nos ostabclue'mentos do porto: quacsqucr ~ommas de (linheim, qner pot'tunccutcs ·
;\ ll11iiin, quer ao E~t<tdo de Sauta Cu.tlwTina ; as malas· do CotTOio ;
;1::; bag·agcus dos pa--~ageiros l'ivis t> milita.r<'s e respectivos pe1rechos
hellicos; assim como os immigrantcs com suas bagagens, <·.orrcndo por
conta da Companhia o transporte destas ultimas de bordo para os
vagões das vias-fcrreas que vie~cm ter ao cacs.
121

No caso de movimento de tropas fcdcracs ou cstadoacs, podm·iio
<;stas utilizar-se do caos c demais estabelecimentos para embarque
c desembarque, sem ficarem sujeitas ao pagamento de taxa alguma..
Devo, outeosim, a Companhia facilitar por todos os meios 09 servi!;os
da União ou do Estado, dando-lhe prcfercnch\ para uso de seus apparelhos o do cáes, sondo esses set·vi<<os, todavia, indcmnizados,

O Governo reserva-se u rlit·cito de t·c~galat· as obms do porto,
indcpendcutcrneute das estradas de forro. de conrormidadc mm n
~ 'J" do at·t. f • da lei n. 1. 716, de f3 de ontubt·u de !SG!). Para e:;se
resgate será délduzida, do custo da< oht'a3, a importanria quo já.
houver sido amortizada.

A Companhi_a dl~vel'<i. fm·mat.' u~ ,fundo de amortiza~:io por meio
do quotas dcduY.tdas dos lucros llqmdns da cxplot•ação do porto, c calculadas de modo a produzir no lirn do prazo do contra.cto o capital
correspondente ás obra'i o material que houverem do reverter para
o dominio da União, sem indemuização.
1.24

Findo o prazo do presente contra.cto (clausula iH), as obras

nlelhorame~t? do po~to, com todas as suas dependencias, reverter
para o ~ommto da Umão, em perfeito estado de conservação sem

mdcmmzação alguma.

'

fiio de Janeiro, 19 de janeiro do 1916.-A. Tava~'" de Lyra,
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DECitETO N. 11. OOG -

DE

1!)

DE JANEIIW DI>

1916

Approva o orçamento na importancia de r. 714:243$930, despendida com a
construcção dos armazens ns. rS a 23, :z6 e 27 0 no porto de Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 11razil.
uttendendo Uú que requereu a Companhia Docas de Santos.
decreta:
Artigo unieo ..Fica approvado o urcamento que com este
baixa. ru!Jl'icado pelo director geral de Obras Publica!'!. da
respectiva Secretaria do Estado. das despezas com a cunstrucçftO dos annazcns ns. 18 a 23, 26 e 27, no porto de Santos. na
impo!'lancia de J. 7U :2-13$930, que será levada á conta de cupila I da referida companhia, na fórma de seu contracto.
Rio de Janeiro. 19 de janeirú de 1916, 95" da Independcncia e 28• da llepublica.
WENCESLAU BRAZ P, Go,M·Es.
Augusto Tavares de Lyra.
DEC!lE'l'O N. 11.907-

DE

19

DE JANEinO DE

19Hi

ixa a data para o inicio do prazo relativo ao reseate das obras do piltto de

Santos

O Presidente da llepublica dos Estados· Unidos do Brazil:
Considerando que pela clausula IV do decreto n. 9. 979, de
12 de julho de 1888. para o melhoramento do portú de Santos.
o Governo reservou-se o direito de resgatar . as respectivas
obms. na fórma do disptlsto no a1·t. 1", § 9", da lei n. 1. 7-10.
de 1::1 de outubro de itlüfl, isto é. em qualquer tempo devois
dos dez primeiros annos de sua conclusão;
Considet·ando que o decreto n. 6. 080, de 3 de julho de
1006, estabeleceu que ficava pro rogado por mais cinco annos.
até 7 de nuvembrú de 1!H2, o prazo para as obras do cáes de
Santos. de que é eoncessionarin, a Companhia Docas de Santos;
Considerando que. isto posto, dessa data deve decort'er o
11razo de dez annos deptlis do qual póde ser effectuado o resgate de todas as obras. decreta:
·
Artigo unico. E' fixada em 7 de novembro de 1912 a
data para o inicio do prazo de dez annos, de que trata a clausula IV do decreto n. !) • 970. de 12 de julho de 1888. afim de
poder o Governo tornar effectivo o resgate das propriedades da
Companhia Docas de Santos. ficando nesse sentido autorizado
o ministro de Estado da Viação e Obras Publicas a mandar
lavrar o necessario termo para ser assignado pelas partes contractantes.
Rio de Janeiro: 19 de janeiro de 1916, 95• da Jndependencia ~ 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go;~ms.

:A.ugu.rto Tavarel 'dç 'Lyra,
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DECHETO N. 11.908-

DE

:1.9

DE

JANmno

DI~

:19:16

Approva as dcspezas na imyortancia de u. o87 :639$643, com a installação
bydro·electrica do Itatinga, no porto de Santos

O Presidente da Jlepubliea dos Estados Unidos do Beazil.
atlendendu all que rcquct·eu a Companhia. Docas de Santos.
com J·elaçãu ás obras de inst.allaçúú hydro-electJ·ica do Itatinga. e tendo em vista a. infúnnar,.ão peestada pela lni"pctor'a Federal de Portos, Hio"' e C!tnacs, decreta:
Art. ·1.° Fieam <~PPilWadns as desnezas com as (lbr·as da
ins~al!ação hyd!'ú-eleetrica do Itatinga. com applicação aos serviços do p01·lú de 8an to:3, iniciadas em maio de 1908 e conclnicl::.s em junho de HH :2. de conformidade com ús estudos approvados pelo decreto n. ü.139, de 11 de set~mbro de 1906.
Att. 2. O custo das referida;; úbras, com a redurcão de
1.372:197$122, proposta pela Jnspectoria Federal de p,~rtos,
Rios e Canaes, é fixado na importancia de 12.087:639$643,
para o fim dl) sc1· levada á conta do capital da referida companhia, na fórn•a do seu contraeto.
Rio de Janeiro. 19 de janeiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go;\1:ES.
0

Augusto Tavares de Lyra.

DEC!tE1'0 N. 11 . 90!) -

Dffi

1!)

DE J ANEl R\) DE

191 (i

Approva o orçamento na importancia de 2. 079:647$044, despendida com a
construcção de obras de escoamento de aguas pluviaes, linhas ferreas e
calçamento; no porto de Santos

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Rrazil,
attcndendo U\) que requereu a Companhia Docas de ~antos,
decreta:
Artigo uni co ..Fica approvado o ur~amenttJ que corq este
baixn, rubl'icado pelo director geral de Obras Publira~. da
respectiva Secretaria de Estado. das despczas com a eonstrncç.ão dP obras de escomncn to de aguas pluviac!>, linhas fprreai
e calçamento a paraltelipipedos entre o búeiro e a mortona
no porto de Santos. na· importancia de 2.079:647$044, que serâ
levada á conta do capitnl da referida companhia. na fórrna: de
seu contracto.
Rio de Janeiro, 19 de janeír() de 1916, 05° da Indepen.
dencia e 28° da Repuhlica.
WENCESLAU BRAZ P. Go.~ES .

.4uausto Tavares de Lyra.
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DE,CRETO N. 1 1.91<0- DE 19
'

DE JANEIRO DE

1916

I

Autoriza 1\ Companhia Docns rle Santos 11 fazer ncquisi~iío do chatas, Mm
eamurns fri~ori_fif'ns, lle~tinnda~ n deposito proviRorio de rarneR vPrtlcR

O PreRidente da Hepubliea dos Estados Unidos do Brazil,
'attondendo ao qup rPqnm·eu a Companhia Dor.as dr Santos.
deoreta:
Art. 1." Fira autorizada a Companhia Do:r,as de Santos a
fazer acquisição de chatas corri camaras frigorificas, destinadas a servirem de dE>posito de carnes verdoR que tenham dr
ser expm·tadas pelo porto de Santos.
Art. 2. A des·peza r..om a acquisição do material, dovidamentc romprovada, scriá levada ú conta do eapital da emnpanhia.
·
Rio de JaMiro, 19 de janriro de 1916, 95° da IndependE>nria c 28" da RE>Jmhlica.
0

WF.NCESLAU BRAZ

p.

GoMES.

Augusto Tmmres de Lyra.

DECRR'T'O N. 11 . 91l -

DR

20

DE .r ANEmo nR

19Hi

Pablicn a adhesão da· Grií·Bretanha, pelos Estados não Federados Malayos
(Kedah e Kellintan), á Convenção Postal Universal e, pelo Estado de
Kednh, ao Accôrdo relativo i\

perm\ll~

de caixas e cartas com valor decln·

r a do

O .Presidente da ITI.cpnhlira dos Estados Unidos do Br·asil
fa7. pnhJi.ca a adliPsão da C:di-Bretanha. pelos EslarloR não Pederados Malayos (Krdnh e 1\elantan). incluindo o Estado de
Perlis que depende do Estado de Kedah no que tO!~a ao Serviço Postal, bem 0omo do E~tauo de Bmnei, a partit· de i" de
Janeiro dP J !Hü, ú Convenção Postal Universal (Convenção
Principal), e, pelo Estado de Kedah, ao Accôrdo de Roma de
26 de Maio de 1906, relativo á pprmuta do caixas c cartas com
valor declnrado. limif.ando-se. porém, essa adhesão á troca de
cintas com valor rlPdar·adn, sPndo os sPguintPs os equivalentes
rias taxas:

Por 25 centimoR 8 centf'simos
Por 15 oentimns 5 ~~entesimos
Por 10 <~entimos :l r~PntPsimos
Pol' 5 ('f'llfillJOS t I'CJÜcsimo

de um dollar;
de um dollar;
dP um do lia r:
do 11111 rlollar;

e ficando os Estado:; não Federados Ma\ayos conRidPr'ados como
ineoJ•pm·ados ás oulr·as Colonias c Protcetoradns ingle7.es 11(}
que toca á distribuição das despezas do Bureau Internacional,
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conforme conununicou ao Ministerio das Relações Exteriores
a Legação da Suissa no Rio de Janeiro, por Nota do 4 do corrente, cuja traducçfw official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 20 de Janeirú de 191G. 95• da Ind.:!pendenci(l: e 28" da Republiea.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Laur11 Müller.
Traducção.
N. 3. 71312. -

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de HH6,,

Senhor Ministro,
De ordem do meu Governo e de accôrdo coin o artigo 2~.
da Convenção Postnl Universal (Convenção Principal), e ao
artigo 15 do Arrnnjo relativo á permuta de cart.as e caixas com
valor rleclarado. tenho a honra de levar ao conhecimento do
Vossa Excellcncia que, rm data de G ele Novembro de 1915, a
Lf'c;:lção da Cirã-Brctanha f'm Berna no! ificon ao {~onscllto
Pederal Rnisso a adhrsão dos F,stados Malayos n:ío Federado,;
de }{t>clah c Kclantan. (incluindo o :Estado de Pcrlis qnc> depende do :Rstado de Kedah. no .'lllC toca ao scrvi(;o Pl'stal), bem
como o :Estado de Brunci :í Convenção P.ostar Universal. a part.i r de 1" de .Taneiró de 1!11 ô. A partir desta mesma data deSP,ja t:unbem o Estado de Kcdah at:lherir ao Arranjo rclat.ivo
á troca de cartns c caixas com va\•)r declarado.
Os ecrniya]pnfrs rias taxas postaes normacs E<nrfío os segllintf'i'l:
Por .?ri centimos R crntcsimos de um dollar.
Por i !'i cenlimos l3 ccnlcsimos de um dollar.
Por 1n ccutimos :"! cenlcsimos de um tlollar.
Pm· fi r,en Limos 1 t~en f.esimo de nm rlollnr.
O Governo Brilnnnico mnnifcslon dt>sejo, no que se refere :'i rlistrihuic:ão das tlospezas rio nurnau Internacional, do
ctnc o.~ J•~stadm; 1\falayos não li'pdcr:ulos acima mencionados
sejam r.ons iti Prados como razcncto parto do conjunto dns outras
Cnlonias c Prolf't•loratlo~ hril.anniros. (flcgnlamenlo pormPnorizaclo ])Ufa a ('X('t:ll('fío da Conyenr,fío: .'1. rt.ip:n xxxvnr,
~ :!í", 11rimPir:t classe.)
A partir.ipaçiío do Estado de Kedah no Arranjo rclaf.ivo á
p0rmnta de caixas c cartfls r,om vnlor declarndo se Jimit.ar:í. á
f. r·• H'U.de cartas com valor rlcr.larado.
ÂJ1l'•)vcilo esta opportnnidndf', Senhor Ministro. par:1 lho
reiterar ns Sf'g"lHançns th n1inlm alta rsl.ima c mniR tlist.incla
''onsirleraç.ão.
O cnt•flrrPg:ulo de Nrgneios da Suissa. -

A. Gertsch.

A S11a Exr,ellencia o Senhor Dr. Lauro Müller. Ministro
de Estado das Helaçõcs ExtnriorNl,
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DECRETO N. 11.912-

DE

26

DE JANEIRO DE

1916

Altera artigos do Regulamento da Escola Militar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos. dei Brazil,
resolve, de accôrdo com o art. 180 do Regulamento da Escola
Militar, alterar os artigos e paragraphos abaixo indicados do
dito regulamento com o fim de ficar este em harmonia com o
art. 69 da lei n. 3.089 de 8 de janeiro de 1916:
Art. 57. Os cnndidatos que não tiverem os exames das
materias de que trata a alínea f, do paragrapho unico do artigo 55 feitos em um dos collegios· militares, ou que não estiverem comprehendidos em todas as disposições do art. 69 da
lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, serão submettidos, na
Escola Militar, a partir do primeiro dia util de março, a
exames de admissão. parcellados, como os do Collegio Pedro II.
§ 1. O candidato que apresentar attestados de approvação
'em algumas das ma terias de que trata a alinea f do paragrapho unico do art. 55, passados pelos collegios militares, ou
por ·estabelecimentos cujos exames de preparatorios sejam
considerados validos para a matricula nast escolas civis de
ensino superior da Republica, ficará dispensado dos exames
dessas materias, fazendo unicamente os das restantes.
§ 2. Essa dispensa não comprehende os examee de maÍhematíca (arithmetica. all]ebra elementar, ueometria e trigonometria rer.tilinea). salvo para os candidatos que os tiverem feito, de modo completo, em um dos collegios militares
e para os que .iá tiverem sido admittidos á matricula no curso
superior da Escola Polytechnica, nos termos do art. 69. da
lei n. 3. OR!l, de 8 de .Janeiro de 1.916.
§ 3. Será inhahilitado o candidato que 4.iver média inferiúr a ·3 em qualquer matería, ficando ·entendido que essa
inhahilitacüo é para a matricula, não podendo importar em
perda dos outros exames, uma vez que todos elles são parcellados.
§ 4.q Os exames serão feitüs, tanto quanto possível, de
nccôrdo com as disposições que regem os dos coUegios militares.
·
§ 5. 0 A partir de 1917, o exame de admissão constará
unicamente dos exames de mafhematjca (arithmetica. algebra
elementar, geometria o trigonometria rectilinea). continuando,
porém, para a matrirula, a exigencia das outras materias, pela
fórma ·ostahelecida no presente artigo.
§ 6.0 Não estão comprehendidas na disposição do paragrapho anterior as praças do E'Ccrcito, ns quaes continuarão a
gosar do favor de que gosam actualmente.
Art. 59. Tcrmina<I>1S os exames de admissão. terá Jogar
a classificação dos candidatos habilitados, que serão dispostos
em uma lista,. org::miznda segundo a ordem decrescente da
somma total aos gr<ios obtidos nos exames de mathematica
- os unicos que se devem contemplar na apreciação do me~
rito relativo dos candidatos.
§ 1o do art. 60. - Um terço das matriculas será destin11;dp aos candidatos que tiverem o curso integral dos collegios
militares; os outros terços aos candidatos restantes, dando-se
0

0

0
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prcfrrcncia aos lf)Ur não fj,·crrm dr fazrr. nrn•lmm examr. de
admissão na escola, isto é, aos candidatos que estiverem comprehendidos em todas as disposições do art. 69 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro de 1916.
§ 4• do mesmo artigo - Em igualdade de condições, as
praças do Exercito terão preferencia sobre os civis.
. Art. !79. Nenhum membro do magisterio ou da admimstração poderá lecionar, mediante remuneração pecuniaria,
a alumnos da escola, nem a candidatos á matricula nella.
Para~rapho unico. Verificada a inobservaneia do disposto
neste art1go, o eommandante su!"penderá o delinquente, levando o facto ao conhecimento do Ministerio da Guerra.
~io de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95• da IndependcneHt e 28• da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ

.t'.

GOMES,

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 11.913

-DE

26 DE JANEIRO DE f916

Cassa. o decreto n. 10.095, de 26 de fevereiro de 1913, que autorizou a so·
ciedade mutua de peculios Mutua Ouropretana; com séde em Ouro
PretD, Minas Geraes, a funccionar na Repu•blica e approvou; com at...
teraçõ-es, os seus estatutos

O 1lresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver a sociedade mutua de peculios Mutua
Ouropreta11a, com séde na cidade de Ouro Preto, Minas
Geraes, entrado em liquidação, conforme informou a IRspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, em officio n. 1.6,
rlc 8 r.\e janeiro corrente, resolve cassar o decreto n. 10.095,
de 2G de fevereiro de 1913, que autorizou a sociedade mutua
de peculios Mut.ua Ouropretana, com séde na cidade Fta
Ouro Preto, Milílas Geraes, a funccionar na Republica, e
approvou, com alteracões, os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95° da Indepen·
f!Pncia C 28" da fiepublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandiá Calorwl·as.

f2l

ACTOS DO PODER F:XECUTIVO

D1i:CRET0 N. 11.914- 11E 26

DE JANEIRO DE

"á novo regulamento para a cobrança do imposto
mentos, etc .

1916

sobre subsidia&;

venci-

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
no uso da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição da Republica e para execução do art. 1•, n. 32, da
lei n. 3. 070 A, de 31 de dezembro de 1915,
Decreta:
Art. 1.• São sujeitos ao pagamento do imposto:
t•-; os vencimentos do Presidente e Vice-Presidente da
Republica;
2", o subsidio e ajuda de custo dos senadores e deputados
federaes;
3•; os vencimentos-, ordenados, sóldU, quaesquer vantagens, representação-, gratificação de qualquer natureza; porcentagem, quotas e outros, sob quaesquer títulos; que dos
cofres publicos federaes percebem o pessoal civil ou militar;
activo ou inactivo, em disponibilidade, extincto ou addido,
pela prestação de serviços pessoaes;
4", as pensões graciosas óu de inactividade-, provenientes
de reforma; .iubilação ou aposentadoria;
5"; as pensões de meio soldo, os v-encimentos dos empregados das Caixas Economicas e Montes de Soccorro e as ajudas
de custo;
· 6"; diarias-, salarios ou jornaes percebidos por operarios;
jornalriros; diaristas e trabalhadores da União;
7•; as pensões de montepio civil e militar superiores a
cem mil réis mensaes.
Art. 2. • São isentos do imposto:
1•, us vencimentos dos membros do Supremo Tribunal
Federai e dós magistrados federaes; dos desernbargac;Iores, juize" e f•I'etores da justiça lócal do Districtc.> Federal e os dos
juizes do Territorio do Acre;
2•, o pret e outras vantagens das praças e as pensões de
montepio civil e militar até cem mil réis rnensaes;
3•, as diarias concedidas corno indemnização de despczas extraordinarias;
4•, as gratificações para quebra e as concedidas para
transp.orte e outras despezas consideradas como de material.
Art. 3.• Quando o funccionario civil ou militar, além
dos seus vencimentos, tiver. pela natureza de suas funccões.
accrescimo legal de outras vantagens. taes como gratificações especiaes, quotas e porcentagens. a taxa do imposto é
fixada pela irnportancia total recebida.
Paragrapho unico. Das gratificações e~traordinarias,
ajuda de custo e outras, pagaveis por urna só vez. será cohrada a taxa corrcspondcp.t.c :i respectiva importancia no acf.o
do pagamento.
,
Art. ft.• O imposto incidir:í sobre os vencimentos, snllsidios. etc., de que trata o art. t•, pela fó.rrna seguinte:
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a) 20 o/o sobre os vencimentos do Presidente da Republica e subsidias dos senadores e deputadas;
.
,
/J) 8 o/~ sobre os vencimentos do Vice-Presidente da Repuhlica;
c) para os vencimentos, pensões, etc., de que tratam os
numeras 3•, 4• e 5•:
De 100$ até 300$ mensaes exclusive, 8 o/o;
De 300$ até 1 :000$, exclusive, 10 o/o;
De 1 :000$ mensaes ou mais, 15 o/o;
d) 5 % sobre rliariaR. salarios, etc., de que trata o n. fi;
e) 2 o/o sobre as pensões referidas no n. 7.
Art. 5.• A taxa do imposto é c<Jbrada na conformidade da
quantia effectivamente recebida em cada mez, sem o desconto
de pagamentos de consignacões, indemnizacõcs de qualquer
cspecie e sellos.
Art. 6.• O mínimo dos vencimentos liquidas do funcci<Jnario de uma classe melhor remunerada será igual ao maximo
dos vencimentos liquidas do funccionario da classe inferior,
menos remunerada, devendo para tal fim ser reduzida a importancia de 5, 8, 10 ou 15 %, que houver sido cobrada sobre
ris vencimentos superiores.
Art. 7.• A arrecadação mensal do imposto realizar-se-ha
por desconto demonstrado na folha, nos recibos ou sómentc
nestes, quando o pagamento não fôr feito em f<Jlha.
§ f.• Da folha ou do recibo que servir para o pagamento
constará a importancia dos vcncimenoos, a do imposto e t)
liquido que deve ser entregue ao empregado.
§ 2.• A cobrança do imposto ficará a cargo da reparticão
qne abonar os vencimenoos.
Art. S.• A parte do imposto proveniente de porcentagens
pela arrecadacão de rendas será deduzida mensalmente d<ts
mesmas porcentagens, no acto de seu pagamento.
Art. 9.• Os membros do corpo diplomatico e consular
sacarão pela importancia de seus vencimentos liquidas do imposto, fazendo nos avisos e recibos que acompanharem as
lntras a dPclaracão ~xigida pelo § 1• do art. 7".
Art. 10. Quando os vencimentos forem abonados partn
por uma e parte por outra repartição, cada uma dellas CObrar:'i. do pagamento que fizer o imposto correspondente pela .
taxa que eornpetir ao vencimento total effectiva e mensal- ·
lllf~nL() recebido ()In ambas as repar:tições.
Art. 11. A repartição que organizar os balanços, seja ou
não subordinada ao Ministerio da Fazenda, dará em despeza.
ecnvenimttcmente discriminada. a somma integral dos vencimentos e em receita a do imposto.
Art. 12. Pela anecadação desta r·enda não"Se dará porcenl:lgmn :ís repartições que a effcct.uarem.
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Ilio de Jan()ir-o. 2G de ,ianei1·o do 1916, 95" da Independencia
r ?R" da llrpublil'n.
\VRNCESh-\U BRA7\ P. GO.ll;fEfl.
Jnãn Pandüi Caloaera.ç,
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DECRETO N. i 1. 915 --' DE 26

DE

.rANEIRO

DE

i 916

Abre, pelo :Ministerio. da Fazenda, o cr~dito extraordinario de 361$200 para
pagamento a Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença ju;
diciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do _Brasil,
usando da autorização constante do artigo unico do decreto
legislativo n. 3. 036, de 1 de dezembro de 1915, resolve abrir,
pelo Mimisterio da Fazenda, o credito extraordinario de réis
361$200, afim de pagar a Joaquim Pereira Bernardes,, em virtude de sentença .indiciaria.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95" da_ Indep•mdencia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. GOMES.
João Pandiá Caloaeras.

DECRETO N.

11.9Hi-DE

26 .JANEIRO DE 1915

Approva os novos estatútos da t.rutualidn<le Vitalícia dos Estados Unidos do
Brnzil, adaptados na nssemhl•'a ~era! extraordinaria renliZilfln em l !l do
do dezembro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a Sociedade •Mutualidade Vitalícia
dos Estados Unidos do Brazil, com séde nesta Capital, autorizada pelo decreto n. 10.410, de 27 de agostü de 1913, resolve
approvar os novos estatutos. adoptados na assembléa geral extraordinaria rralizarla rm L!I de dPzrmbro de 1!Jl:í, qnr. a N:l ,,
arompanham ( *) com as altora(:.õPs ahaixo inrlicarlas:
Art. 7." .I- Substituam-se as palavras: «ao serviço ..•·
direito», pelas seguintes: «ao emprego do capital por cuja
renda correrá. o pagamento das pensões», supprimindo-so as
finaes: «e do saldo. . . devidas~.
Art. s.• Substituam-se as palavras: c determinada pela
di.rectoria », pelas seguintes: «constituída pelo rendimento
annual do fundo inamovível e pelo excedente da renda de annos
anteriores, c fixada».
Art. 9.• Accrescente-se, depois de «pagamentos», as palavras: «c inscriptos na vigencia dos primitivos estatutos :~>,
Art. 28, § 2." Intercalem-se entre as palavras «obter» o
« Iiqnidacão », as seguintes: «quando inscripto na vigenr.ia dos
priiHitivos estatutos».
Art .. 31. Supprima-so, passando {) § 1• a artigo, assim
redigido: «O rendimento do fundo inamovível será destinado
á formação rias pen,;ões aiA o maximo do 1 :200$, rio accôrdo
:<*)Publicados no Diario Of{icial de 30 de janeiro de f9f·6.
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com o art. s•, que tiverem de ser distribuídas entre os contribuintes que tiverem attingido o prazo de categoria para
que se inscreveram ».
·
Art. 38, § s.• Accrescentem-se, depois aa palav.ra « saques», as seguintes: «as escripturas ».
Art. 49. Accrescentem-se no final, as palavras: «que não
exerça cargo na administração».
Art. 54. Accrescente-se o seguinte : « Quando as assembléas tiverem de deliberar sobre alterações de estatutos e dissolução será necessario o comparecimento de dous terços».
Art: 62. Accrescente-se, no final, o seguinte: «salvo nos
casos previstos no art. 5'4, em ·que só em terceira reunião,
dentro de oito dias, poder-se-ha deliberar com ,qualquer numero».
Art. M. Supprima-se.
Art. 69. Substitua-se pelo seguinte: «Conjuntamente com
os físcaes serão eleitos tres supplentes que substituirão os
effectivos segundo a o,rdem da votacão ».
Art. 73. !Accrescente-se, no final, o seguinte: « com approvacão do Governo».
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95• da lndcpendencia c 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Caloaeras.

DECRETO N. H.917- DE 26 DE JANEIRO DE 1916
Abre

ao

Ministerio

da

Viação e

Oblrns

Publicas

o

credito

especial

de

4·391 :633$866; paora a· conclusão das obras do prolongamento da Estrada

.de Ferro Central do Bmzil para Bello Horizonte, em virtude de tarefas
e -contractos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazrl,
ttsando da au~orizacãü constante do art. 1•, n. 4, do decreto
n. 3. 083 de 5 do corrente mcz, resolve abrir ao Ministerio da
Viação c' Obt•as Publicas o credito especial de 4.391:633$866,
para a conclusão das obras do prolongamento da Estrada de
Ferro Central do Brazil para Bello Horizonte, em virtude de
tarefas e çontraotos.
Rio de Jan-eiro, 26 de janriro de 1916, 95" da 'Indepen-'
rlC'ncia r 28" da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Auausto Tavares de L.yra.

i\CTOS DO PODEI\ EXECti'l'IVO
DECRETO N. 11. !HS -

DE 26 DE JANEIRO' DÉ 1916

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especi1311 dle
4.6sr :Sos$991, para pagamento do excesso de pessoal e material, durante
o exercicio de 1914, n"' Estrada die Ilerro Central do Brazil.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constanto do art. 1", n. 2 dú decreto
n. 3. 083, de 5 do corrente mez, resolve abrir aú Ministerio da
Viação e Obras Publi~as o credito especial de 4. 651 :805$991,
para pagament<> do àcesso do pessMl e material, durante o·
exerciciú de 1914, na Estrada de Ferro Central do Brazil, sendo
1. 529: 550$55'1 para pessoal e 3.122:255$447 J1ara material,
conforme o officio da directoria da mesma estrada, n. 456, de
6 de maiu de 1915.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95". da Independencia e 28" da República.

WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
4.ugu~to Tavar,:s de L.yra,

DECRETO N. 11.919- DE 26 DE JANEmo DE 1916
:Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial doe
24.o6t:672$154; para o pagamento de serviÇ'Os de prolongamentos e ra·
maes, executados na Secção·Construcção da Estrada de Ferro Central do
Brazil.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 1", n. 1 dú decreto
n. 3.083, de 5 do corrente mez, resolve abrir aú Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito especial de 24.061:672$154,
para o pagament<> de serviços de proion~amentos e ramaes,
executadús na Secção-Construcção da Estrada de Feno Cen. trai do Braz i!, assim discriminados:
a) prolongamento da bitola larga para Bello Horizonte,
14.289:588$199;
b)

Curralinho a Montes Claros, L 018:288$071;

c) Pirapora a Belém do Pará, 211 :972$921;
d) Itacurussá a Angra dús Reis, 3.677 :667$724;

Rêde Fluminense, 2. 501 :558$372;
Liyramento a Piranga, 314:07 4$207;
Ouro Preto a Ponte Nova, 1. 339 :417$545;
Sabará á Cidade de Ferros, 100:733$681;
para acquisição do material 608:366$434.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES .
•4ugusto Tavares de Lyra,c)
f)
a)
h)
i)

i:!6

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

DEUHE'l'O N. ii.!J20-DE 26 DE

JANEifiO.DE

i!JlG

os cstutlos tlofinítivos tlo ultiuo'o trcc110, com a extensão do 51.472
metros, <lo ramal de Lages' a Macáu, dn Estrada de Ferro Central do
Rio Grande do Norte, c respectivo orç•ament" na impodancia de
:!.GG7:317$283

.\pt•l'O\'a

O Presidente da ltepulllica dos Estados Unidos do nrazil
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os•estudos definitivos do
u!Limo trecho, com a extensão de 51.472 metros, do ramal de
Lages a 1\Iacáu, da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norte; bem assim o respectivo orçamento, reduzido á importanrüa de 2. GG7 :317$283, pela exclusão da verba material rodante, que a esll'ada .iá possue em quantidade sufficiente; tudo
tle aceurdo com os documentos que com este baixam, rubrieatlos pelo direclor geral de Viação da respectiva Secretaria
de Estado.
Hio de Janeiro, 26 de janeir.o de 1916, !J5• da Indepenuencia o 28 da ll.epublica.
WENCESLAU BR!AZ P, GoMES.

AugustO' Taval'es de Lura.

11EC:ll.]<JTO N.

11. fJ:?l

-

Dt..: 2ü Dt..: JANEinO DE

1

HHG

Declara que dev~rá effectuar-sc até 31 de maio do corrente nnno a a~rlura
· ao traf<:go publico do ramal de Tnes Corações a Lavras, da Rêd~ de
Viação SuiJMineiro..

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tonrlo em consideração o que lhe expoz o ministro e secretario
tle Estado da Viação e Obras Publicas, decreta:
.
Artigo uni co. A abertura ao trafego publico de todo o·
ramal de 'l'res Corações a Lavras, de que trata a clausula 1,
n. IV, do cont racto autorizado pelo decreto n. 7. 704, de 2 de
dezembro de 190\:J, deverá effectuar-se até 31 de maio do corrente anno, sob pena de serem applicadas á Companhia do
EsLradns de Ferro Federaes Brazileiras (Rêde Sul-Mineira),
as multas estipuladas na clausula XXVIII do mesmQ contracto.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1916, 95• da Independcncia e 28• da Republiea.
WENCESLAU

Attausto

BRAZ p. (lO:ME~.
de Lyra.

Tava~es

!27

ÁC'l'OS DO PODEH EXECU'i'IVO

DECHETO N. 11.922

~ DE

31

DE JANEIRO DE

Corrige uma omissão do d(}Creto n. n ·9'4• &
anno

1916

26 de janeiro do .corrente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo verificado que. por engano, deixaram de figurar no
decreto n. H.914, de 26 de janeiro do corrente anno, os mi·
Ristros de Estado, resolve rectificar o artigo f•, n. f. e o
at·tigo -i• do referido decreto n. H. 914, pela fórma seguinte:
Art. 1•, n. i - Os veneimemtos do Presidettte, Vice-Pro·
sidente da Republica e ministros de Estado.
·Art. 4", lettra a- 20 o/o sobre os vencimentos do Presidonte da Republica e ministros de Estado e sobre os subsi·
aios dos Senadores e Deputados.
llio de Janeiro, 31 de janeiro de Hl16, 95• da Indcpcn·•
dencia e 28" da Republica.
BRAz P. GoMES.
João Partdiá éaloueras.

WENCESLAU

DECRETO N. 11.923-

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1916

Abre" ao Ministerio da Fazcnl:la o, credito d!! 3t8:s6g$a87o papo!; ~upple
mentar á verba ao• - iJ.te.posições e restituições - do orçamento do
mesmo ministerio para o exercício de 1915

O Prosidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usnndo da aut.orizacãú collBtante oo art. 101. n. t. da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 19.15, c tendo ouvido o Tribunal
de Contas, de conformidade com o disposto no art. ·2•, § 2",
n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro
de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
318:569$387, papel, supplementar á verba 30• - Reposicões
e. restituições- do oreamento do mesmo ministerio para o
exNciciO de 1915.
Rio de Janeiro, 2 ac fevereiro de HJ16, 95• da Independencia e 28• da Republica.
,WENCF;SLAU BRAz P. GOMES,
J.oão Pp.ndiá Calogeras.

12~

AG'l'OS UO PODER EXECUTIVO

DECRE.'l'O N. i 1. !)21. -

DE

2

DE FEVEI\Ellll' DE

1916

Cassa o decreto n. 11,294; de 4 d:e novembro de 1914, que autorizou ~ lO•
c!edade de seguros mutuos contra incen:d•os Jupiter, com sédoe em Juiz
de Fóra>, Estado de Minas Geraes, a funccionar na R'epublica

O Presidente da llcpulJlica do.s Estados Unidos do Brar.il,
cousidc1·ando estarem suspensas as opéraçõcs da sociedade de
seguros mutuos contra incendios Jupiter. com séde em Juiz
de Fóra, Estado de Minas Geraes. conforme communicou a
Inspcetoria de Reguros ao Ministerio da Fazenda em officio
n. 92·'i, de 30 de dezembro ultimo, resolve cassar o decreto
n. i 1. 2!H, de 1. de novemJJro de 1914, que autorizou a referida sociedade a funccionar na Republica.
llio de Janeiro, 2 de fevereiro de 191G, ()5• da Independcncia e zs• da Republica.
WENCESJ,AU BFL>\Z

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

Dl!:GfiiETO N. i 1. !J25- DE 2 DE FEVEI\Elltü DE 1!Jiü
Cassa o decr.eto n. 11.333; de II de novembro dle 1914; que autorizou a sociedade mutua; de peculios Conforto l:i'a Familira, com séde na ca!iital do
Estado de S. Pa>lllo, a funcdonar na R\epublica

O Pr-esidente da Republica dos Estados Unidos do ·Brazil,
considerando não haver ainda a sociedade mutua de peculios
Conforto da Familia, 'com séde na capital do Estado de São
Paulo, cumprido as disposições dos arts. 2°, n. i. e 38 do regulamento n. 5.072. de 12 de dezf)mbro de i903, conforme se verifica do processo junto ao officio da ·lnspectoria de Seguros
ao Ministerio da Fazenda n. 878, de 30 de novembro ultimo,
resolve cassar o decreto n. 11. 333, de 11 de novembro de
19ili, que autorizou a referida sociedade a funccionar na
nopublica.
. (j
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de HJ16, ()5° da Independencia e 28" da Republica.

Bn.\z P. GoMES.
João Pandiá Caloge-ras.

WENCEST.AU

ACTOS DO

PODER EXECUTlVO

DECRETO N. H. 926 -

{29

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1916

...._,prova as resolu~ões da assoembléa seral extraordinaria da •Caixa Mutua
~e Pensl5es Vitaliciao, com aéde na capiOII de S. Paulo, realizada a
23 dle agosto de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do· Brazil,
attendendo ao que requereu a «Caixa Mutua de Pensões Vitalícias:., com séde na capital do Estado de 8. Paulo, e auoorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 6. 908, de 2
de abril de 1908, resolve approvar as deliberações da assembléa g-eral extraordinaria realizada a 23 de agosto de 1915
.sobre as alterações feitas nos seus estatuoos, ficando, porém,
entendido que a suppressão do reembolso àttingirá sómente
aos socios que se inscreverem do corr-ente anno em diante.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1916, 95• da Indepenqencia e 28• da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
I ofio. Pandiá Calogef'(JI.

DECRETO N. H. 927 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1916

(Jêa mais uma brigada de cavallaria de guardas nacionaes na comarca de
Beth~ Vista, no Estado de Matto Grosso

O Presidente da Republica dos Estado"! Unidos do. Llrazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembt•o de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarcoa de Bella Vista. no Estado de Matto Grosso, mais uma
brigada de cavallaria, com a designação de 15", a qual se
coE.stituirá de dous regimentos, sob ns. 29 e 30, que se
organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em coFJ.trario.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1916, 95" da Indeoendencia e 280 da Republica.
:WENCESLAU BRAZ p. GOMES.
Carlos Ma:JJimiliano Pe'l'.eíra .dos Santos.

Poder Executivo- 1916- Voi. II.
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DECRETO N . 11.928 -

DE

2 DE FEVEREIRO DE 1916

Crêa mais uma brigada de cavallaria. de guardas nacionaea na contarca de
Arassuahy; no Estado de Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estado:; Unidos do Bmzil.
JlUra execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro d~ 1890,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da co·
marca de Arassuahy, no Estado de Minas Geraes, mais uma ·
brigada de cavallaria, com a designação de 140•, que se con·
stituirá de dous regimentos, sob ns. 279 e 280, que se
constituirão oom os guardas qualificados nos districtos da ré·
ferida comarca; revogadas as disposições em contrario,
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1916, 95" da Indepcu~
uencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos •'

DECRETO N. H. 929 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1916

Crêa mais uma brigada de infantaria de guarda& nacinnaes n., comarca de
Aragwary, no Estad-o de Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unido& do Bra1.íl.
para execução do decreto n. 431, de 1.4 (!e dezembro de Hlfrl\~
decreta:
'
Artigo, uni co. Fica creada na Guarda Nacional da co·
m:u·ca de· Araguary, no Estado de Minas Geraes. mais uma
brigada de infantaria, com a designação de 318•, a qual se
constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob ns. 952,
D53 e 951, e de um do da reserva, sob n. 318, que se orgn.·
aizarão com os guardas qualificu.dos nos districtos da re·
ferida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de ÚHG, 95• da Tl'depen·
dencia e 28• da 1\epublica.
\VENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Oa.rlos Maximiliano Pereira dos Santos.

ACTOS DO POO!i!R EXE!CUTlVO
I

DECRETO N •. H.930

~DE

.i3l

2 DE FEVEllEIRO DE :1916

Concede autorização á S. Paulo Nortbern Rallroad Company; para funccionar
na 1Repu'61ica

O Presidente da Republica dos :E!stados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma S. Paulo
Northern Railroad Company. com séde nos Estados Unidos da
.America e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á S. Paulo Nortbern Railroad Company para funccionar na Republica com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham. assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocws
da Agricultura. Industria e Commercio, ficando. porém. a
mesma companhia oi:Jrigada a cumprir as formalidades exigi,
das pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro. 2 de fevereüo dé 1916, 95• da Inàependencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.·
carzos Maximiliano Pereira dos Santos.

Clausulas que acompanham o decreto n. H.930, desta data

,
A S. Paulo Northern Railroad Company é obrigada a
ter um repr·esentautc gel'al no Brazil com plenos e illimitados podere~ para tratar e definitiyamente resolver as questões
que se suscitarem quer com o Governo. quer com particúlares. podendo ser demandado e receber citação inicial pela
companhia.
li
Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdiccão
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos. sem que
em tempo, algum possa a referida companhia reclamar
qualquer excepção fundada em _seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que €lles se
referem.
·
III
.
Fica dependente do autorização do Governo qualquer aiteracão que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.

!3%
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Fica entendido que a autorização é dada sem prejui:lo
do principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições
de direito que regem as sociedades anonymas.-

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$).
e no caso de reincidencia com a cassação da autorização
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1916. - CarlOs Maa:i•
ntitiano Per~ra dos Santos.

DEJCRETO N. 11. 931 -DE 2

DE DEZEMBRO DE

1916

Concede autorização á Atlas Coffee Company, Limite'd, para funccionar :ali
Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
atlendendo ao que requereu a Atlas ·Cotffee Company, Limited,
sociedade anonyma, com sédl' em Londres, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorizacão á Atlas Coffee
Gompany, Limited, para funcéionar na Republica, com os estatutos ,que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocias
da Agricultura, Industria e Commercio, ficandof porém, a
mesma companhia obrigada a cumprir as forma idades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro· de 1\H6, 95" da Independencia e ·28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.·
Carlos Maxim;iliano Pereilra dos Santos.

Clausulas que acompanham o decreto n. H.93i, desta datel
I

'A Atlas Coffee Company, Limited, é obrigada ·a ter um
representante geral no Brazil com plenos e illimtados poderes
para tratar f' definitivamente resolver as questões 'que Ge suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citacão inicial pela companhi~.,

i33
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li

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicçiio
de seus tribunaes .iudiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus klstatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles -se referem.
III

· F'ica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica si infringir esta clausula.

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

v
lA infraccão de qualquer das ·Clausulas para ·a qual não
esteja comminada pela especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :OOOi$000) a cinco contos de réis (5 :000$000),
e, no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
·
Rio de Janeiro, 2 dr. fevereiro de 1916~- Carlos Ma:x:imiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N:. 11.932.- DE 2

DE FEVEREIRO [)E

1916

:Approva o projecto e orçamento para melhoramento do rio Tambic1i, ligando
a Villa N'ova de Itamby ao rio Macacú, e do canal do « •Furado », ligando
este ~timo rio no Gunreindiba

O 'Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,.
tendo em vista os estudos apresentados pela Commissão Federal de Saneamento da Baixada Fluminense, decreta:
·
. Artigo unico. Ficam approvados os planos e orçamento,
na 1mportancia de 163:986$8-75, ao cambio de 16 dinheiros por
mil réis, para os serviços de dragagem do rio Tambicú, ligando
, ~ Villa Nova de lt~mby ao rio Macacú; e do canal do c Furado:.~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ligando esse rio ao Guareindiba, na Baixada Fluminense, tudo
tle accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados
JWlo di1·cctor geral de Obras Publicas, da respectiva Secretaria
de Estado.
Rio de .Janeiro, 2 de fevereiro de 1!H6, 95" da Jndcpcnflcncia e 28" da Hcpublica.

P. GoMES •.
'
Augusto Tavares de Lyra. 1

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11. 933 -DE 2

DE FEVEREIRO DE

19Hi

A pprovn o projprto de uma ponte metallica sobre o rio Saracuruna, no kilo•
motro 36 mais 751 metros <lrt EstradR de Ferro do Norte, da Leopoldina
Rnilwny Compony, Limited, e o re.c;:ppctivo or~nmento, nn. import.a.ncia
<le !l:l2 :295$540

O Presidentr da Republir.a dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu The J~ropoldina Railway Company,
Limited, para .cumprimr-nto do disposto na condição 3" do
dPcreto n. 10.60í, tlr 11 dP dezembro de HJ13, mantida pelo
art. zo do decreto n. 11.13i, de 9 de setembro de 1914, decreta:
Artigo uniro. Ficam approvados o projecto de uma ponte
mrtallica sobre o rio Raraeunma, no kilometro 36 mais 751
metros da Estrada de FPrro do Norte, da Lcopoldina Railway
Cnmpany Limited, c o l'rspectivo orçamento, na importancia
de 232 :295$5/tO, tudo de conformidade com as plantas e mais
documento~ que com este baixam, assignados pelo director
grral dfl Viação, da RNrrtaria de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rin de Janeiro, 2 dP fPVPl'Piro de 1916, 95" da JndepcndPtwia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares d'e Lyra.

DECRETO N. 11. !13~- DF: 9

DE FEVEREIRO DE

1916

Approva a nova distribuição da taifa pelos navios de guerra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :~
ConHiderando que a v~rba «13 A1>. do orcamento da despeza do Minist.erio da Marinha foi reduzida na parte relativa
á r:listrihuição da ta:ifa pelóR navh1A df' guerra. e tendo em
vista hnrm~\niznr esse servico com a dotação concedida peiQ
decreto legislativo n. 3.089, de 8 de janeiro do corrent~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

anno, resolve approvar a tabella que a este acompanha, asBignada pelo almirante graduado Alexandrino Faria de Alen.
car, ministro de Estado dos Negocios da Marinha.
Rio de J,aneiro. 9 de fevereiro de 1916. 95° da Independen...
cia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Alexandrino Faria de Alencar.
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Observações
t.& Nos navios-capitanea das divisões a taifa do commandanta da.
torça ~erá de um cosmheiro, orn disreosciro e um criado ; para o serVIÇO do commandante do naviO, neste caso, haverá apenas um dis·
pensetro oo~ navios typo Minas Geraes, ou um et•eado nos demais
navios. O cosinheiro, quando o commandante oo uavto fizer rancho â.
parte. attooderá tambem (1 "eu serviço.
~.a Os commauoa:~tcs de tlotühas tcra.o para o seu serviço om
dispenseiro e um criado. O cosinheiro designado para a camara oa
praça de armas attenderà tambem ao se1·viço do com mandante da
torça.
3.a Nos navios em que na.o houver cosmhetro destgnado para a
camara, subentende-se que o da praGa de armcts tará. tambem o serviço
da camara.
~to." Na.o existindo cosmheiro destgnado para o ~erviç.o dos suboillciaes e sargentos, o da guarniçll.o fa.ra o "erviço.
5." Nos navios em que só nouver um cosmhmro, este cosinhará
para toda a guarniçao, co,uprehen,udosocomrnaudante e os officiaes,
pe!rceoendo o vencimento de cosinheiro da praça de armas.
6," O cosinhetro da guarmça.o do~ nav1os typo Minas Geraes
perceberá mais uma gratificação de 508 por mez.
"i.a Havendo talta de crea.ctos uos ranchos a bordo dos navios da.
esquadra devem ser suppridos por· mannbeiros de 2• classe ou grumetes, sem espectalidade, aos quaes deve ser abonada uma gratifi·
caça.o mensal do f2S, quando servirem a.os officiaes, e de 98 quando
estiverem ao serviço dos sub·Gfficiaes ou ~argentos.
Gabinete do ministro da ~larinha, Rio de Janeiro, 9 da fevereiro
de {9!6.- Alea:andrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 1f . !J35 -

DE !) DE FEVEnEmó DE

1916

Abre, pelo Ministerio da Fucnda, o credito especial de 76:251$430 para paga•
mento á viuva e demais herdeiros do bacharel Ignacio de Loyola Gomes
da Si!Ta, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
nsnndo da autorização constante do art. i" do decreto legis·
!ativo n. 3.047, de 15 de dezembro de 1915, resolve abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 76:251$430. para
o fim de oocorrer ao pagamento devido a D. Francisca Augusta
de 2\lnronha e Silva e Dr. Alisio Noronha Gomes da Silva, Dr.
Alvaro Noronha Gomes da Silva e Abel Noronha Gomes da
Silva, viuva e herdeiros do bacharel Ignacio de Loyola Gomes
da Silva, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1916, 95• da Indepen·
dencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go~S.:
lo{io Pandiá Calogeras.
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DECRIETO N. H. 936- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1916
Abre o credito extraordinario de 5 •ooo$ para occorrer ao pagamento deTido
a Raymundo Augusto Maranhã~, de accôrdo com a •escriptura publica
Iavlllda em notas do tabellião Damasio de Oliveira, desta Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização coD.staxüe do artigo unico do decreto
legislativo n. 2.988, de 2 de setembro do anno proximo findo,
resolve abrir ao Ministerio da Fazelilda o credito extraordinario de 5:000$ para occorrer ao pagamento devido a Raymundo
Augusto Maranhão, de accôrdo com a escriptura publica la. vrada. em notas do tabellião Damasio de Oliveira, da Capital
Federal, em 16 de abril de 1913, livro 40.4, .fi. 81, verso.
Rio de Janeiro, 9 ·de' fevereiro de 1916, 95• da Indepen·
dencia e 28° da nepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,
João Pandiá Caloaeras.

DECRETO N. H . 937 Approva a

encampa~ão

DE 9 DE FEVEREIRO DE i 916

feita pela sociedade anonyma de peculios « Snnato:rlum,;

dn sociedade Mutua «Ribeirão Preto»

O Pr·esidenL~ da Republica dos EstadOs Unidos do Brazil,
attAndendo ao que requereu a .sociedade anonyma de peculios
<Sanatorium~. com séde em P~os de Caldas-;
Estado de
Minas GeraeR, e autoJ'izada a funccionar na Republica pelo
decreto n. 1O. 420, de 3 de setembro de 1913:
Rl'solve approvar a encampação feita, por essa socieda...
de, da sociedade dfoutua Ribei•rão Preto~. com séde em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, autorizada a funcci<mar
pelo decreto n. 1O. 792, de 4 de mRJ~ço de f 914, e que já f()i
cassado pelo de n. 1L 798, de 1 de dezemibro die HH5, assumindo a sociedade «Salliatorium:. a responsabilidade do
activo e passivo da sociedade «M'ut.ua Ribeirão PreLo:. e dos
contractos por essa r<'álizados.
-Rio d'e Janei1ro; 9 de fever11iro de 1.916, 95• da Tndepiem.dencia' e 2'8• da Republica.
P. GOMES.
JOãc/ Pandiá Calogeras.

WENC:ESLAU BRAZ
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DECRETO No 11.938 -

DE

9

DE FEVEREiRO DE

191ft

Cassa o decreto n. 10.442, de 18 de setembro clie 1913, que autorizou a sociedade d~ suxilios mutuos e .peculios sl>bre a vida :Mutua Rio Branco,
com s<'de nesta Capital, a funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade de au·
:xilios mutuos e peculios sobre a vida Mutua Rio Branco, com
Rríde nesta Capital, conforme communicação feita f\O Mini:;;te·
rio da Fazenda, pela Inspectoria de Seguros, em officio n. 29,
do 12 de ,janeiro ultimo, resolve l'!assar o decreto n. 10. H!.',
de 18 de setembro de 1!H3, que autorizou a referida sociedadP
a funccionar na Republica, e approvou, com alterações, os seus
estatutos.
H in de .Taneiro, 9 de fevereiro de 1916, 95° da IndeTWn·
dPrw i:1 e 2R'' da ltcpublica.
\VENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

João Pandiá Calogcras.

DECRETO N. H. 939 ~DE 9

DE FEVEREIRO DE

1916

CaRsa o decreto n. n.o95, dJe 26 die agosto de 1914, q~ autorizou a sociedade de auxilios mutuos dotaes A :Matrimonial, com séde nutB• Ca·
,pital, a funccionar na RepubHca, e awrovou, com ltlte~açl!es, os seus
estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade de an·
xilios mutuos dotaes A Matrimonial, com séae nesta Capital,
eon forme commmücou a Inspectoria de Seguros ao Ministr~
rio ua Fazenda em officio n. 765, de 23 de outubro do annn
proximo passado, resolve cassar o decreto n. 11.095, do :!ti
de agosto de 1914, que autorizou a referida sociedade a fun·
ceionar na Hepublica, e approvou, com alterações, os Reus
estatutos.
Hio de Janeiro, 9 de ·fevereiro de 19'16, 95° da Indeprm·
dencia e 28" da Republi~a.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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DECRETO N. 11.91.0- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1916
Approva a enaaunpação da sociedhde a Gamntia do FutuJro; com séde em
Juiz de F6ra, J>•la sociedad•e dle peculios A Minas Gemes, com séde na
mesma cidade

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a sociedate de peculios Garantia
do Futuro. com séde em Juiz de Fóra, Estado de Minas
Geraes. autorizada a funccionar na Republcia pelo decreto
n. 10.111, de 5 de março de 1913, resolve approvar a en·
campação da sociedade Garantia do Futuro pela sociedade de
poculios mutuos A Minas Geraes. com séde em Juiz de Fóra,
e autorizada a funceionar pelo decreto n. 8. 426, de 30 de
novembro de 1910. assumindo esta ultima a responsabilidade
do activo e passivo e dos contraetos por aquella realizados e
de conformidade com o ac·côrdo firmado por ambas as sociodades em 30 de novembro de 1915.
·
Rio de Ja!ileiro, 9 de fevereiro de 1916, 95" da Independeneia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. H.941-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1916
Autoriza a Caixa Popular, sociedade maranhemse de pensões, a funccionar na
Republica e 1approv.>., com alterações, os seus estatutos

O Presidente da Republica dus Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Caixa Papular. sõciedade maranhense de pensões, com séde em S. Luiz do' Maranhão, resolve
conceder-lhe autorização para funccionar na Republica, mediante as seguintes clausulas:
I

A Caixa Popular submette-se inteiramente aos regulamentos e leis vigentes e que vierem a ser .promulgados sõbrc
o ob.iecto de suas operações, bem como á permanente fiscalização do Governo por intermedio da Inspectoria de SegnroR.
li

Os seus estatutos são approvadôs com as seguintes alterações:
Art. 1• - Substituam-se as palavras «<llanter ... 191b,
por «distribuir peculios c predios, cujos planos serão submcttidos ·á approvação do Governo».
Art. 3" - Substituam-se as palavras «depllis de ... associados» pelo seguinte: «depois de sõlvid6 o passivo serão
divididas entre os socius proporcionalmente as importancins
que houverem concorrido para a sociedade ».

i40

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Art. 7• - Supprimam-se as palavras cna qual. .. effecti«fundadores ... effectivos»; e o periodo «A assembléa ..•
joias•.
.
Arts. 8• e 11 - Substituam-se as palavras «na assembléa de dissolução.» por «nas assembléas geraes•.
Capitulo I I - Supprima-sc.
Art. 29 - Intercalem-se nas palavras «syndicancia» e
«não» as seguintes : «e approvação do Governo, de maneira
que corresp.ondam a uma média annual prõvavel para um
deccnnio».
Arts. 54 e 89 - Substituam-se pelo seguinte: «Dos saldos annualmente verificados nos fundos de despezas. será
feita a seguinte dis.tribuição: 40 o/o para resgate do capital
com que a sociedade se constituiu, revertendo depois para o
fundo de pensões; 20 % para o conselho de administração;
5 % para o gerente; fO % para o fundo de reserva, e o restante para o fundo de pÊmsões».
Art. 62. § 3• - Accrescente-se o seguinte: «cujos nomes
terão conhecimento os socios em carta registrada».
Art. 63 - Substituam-se as palavras «60 annos:~> pelas
seguintes: «sendo emancipado. a 55 annos», supprimindo-se
os §§ f• e 2•.
Arts. 64, 65, 74 a 86, 88, §§ 2• e 3•, f09 e f24- Supprimam-.se.
Art. 72 - Substituam-se as palavras «tres annos» por
«cinco annos».
Art. 87 - Substitua-se pelo seguinte: «0 fundo de peculios será constituído com 80 % da arrecadação das quotas e
o disponível (ou de despezas) ,com o valor das joias e 20 %
da arrecadação das quotas».
Art. 88, § f • - Supprimam-se as palavras «cadernetas ...
houverem».
Art. 90 - Supprima-se a palavra «fundadores»; substituindo-se a ,palavra «janeir.o» por «fevereiro» e. nos art.igos
em que estiver empregada a palavra «fundadores», por csocios».
· Arts. !l'L 93, 94 e 95 - Substituam-se pelO seguinte: cAs
assembléas geraes funccionarão. na f• reunião, com antecedencia de f5 dias, com um quarto dos socios e em 2• reunião, oito dias depois, com qualquer numero; excepto, quando
F-c tratar de reforma de estatutos, que é necessario o comparecimento de dous terços, podendo deliberar em 3• reunião, cinco
dias depois, com qualquer numero».
Art. 92· - Substituam-se as palavras «sete socios fundadores>) por «um quinto dos socios».
Art. 99 - Accrescentem-se. depois da palavra «Administrativo». as seguintes: «de syndicancia e os empregados da
sociedade».
Art. 11.9 - Substituam-se as .palavras ce administrar ...
moderno» pelas seguintes : «novos planos que serão submettid'us á approvação do Governó».
vos~:

III

A Caixa P.opular recolherá ao Thesouro Nacional. niedi·ante guia da Inspectoria de Seguros. dentro de 30 dias da
publicação do ,presente decreto, 61 :000$, ,_em apolices fe..,

:t>.CTOS DO PODER EXECUTIVO

deraes. em garantia. das

suas operações, e integralizará.
dentro de um annü. em 200•:000$, no,s termos da legislação
em vigor.
Rio de Janeir,o. 9 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11.942 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

Cr&ao mais uma brigada de infantaria d,e guardas nacionaes
da capital do Estadic. do Espirito Santo

1916

na

comarca

O Presidente da Republica dos Estados URidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo umico. Fica creada na Guarda Nacional da co·
marca da capital do Estado do Espírito Santo mais
uma brigada de infantaria, com a designação de 45", a qual
se constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob nu·
meros 133, 13í e 135. r de um do da reserva, sob n. 45, que
se organizarão com os guardas qualificados aos districtos da
r11~rida comarca; revogadas as disposições em coatrario.
Rio de .Janeiro, () de fevereiro de 1916. 95" da Indepen·
dencia c 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dJos Santos.

DECRETO N. 11.913 -

DE

9 DE FEVEREIRO DE 1916

Cr&a• mais uma brigada 'd1e infantaria de guardas nacionus

na

comarca

de Rio Prelo; no Esta?o de Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Umidos do Brazil,
para exE'cução do decreto ID.. 431, de H de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo ulilico. Fica Meada na Guarda Nacional da co·
marca de Rio Preto, uo Estudo de Minas Geraes, mais
uma brigada de infantaria, com a designação de 319', a qual
se constituirá de tres batalhões do serviço activo. sob nu·

U2
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meros U55, 95G c !}57; e de um do da reserva, sob n. 319; que
se organizarão com os guardas qualificados mos districtos da
rcfPrida comarca; revogadas as disposições em COF\trario.
llio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1916, 95• da Indepen·
dcncia c 28° da Republica.
\VENCESLAU BRAz

P.

GoMEs.

Carlos Maximiliano Pereira dtJs Santos,.

DECHETO N. 11.94.4 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1916

'Abre ao 1\l:inisterio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de
32:987$829, para pagamento a José da. SiJV!aJ & Comp., de matJerla.es,
por estes fornecidJos no anno de 1913 e destin\<J·os ao Palacio da 'Pre·
sidencia da. R•epublica

O Presidente da Republica dos Estados Umidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 2• do. decreto
n. 3.083, de 5 de janeiro de 1916, resolve abrir ao •Mimisterio
da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
32:987$829, para pagame:nto a José da Silva & Comp., de materiacs por estes fornecidos no anno de 1913 e destinud,os
ao Pulacio da Presidencia da Republica.
lUo de Janeiro, 9 de fevereiro de 1916, 95• da Indepen·
dencia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAz

P.

GoMES.

Carlos MaximíliarliJ Pereira tJos Santos.

DECRETO N. 11.945 -

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1!}16

Divide em duo•s a Curadoria Geral de Orphãos do Districto Fed,eral

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da attribuição conferida pelo art. 7", rt. 4, da lei
n. 3.098, de 8 de janeiro do corrente anno. decreta:
Art. 1.• A Curadoria Geral de Orphãos do Districto .Fe·
dera! é exerc·ida por dous curadores.
§ 1.• Aos curadores de orphãos. em geral, incumbe:
I. Velar col'!stantemente, exercendo effectiva fiscalização, sobre a situação das pessoas. guarda e applicaoão de
todos os bens de orphãos, interdictos e menores em geral.
II. Fumccionar em todos os feitos ou processos em que
esses inr,apazes forem interessados.
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lii. Officiar, nos processos de inventario e partilhas em
que os referidos imcapazes forem interessados na qualidade
de herdeiros ou legatarios de quóta eerta ou incerta da herança, processados lllO Juizo de Orphãos ou da Provedoria, e,
bem assim, nos processos delles provemientes ou dependentes.
IV. Nos processos relativos á tutela. curatela, soldada,
emancipação, maioridade, licenças para casamem.to, entrega
de beNs de orphãos que se casarem sem autorização judicial;
venda ou hyp~theca de bens de incapazes; venda ou
hypotheca de bens dotaes, há've»do do casal descendentes incapazes; sub rogações em que incapazes sejam i»•
teressados, e nos demais actos de jurisdicção administrativa
ào Juizo de Orphãos.
V. Nas prestações de co11tas de inventariantes, tutores,
curadores, tomadores de menores a soldada, corretores e leiloeiros. interessando a incapazes.
VI. Nas liquidações de sociedades commerciaes, fallencias e, executivos fiscaes, em que forem interessados incapazes, dispensado o curador á lide.
·.
VII. Nas causas cíveis sobre nullidade ou armullação de
casamento e de divorcias amigaveis ou litigiosos. havendo do
casal descendentes incapazes.
VIII. Nas habilitações para casamento quando um dos
nubentes fôr i!llcapaz.
IX. Nas justificações de toda a especie que tiverem de
produzir effeito no Juizo de Orphãos.
X. Interpôr os recursos legaes das sentenças proferidas aos processos e causas em que funccionarem ou officiarem e promover a sua execução.
XI. Promover a inscripção da h~potheca legal relativa a
orphãos, i»terdictos e menores em geral.
XII. Assistir a exames, vistorias, avaliações, partilhas,
praças e leilões, ás primeiras declarações feitas pelos inventariantes, depoimentos prestados em juizo, ás justificações
que tiverem de produzir effeito no Juizo de Orphãos, e todas
as diligencias que tiverem Jogar em quaesquer juizos, as
quaes affectem a direitos ou interesses de incapazes em ge·
ral, percebendo por todos esses actos os emolumentos marcados no Regimento de Custas para diligencias, mesmo
quando praticadas a requerimento da Curadoria.
XIII. Velar pela observancia das fórmas em juizo, em
ordem a que se evitem o crescimento de custas em actos su·
perfluos ao conhecimento da verdade e á 1omissão de solemni·
dades legaes ou estabelecidas pelo uso para garantia e so·
gurança dos direitos dos rncapazes.
XIV. RepreseNtar ao procurador geral sobre as duvidas
o lacunas occorridas na exeoução das leis, solicitando instru·
cr;ões para o bom desempenho de suas attribuições.
XV. Substituírem-se reciprocameste nos impedimentos
occasionaes.
§ 2. Ao 1o curador, privativamente, illlcumbe:
I. Exercer as funcções determinadas no § 1° deste de·
ereto, junto á f• Vara de Orphãos, ás varas contenciosas
e pretorias de numeros ímpares e primeiros cartorios da
Provedoria e dos Feitos da Fazenda Mulil.icipal.
0
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II.· Inspeccionar os asyíos de menores, orpbãos e aban·
donados, de administração publica ou privada, requerendo o
que fôr a bem da Justiça e dos deveres de humanidade.
§ 3. Ao z· 'CUrador, privativamente, incumbe:
I. Exercer as fUlílCÇÕes determinadas no § 1° junto á z·
:Vara de Orphãos, ás varas conteaciosas e pretorias de números pares, e segundos cartorios da Provedoria e dos Feitos
da Fazenda Municipal.
li. Inspeccionar os asylos e hospitaes de alienados e
asylos de mendigos, de admimistração publica ou privada, requerendo o que fôr a bem da Justiça e dos deveres de humamidade.
Art. 2·" Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica •.
0

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maxim)ilianv Pereira dlos 'Santos.,

DECRETO N. 11.9·1.6- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1916
!Abre ao Ministerio da Viação e Obras Public;a~ o credito dle 592:3o8$702,
metade ouro, metadJe papel, para pagamenoto á Société Anonyme du
Gaz de Rio de Jn.,eiro, por ter sido insll'fficierrte a con'lignação votadlal
para o exercido de 1915

o PI·esidente da nepublie;a dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 88 § XVIII da lei
n. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo, resolve 'lbrir ao Ministerio
da Viação e Obras Public.as o credito de 592:308$702-, sendo
296:154$351, ouro, e 296:154$·351, papel; para occorrer aos
compromissos com a SociPté Anonyme du Gaz de Rio de
Janeiro, no exercício de 1915, de !!lCCôrdo com v seu contracto,
por ter sido insufficiente a consignação votada em relação ao
numero de oombustoree a gaz já existentes, que não podia
ser reduzido.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1916, 9'5• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P ., GOMES.

Augusto Tavares de Lyra,

Attl~)lil DO PODER ISX.ECUTIVÓ

DEOl\ETO N. H.947 -

DE

9

•

Dl!: FEVmEIRO DB

UJf6

~e

ao Miniaterio da Viação a Obras Publicas o credito de .u:Gs8$J,18,
destinado a occorrer ao pagamento dos vencimentos que co~tem. no
exe1·cieio de 1111~, no.s ex-inspectorea, addi.d:oa, de portos, rios e caaae.,
das estradae e das obras c.ontra as eeccas

O P.residente da Republieta dc>s Estados Unidos do Brazil,
usand• da autOII'iza.cão constante do 34't. 95 in fine da lei
n. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal
de ('..ontas, resolve abrir .ao Ministerio da Viacão e Obras
Publicas o credito de 22:658$332, destinado a occorrer ao
pagamento dos venoimentos que compebem, no exercício de
1915, ao ex-inspectores federaes de portos, riqs e canaes, das
estradas e de obr.as contra as seccas.:.. respectivamente, engenheiros Candido José de Godoy, José l!AStacxo de Uma Brandãó
e Aarão Reis, addid03.
Rio de Janeiro-, 9 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
P. GoMES.
Attgttsto Tavares de L11r•·

WENCESLAU BIRAZ

DECRETO N. H . 948 Abre ao lfinisterio da
tinado a occouer
exerdoio de 1p16,
da& estradas e de

DE

9

DE FEVEREIRo DE

1916

Viação e Obras Publicas o credito de 8t :ooo$, de&ao pagamento dos vencimentos que competem, no
aos inspectores, addicJoe, de portos, rios· e Qlln&81o,
obras contra as seccas

O Presidente da Republiep dos Estados Unidos cto Brazil,
usando da autorizacão constante do art. 95 in fine· da lei
::~. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tri'bunal
de Contas, resolve abrir 130 Ministerio da Viacão e Obras
Publicas o credito de 81 :000$, deMtinado a occorrer ao pagamento dus vencimentos que com[l'etem, no exercício de
1916, aos ex-inspectores federaes de portus, dos e canaeS";
das estradàs e de obras contra as seccas, engenhieiros Candido
José de Godoy, José Esftacio de Lima Brandão e AàrAo Reis-;
addidos.
Rio de Janeiro-; 9 de fevereiro de t!H6, 95• da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU

B!\AZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra-
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DECR,ETO N. H. 949 -

DE

9 DE FEVEREIRO DE 1916

Abre ao Ministerio d~ Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de
16:540$, para completar o paga~nto das vantag-ens pecuniuias que
competiam ao engenheiro Ernesto Otero, chefe de secção addido d'a
Inspectori31 Federal de Portos, Rios e Canae&, no anno de 1914

O P•residente da Republicp di)S Estados Unidos do Brazil,
usando da auto:·ização co:nstante do decreto legislatiYO
n. 3.105, desta data, re~olve ahrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito extraordinario de 16:540$, afim de
completar o pagamento das vantagens pecuniarias que comvetiam ao engenheiro Ernesto otero, cheftl de secção addido
da Inspecto.ria Federal de Portos, Rios e c.anaes, nu anno de
1914.

Rio de Janeiro; 9 de feverp,ir·o de 1916, 95• da Independencia e 28• da Repu.blica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Auyusto Tavares de Lyra·

DECRE'l'O N. H. 950 -

DE

16

DE FEVEREIRo DE

Crêa mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes
Prados, no Eslrildo de Minas Geraes

1$

ÜH6
comarcá de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
para exebução do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 1896.
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Prados, no Estado de Minas Gerae~ mais uma brigada de
infantaria com a designação de 320•, a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço activo. sob ns. 958, 959 e 960 e de
um do da reserva. sob n. 320, que se constituirão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca· revogadas as disposições em contrario.
'
Rio de Janeiro. 16 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

carlos Maa:imiliano Pereira dos Santos.

U7

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.II.95I- DE 16 DE

FEVEREIRO DE 1916

Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de consumo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da attribuição que lhe contere o art. 48, n. r, da Constituiçilo da
Republica, resolve que para a arrecadação e fiscalização do imposto
de consumo se observe o regula~ento que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95° da lndependencia e
a8° d't Repu6lica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

Regula.JD.en:to para. a. co bra.nça. e fiscalização
do hnposto de consuiUo, a que se ref'ere o
decreto n. 11.9e;1, desta data
CAPITULO I
DA INCIDENCIA

Art. 1.0 O imposto de consumo, de que tratam as leis ns. 6.~1, de
de novembro de 1899, e 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, c o
decreto n. 11 .807, de 9 de dezembro de 1915, incide sobre os seguintes
productos:
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fumo;
Bebidas;
Phosphoros ;
Sal;
Calçado;
Perfumarias;
Especialidades pharmaceuticas ;
Conservas ;
Vinagre;
Velas;
Bengalas ;
Tecidos;
Espartilhos ;
VÜlhos estrangeiros ;
Papel de forrar casa;
Cartas de jogar;
Chapéos ;
Discos para gramophones ;
Louças e Vidros ;
Ferragens.

HS
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Art. ::~. 0 As taxas do imposto de consumo serão cobraaas em
estampilhas colladas aos productos ou ás guias que os acompanharem,
exceptuadas as do sal grosso estrangeiro e do nacional que pagar o
imposto no porto do destino, cuja cobrança será feita por verba.
Art. 3. 0 Além das taxas, serão cobrado~, como elemento de fiscalização c estatística, emolumentos de reg·istro para o fabrico e commercio
aos artigos tributados.
CAPITULO li
IJO IMPOSTO

Art. 4. 0 O imposto re.cae gobrc os productns, nacionacs ou estran :
g cito~,, de que trata o art. 1'', pela fórma seguinte:
111

--

FUMO:

sobre:
a) charutos, cigarros, rapé, fumo desfiado, migado ou picado;
b) fumo ~~~~~ corda on em lu! h·, de procedencia estrangeira, a saber :

T. Charutos cnjo preço do milheiro n5.o exceda de so$, cada charuto. • . . .
li. Idem de mais de so$ o milheiro até IOO$,
cada charuto. . . . . • , . .
III. Idem de mais de wo$ o milheiro até
zoo$, cada charuto • . . . . . .
IV. Idem de mais de ~'(><~$ o milheiro até
300$, cada charut• l. . . . • • •
V. Idem de mais de ~'' J$ o milheiro até
6m$, cada charuu). ·.
. . . .
VI. Idem de mais de !ír 'n$ o milheiro, cada
charuto . . . . . . . . . .
VII. Cigarros e cigarriiiJ·Js, cujo preço do milheiro não exceda de 4$, por maço, carteira, caixa, etc., de 2n ou fracção . .
VIII. lde!JI idem, de 111ais de 4$ o milheiro
até~ ::$, por IJl<Jr~d, <::11 'eira, caixa, etc.,
de ~'' ou lrac~ão . . . • . . .
IX. Idem idem. ch: tmi:-; de ~:$ o milheiro
até LJ$, por m:1•;o, c· Tte;ra, caixa, etc.,
de 20 on fracção . . . . . . .
X. Idem idem, de m::i;: de 1.;$ o miiheiro
até J.J$. P• •I maço, (~arteira, caixa, etc.,
de :10 o LI fracç:u1 . . . . . . .
XI. Idem i·:cm, de mai" de 24$ o milheiro
até :1 1$, por maç~>, carteira, Glh:a, etc.,
de 2n on fracção
. . . . . .
XII. ldent idc111, de mais de 3 1$ <' milheiro, por
maço,

C:\ I

!eira ··ai\·•, et•·.,

d·~

20

on

.
XIII. Rapé, por IJ:í grammas ou lracção . .
XIV. Fumo desfiado. migado ou picado, de
producção nacional, por 25 grammas ou
fracção
fra,.~ão

$010

$020

$roo

$010

$mo

$100
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XV. Fumo desfiado, migado ou picado, de procedencia estrangeira, por 25 grammas
. • .
$o4o
ou fracção. • • . .
XVI. Fumo em corda ou em folha, de procedencla estrangeira, por kilogramma
$200
ou Cracção.
XVII. O fumo em corda ou em folha de procede11da estrangeira,
quando fôr desfiado, migado ou picado em t1lbrica nacional, pagará
mais $o2o, além do imposto pago nas alfandega~, por 25 grammas ou
fracçio, ficando, outrosim, sujeito ao reg-imen (lo de producção nacional.
XVIII. São isentos :
zo, o fnmo em corda ou em folha de producção nacional ;
2°, c; taha:::o em pó ;
3°, .., pó J" fumo que não possa ser apru1eitado em cigarro ou
cigarrilha.
.
Nota- Entende-se por cigarrill11, o cigarro com capa de rumo
envolvendo fumo desfiado, migado ou picado ou folha de fumo picado,
e por charuto, o producto fabricado de !olhas inteiras de fumo, qualouer
que seja a sua dimenRão.
~

2., -

PrnmAS :

St•bre:
aguas muteraes natnraes, para mesa;
b aguas mineraes artificiaes;
c aguas denomi~Jadas syphão. ou soda, hydro-mel, cidra, gingerale, refrescos gazosos, suecos de lructas ou plantas não fermentados e
outras bebidas semelhantes ;
d) xaropes de limão, groselha, gomma, etc., proprios para re-

aJ

frescos;

e) cerveja;
j) amargos e aperitivos, taes como : amer-picon, bitter, fernet,
vermouth, ferro·quina Bisleri, vinhos quinados, amaro-felsina e outras
bebidas semelhantes ;
g) bebidas constantes do n. 130 da actual tarifa das alfandegas ;
h) bebidas constantes do n. 131 ~a actual tarifa das alfandegas,
comprehendendo a aguardente e bebidas semelhantes de fructas e
plantas, de producção nacional e natural ;
i) vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser
assemelhados e vendidos como vinhos de uva, espumosos ou champagne;
j) bebidas denominadas vinhos de canna, de fructas e semelhantes,
quando não forem preparad11s exclusiv.1mente pela fermentação do sueco
de fructas ou plantas do p.1iz, consiJeraJas como taes aquelhs a que se
tenha addicionado alguma outra substancia para conservar, adoçar ou
colorir;
k) vinho nacional natural, de uva ou qualquer outra fructa ou
planta;
I) graspa de producção nacional, alcool, aguardente de canna ou
cachaça até 30• Cartier, correspondentes a 78•,o4 de Gay Lussac;
m) capsulas de acido carbonico para o preparo de aguas pelo sys·
tema Sparklets e outros, a saber:
I. Aguas mineraes naturaes, para mesa:
por litro. . •
40
por garrafa. .
30
por meio litro. .
20
por meia garrafa .
I$

ti
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H. Agu as mineraes artlficiaes :
por
por
por
por

litro. •
garrafa .
meio litro . .
meia garrafa •

$I 50
$100

$o75
$o50

lll. Aguas denominadas syphão ou soda, hydro-mel, cidra, ginger-ale, refrescos gazosos, suecos de fructas ou plantas não fermentados
e outras bebidas semelhantes:
por
por
por
por

litro .
garrafa .
meio litro .
meia garrafa

· Nota- Entende-se por syphão a agua potavel addicionada sim·
plesmente de g-az carbonico.
!V. Xaropes de Irmão, groselha, gomma, etc., proprios para
efrescos:

por litro. •
por garrafa • .
por meio litro .
por meia garrafa
V. Cerveja:
1•, de baixa fermentaçiío
por
por
por
por

z•,

de
por
por
por
por

!

litro . •
garrafa •
meio Iitr0 •
meia garrafa
alta fermentação :
litro. •
garrafa •
meio litro •
meia garrafa

VI. Amer-picon, bitter, fernet, vermoutb, ferro-quina Bisleri,
vinhos quinados, amaro-felsina e outras bebidas semelhantes :
por
por
por
por

litro. •
garrafa . •
meio litro .
meia garrafa

$300
$200

$ISO
$100

VII. Bebidas constantes do n. 1:;n da classe 9" da actual tarifa das
alfandegas, a saber·: licores communs ou c1oces, de qualquer qualidade,
para uso de mesa ou náo, como os de banana, baunilha, cacâo, laranja
ou t~emelhantes ; a americana, aniz, berva-doce, hesperidina, kumel e
outros que se lhes assemelhem
por
por
por
por

litro. .
garrafa • •
meio litro •
meia garrafa •

$300
$200

$ISO

$100

{51
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VIII. Bebiàas constantes do n. 131 da classe 9• da actual tarifa das
alfandegas, a saber: absinJho, aguardente de França, da Jamaica, do
Reino ou do Rheno, cognac, brandy, eucalypsinto, genebra, k!rsch,
rhum, wisky, oldton-gim e outras semelhantes ou que lhes possam ser
assemelhadas ; aguardente e bebidas semelhantes de fructas e plantas
de producção nacional e natural :
por
por
por
por

litro • • •
garrafa • •
meio litro •
mc:ia garrafa -

.

..

.

300
200

.

1

ISO
100

IX. Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser
assemelhados e vendidos como vinhos de uva, espumosos ou champagne:
por
por
por
por

litro. . •
garrafa. .
meio litro _
meia garrafa •

I$500
I$000
$750
$500

Nota- Entende-se tambem por vjnho artificial o vinho natural
addiclonado de agua e alcool.
X. Bebidas denominadas vinho de cann~, de fructas e semelhantes ,
quando não forem preparadas exclusivamente pela fermentação do
sueco de fructas ou plantas do paiz :
por
por
por
por

litro. .
garrafa . •
meio litro •
meia garrafa •

=
$o45
$o30

XI. Vinho nacional natural de ·uva ou de qualquer outra fructa ou
planta:
por
por
por
por

litro. •
garrafa •
meio litro .
meia garrata •

$<>20
$015
$OIO

$oo8

XII. Graspa de producção nacional, alcool, aguardente de canoa
ou cachaça:

por
por
por
por

litro. •
garrafa • . •
meio litro .
meia garrafa

2°, de mais de

por
por
por
por

~5°

$o6o
$040
$0~0

$C20

até 30° Cartier:

litro. •
garrafa . •
meio litro • •
meia garrafa •

$120

$o8o
$o6o
$040

Af1'!'()R JlO PODF.I'I HXF.CTJTIVO

Nota- Entende·'>!! por g-rac;pa

ou resíduos da uva.

:1

ag·uardente fubricada de bagaço

XIII. Capsul~s de acido c.ubonico para o preparo de aguas pelo
IYitema Sj>arklets e outros:
de capacidade de producção até meia gàrrrafa
de agua, por cal?sula . . . . . . •
idem idem de mats de meia garrafa de agua
até meio litro, por capsula. . • . • .
idem idem de mais de meio Iitrt> de agu.'l até
uma garrafa, por capsula • . • • • .
Idem idem de mais de uma r:arrata de agua :~té
um litro, por capsula

$020

$o3o
$o4o
$o6o

Nas capsulas de capacidade de producç.c'io superior a um litro, :t
fracção serã cobrada na razão acima.
XIV. E' isento o alcool, ag-uardente de canna ou cachaça de.~na·
turado para fins industriaes.
Nota - Entende-se por meia garralit o vasilhame de capactdade
até •/3, ou 0,333 do litro; por meio litro o que exceder de o,33J até
o,soo e por garrafa o gue exceder de o,soo até 2/3 ou o,666 do litro,
concedida uma toleranc1a até 10 •f•. No vasilhame maior de um litro,
a fracção será calculada ne.o:;AA r1~ão.
~ ;s• - PaosPIIOR(II'I :
sobre:
a) Oi de macieira, cêra on de qualquer outra especie, a Mber:
I. Caixa ou carteira, co11lendo até 6o palitos
$020
H. Cada 6o palitos a mais, nu fracção desta

quantidade, contidos na me.o;ma caixa ou
carteira

!llo2o

§ -4.- SAL:

sobre:
a) o chlorureto de sodio groSiO, moído ou triturado e o refinado
on purificado, a saber :
I. Grosso, moido ou triturado, por kilogramma ou fracção. . . . . . .
11. Refinado ou purificado, por 250 grammas
ou fracção, peso liquido . . . . •

$o2o
$025

lll. O sal grosso adquirido para ser refinado ou purificado pagará sómente o accrescimo do imposto, quando ficar provado por meio
de guia ou de nota o pagamento da primitiva taxa.
~ 5° - CALÇADO :
sobre:
a) botas compridas de montar, botinas, cothurnos, sapatos, bor·
zeguins, chinellas c sandalias de couro, pelle ou qualquer tecido de
algodão, lã, linho, palha ou seda ou simplesmente com mescla de seda,
com sola de qualquer especie;

i!i3
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~

sapatos de qualquer especie, proprlos para banhos, e alpargatas;

ç sapatos, galochas. botas e cothurnos de borracha;

) perneiras de couro ou panno, a saber :

I. Botas compridas de montar, par. • • •
11. Botinas e cothurnos de couro, pelle ou
qualquer tecido de algodão, lã ou linho,
simples ou mixto, até om,22 de comprimento, par • • . • . . . . .
111. Idem, idem, de mais de om,22, par . .
TV. Jdem de tecido de seda ou de qualquer
tecido com mescla de seda, até o..,22
de comprimento, par • . . .
V. Idem idem, de mais de o•,22, par • • .
VI. Sapatos e borzeguins de couro, pelle ou
qu11Iquer tecido de algodão, lã ou linho,
Simples OU mixto, 1!-té om,22 de COmprimento, par . • • • • • .
VII. Idem, idem, de mais de om,22, par. • •
VIII. Idem idem de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla de seda, de
qualquer comprimento, par . . • •
IX. Chinellas e sandalias de couro, pelle ou
tecido de algodão, lã, linho ou palha,
simples ou mixto, par • • • • . •
X. Idem, idem, de seda ou velludo de seda
ou simplesmente com mescla de seda,
bordadas ou não, par . . • . • .
XI. Sapatos de qualquer especie, proprios para
banhos, e alpargatas, par • . . . .
XII. Sapatos, galochas, botas e cothurnos de
borracha, até om,22 de comprimento,
par. • . . . . . • . •
XIU. Idem, idem, de mais de om,22, par
XI V. Perneiras de couro ou panno, par •

J$ooo

$200
$400

$4oo
$700

$IOO
$200

so

t

00

400

XV. São isentos :
I 0 , os tamancos communs;
2°, os sapatos de pouto de malha de lã, algodão, linho ou seda
para recem-nascidos.
Nota- Entende-se por borzeguim, o calçado grosseiro, de meia
gaspea, talão inteiriço e direito, cano curto e ilhó commum e por
alpargata a chinella de panno com sola de corda.

§ ú" -

PERFUMARIAS :

sobre todas as preparações mixtas destinadas ao nso do
toucador e outros fins, tacs como :
a) oleos, loções, cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandolinas, pós,
oastas e extractos para uso dos cabellos, pelles, unhas, lenços, etc.;
·
b) agua de colonia, aguas c vinagre aromaticos, de qualquer eq..
pede;
c) tintas para cabello e harpa ;
d) dentifrlcios ;
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e) pós, cremes e outros preparados para conservar, tingir ou ama·
ciar a pelle ;
.
f) sabões em fôrmas, paus, massa, pó ou em barra, para qualquer
fim, uma vez que 'ejam perfumados ;
g) pastilhas e lentilhas aromaticas para qualquer fim ;
h) bisnagas c lança-perfumes para tolguedos carnavalescos e
outros, a saber :
I. Productos de preço até 5$ a· duzia, cada
unidade . . . . . . •
li. Idem de mais de 5$ a duzia até IO$,
cada unidade.
. . •
III. Idem de mais de IO$ a duzia até ; 5$,
cada unidade. • • . .
.
iV. Idem de mais de 15$ a duzia até 25$,
cada unidade . . . . . .
V. Idem de mais de 25$ a duzia até 4.5$,
cada unidade. . .
VI. Idem de mais de 45$ a duzia até 6o$,
cada unidade . . . .
•
VII. Idem de mais de 6o$ a duzia até 120$,
cada unidade. . . . • • • •
VIII. Idem de mais de 120$ a duzia, cada unidade
. . . .
IX. BisnafZas e lança-perfumes para folguedos carnavalescos e outros, por 30
grammas ou fracção.

$ozo

$100
$200

$500
I$ooO

X. São isentos os oleos puros e as es.c;encias simples, que constituem materia prima de diversas industrias.
§ 7"- ESPECIALIDADES PHARMACEUTICAS:
sobre:
a} todo o remedio officinal, simples ou complexo, acompanhado
ou não do nome do fabricante, prepara.1o e annunciado nos respectivos
prospectos, rotulos ou títulos, como capaz de curar, por applicação
mterna ou emprego externo, certa molcstia, grupos de molestias ou
estados morbidos diversos, comprehendidos tambem aquelles que, embora sem os requisitos indicados, se destinem ao mesmo fim ;
b) vinhos medicinaes;
c) aguas mineraes naturaes medicinaes, de proceJencia estran~eira ~
d) ampoulas medicinaes de qualquer qualidade, ainda sem indtcação
de dóse medicinal ou outra relativa á sua applicaçtio, quer sejam acondicionadas em caixas, quer a granel, a saber:
I. Productos de preço até 5$ a duzia, cada
unidade . . . . . . . •
11. Idem de mais de 5$ a duzia até 10$, cada
unidade • . . . . . . . .
UI. Idem de mais de w$ a duzia até 15$. cada
unidade . • . . . . .
IV. Idem.dc mais de 15$ a duzia até 25$, cada
umdade . . . . . • . . .
V. Idem de mais de 25$ a duzia até 45$, cada
unidade . . . . : . . • .

$o2o
$o4o
$o6o

$o8o
$100
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VI. Productos de mais de 45$ a àuzia até6o$,
cada unidade. • . . . . . •
VII. ldeni de mais de óo$ a duzia até 12o$, cada
unidade. • . . • . • • . .
VIII. Tdem de mais de 120$ a duzia, cada unidade.

$200

$soo
I$oOO

IX. São isentas as aguas mineraes naturaes medicinaes de origem
nacional.
Nota - Não são comprehendidas ~orno especialidades pharmaceu·
ticas as bebidas, como o bmer, fernC't, cognac e outras, que, embora
trazendo nos rotulos indicação de Clll ar c o modo de serem usadas, nll.o
possam ser consideradas technicameute como especialidades pharmaceu·
ticas e cuja venda seja feita de preferencia nas casas de bebidas.
~

í!.- CONSERVAS :

sobre:
a) carnes em conserva, de produc<;<'ío nacional, acondicionadas em
latas, tinas, barricas ou caixas ;
b) carnes em conserva, de procedencia estrangeira, presuntül!,
paios, sal8ichas, linguiças, chouriços, salames, mortadellas, extractos,
caldos, geléas e outras preparações semelhantes, não medicinaes ;
c) camarões, ostras, sardinhas e peixes, de qualquer especie, em
conserva de vinagre, azeite ou de qualquer outro modo preparaàos;
d} doces de qualquer espccie c fructas; preparaàos em calda, assucar
crystallizado, massa, geléas, etc. ;
e) legumes ou fructas em conserva, simples ou misturados, em
massa, salmoura, ou de qualquer outro modo preparados;
./) fructas seccas ou passadas ;
g) massa de mostarda, molho inglez e outras preparações semelhantes;
h) biscoutos, bolachas e semelhantes, acondicionados em latas,
caixas, caixinhas, vidros, pacotes, etc. ;
i) chocolate commum ou de refeição, em pó ou em massa, a saber:
I. Carnes em conserva, de producção nacional, por kilogramma ou fracção •
11. As demais conservas, por 250 grammas
ou fracção, peso bruto.

$o20

$025

Nota - No peso bruto comprehende-se tão sómente o da mer.
cadoria no seu primeiro envoltorio, externo ou interno.
III. São isentos:
,., o xarque, bacalhau e toucinho, de qualquer procedencia ;
z•, as salsichas, linguiças e chouriços, não acondicionados em latas,
caixas, saccos, papel, etc. ;
3•, o peixe secco e o salgado ou em salmoura, acondicionados em
vasilhas de qualquer especie, comtanto que contenham mais de 10
kilogrammas ou a granel, quando de producção nacional ;
4•, os doces de fructas do paiz, acon'dicionados em folhas de bananeira e semelhantes, em papel, ou a granel, pesando menos àe
250 grammas ;
s•' os biscoutos e bolachas, a granel ;
6", os confeitos, bonbons, rebuçados e ,semelhantes;
7•, a carne de porco acondicionada em .tinas, barricas, latas e outros
volumes de peso superior a 10 kilogrammas, ou a granel.

Jl6
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IV. O imposto só incidirá sobre os productos de que tratam os
ns. 2, 4 e 5, quando acondicionados em outros envoltorios que não os
exclusivamente necessarios ao transporte ou exportação.
~

9•- VINAGRE

:

sobre:
a) o commum ou de cozinh:1, branco ou Je eM, inclusive o com·,
posto ou para conservas, como o aromatizado á l'estragon, e semelhantes;
b) acido acetico liquido, solidll ou crystaliz.tdo e glacial ou crystalizavel, a saber :
I. Vinagre :
$030
por litro. •
$020
por garTafa. •
·.
$OI$
por meio litro
$010
por meia garrafa
11. Acido acetico :
1°, liquido:
$600
por litro. •
$400
pol' garrafa •
por meio litro •
$300
por meia g·arrata •
$200
~o, solido:
por 250 grammas ou lracção
~ 10- VELAS:

sobre:
a) as de sebo, stearina, espermacete, paraffina, cêra e semelhantes,
simples, compostas ou de composição, a saber :

I. De sebo ou de qualquer outra materia semelhante, simples ou compostas, por pacote, cartucho, caixinha ou caixa, pesando liquido 250 gTammas ou fracção.
TI. De stearina, cspermacete, paraffina ou de
composição, por pacote, cartucho, caixinha ou catxa, pesando liquido 250
gramrnas ou fracção . . . . • •
HI. De cêra animal ou vegetal, simples ou compostas, por 250 gTammas ou fracção.

$oiO

$o25
$o25

IV. Ac; velas de cêra acondicionadas em pacotes, maços, caixas,
etc., pagarão taxa correspondente ao peso total de cada volume.
§

li -

BENGALAS:

sobre:
a) as de marlim, madeira ou de outra qualquer especle, a saber :

I.
11.
111.
IV.

De preço que não exceda de 5$, cada uma
Idem de mais de 5$ até Io$, cada uma •
Idem de mais de Io$ até So$, cada uma.
Idem de mais de 5o$, caü uma • • •
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§ lll - TBCIDOS:

sobre:
a) os de algodão lisos e entrançados, não especificados, crús,
brancos, tintos e estampados, em peças ou já reduzidos a saccos, constantes do n. 472 da classe 15• da actual tarifa Elas alfandegas;
b) os de algodão adamascados, riscados, lavrados, Ele listras,
salpicos, xadrez, imprensados (galff'rt!s) de phantasia, abertos ou
tapados, e outros, taes como: camoraias, cassas, fustões, setinetas, musselinas, panninhos, atoalhados, e semelhantes, crús, brancos, tintos,
estampados e bordados, constantes do n. 473 da classe rs• da actual
tarifa das alfandegas ;
c) os constantes do n. 474 ~a mesma tarifa, taes como: bt:in~, cassinetas, castores, e semelhantes, hsos, entrançados, lavrados ou 1m1tando
a lona, brancos, tintos ou estampados; cassas grossas, lisas ou emran<;adas, ~e listras ou de Xfidrez, para q~:r fim; belb~tes, belbutinas,
bombasmas e velludos hsos ou entrao
, brancos, tmtos ou estam·
pactos; felpudos proprios para toalhas e lençoes ; listrados proprios
para ponches ; lonas e meias lonas proprias para velas, cadeiras, toldos
e usos semelhantes ; talagarça e os de ponto de meia, bem come;> : filós,
gazes e demais tecidos semelhantes e os proprios para tapetes e alcatifas ;
d) brocados, telas, volantes, lhamas, vidrilhos e outros seme·
lhantes, urdidos com ouro ou prata falsos ;
e) os de lã ou de lã e algodão, taes como: alpacas, cassas,
lilás, durantes, damascos, merinós, cachemiras, princetas, serafinas,
gorgorões, riscados, royal, setins da China ; os de ponto de meia,
touquins, rissos, velludos e semelhantes, lisos, entrançados, lavrados
e adamascados; baetas, baetões, baetilhas e ftanellas, brancos, tintos e
estampados, e os proprios para tapetes e àlcatitas ;
f) casimiras, cassinetas, cheviots, flanellas americanas, sarjas, di.!lgonaes e outros semelhantes, de lã pura e de lã e algodão;
g) os de canhamaço, juta ou anialfem e semelhantes, proprios para
saccos e para enfardar, simples ou m1xtos, lisos e entrançados, crús,
tintos e estampados ;
h) os de linho, taes como: barêges e outros abertos, lonas e
meias lonas proprias para velas, toldos, cadeiras e usos semelhantes,
brins, bretanhas, cambraias, cassas, cr~uelas, irlanJas, platllhas e outros
semelhantes, lisos ou entrançados, crus, brancos, tintos, trigueiros,
riscados, lavrados ou adamascados, felpudos e estampados;
i) os de seda, como sejam : bareges, filós, garças, fumos, escomilhas
e semelhantes, lisos, lavrados, com flores e outros ornatos imitanJo o
bordado ; brocados, lhamas, télas e outros proprios para vestes sacerdotaes e ornamentos de egreja; gazes, pellucias, escomilhas, velludos
lisos, lavrados ou com flores e outros ornatos imitando o bordado; os
de ponto de meia com ou sem vidrilhos; setins, gorgorões, nobrezas e
outros semelhantes, lisos, bordados, adamascados ou com flores e outros
ornatos avelludados imitando o bordado ; os de bOrra de seda e semelhantes, crús, brancos, tintos, estampados, lavr.!ldos e broc/lés ;
.i) cbbertores e ·mantas ou colchas para cama, chales, ponches,
palas, pannos de mesa e cobertas acolchoadas ou cheias de algodão
em pasta ou de qualquer outra ma teria, de tecidos de algodão, lã, juta
ou materias semelhantes, simples ou mixtos ; alcatifas e tapetes, de
qualquer qualidade ;
k) baixeir09, cochinilhos, mantas para montaria e xergas, de qualquer qualidade ;
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l) chales, mantas, colchas, ponches, palas, pannos de mesa, cobertas
acolchoadas ou cheias de algodão em pasta ou de qualquer outra materia, de tecidus de linho ou de seda ;
m) meias de algodão, nlo especificadas, fio de escossia, lã, linho
ou seda;
n) camisas e ceroulas de meia, de algodão, lã, linho ou seda.
o) rendas, fitas, tiras e entremcios bor Jados, de algodão, lã, linho
ou seda, produzidos por machina, a sab~r :
I. Tecidos de algodão, crús, em peças ou
já reduzidos a saccos, por metro ou
fracção. • •
li. Idem idem, brancos ou tintos, em peças
ou já reduzidos a saccos, por metro
ou tracção . • • • . • • •
m. Idem idem, estampados, em peças Ou já
reduzidos a saccos, por metro uu
fracção. . . • . . . . . .
IV. Idem de lã ou de lã e algodão, constantes da lettra e do art. 4°, § 12,
por metro ou fracção • . . . •
V. Idem de lã e algodão, constantes da
lettraj do art. 4°, .§ 12, por metro ou
fracção . . . . • • . • •
VI. Idem de lã pura, constantes da mesma
lettra f do ar r. 4°, § 12, por metro ou
fracção . . . . . . • • .
VII. Idem de linho simples, crús, por metro
ou fracção.
. . . . . .
VIII. Idem idem, brancos ou tintos, por metro
ou fracção . . • . . . . .
IX. Idem idem, bordados ou estampados,
por metro ou fracção . . . . •
X. Idem idem, com qualquer outra materia,
exceptuada a seda, crús, por metro
ou fracção • • . • . • . •
XI. Idem idem, brancos ou tintos, por
metro ou fracção . . • . . .
XII. Idem idem, bordados ou estampados,
por metro ou fracção . . • . •
XIII. Idem de bôrra de seda e semelhantes,
crús, por kilogramma . . . . .
XIV. Idem idem, brancos, tintos, estampados, lavrados ou brochés, por ki·
Iogramma . . • . . . • •
XV. Idem de seda vegetal ou animal, por
kilogramma . • • • . . • •
XVI. Brocados, lhamas, telas e outros proprios para vestes sacerdotaes, lavrados ou bordados, com assento ou
tundo de ouro ou prata, constantes
do n. 577 da actual tarifa das alfandegas, por kilogramma . . • .
XVII. Idem, idem de ouro ou prata entrefina
ou falsa, por kilogramma. . • .

$010

$020

$!00

$100

$200
$o20

$030

12$(}00

6$000
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XVIII. Brocados, lhamas, telas e outros proprios para vestes sacerdotaes com
ramos soltos ou ligados, de ouro
prata com ou sem matizes, por kilogramma . . . . • . • • .
XIX. Idem, idem de ouro ou prata entrefina
ou falsa, com ou sem matizes, por
ldlogramma. • • . • . . •
XX. Volantes, lhamas, vidrilhos e outros
semelhantes, constantes do n. 48o
da actual tarifa das alfandegas, por
hllogramma • . • • • • . .
XXI. Tapetes de lã pura, em peças, por metro
ou fracção •
XXII. Idem de lã com qualquer outra materia,
de algodão, juta ou materias semelhantes, simples ou mixtos, em peças,
por metro ou fracção • • . • •
XXIII. Tecidos de canhamaço,jutaesemelhantes, crús ou tintos, em peças ou já reduzidos a saccos,por metro ou fracção
XXIV. Idem idem, estampados, em peças ou já
reduzidos a sacoos, por metro ou
fracção • • . • . . • • •
XX V. Artefactos constantes da lettra j do
art. 4", § 12, de lã pura, por unidade
XXVI. Idem, idem, de lã com qualquer outra
materia, exceptuada a seda ; de algodão, juta ou materias semelhantes,
simples ou mixtos, por unidade • .
XXVII. Idem constantes da lettra k do art. 4•,
§ 12, por unidade. . . . • .
XXVIII. Idem constantes da lettra l do art. 4",
§

7$600
4$ooo

I$600
$ISO

$o7S
$o2o
$oZ o
$300

$ISO
$200

12:

de linho, simples ou composto, por·
unidade . . . • • . • • •
$400
2•, de seda, simples ou composta, por
2$ooo
unidade . • . . . . • . •
XXIX. Rendas, fitas, tiras e entremeias bordados, de algodão,
·
simples ou mixto, de producção nacional :
até 3 centímetros de largura, por metro
ou fracção • . . . . . . •
$oo3
de mais de 3 centímetros até 10, por
$0IO
metro ou fracção • . . •
de mais de 10 centímetros, por metro
$o30
ou fracção • • • . • . . •
XXX. Idem idem, de lã ou de linho, simples ou mixto, de
producção nacional :
até 3 centímetros de largura, por metro
ou fracção . . . • . . • •
$004
de mais de 3 centímetros até 10, por
$015
metro ou tracção . . . . • .
de mais de 10 centímetros até 15, por
$o3o
metro ou fracção • . . . • •
de mais . de 15 centímetros, por metro
$050
ou fracção . • • • • . • •
I

0
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XXXI. Rendas, fitas, tiras e entremeioe de seda, simples ou
mlxta, de producç!o nacional :
até 3 centimetros de largura, por metro
$oo8
ou fracção . . . . • .
de mais de 3 centimetros até 10, por
.
$o30
metro ou fracçllo . . .
de mais de r o centimetros até 1 5, por
$o6o
metro ou fracção . .
de mais de 15 centimctros, por metro
ou fracção. . . . . . . . .
$too
XXXII. Rendas de procedencia estrangeira, de
algodão, simples ou com outras materias, por 250 grammas ou fracção. .
$250
XXXIJI. Idem idem, de lã ou de linho, simples
ou compostos, por 250 grammas ou
fracção . • • . • . . . .
$5oo
XXXIV. Idem, idem, de seda, simples ou comt$500
posta, por CJ50 grammas ou fracção
XXXV. F1tas, tiras e entremeios bordados, de
procedencia estrangeira, de algodão,
simples ou com outras materias, por
250 f!Tammas ou fracç:ío. . . .
$too
XXXVI. Idem, idem, de lã ou de linho,
simples ou com outras materias,
por 250 grammas ou fracção. . .
$250
XXXVII. Idem, idem, de seda, simples ou com
outra materia, por 250 grammas ou
1$ooo
fracção •
XXXVIII. Meias de algodiio, não cspecificndas, simples ou com
outra materia:
até om,2o de comprimento no pé, lisas,
$020
cada par . . . . . . . •
idem idem, bordadas ou rendadas, cada
par . • . . . . . .
•
$c>40
de mais de o"',2o de comprimento no
$o4o
pé, lisas, cada par . . . . .
idem idem, bonladasou rendadas, cada
$oBo
par .
Nota- Não se consideram bordadas as meias de algodão, não
especificauas, que tirercm simples frisos de seJa ou uma lettra ou
monogramma bordado com linha de alg·od:1o.
XXXIX. Meias de fio de escossia, simples ou com outra materia:
até om,2o de comprimento no pé, lisas,
cada par . . . . • . . .
$o5o
idem idem, bordadas ou rendadas,
$Ioo
cada par . . . . . . • .
de mais de om ,20 de comprimento no
pé, lisas, cada par • . . • .
$wo
idem idem, bordadas ou rendada!!,
$200
casa par .
XL. Meias de lã ou de linho, simples ou com outra materia:
até om,20 de comprimento no pé, lisas,
$o50
cada par . . . . . . . •
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.Meias de lã ou de linho bordadas ou
rendadas, cada par .
. • .
$ICO
de mais de om ,20 de comprimento no
pé, lisas, cada par . . . . .
$1 oo
idem idem, bordadas ou rendadas,
$200
cada par .
XLL Meias de seda, simples ou com outra materia:
até om ,zo de comprimento no pé, lisas,
$IOO
cada par • . . . . . . •
idem idem, bordadas ou rendadas, cada
par. . . . • • . . • •
$zoo
de mais de o"',2o de comprimento no
$20D
pé, lisas, cada par . • • . ..
idem idem, bordadas ou rendadas,
· cada par •
$4oo
XLII. Camisas 1e ceroulas de meia:
de algodão, simples ou com outra
materia, por unidade . . . •
$roo
de lã ou de linho, simples ou com
outra materia, por unidade . .
$2oo
de seda, simples ou com outra materia, por unidade •
$5co
XL UI. Os tecidos de seda, quando misturados com outras ma terias,
ragarão as taxas correspondentes da materia predominante, c quando
se compuzerem de partes ig-uaes, isto é, quando tiverem a trama ou
urdidura toda de outra matcria, pag-arão as respectivas taxas com abatimento de so "/o.
XLIV. Os tecidos recebidos ou adquiridos, fóra dos casos do
art. 70, para alvejar, tingir ou estampar, pagarão sómente o accrescimo
do imposto, quando ficar provado por meio de guia ou de nota, o pagamento da primitiva taxa.
XL V. (Js retalhos de tecidos de algodão, juta c linho, crús,
brancos, tintos, estampados ou bordados, quando não excederem de
rm,so, pagarão o imposto na proporção de 200 grammas ou fracção,
por um metro.
XL VI. São isentos :
r•, os panninhos envernizados e os transparentes proprios para
mappas ou plantas ;
zo, os tecidos gommados ou encerados proprios para forros de
livros.
§ 13- EsPARTILUOs:

sobre:
a) 011 de algodão, linho ou seda, a saber:

I. De algodão ou linho, lisos ou guarnecidos
com rendas ordinarias ou fitas, um . .
II. Idem idem, guarnecidos com rendas finas ou
bordados, um • . • . . . • .
li I. De tecido de seda, de qualquer especie, um
Nota -Considera-se renda fina a de filó de algodão ou de quaJ.
quer qualidade de seda.
Poder Executivo- 1916- Vol. II •

ll

AUTOS Dll PODEI\ EXJ<:CUT!VO

~ I .j -

V INIIOS ESTHANGEIHOS:
sobre:
a) os natumcs de uva ou qualquer outra fructa ou pllul~,
a saber :
I. Até qo de alcool absoluto :
por litro. .
por garrafa.
por meio litro .
por meia garrafa
li. De mais de qo de alcool absoluto até 24°:
$IBO
por litro. .
$120
por garrafa . •
por meio litro •
$090
$0Óü
por meia garrafa
lll. De mais de 24° de alcool absoluto :
por litro. •
$300
$200
por garrafa .
por meio litro .
$I 50
$100
por meia garrafa
IV. Champagne e outros vinhos espumosos semelhantes :
$6oo
por litro. •
por garrafa . .
$.too
por meio litro .
$300
por meia garrafa
$2oo
§ I 5 -PAPEL DE FORR,\R CASA:
sobre:
a) o pintado, estampndo, dourado, prateado ou avelludado 1
a saber:
I. Pintado c estampado, de qualquer qualidade, por peça de nove metros ou
fracção . . . . • . . • . .
$030
11. Idem, idem, proprio para guarnição, por
peça de nove metros ou tracção. . •
$o6o
III. Com dourados, prateaqos. ou avelludados,
$200
por peça de nove metros ou fracção. •
IV. Idem, idem, proprio para guarnição, por
peça de nove metros ou fracção •
$4oo
§ 16- CARTAS DE JOGAR :
sobre :
a) as de qualquer typo ou qualidade, a saber:
I. Por baralho. •
$soo
li. São isentas as cartas até om,u5 de comprimento, considerad:u
como brinquedos.
§ I 7 - CHAPÉOS :
sobre:
a) os de sol ou chuva, com cobertura de lã, algodão, linho ou seda
pura ou com mescla de qualquer materia, simples ou enfeitados;
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b) bs de cabeça, para homens, senhoras e crianças, de crina, madeira, palha, castor, seda, tecidos de algodão, lã, linho, seda ou outra
qualgucr qualidade semelhante; de pellica, camurça ou outra qualquer
pclle ;
c) boncts c gorros de feltro, madeira, palha, castor, lebre, ou
qualquer tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente com mescla
de seda e semelhantes; de pellica, camurça ou outra qualquer pelle,
a saber :

C!tapéos para sol ou clzuJ•a

11.
Ill.

IV.
V.

Com cobertura de lã, linho ou algodão,
simples ou enfeitados com rendas, franjas, ou bordados das mesmas especies
das coberturas, um . . • . • .
Idem de seda pura ou com mescla de qualquer ma teria, simples ou enfeitados com
rendas, franjas ou bordados, um • •
Idem de qualquer tecido, com cabos de
prata ou com lavores deste metal, um.
Idem idem, com cabos de ouro ou platina
ou com lavores destes metaes, um. •
Idem idem, com cabos de qualquer especie, guarnecidos com pedras preciosas, um.

5$ooo

Clzapéos de cabeça
(para homens e meninos)
VI. De crina, madeira, palha de arroz, trig·o
c semelhantes, um . . • • • •
V I f. De feltro, castor, lebre e semelhantes, pel·
lica, camurça ou outra qualquer pelle,
um . • . • .
. • • •
VIII. De palha do Chile, Perú, .Manilha e semelhantes, até o preço de 20$, um. .
JX. Idem idem, de preço acima de 2o$, um
X. De pcllo de seda de qualquer qualidade,
de mola c claques, um. . • . •
XI. De lã e de tecidos de algodão, lã ou
linho, simples ou mixtos, um . • .
XII. De qualquer tecido de seda on simplesmente com mescla de seda, um • •

$500
$300

2$ooo
2$ooO

$300
$500

(para senhoras c meninas)
XIII. De preço até ro$, um • • • •
XIV. Idem de mais de IO$ até so$, um.
XV. Idem de mais de so$, um •

lJonets e gorros
XVI. De feltro, madeira, palha ou de tecido
de algodão, lã ou linho, simples ou
mixto, um •

$IOO
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XVll. De castor, lebre c semelhantesj pe!lica,

camurça ou outra qualquer pe le ou de
qualquer tecido de seda ou simplesmente com mescla de seda, um

$3•JO

XVIII. Os chapéos para sol ou chuva, com cobertura de lã, linho
ou algodão, guarnecidos com renda, franja, bordados de seda, e fio
de ouro ou prata, pagarão a taxa dos de cobertura de seda.
XIX . .São i<;cntos :
1•, os chapéos nacionaes de palha ordinaria, sem carneira nem fOrro.
cujo preço não exceda de 2$ooo ;
zo, as fOrmas, cascos, carapuças ou carcassas de palha, pello, lã ou
de outra qualquer materia, destinaLlos á confecção de chapéos, bonets
ou g-orros ;
3", os chapéos de sol até o"',25 de comprimento de varetas, considerados como brinquedos;
4•, os chapéos de couro proprios para tropeiros.
~ 1 8 - DISCOS PARA GRAMOPHONES:

sobre:
a) os para gramophoncs ou instrumentos sem.;:lhantes, a saber :

I. Simples:

.

. om,30,
. .
. .
.om,4o,

até o"', 20 de diametro, um
de mais de o"',2o de diamctro até
um.
de mais de om,30 de dia metro até
um.
de mais de om,.lO de diametro, um.
li. Duplos:
até o"',2o de dinmctro, 11111
de mais de om,20 de dia metro até
um.
de mais de o"',3o de dia metro até
um . . . . • .
de mais de o"',4o de diamctro, um.

.

.

. . .

$o50
$100

$300
$500
$100

om,30,

. 0"',40,
..

$200

$600
I$ooo

,;:
'S IQ- LOUÇAS É VIDROS:

sobre :
a) apparclhos c peças de louça de qualquer fórma ou feitio, ·não
classificados, constantes do n. 6-15 da classe :JI" da actual tarifa das ai·
fandegas;
b) vasos c jarras para flores, frascos para agna de cheiro, estatuas,
figuras, imagens, medalhões c outros objectos ele ornamento, para cima
de mesa,- de louça, constantes do n. 650 da mesma classe e tarifa;
c) frascos para agua de cheiro, vasos e jarras para flores, bustos,
figuras c quaesquer outras peças de luxo e adorno,- de vidro, con·
stantes do n. 66o da mesma classe e tarifa;
d) obras não classificadas para o serviço de mesa, como : copos,
calices, garrafas, compoteiras, pratos, tructeiras, assucareiro:>, saleiros,
galheteiros, colheres, porta-facas e objectos semelhantes, - de vidro ;
1dem para outros usos, como : bocetas ou caixas para qualquer fim, licoreiros, verre d'eau, téte-à-téte, jarros, bacias e mais pertenças de lava-
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torio, vasos e frascos grandes de pharmacia, padaria e confeitaria, de
bocca larga, esmerilhaâos ou não, escarradeiras, açucenas para castiçaes, mangas, cupulas, globos, redomas, chaminés para candieiro, reflectores, lampeões e lamparinas, tinteiros, pesos para papeis, maçanetas
para portas e janellas, e objectos semelhantes,- de vidro, constantes
do n. 665 da mesma classe e tarifa, a saber:
I. Louça de pó de pedra branca (n. r), por

kilogramma • • • • . • • •
li. Idem de granito {n. 2), por ldlog-ramma
III. Idem de pó de pedra ou gramto com
frisos, orlas ou bordas de qualquer cOr;
de cOr de cobre e semelhantes, esmaltada, preta de qualquer qualidade, de
pó de pedra do Japão e semelhantes
e de pó de pedra ou granito de qualquer qualidade com quaesquer dourados
{n. 3), por kilogramma • . • • .
IV. Idem de porcellana branca (n. 4), por kilogramma • . • • . . . • •
V. Idem idem, com qualquer douradura,
pintada, estampada ou esmaltada e
pintada, estampada ou esmaltada com
qualquer douradura (n. 5), por kilogramma . . • . . . . . •
VI. Idem de biscuit (n. 6), por kilogramma.
VII. Vidros lisos, moldados, esmerilhados ou
foscos (n. I), por kilogramma. • .
VIII. Vidros lapidados e lavrados no todo ou
em parte (n. 2), por kilogramma .

$o6o
$roo

$I6o
$r8o

$240
$240
$o65
$r8o

IX. Os productos nacionaes acondicionados em volumes de
kilogrammas ou mais, pagarão o imposto com reducção de 5 "lo para
quebras.
X. E' isenta a louça de pó de pedra manufacturada na fabrica
Santa Catharina, no Estado de S. Paulo, devendo, porém, para gozar
da isenção, trazer assignalada, de fórma indclevel, a marca da tàbrica.
Notas:
r•, não serão reputadas de vidro n. 2 as garrafas, compoteiras
e quaesquer outras peças semelhantes, lisas, de vidro n. I, que apenas
tiverem lapidados os botões ou remates dos tampos e as rolhas ;
2", no peso dos objectos de louca ou de vidro fica comprehendido
o das pertenças de outras materias que os acompanharem e que delles
se não puderem separar ;
.
3", ás mer~a~orias estrang~iras applicam-se as disposições do
art. 38 das prehmmares e da ultrma parte da nota 87• da actual tarifa
das alfandegas.
20

§

20- FERRAGENS :

sobre:
a) parafusos, pregos, taxas, arestas e rebites, a saber :
I. de ferro ou de aço, constantes dos ns. 749
e 75I da actual tarifa das alfandegas,
simples, por 250 grammas ou fracção· •
$OIO
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IJ. Idem, idem, com cabeças de outra qualquer
materia, por 250 grammas ou fracção •
III. De cobre e suas ligas, simples, por 250
grammas ou fracção •
IV. Idem idem, com cabeças de outra qualquer
materia, por 250 grammas ou fracção •

$015
$015
$025

§ 21. O imposto por meio de guia será cobrado do total resultante
da somma das medidas ou dos pesos de cada peça ou volume d(l; persi.
§ 22. São tambem isentos do imposto de consumo:
a) as especialidades pharmaceuticas, tecidos e mais objectos im·
portados directamente pelas mesas administrativas dos estabelecimentos ·
de caridade e de assistencia hospitalar, comtanto que sejam destinados
ao uso c tratamento dos assistidos ;
b) os artigos importados para provisão dos officiaes c tripolantes
das embarcações estrangeiras ;
c) os artigos fabricados em estabelecimentos publicas federaes,
estaduaes e municipaes, quando não se destinarem a fornecimento ao
commercio ou a particulares;
d) os productos dos estabelecimentos particulares de ensino ou de
caridade, para fornecimento gratuito aos alumnos on assistidos;
. e) os productos que tiverem de ser exportados para o estran•
gCJro pelos proprios fabricantes ;
f) os artigos que a fabrica produzir c applicar no preparo ou con•
fecção de outros artigos no mesmo estabelecimento ;
.g) as amostras de diminuto ou de nenhum valor commercial, para
distnbuição gratuita.
Art. 5. 0 Quando a cobrança do imposto se achar ligada á cir·
cnmstancia do preço, o regulador para a dita cobrança será:
a) para os productos nacionaes, o preço de venda da fabrica. Nas
perfumarias e especialidades pharmaceuticas, o preço será o de uma
Juzia; nos chapéos para cabeça e nas bengalas, será o de cada objecto ;
b) para os productos importados, o preço que houver sido cal·
culado nas allandegas por occasião do despacho. Para esse calculo
as repartições aduaneiras levarão em conta apenas o valor das mer·
cadorias (inclusive o frete) ao cambio do dia, c os direitos, addicionando
ao total w •f o·
§ I. o Não serão computados os descontos por qualquer motivo
feitos sobre os preços de venda.
§ 2.• No preço não se comprehendem as despezas de embalagem.
scg·uro, commissão de agentes e outras (salvo o frete das estrangeiras)
até o ponto do destino das mercadorias, desde que sejam facturadas
distinctamente.
§ 3·" Os productos vendidos em leilão nas alfandegas e os que, por
terem sido abandonados, o forem em hasta publica ou por concurrencia,
nos termos do art. 89, §§ I 0 e 3", pag-arão o imposto segundo o preço
·
da arrematação ou da venda.
~ 4· o Para execução da Jettra a deste artig-o, GS fabricantes de·
verão supprir as estações fiscaes das tahellas de que tr:ata o art. 8o, a,
n. Xlll, cuja cxacticlão será verificada pelas mesml\s. e·stações. fiscaes·
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CAPITULO III
DO REGIST.RO

Sua cobrança e fiscalização
Art. 6. • Ninguem poderá fabricar ou expor á venda productos su·
jeitos ao _imposto de consumo, sem que esteja habilitado com o competente regtstro.
Art. 7·" O registro é constituído por meio de um certificado ou
patente expedida pela repartição fiscal competénte, de accórdo com as
disposições deste regulamento, e a sua concessão será obtida mediante
pagamento de emolumento ou gratuitamente.
Art. 8.• Na obrigação do registro estão comprehendidos:
a) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer em residencia
particular, comprehendidos os depositas situados fóra das sédes das fabricas, desde que façam vendas ;
b) os commerciantes, ainda que negociando por meio de amostras,
encommendas ou á consignação ;
·
c) os mercadores ambulantes, por conta propria ou alheia;
d) os agentes commerciaes ou prepostos de estabelecimentos si·
tuados fóra âo paiz, ainda que negociem por meio de amostras ou só
recebam encommendas, valendo o registro neste caso para toda a
União.
Art. 9·" Os emolumentos de registro, pagos pelas especies do
imposto enumeradas no art. t• de que se fizer fabrico ou commercio,
obedecem á seguinte tabella :
a) fabricas :
I. Trabalhando com operarias até 6, por
4o$ooo
emolumento, até 3 . • . •
11. Idem com mais de 6 operarias até 12, por
I00$000
emolumento, até. 3 . . • . . .
III. Idem com mais de 12 operarias ou com
força motora ou apparelhos de capacidade de producção superior á desse nu. mero de operarias, um só emolumento . 4oo$ooo
b) depositas de fabricas, nos quaes sejam feitas
vendas, mercadores ambulantes por conta
propria ou alheia e casas commerclaes
200$000
por grosso, por emolumento, até 2 • •
c) mercadores ·ambulantes por conta propria
ou alheia e casas commerciaes exclusivamente retalhistas de uma só especie tributada. • . . . . . . . . .
•6o$ooo
d) mercadores ambulantes por conta propria
ou alheia ou casas commerciaes retalhistas de mais de uma especie tributada,
por emolumento, até ;1.
40$ooo
§ r.• No computo dos operarias serão levados em conta os que
trabalharem fóra do estabelecimento.
§ z.• O registro de fabrica dá sómente direito·á venda, por grosso
bl.l a varejo, do rcspectÍ\'O producto, pelo que será independente do
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reg·istro de commercio de producto de outra procedencia, o qual deverá
ser pago de accõrdo com o commercio exercido.
~ 3. 0 Os mercadores ambulantes c casas commcrciaes de duas espe·
cies tributadas, sendo uma por grosso e outra a retalho, pagarão pela
primeira 200$ e pela segunda 40$000.
§ 4·" Os lavradores que produzirem annualmente até 2o.ooo litros
de alcool, aguardente de canna ou cachaça, ou vinho natural de fructas
ou plantas, quando não empregarem exclusivamente, como materia
prima, productos de sua lavoura, pa!S'arão 4o$o00· Os que de qualquer
modo produzirem mais de 2o.ooo litros até 40.000 pagarão IOO$, e
os que excederem esta producção pagarão 4oo$ooo. Servirá de base para
o calculo da producção a média dos tres annos anteriores ou, quando
se tratar de industria nova, o confronto com a producção de estabelecimento semelhante.
Art. 10. Ainda como elemento de fiscalização e estatística será
concedido registro obrigatorio, gratuito :
a) aos fabricantes, commerciantes e mercadores ambulantes que já
houverem pago o maximo dos respectivos emolumentos ou, quanto aos
fabricantes, dous emolumentos de 40$ e um de 100$ ou vice-versa, e,
quanto aos commerciantes e mercadores ambulantes, um emolumento
de 2oo$ c dons de 40$ooo ;
b) aos depositas exclusivos das fabricas, quando estabelecidos no
mesmo municipio ou quando dependentes da mesma repartição fiscal,
desde que nelles não se façam vendas a retalho ;
c) aos depositas fechados de casas commerciaes, mercadores ambulantes e fabricas, desde que nelles não se effectuem vendas ;
d) aos armazens dos empreiteiros das estradas de ferro e obras de
portos e aos dos fazendeiros para a venda unicamente aos seus empregados ou operarias;
e) aos armazens, pharmacias, etc., das cooperativas, para supprimento exclusivo dos associados, quando tenham portas abertas para
a via publica ;
f) ás salinas em que a ev~tporaç.'io ao sol e ao vento fõr o unico
processo industtial ;
g) aos lavradores que fabricarem alcool, aguardente de canna ou
cachaça, ou vinho natural de fructas ou plantas, empregando sómente o
producto de suas lavouras, quando a producção annual daquelles artigos não exceder de 20.000 litros englobadamente;
h) aos estabelecimentos particulares de educação que fabricarem artigos para a venda aos proprios alumnos;
i) aos asylos e casas de cariJade ou de assistencia, particulares,
que fabricarem productos para commercio;
j) aos fabricantes que trabalharem sem officiaes ou aprendizes no
interior de suas casas, ainda que empreguem materiaes seus, não se considerando como officiaes ou aprendizes a mulher que trabalhar com o
marido, os filhos solteiros com os paes, e os serventes indispensaveis.
Paragrapho unico. Os registros de que tratam as lettras b e c
deste artigo serão concedidos mediante exhibição do registro pago
dos estabelecimentos nellas referidos.
Art. 11. São isentos do registro:
a) os estabelecimentos publicos federaes, estaduaes e municipaes
que fabricarem productos sujeitos ao imposto de consumo ;
b) as pharmacias das associações beneficentes para fornecimento
exclusivo e gratuito dos socios, quando montadas no interior dos
estabelecimentos;
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c) os armazens, despensas, pharmacias, etc., de instituições de ca~
ridade, para fornecimento g-ratuito a necessitados, quando montados
no interior dos estabelecimentos ;
d) os botequins e restaurantes de clubs recreativos, quando desti·
nados ao fornecimento exclusivo dos socios e convidados;
e) os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de instaJ.
lação provisoria, nos Jogares em que se der ajuntamento publico
durante os festejos, manobras militares, etc. ;
j) os estabelecimentos industriaes que tiverem ou fabricarem ar·
tigos sujeitos ao imposto de consumo, apenas como materia prima das
respectivas inrlustrias ;
g) os caixeiros viajantes ·ou empregados de estabelecimentos registrados, incumbidos de vender mercadorias por meio de amostras;
h) os estabelecimentos que tiverem productos tributados destinados
exclusivamente aos misteres de sua profissão ;
i) os restaurantes ou botequins de navios e wagons de estradas
de ferro.
Art. I2. O registro será concedido pela estação fiscal a cujb cargo
estiverem a fiscalização do commercio e fabrico e a venda de estam·
pilhas para productos nacionaes.
·
Art. 13· O prazo para pagamento do registro ou obtenção da pa·
tente gratuita, será :
a) de oito dias, para os que imciarem o commercio ou fabrico•
pag!)ndo o emolumento integral qualquer que seja a época do inicio;
b) antes do inicio do commercio, para os mercadores ambulantes;
c) de I de janeiro a 31 de março, para os que tiverem de renovar
as respectivas patentes.
Art. I4. Para obtenção do registro, os interessados apresentarão á
estação fiscal competente uma guia organizada conforme o modelo I, na
qual mencionarão, pelos títulos constantes do art. I 0 , os productos de seu
commercio ou fabrico, devendo os mercadores ambulantes mencionar
tambem o numero de suas caixas ou vehiculos.
Paragrapho unico. A guia de que trata este artigo será acompa•
nhada da patente do anno anterior, quando se tratar de renovação do
reg·istro.
Art. 15. Na guia de que trata o artigo antecedente o agente fiscal
respectivo informará sobre a importancia a ser cobrada, indicando os
productos, ·os competentes emolumentos e os artigos de registro gra·
tuito, ou dirá se os preceitos regulamentares se oppõem á concessão do
registro.
·
§ I .• Na falta daquelle agente, serão ~sas informações prestadas
pelo que estiver de plantão ou por empregado que fôr designado pelo
chefe da estação fiscal ou então este verificará as condições do pedido.
§ 2. • Preenchidas essas exigencias o registro será concedido, sem
mais formalidades, fornecendo-se a patente de que trata o modelo li ;
nos casos, porém, de duvida ou de opposição, a guia será submettida á
decisão do chefe da estação fiscal.
. § 3. o A patente mencionará, especificada e minuciosamente, pelos
títulos referidos no art. 1•, os productos para os quaes for concedido
registro, quer pago quer gratuito, assim como o numero do vehiculo
ou caixa do mercador ambulante.
§ 4. o No registro para o commercio de bebidas fica comprehendido
o de vinhos estrangeiros.
·
Art. I 6. O registro para o commercio por grosso só será concedido a quem vender por atacado, e o gratuito sómente para o producto
de que o registrado fôr de facto vendedor ou fabricante.
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Paragrapho unico. Considera-se como atacadista o negociante que
fizer vencL1. habitual por grosso.
Art. 17. Os commerciantes e fabricantes que tiverem venda am·
bulante serão obrigados a tantos registros quantas for7m as pessoas ?U
vehiculos empregados nessa venda, e a patente expedtda para esse. fim
só será valida na zona fiscal da repartição que a houver concedrdo,
sa.lvo quando no mesmo município houver mais de uma collectori~.
Art. r8. Todas as vezes que no correr do anno alterar a catcgona
ou classificação do commercio ou fabrico, de modo a sujeital-o a um
emolumento maior de reg-istro, ou quando addicionar um outro ramo
Je negocio ou fabrico não comprehendido na sua patente e sujeito a
emolumento, será o contribuinte obí-igaclo ao pagamento da diiTerença,
dentro de rs dias, depois da alteração, ou de oito, depois que fôr intimado.
Paragrapho unico. Os prazos de que trata este artigo serão os
mesmos para os registros gratuitos.
.
Art. 19. Quando fôr pago emolumento menor que o dev1do )?elo
commercio ou fabrico, será intimado o contribuinte a satisfazer a dtiTcrcnça dentro do prazo de 15 dias.
Art. 'lO. As intimações de que tratam os artigos antecedentes
serão lançadas no verso das patentes c dellas o agente fiscal dará conhecimento por escripto á repartição do local.
Art. 21 • Para o pagamento dos accrescimos de emolumento constantes da ultima parte do art. r B, nã() será levado em conta o que
houver sido cobrado por outra especie do imposto.
Art. 22. Os devedores de multa por infracção deste regulamento
e de taxas de mercadorias sonegadas ao pagamento do imposto, não
poderão obter, renovar ou translerir para outrem o seu registro, nem
alterar a firma concessionaria do mesmo, sem prévio pag-amento ou
deposito da multa e do valor da sonegação.
Paragrapho unico. No caso de transferencia ou alteração de firma,
quando o estabelecimento estiver sob pressão de auto, a transferencia
ou alteraçJo só será autorizada mediante deposito do maximo da pena
relativa á infracção autoada, inclusive o valor da sonegação, ou, si o
successor ou a nova firma, por meio de uma declaração revestida das
formalidades legaes e com garantia idonea, si fôr exigida, assumir a
responsabilidade do pagamento da divida que provier da decisão do
mesmo auto.
Art. 2:). As transferencias do registro por acquisição do estabele·
cimento ou alteração de tlrma deverão ser requeridas pelos novos possuidores á estação fiscal competente, no prazo de Ao dias, instruido o
pedido com a patente de regtstro ela antiga firma c mais documentos
comprobatorios do alleg·ado.
Art. 24. A mudança de local, de fabricante ou commerciante ou
do numero do vehiculo do mercador ambulante, deverá ser communicada á estação fiscal competente, dentro de 15 dias, por meio de
requerimento acompanhado da respectiva patente de registro, e só aproveitará para validade do mesmo registro, em qualquer ponto do r.aiz,
quando se verificar a mudança com todas as mercadorias e utensiiios.
Paragrapho unico. No caso de mudança para loc..1.lidade sujeita a
repartição dil!ercntc da que concedeu o registro, deverá o interessado
solicitar desta uma guia, conforme o modelo III, que servirá para instrnir seu requerimento a outra estação fiscal.
Art. 25. Ac; translcrcncias de registro, mudanças de local e
alteração do numero dos vehiculos, depois de autorizadas, serão avcr·
badas nas respectivas patentes c notadas no livro de que trata o art. 30, .
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Art. 26. O comprador será responsavel pelas dividas do vendedor,
excepto:
a) si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica, por
motivo ·de acção judicial ;
b) si o houver de espolio ou massa fallida, comtanto que o titulo
de acquisição o isente da responsabilidade do antigo possuidor.
Art. 27. A patente de registro ficará sem elfeito :
a) quando as transferencias ou mudanças e a alteração do numero
do vehiculo não forem requeridas nos prazos estabelecidos nos arts. 23
e 24;
b) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro proprie·
tario do estabelecimento.
·
Art. 28. Quando o contribuinte houver pago registro de classe
superior ao seu commercio ou thbnco, não gozará das vantagens
inherentes á mesma c poderá requerer a restituição do excesso do
emolumento pago.
Art. 29. As patentes de registro serão cxhibidas ao agente do
fisco sempre que forem reclamadas.
Paragrapho unico. Aos mercadores ambulantes que deixarem de
exhibir a patente de registro, serfto apprehendidas as mercadorias
sujeitas ao imposto de consumo, ainda que estampilhadas, as quaes
só lhes serão restituídas mediante a apresentação da referida patente.
Art. .)o. As estações fiscaes incumbidas da concessão do registro
terão um Jiv!'o organizado de accôrdo com o modelo IV, no qualfarão
o cadastro g·eral dos estabelecimentos e indivíduos registrados e
averbarão, de conformidade com o art. 25, as alteraçõ~<J occorridas.
Paragrapho unico. Este livro será conservado na repartição e
poderá servir para mais de um exercício.
CAPITULO IV
DAS ESTAMPILHAS E SUA VENDA

Art 31. As estampilhas destinadas á cobrança do imposto de con·
sumo, quer para os productos nacionaes, quer para os estrangeiros,
serão de fórma rectangular e de cinta, e de dn:1s côres - verde - para
OS nac:ionaes, C encarnada -para OS estrang-eiros, sendo :l.CCOillmO•
dadas ás disposições do art. 4°.
Art. 32. Haverá estampilh::J.s cspcciaes:
a) para o fumo destiado, migadc ou picado, de producção nacional,
destinado ao fabrico de ci~arros ou cigarrilhas (rectangulares, com as
declaraçües : - Fmw- TALÃO- GUIA);
b) para o sal grosso, de producção nacional, os tecidos, louças,
vidros e ferragens, de qualquer procedencia, o fumo em corda ou em
folha e o peixe a granel, de procedencia estrangeira (rectangulares,
com as declarações : - TALÃO- GUIA) ;
c) para os cigarros e cigarrilhas em maços, de procedencia estran·
geira (cintas) ;
·
d) para os cigarros e cigarrilhas de producção nacional, prepa·
rados nas fab~icas de fumo desfiado, migado ou p!cado (recta11gulares,
para as carte1ras, caixas, etc. e cintas, para os maços);
e) para os cigarros e cigarrilhas de producção nacional, prepa·
rados com fumo recebido de outro estabelecimento (rectangulares,
para as carteiras, caixas, etc. c cintas, para os maços ) ;
para os charutos de producção nacional (cintas);
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g} para os phosphoros de producção nacional (rectangulares);
h) para o alcool, aguardente de canna ou cachaça, de producção
nacional (cintas) ;
i) para os baralhos de cartas de jogar, de qualquer procedencia
(recta11gulm·es );
j) para os vinhos natumes, de qualquer procedencia (cintas).
Paragrapho unico. Compete á Directoria da Receita Publica indicar
as taxas, formatos e dimensões das estampilhas para, depois de pre-

parados os desenhos pela Casa da Moeda, serem submettidos á approvação do Ministro da Fazenda.
Art. 33 . Os typos, formatos, cõres e valores das estampilhas
poderão ser modificados pelo Ministro da Fazenda, precedendo proposta da Directoria da Receita Publica, de accórdo com as exigencias ·
da fiscalização e da cobranca do imposto.
Art. 34· O preparo e' o deposito geral das estampilhas serão na
Casa da Moeda.
Art. 35· A Casa da Moeda terá um livro de registro do qual deverá constar especificadamente o movimento de entrada e de sahida
das estampilhas, de fórma a se poder conhecer promptamente o movimento de cada repartição, e, bem assim, um outro em que mencionará
a data do inicio da distribuição e venda das estampilhas de cada valor,
com a designação dos respectivos signaes característicos.
§ r. o Do livro de registro de emissão das estampilhas dar-se-hão
as certidões que forem requeridas.
§ z.o Os formatos, côres c applicação das estampilhas far-se-hão pu·
blicos por meio de circular do Ministro da Fazenda.
Art. 36. A Casa da Moeda org·anizará albuns contendo specimens
de todas as formulas em circulação.
§ 1. o Estes albuns serão remettidos ás collectorias, mesas de
rendas e mais repartições arrecadadoras e fiscalizadoras do imposto,
para servirem nas mesmas e serem distribuídos aos agentes fiscaes
ou quaesquer outros empreg-ados incumbidos da fiscalização, ficando o
encarregado da distribmção responsa vcl pelos albuns cujo destino não
justificar.
§ 2. 0 Os albuns serão confiados mediante carga aos collectores,
administradores e thesoureiros e serão entregues aos agentes fiscaes
ou outros empregados mediante termo de responsabilidade, conforme
o modelo XXXIX.
§ 3·o Os albuns serão exhibidos aos chefes das repartições ou aos
inspectores sempre que forem exigidos.
§ 4. 0 A nenhum responsavel, quando deixar o exercido do
cargo, será abonado o respectivo vencimento ou entregue a fiança,
sem que restitua o album em seu poder ou indemnize a respectiva
importancia, sob pena de ser a mesma deduzida do vencimento a pagar
ou da fiança a entregar. Si estas garantias não cobrirem a responsabilidade, a dilTerença do valor será cobrada pelos meios leg·aes.
~ 5. 0 As estações fiscaes- terão um livro caixa, conforme o modelo
XXXVIII, para escripturar o movimento dos alludidos albuns.
. Art. 37. Para a cobrança do imposto, as estampilhas serão vendidas:
a) n_o Districto Federal, pela Recebedoria e pela Alfandega do Rio
de janeiro;
b) no Estado do Rio de janeiro, para o município de Nictheroy, pela
Recebedoria do Districto Federal; em Macahé, pela Mesa de Rendas,
e nos demais municípios, pelas respectivas estações arrecadadoras;
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c) nos outros Estados, pelas delegacias fiséaes, alfandegas, mesas
de rendas e estações arrecadadoras, nas respectivas zonas fiscaes.
Art. 38. As repartições encarregadas da venda e supprimento das
estampilhas requisitarão o fornecimento necessario:
a) a Recebedoria do Districto Federal, a Alfandega do Rio de
janeiro e as delegacias fiscaes, directamente á Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras do Estado do Rio de Janeiro, á
Directoria da Receita Publica ;
c) as estações arrecadadoras dos outros Estados, ás respectivas
delegacias fiscaes, excepto as mesas de rendas alfandegadas que se
fornecerão por intermed~o das repartições a _que estive~em sub<?rdinadas ·
ou por onde fór detenmnado pela Dtrectona da Receita Publica.
§ I. o A Directoria da Receita Publica superintenderá todo o serviço
de fornecimento de 'estampilhas.
§ 2.• A mesma Dircctoria poderá não só determinar, conforme as
exigencias da arrecadação, que o fornecimento seja feito directamente a
qualquer rer.artição dos Estados, como autorizar a requisição dírecta
àas estampilhas, ou, ainda, ordenar a remessa a qualquer repar·
tição, quando se tornar necessario ao serviço do imposto.
Art. 39· As estampilhas serão vendidas:
a) para os productos estrangeiros, aos importadores registrados e
aos particulares que importarem artigos para o consumo proprio ;
b) para os productos nacionaes, aos fabricantes, aos depositarias
de fabricas de tecidos, aos commerciantes por grosso de alcool, aguardente de canna ou cachaça e de vinho natural nacional de que trata o
art. 83, aos negociantes por atacado exportadore~ de sal grosso, devidamente registrados, e aos estabelecimentos de que trata o art. I I, a;
c) para os productos de qualquer procedencia, aos negociantes registrados, aos leiloeiros ou aos particulares, para applicação em mercadorias apprehendidas, vendidas em leilão ou hasta publica e havidas
em inventario ou fallencia c para supprir qualquer falta devidamente
justificada.
Art. 40. As estampilhas serão adquiridas na estação fiscal compc·
tente, pela seguinte fórma :
a) para os productos estrangeiros, na medida exacta da quantidade
e qualidade dos artigos importados, mediante as guias do IIIOdelo V,
organizadas de accôrdo com a nota do despacho que deverá conter
todos os dados necessarios á cobrança do imposto. Terminada a conferencia, o empregado competente visará a guia, si estiver exacta, ou
annotará a differença veriticada tanto na mesma guia como na nota de
despacho;
b) para os productos nacionaes, mediante as guias do mo.
delo VI;
c) para os cigarros c cigarrilhas fabricados com fumo recebido de
outro estabelecimento, mediante as guias do modelo VII ;
I. Pelos fabricantes, devidamente registrados, em importancia nunca
inferior a 25$ para os constantes do n. III da lettra a do art. 9", e
H>$ para os demais, excepto pelos de que tratam as lettras g, h, i e j
do art. 10, cujo limite mínimo será de S$ooo ;
Il. Pelos depositas de fabricas de tecidos e commerciantes exporta·
dores de sal g!"osso, em quantia nunca inferior a 25$ooo ;
UI. Pelos negociantes por grosso de alcool, aguardente de canoa
ou cachaça ou de vinho nacional natural, na quantidade exacta do prodt>::to recebido do lavrador;
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d) para as hypotheses da \ettra c do art. 39, em qualquer impor..

tancia.
~ 1. o Os estabelecimentos publicos de que trata o art. ", a,
adquirirão estampilhas em qualquer importancia, mediante requisição.
~ 2. 0 As estampilhas especiaes para cigarros e cigarrilhas fabricadcs
com fumo recebido de outro estabelecimento, só poderão ser adquiridas pelos fabricantes daquelles artigos que não manipularem fumo.
Art. 4 r. As estampilhas serão adquiridas por meio de tres guias:
a primeira acompanhará o processo de despacho nas alfandegas e mesas
de rendas, ou Jicará archivada, quando se tratar de outras repartições ;
a segunda, constituirá o documento de receita e a terceira será entregue ao contribuinte.
Art. 42. As estampilhas para cigarros e cigarrilhas preparados
com fumo recebido de outro estabelecimento serão vendidas mediante
ex:hibição da guia ou g-uias selladas que tiverem acompanhado o
mesmo fumo.
~ J. 0 No pedido das estampilhas os fabricantes de cigarros e cigarrilhas mencionarão o numero e a data da guia ou guias e a importancia do imposto pago relativos ao fumo adquirido, bem como o nome
ou firma do estabelecimento vendedor e o peso correspondente a um
milheiro dos productos que vão fabricar.
~ 2. o As estampilhas serão vendidas na proporção do peso de um
milheiro de. cigarros ou cigarrilhas e a sua importancia nunca será
inferior á do imposto pago na guia ou guias exhibidas.
§ ;). No caso de omissão do peso dos cigarros ou cigarrilhas, as
estampilhas serão vendidas na razão de um milheiro destes productos
pam cada kilogramma de fumo.
§ 4. 0 As guias de acquisição de fumo nas fabricas ou nos estabele·
cimentos por g-rosso, ficarão archivadas na repartição vendedora das
estampilhas para os cigarros ou cigarrilhas, e só será cobrada ao fabricante destes artigos a ditferença entre o imposto do fumo e o que tiver
de ser pag·o pelos novos preparados, si o pedido for feito no prazo de
oito dias marcado no art. Bo, l, n. I.
§ s.o Excedido o prazo estatuído no paragrapho antecedente, será
cobrado o valor integral das estampilhas, feita menção desta circumstancia na guia ou guias correspondentes ao fumo,
Art. 43· Os commcrciantes de líquidos que adquirirem productos
acondicionados em bnrris acompanhados de estampilhas que não correspondam ás taxas das vasilhas em que tenham de ser expostos á
venda, poderão trocai-as, mediante requerimento, na repartição local,
quando tiverem de fazer o transbordo.
~ r. o O pedido das estampilhas será formulado nas guias conforme
os modelos V ou VI, nas quaes o interessado mencionará o numero, a
espccie c o valor das estampilhas que der a troca, bem como os característicos de que se acharem revestidas por exigencia dos arts. 56 a 58
e, ainda, o nome, o numero e a data da nota do vendedor' nota esta que
acompanhará o pedido e será restituída uma vez verificada a exactidão
das declarações.
§ 2. 0 Antes da troca elas estampilhas, o chefe da repartição mandará ou irá examinar si os barris corrcspondem ás declarações da
nota, c aos sellos aprescnt~1dos.
§ 3·" As estampilhas recebidas em troca, depois de inutilizadas com
carimbo da repartição, serão encaminhadas, no principio de cada mez,
após a devida escripturação, á Casa da Moeda, por intermedio das
repartições competentes, afim de serem alli incineradas.
0
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Art. '44· As estações tiscaes terão um livro para escriptnrar a
sabida das estampilhas, organizado de accõrdo com o modelo VIII, no
qual registrarão, por taxas e especies, as estampilhas vendidas, in<;licando o numero de ordem das guias, o nome do comprador e a especlc
·
do imposto a que se applicarem.
§ 1." Este livro será conservado na repartição e poderá servir para
mais de um exercício.
§ 2.• A escripturação de estampilhas para productos estrangeiros ·
será feita em livro distincto nas repartições que arrecadarem o imposto
sobre productos nacionaes c estrangeiros ; naquellas, porém, que
só arrecadam imposto sobre productos nacionaes e que, por qualquer
circumstancia, tenham de supprir sellos para productos, estrangeiros, a
escripturaçáo será conjunctamente, fazendo-se menção especial na mesma
escripturação.
Art. 45· Aos contribuintes de imposto de consumo, não registrados,
não poderão ser vendidas estampilhas do mesmo imposto, exceptuados
os casos da lettra c do art. 39·
Art. 46. Só serão vendidas estampilhas que correspondam na
cõr, formato, taxa e espccie aos productos a estam pilhar.
Art. 47. Ninguem poderá vender ou ceder por qualquer fórma as
estampilhas adquiridas, salvo quando se tratar de venda ou transfercncia de estabelecimento commercial ou industrial.
Art. 48. Não é permittida a compra de estampilhas sinão nos
casos previstos neste r~ulamento, perdendo os possuidores o direito
áquellas cuja procedenc1a legal não fór justificada.
CAPITULO V
DO ESTAMPILHAMENTO

Art. 49• Compete o estampilhamento :
a) dos productos estrangeiros :
I. Aos empregados aduaneiros, quando as estampilhas forem empregadas na guia e nota de despacho, por occasião de darem sahida
á mercadoria ;
· II. Aos commerciantes retalhistas, quando expnzerem á venda ou
venderem os productos que receberem acompanhados de estampilhas ;
Ill. Aos negociantes ambulantes retalhistas, antes da exposição á
venda;
IV. Aos importadores atacadistas e negociantes por grosso, por
occasião da venda, quando o comprador fõr particular, quando os artigos
não forem vendidos em volumes intactos ou quando expuzerem as mercadorias como amostra ou em secção de vendas a retalho ;
V. Aos empregados das repartições aduaneiras, por occasião de
darem sahida a mercadorias, quando o importador fór particular ou
negociante não registrado para a venda do producto despachado;
VI. Aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda fõr
feita a particular ;
b) dos productos nacionacs:
I. A's fabricas do n. III da Iettra a do art. 9°, antes da sahida ou
da exposição á venda na secção de varejo, salvo os casos em que a
applicação das estampilhas deva ser feita fóra do estabelecimento ;
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li. Aos pequenos fabricantes dos !ls. I c li da lettra a do art. 9•,
immediatamente depois de terminada a fabricação, salvo : dos liquidos
acondicionados em barris que, nos termos deste regulamento, tenham
de ser estam pilhados fóra do estabelecimento ; do fumo desfiado, migado
ou picado, para fabrico de cigarros ou cigarrilhas, do sal grosso, dos
tecidos, louças, vidros c ferragens, que pagam o imposto em guia por
occasião da sabida da fabrica, ou dos depositos, quando se tratar de
•tecidos ou de sal grosso ;
III. Aos depositos das fabricas de tecidos, por occasião de darem
sabida aos productos;
IV. Aos negociantes por grosso, exportadores do sal grosso, por
occasião do despacho ou •da venda, salvo a excepção constante do
art. 8o, n, n. I ;
V. Aos commerciantes retalhistas, quando expuzerem á venda ou
venderem os productos que receberem acompanhados de estampilhas;
VI • .i\os leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda fót'
feita a particular.
Paragrapho unico. O estampilhamento de productos nacionaes ou
estrangeiros, apprehendidos, será feito no acto da entrega, pelo dono
ou pessoa habilitada, directamente ou em guia, conforme a especie dos
productos.
Art. so. As amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes ou empre·
gados, de que trata o art. 11, g, deverão estar selladas .
.i\rt. 5 r. As estampilhas serão applicadas:
a) na primeira via e na terceira, das guias a que se refere o art. 40,
a, collocando-se as estampilhas, de fórma rectangular, partidas ao meio,
metade na que acompanhar o producto, e a outra metade na que acompanhar o processo do despacho, quando se tratar de fumo em corda
ou em folha, tecidos, peixe a granel, louças, vidros ou ferrag·ens, de
origem estrangeira ;
b) nos talões de guias ou nos livros-g-uias constantes dos modelos
IX a XHI, collocando-se, de accórdo com as respectivas designações
Talão - Guia -as estampilhas, de fórma rectangular, partidas ao
meio, metade no talão ou cópia que ficar na fabrica ou estabelecimento
co111mercial, e a outra metade na guia que deve acompanhar o producto,
quando se tratar de fumo desfiado, migado, ou picado, para fabrico de
cigarros ou cigarrilhas, tecido, sal grosso, louças, vidros ou ferragens,
de origem nacional, cujo imposto houver de ser pago pelos fabricantes
ou pelos neg·ociantes por grosso exportadores de sal. No caso de livrosguias a cópia será extrahida simultaneamente, por meio de papel carbono;
c) nos objectos abaixo declarados:
I. As de fórma rectangular, pelo modo seguinte:
r•, nas caixas, latas, caixinhas, bocetas, potes, carteiras, cestas c
outros envoltorios semelhantes, parte na orla da tampa e parte no corpo
destes objectos ;
2•, nos saccos, pacotes e envoltorios de papel, panno, palha e
outros, no fecho, na costura ou no logar da abertura;
3°, nos envoltorios de charutos estrangeiros, no logar da abertura·
4•, nos espartilhos, na frente, pelo lado interno;
'
s•, no calçado, na sola, pelo lado exterior, raspando-a ou usando
qualquer outro processo de que resulte adherencia perfeita;
6°, nos chapéos de sol ou de chuva e nas bengalas, na. extremi·
dade, perto da ponteira, de modo que fique visível o valor do sello;
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7•, nos chapéos de cabeça, gorros e bonets, na carneira ou na
cópa pelo lado mterno ou no fôrro ; nos de mola ou claques e nos
armados para grande uniforme, poderão ser cosidas no forro ;
a•, nos sabões e sabonetes em barra, pães ou fOrma, nas velas de cêra
e nas conservas, sem envolucro, no proprio objecto ou em folha ou fita
de papel, quando a.adherencia não~ fizer completa por aquelle modo;
9•, no papel de forrar casa, mais ou menos a um metro de antecedencia da extremidade exterior da peça ;
ro, nos discos para gramophones, no centro sobre o rotulo.
11. As de fórma de cinta, pelo modo seguinte:
1•, nas pipas, quarto las, bordalezas, barris,. tinas e semelhantes,
quando para venda a torno, sobre o batoque, quando houver, ou, em
caso contrario, acima da torneira, e, em qualquer Jogar, quando vendidos a particular ;
·
2", nos pipotes, barris e semelhantes, automàticos ou não, con·
tendo cerveja, aguas gazosas e bebidas semelhantes, para a venda a
copos, numa etiqueta ou tabella de madeira, folha, papel ou papelão,
ou colladas na propria vasilha, quando vendida a particular;
3", nos garrafões, garrafas, botijas, botijões, frascos, vidros e
. outros semelhantes, parte na rolha, capsula ou tampo e parte no
gargalo. Nos vidros contendo perfumarias ou especialidades pharma-.
ceuticas, nos lança-perfumes e nas bisnagas, poderão ser applicadas
estampilhas rectangulares, mas colladas da mesma fórma ; .
4•, nos syphões de aguas gazosas e semelhantes, de modo a romperem-se ao calcar da alça ;
. 5°, nos maços de cigarros e de cigarrilhas, perpendicularmente á
facha: ou rotulo que õs deve unir, apanhando os extremos dos maços, de
modo que a parte indicativa da taxa fique adherida a um lado da facha
ou rotulo e as extremidades ao outro lado ;
6•, nos charutos nacionaes, em cada um de per si, em fórma de
annel;
·
•
d) englobadamente, por volume: no caso do n. V da lettra a do
art. 49·
§ r.• Os negociantes por grosso e os leiloeiros tambem poderão
Jazer o estampilhamento em globo, por volume, das mercadorias que
· venderem a particular.
§ 2.• O imposto do sal grosso, no porto do destino, salvo no caso
do§ 2• do art. 90, será cobrado por verba lançada na guia que acompanhar o producto e na que tiver de ser annexada ao processo do despacho.
§ 3.• No caso do § z• do art. 90, a differença do imposto será
.cobrada de ..:ontormidade com a lettra a deste artigo.
Art. 52. A applicação das estampilhas deverá ser feita por meio de
gomma forte, ou cosidas, tratando-se de chapéos de mola ou claq.ues e
dos armados para s:rande uniforme, de modo que sua adherencta aos
productos seja perfeita e não possam ser retiradas e aproveitadas.
Paragrapho unico. Dos liquidas em cascos vendidos a paiticulares,
guando tenham de ser enviados por estradas de ferro ou navios para
Jogar distante, poderão as estampilhas acompanhai-os convenientemente resguardadas e acondicionadas nos proprios volumes, desde que
estejam inutilizadas de accôrdo ~om os arts. 56 c 57·
· Art. 53· Consideram-se inutilizadas e sem effeito legal as estampilhas fragmentadas ou colladas de tal modo que possam ser tiradas
sem esforço e novamente empregadas.
Poder Executivo - 1916- Vol. li.
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Art. 54· Consideram-se não cstampilhados os productos a que
forem applicadas estampilhas:
a) destinadas a nacionaes, quando forem estrangeiros, e vice-versa;
b) usadas ou de gue já se tenha feito uso ;
c) especiaes, desttnadas a um outro producto ;
d) communs, quando tenham estampilhas especiacs;
e) de formato diverso do que lhe é destinado;
.f) não inutilizadas de accórdo com as disposições deste regula•
mento;
g) que não estejam em circulação ;
h) que contiverem emendas, rasuras ou borrões.
Art. 55· Para completar a importancia da taxa legal poderão ser
empregadas estampilhas, da mesma especie, de valores diversos, com·
tanto que sejam colladas de modo a se poder verificar a taxa de cada
uma, sob pena de só se considerar satisfeito o valor visivel.
Art. 56. Os fabricantes de productos sujeitos ao imposto de consumo são obrigados a inutilizar a!l estampilhas que entregarem ao com·
prador ou que collocarem nos seus productos, com o seu nome, firma,
marca de fabrica ou simples iniciaes, a tinta, picote ou outro qualquer
processo, comtanto que fique visível o valor das estampilhas.
Art. 57. Todos os que venderem productos acompanhados de
estampilhas para serem applicadas em estabelecimento commercial va·
rejista, lançarão no verso das mesmas, de fórma a abrangei-as todas, a
data da entrega ou remessa, o numero da respectiva nota, e a firma,
marca de fabrica ou simples iniciaes, sem prejuízo, para os productos
nacionaes, da disposição do art. 56.
Paragrapbo unico. Estas declarações poderão ser feitas por meio
de carimbo com os claros precisos para a data e o numero da nota
serem preenchidos a mão.
Art. 58. E' facultado aos negociantes por grosso, de mercadorias
estrangeiras, sem prejuizo do disposto no art. 57, carimbarem ou picotarem as respectivas estampilhas, desde que fique visível o valor das
mesmas.
Art. 59· Nos casos de estampilhamento em globo, as estampilhas
serão todas inutilizadas por meio de traço .forte de tinta ou Japis-tinta,
por quem entreg-ar a mercadoria, c com a data do dia, nos casos dos
arts. ·{O, a, n. V, e 51, a.
Paragrapho unico. As estampilhas colladas ás guias de que trata
o art. 51, b, serão inutilizadas com a data, por meio de carimbo
ou a manuscripto.
CAPITULO VI
DO REGU!EN FISCAL DO IMPOSTO

Art. óo. Nenhum producto sujeito ao imposto de consumo poderá
sahir das fabricas nem ser exposto á venda ou vendido, sem estar
devidamente estam pilhado, salvo as seguintes exccpçõcs:
a) o fumo desfiado, migado ou picado destinado ao fabrico de
cigarros ou cif;larrilhas, os tecidos, o sal grosso, as louças, os vidros c
as ferragens, ae producção nacional, o fumo em corda ou em folha e o
peixe a granel, de procedencia estrangeira, cujo imposto é pago em guia;
b) as mercadorias de procedencia estrangeira, existentes nos estabelecimentos atacadistas e acondicionadas em caixas, caixões, barris, etc.,
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quando conservadas nesses volumes, acompanhados da nota ou da guia
e das estampilhas correspondentes ;
·
c) as mercadorias estrangeiras, existentes em estabelecimentos com·
merciaes varejistas, acondicionadas em caixas, caixões, etc., comtanto
que todos os volumes se achem intactos e estejam acompanhados da
nota ou guia e das respectivas estampilhas;
·
d) os Iiquidos de qualquer procedencia, acondicionados em pipas e
outras vasilhas semelhantes, ainda intactas, quer em poder dos commer·
ciantes atacadistas, quer dos varejistas, desde que estejam acompanhadas das notas ou guias e das respectivas estampilhas.
Art. 61. Consideram-se sujeitos á fiscalização todos os productos
que se acharem dentro dos estabelecimentos obrigados a registro ou
em poder dos mercadores ambulantes, ainda que guardados em caixas,
saccos, moveis, etc.
Paragrapho unico. Para os effeitos deste artigo, quando houver
residencia familiar no estabelecimento, considerar-se-ha sujeita á fiscalização sómente a parte do edificio occupada pelo negocio ou fabrico e as
dependencias que servirem de deposito de mercadorias.
Art. 62. Só poderão sahir das fabricas e estabelecimentos com·
merciaes por grosso, acompanhados das respectivas estampilhas, os se·
guintes productos :
a) os liquidos acondicionados em barris, automaticos ou não;
b) as mercadorias estrangeiras acondicionadas em caixas, caixotes
e outros envoltorios ainda intactos.
Art. 63. A sabida de productos acompanhados de estampilhas,
de que trata o artigo antecedente, só é permittida quando a venda
fOr feita a negociante.
Art. 64. Quando nas fabricas e estabelecimentos commerciaes por
grosso houver venda a retalho, a secÇ<'í.o desta deverá ser inteiramente
s~parada, de modo a evitar confusão e promiscuidade, sob pena de
serem considerados destinados ao varejo todos os productos que se
acharem no estabelecimento.
Art. 65. E' vedado aos fabricantes que tiverem commercio a
retalho, o fabrico de cigarros, cigarrilhas ou charutos na secção de
varejo.
Art. 66. Os livros cie talão e guia ou os livros-guias, tanto para
cobrança como para fiscalização do imposto, terão as folhas numeradas
seguidamente e serão authenticados, por meio de carimbo ou de rubrica,
na estação fiscal competente. Esta authentificação será gratuita.
Art. 67. Não serão admittidos a despacho nas alfandegas nem po·
derão sahir das fabricas ou ser expostos á venda cigarros, cigarrilhas,
fumo desfiado, migado ou picado, phosphoros, sal refinado ou purifi·
cado, velas de sebo ou espermacete e semelhantes, cartas de JOgar,
pregos, paraft~sos, taxas, arestas e rebites, sem estarem acondicionados
em maços, carteiras, latas, vidros, caixas ou outros envoltorios.
, Art. 68. Nenhum commerciante poderá ter estampilhas em quan·
tidade superior ás necessidades das mercadorias existentes por estampi·
ll1ar, em seus estabelecimentos, sob pena de serem apprehendidas e
inutilizadas as que excederem de 5 °/o·
Art. 69. Quando o fabricante tiver mais de uma fabrica sob a fiscalização da mesma estação arrecadadora, os productos q~ forem pro·
duzidos em uma e sahirem, já sujeitos ao imposto por meio de applicação
de estampilhas nos objectos, para outra, afim de soffrerem os ultimos
preparos, beneficiamento ou terminação, serão considerados como fabri·
cados no ultimo estabelecimento, devendo, porém, ser acompanhados
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de uma guia, modelo XVI, visada pelo agente fiscal ou pela repartição,
para servir de base á escripta fiscal.
Art. 70. Os productos sujeitos a imposto por guia, exceptuado o
fumo desfiado, migado ou picado, quando tiverem de ser beneficiados
ou acabados em outra fabrica, deverão transitar sem o pagamento do
respectivo imposto, mediante as formalidades estatuídas no art. 8o, a,
ns. VI e VIII, e, n. VII!,g, ns. IX e X, h, n. VII e in. VIII, uma vez
que tenham de voltar á propria fabrica ou hajam de ser vendidos na do
beneficiamento ou acabamento, quando esta pertencer ao mesmo dono.
§ I." As fabricas que, por encommendas, prepararem productos de
outras fabricas, recebendo destas a materia pnma e os sellos para
serem applicados, ficam obrigadas a notar na columna das observações
do livro da escripta fiscal não só a entrada daquelles effeitos como a
sabida dos artigos preparados e das estampilhas colladas, fazendo
acompanhar os productos de uma nota com as necessarias especificações.
§ 2." Os fabricantes que, por motivos especiaes, se utilizarem de
estabelecimento de outra firma, para os fins do paragrapho antecedente,
deverão fazer acompanhar á materia prima e aos sellos remettidos,
uma nota especificada e serão obrigados a levar á columna de observações de sua escripta fiscal a sabida destes objectos e a entrada dos
artigos preparados.
§ 3. As notas de que tratam os paragraphos anteriores deverão
ser apresentadas ao visto dos agentes fiscaes das fabricas.
Art. 7I. Todos os fabricantes de artigos sujeitos ao imposto de
consumo, exceptuados os de que tratam as lettras g e j do art. 10 ;
os negociantes ou fabricantes que mandarem desfiar, picar ou migar
fumo ; os negociantes por g-rosso de fumo ; os depositas de fabricas
de tecidos; os negociantes por atacado de sal grosso, que receberem
o sal dircctamente do estrangeiro, das salinas ou dos depositas do
porto de embarque, e os negociantes por grosso de alcool, aguardente de canna ou cachaça ou vinho nacional natural, que receberem
o producto do lavrador sem pagamento do imposto, serão obrigados a
ter nos respectivos estabelecimentos, devidamente sellados, rubricados
e authenticados, nas estações fiscaes correspondentes, os livros exi~dos
por este regulamento, escripturados com clareza, asseio e exacttdão,
de modo a não deixar duvidas, devendo os lançamentos ser feitos
diariamente e encerrados mensalmente até o terceiro dia util de cada·
mez.
§ r. o Esses livros serão distinctos e separados para cada uma das
especies enumeradas no art. I", podendo ter apenas as divisões precisas
ao movimento do estabelecimento, respeitada a ordem para cada imposto descripta no art. 4" e seus paragraphos.
§ 2. Na escripturação poderá ser aproveitada a folha inteira para
o lançamento de diversos mezes, desde que. estes sejam encerrados e
destacados uns dos outros, sem deixar linhas e espaços em branco, e só
deverão ser consignados os dias em que houver movimento.
§ 3· Nos casos de transferencia de firma ou de local, a escripturação
continuará nos mesmos livros, mediante a formalidade do art. n8, t;
§ 4·" Os fabricantes de que tratam os ns. I e li da lettra a do
art. 9° c os commerciantes sujeitos á escripta fiscal deverão authenticar
tambem na respectiva repartição arrecadadora, por meio de carimbo ou
de rubrica, independentemente de qualquer contribuição, todos os livros
auxiliares da escripta geral de seus estabelecimentos, taes como : contascorrentes, borrador, razão, costaneira, talões de vendas a dinheiro ou
a prazo, etc.
0

0
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§ !).0 Quando por motívo de suspeita da veracidade da escripta
fiscal, fOr exigida pela fiscalização a exhibição da escripta geral, ou
quando essa exigeQCia haja logar por circumstancias especiaes, deverão
ser exhibidos, além do dtario e dos copiadores de cartas e de facturas,
todos os livros de que trata o paragrapho antecedente.
§ 6.• Sem motivo justificado, não é permittida a existencia de
livros em duplicaJa.
§ 7·" Nenhum livro será authenticado sinão mediante prova de
inicio de negocio, dt> encerramento de igual livro anterior ou outro
!lualquer motivo plenamente justificado. Os livros de talão e guia ou
livros-guias e os talões de nota de venda poderão ser authenticados
mais de um de cada vez, âesde que tenham numeração seguida e seja
· exhibido o canhoto do ultimo utilizado.
§ 8. • Não deverão ser authenticados livros que estejam em
desaccOrdo com os modelos ou que não correspondam ao movimento
- dos respectivos estabelecimentos.
Art. 72. As estampilhas, guias e notas que os fabricantes e os negociantes por grosso, na fórma deste regulamento, são obrigados a
. fornecer com os productos vendidos, deverão acompanhai-os, em poder
do conductor do vehiculo ou pessoa que os transportar, para serem
entregues ao comprador ou ao deposito, todas as vezes que as mercadorias se não destinem a despacho pelas estradas de ferro, companhias
de navegação ou emprezas de transporte.
·
Art. 73· Nenhum estabelecimento poderá ser- vendido em hasta
,publica ou posto em leilão sem que seja préviamente solicitado da
repartição fiscal competente esclarecimento sobre a situação perante o
fisco do dono do mesmo estabelecimento.
§ I." O mesmo procedimento será observado quando a v~nda em
taes condições fõr de mercadorias pertencentes a estabelecimentos su·
jeitos ás disposições deste regulamento.
§ 2.• O debito que fõr accusado em taes casos será deduzido do
1>roducto da arrematação ou da venda e recolhido á repartição fiscal
ilentro de r 5 dias.
§ 3·" No caso de fallencia ou inventario, de que trata o art. 26,
b, os JUizes requisitarão da repartição fiscal competente os precisos
esclarecimentos e não julgarão definitivamente a partilha ou tallencia
sem o prévio recolhimento das importancias devidas.
·
Art. 74· Todos os fabricantes de mercadorias sujeitas ao im·
posto de consumo são obrigados á applicação de rotulos nos seus pro·
ôuctos, declarando a marca devidamente registrada ou o nome do fabricante ou empreza fabril registrada na estação fiscal competente e a
situação da fabrica.
§ 1 .• Não é permittido o uso de rotulos escriptos no todo ou em
parte em lingua estrangeira, que possam pôr em duvida a procedencia
do producto:
§ 2.• Quando o adquirente do producto tiver de vendei-o de modo
dilferente da fabrica, deverá applicar ao novo volume o rotulo declarando a procedencia e a respectiva marca.
§ 3·" Si no producto tiver de figurar uma marca differente da do
fabricante, nito poderá ella ser usada sem que haja111 sido satisfeitas as
exigencias fiscaes deste artigo.
§ 4· • As fabricas serão àispensadas da applicação dos proprios rotulas, quando empregarem no fumo que desfiarem, migárem ou picarem
os rotulos dos commerciantes por grosso fornecedores da ma teria prima.
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Art. 75· Os rotulos serão applicados :
a) a tinta indelevel ou a fogo, nas pipas, bordalezas, quartolas,
barris, tinas e outros cascos ;
b) por meio de dizeres collados, impressos ou gravados:
I. Nas peças de tecidos e nos respedivos envoltorios de papel;
II. Nas caixas, maços, pacotes, carteiras e em Siualquer outro envoltorio contendo mercadona tributada ;
.
III. Nas uniElades em que forem apposta." as estampilhas do_ imposto de consumo ;
IV. Mais ou menos a um metro de antecedencia da extremidade
exterior da peça, no papel para forrar casa ;
V. Nos objectos de louça ou de vidro.
Art. 76. Os fabricantes poderão utilizar-se dos rotulos que não
estiverem nas condições do art. 74, completando-os por meio de carimbos impressos.
.
Paragrapbo unlco. Os tecidos nacionaes de qualq)ler especle, in
clusive os artefactos comprehendidos no art. 4", § 12, ficam sujeitos
apenas ao rotulo declaratoriO de- INDUSTRIA llRAZILEIRA.
Art. 77. As fabricas dos ns. I e II da lettra a do art. Q" são
obrigadas á rotulag-em dos seus productos Jogo depois de acabados.
Paragrapbo umco. As fabricas do n. UI da mesma lettra a do art. g•
deverão rotular immediatamente os productos destinados á secção de
varejo.
·
Art. 78. E' prohibida a importação de productos estrangeiros
que trouxerem rotulos no todo ou em parte em língua portugueza,
sem mencionarem o paiz de origem.
'
Art. 79· Não é permittida a sahida dos productos das fabricas nem
dos arrt1azens alfandegados antes do nascimento nem depois do occaso
do sol, salvo em casos previamente justificados.
Art. 8o. Além das demais exigencias constantes deste regula•
mento, serão tambem obrigados :
a) Os FABRICA~TES EM GERAL :
I. A remetter ou entregar ao comprador:
r•, as estampilhas correspondentes aos productos que tenham de
·ser estampilhados fóra dos seus estabelecimentos ;
2•, as guias relativas aos productos que pagarem o imposto por
essa fórma.
II. A fornecer ao comprador negociante uma nota dos productos
adquiridos, discriminados pela quantidade e especie e pelas marcas e
numeração dos respectivos volumes, declarando estarem estampilhados,
quando assim forem vendidos, ou mencionando a quantidade, taxa,
formato e especie das estampilhas, quando estas acompanharem os pro·
duetos para serem applicadas fóra dos seus estabelecimentos. Para esse
fim terão livros de talão e nota com as folhas numeradas seguidamente,
dos quaes serão tambem extrahidas as notas que houverem de ser fornecidas a particulares, devendo ser consignndas nos canhotos as vendas
respectivas ;
.
III. A ter os livros de accórdo com o modelo XVII, nos quaes
registrarão, dentro de tres dias, o movimento diario da producção e,
diariamente, o do consumo e o da entrada e sabida das estampilhas,
quando as mesmas forem applicadas ou quando acompanharem a mer•
cadoria, sendo a escripturação encerrada pela fórma de balanço e transportado para o mez segumte o saldo accusado da producção e das
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estampilhas, •discriminadas estas por especies, formatos e taxas, na
columna das observações, dispensado o lançamento da producção nos
livros dos pequenos fabricantes constantes dos ns. I e II da lettra a do
art. 9° e nos dos fabriçantes de que tratam as lettras h e i do art. 10;
IV. A fornecer ao agente fiscal uma declaração contendo o capital
do estabelecimento, o nuinero de operarias, de teares, fusos e machinas,
capacidade e numero das caldeiras, toneis, eti::., força motora e sua
natureza, nacionalidade dos industriaes, preços e marcas dos productos
pelas especies tributadas ;
V. A entregar ao agente fiscal, até o dia 15 de janeiro de cada
anno ou 15 dias depois de qualquer alteração, uma relação dos operarios que trabalharem fóra da fabrica, com indicação de suas residencias,
aos quaes fornecerão uma caderneta, visada pelo agente fiscal, para
ser apresentada quando fõr exigida, devendo nella mencionar a materia
prima entregue e os productos manufacturados restituídos á fabrica;
VI. A exhibir ao agente fiscal, para ser visada, a guia dos pro·
duetos despachados para o estrangeiro e a dos remettidos para beneficiamento ou acabamento nos casos do art. 70;
VII. A assignar termo de responsabilidade, conforme o modelo
XL do imposto relativo ás mercadorias que exportarem para o estrangeiro por via terrestre;
VIII. A annotar na columna das observações do livro fiscal
as mercadorias exportadas para o estrangeiro e as. sabidas nos casos
do art. 70;
IX. A conservar em boa guarda toda a escripturação, correspondencia e mais papeis relativos ao giro de sua indilstria, emquanto não
prescreverem acções fiscaes que lhes possam ser relativas ;
X. A exhibir ao agente do fisco os livros e talões, ainda que estejam encerrrados, quer das fabricas, quer dos depositos, e as guias referentes ao imposto, bem como as estampilhas em seu poder, sempre
que forem pedidos;
XL A franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcção, a
visita dos estabelecimentos e suas dependencias, a qualquer hpra do
dia, ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funcc10nando ;
XII. A dar conhecimento á repartição fiscal competente, não só
quanJo suspenderem a producção·, temporaria ou defimtivamente, como
tambem quando recomeçarem a trabalhar;
XIII. A fornecer, até 15 de janeiro ou 15 dias depois de qualquer
alteração, á estação fiscal respectiva, quando a cobrança do imposto se
regular pelo preçG de venda, uma tabella das ~arcas e dos preços dos
seus productos.
Nota- A Recebedoria do Districto Federal fará publicar no Diario
Official as tabellas fornecidas pelas fabricas da circumscripção da Capital Federal e município de Nictheroy. As repartições do Estado do
Rio de janeiro e as dos outros Estados, por intermedio das respectiva!:'
delegacias fiscaes, enviarão cópia das tabellas que receberem á Directoria da Receita Publica, para o mesmo fim.
b) ÜS DE FUl\10 DESFIADO, ~liGADO OU PICADO :
I. A dar sabida ao fl)mo preparado, quer por conta propria, quer
alheia, sómente em pacotes, caixas ou latas devidamente fechados, que
tenham o peso minimo de 25 grammas e maximo de um kilogramma;
Il. A dar sabida ao fumo, ainda que preparado por conta alheia,
destinado ao fabrico de cigarros e cigarilhas, em pacotes, caixas, latas,
barricas, saccos, etc., devidamente fechados e de peso nunca inferior a
10 kilogrammas ;
·
'
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III. A vender ou preparar fumo destinado ao fabrico de cigarros ou
cigarrilhas sómente para commerciante por grosso daquelle artigo e
para fabricante de cigarros ou cigarrilhas, devidamente registrados ;
IV. A preparar fumo por conta alheia, não çlestinado ao fabrico de
cigarros ou cigarrilhas, sómente para commerciante daquelle artigo,
.
devidamente registrado ;
V. A pagar o imposto na fórma da lettra b, do art. 51, antes da
sabida da fabrica, quando o fumo se destinar ao fabrico de cigarros ou
cigarrilhas ;
.
VI. A ter o livro com talão e guia ou livro-guia segundo o
modelo IX;
VII. A lançar nD livro modelo XVII a producção do fumo desfiado, migado ou picado, por conta propria ou alheia, a sabida do
mesmo quando vendido, entregue ou remettiõo á secção de varejo e
quando applicado em cigarros ou cigarrilhas ;
VIII. A exigir do negociante ou fabricante que mandar fumo em
corda ou em folha para preparo ou que adquirir fumo preparado para
fabnco de cigarros ou cigarrilhas a exhibição da patente de registro,
quando o fabricante ou negociante, residir na séde da fabrica, e, no caso
contrario, uma declaração firmada mencionando o numero, a especie
e a repartição expeditora do registro;
IX. A fazer acompanhar da guia modelo IX o fumo desfiado,
migado ou picado, destinado ao fabrico de cigarros ou cigarrilhas,
quando vendido ou preparado por conta de outrem;
X. A ter o livro auxiliar modelo XVIII, que servirá para o lança·
mento do fumo em corda ou em folha, quer se trate do adquirido pela
fabrica, quer do recebido para ser preparado por conta alheia;
XI. A exhibir ao agente do fisco, sempre que for pedida, a nota
relativa ao fumo em .corda ou em folha adquirido e, bem assim, a do
que receber para desfiar, migar ou picar por conta de outrem;
XII. A marcar nos rotulas de seus productos e nos volumes do
turno preparado por conta de outrem para tà.brico de cigarros ou cigar·
~ilhas, o numero e a data da guia em que tiver sido pago o respectivo
Imposto;
XIII. A apresentar producção de fumo desfiado, picado ou migado,
cujo peso liquido corrcsponda pelo menos a 75 o;. do peso bruto do
fumo em corda ou em folha ;
XIV. A numerar seguidamente os volumes contendo fumo destinado ao fabrico de cigarros ou cigarrilhas, podendo estabelecer numeração especial para cada especie de fumo ou de involucro;
XV. A remetter diariamente á repartição do local, quando forem
estabelecidos na séde da mesma repartição, relação do fumo sahido na
vespera para fabrico de ciRarros ou cigarrilhas, da qual deverá constar
o nome, residencia e numero do registro do destinatario. Quando o estabelecimento for situado fóra da séde cla repartição, a remessa da relação
será feita semanalmente ;
XVI. A ter um livro de accórdo com o modelo XX, destinado
ao lançamento do fumo sabido para fabrico de cigarros ou cigarrilhas.
C) ÜS DE BEBIDAS:

I. A mandar gravar em caracteres bem visíveis, a fogo ou por
meio de carimbo a tinta indelevel, nos pipotes, barris ou semelhantes,
automaticos ou não, contendo cerveja, aguas gazosas e outras bebidas
para a venda a copo ou para engarrafamento, o numero da vasilha e a
sua capacidade expressa em litros. A numeração não terá solução de
continuidade e as estampilhas deverão ter escripto no verso, a tinta ou
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lapis-tinta e sem rasura ou emenda, além da declaração exigida no
art. 57, o numero da respectiva vasilha;
·
ii. A mencionar nas notas de venda a capacidade expressa em
litros das vasilhas, assim como os respectivos numeras e marcas ;
Notas:
1•, quando não fõr preenchida a formalidáde do n. Il desta alínea, a
capacidade será estabelecida pela seguinte fórma, caso o exame material
não accuse quantidades dilferentes: para as pipas, 48o litros; para as
quartolas ou meias pipas, 240 ; para os quintos, 96 ; para os decimos,
48; para os vif$"esimos, 24 e, para os quadragesimos, I2.
2•, as bebtdas estrangeiras serão cobradas pela capacidade real
dos barris,. verificada por occasião do despacho.
III. A dar aviso á repartição local ou ao agente fiscal, quando
tiverem de dar sahida á aguardente ou cachaça desnaturada destinada
á fabricação de alcool, afim de ser visada à guia ou a nota que acompanhará o JJroducto, da qual deverão constar as declarações de que
trata o n. II ;
IV. A pagar o imposto a que estiverem sujeitos os productos resultantes da transformação de liquidas alcoolicos de graduação mais
elevada, considerados fabricantes todos aquelles que empreg·arem tal
processo.
d) ÜS DE VINAGRE :

I. A observar as mesmas obrigações relativas aos de bebidas.
e)

ÜS DE SAL GROSSO:

I. A pagar o imposto na fórma da lettra b do art. SI, podendo
deixar de fazel-o nos seguintes Càsos :
1•, quando, directamente, por via marítima, exportar o sal para
porto de outro Estado onde exista repartição habilitada para o despacho e cobrança do imposto ;
2•, quando o sal fôr vendido a negociante por grosso exportador,
devidamente registrado, estabelecido no porto de embarque ;
li. A ter o talão de guias ou livro-guia de accõrdo com o
modelo X;
UI. A fazer acompanhar da guia referida no n. li:
I •, o sal que sahir com o imposto pago ;
z•, o que fõr vendido sem o pagamento do imposto no segundo
caso do n. I;
3~, a!é o porto do embarque, o que sahir com o imposto a pagar
no pnmetro caso do n. I;
IV. A apresentar á repartição do porto de sabida, antes do embarque, as guias, estampilhadas ou não, relativas ao sal destinado á
exportação por via marítima, acompanhadas da declaração constante
do modelo XXV ;
V. A exhibir á estação fiscal da séde da salina a guia do sal que
tiver de ser exportado por porto situado em localidade sujeita a outra
repartição fiscal, afim de que aquella lance o visto;
VI. A marcar as pequenas embarcações de sua. propriedade, empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero e a tonelagem ;
VII. A asslgnar na repartição fiscal competente termo de respon•
sabilidade, conforme o modelo 'XLI, pela importancia total do imposto de sal que exportar para ser pago no porto do destino ;
VIII. A lazer acompanhar da guia modelo X, sem pagamento do
imposto, o sal para refinar ou purificar em estabelecimento de sua propnedade e sujeito á mesma repartição fiscal ;
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IX. A ter o livro de accOrdo com o modelo XXI, para lançar a
colheita e consumo do sal e o movimento das estampilhas.
f) Os DE SAL REFINADO OU PURIFICADO :
I. A pagar a taxa integral nos casos do n. VIII da lettra e
deste artigo ;
.
11. A mencionar no livro da escripta fiscal, modelo XXII, quando
der sabida ao producto, a data da guia ou nota que acompanhou o sal
commum, declarando tambem o nome da pessoa a quem toi adquirido
ou de quem o tiver recebido, para: os fins constantes do n. UI da lettra
a do § 4• do art. 4"·
g) Os DE TECIDOS:
I. A pagar o imposto na fórma da lettra b do art. 51, antes da
sahida da fabrica, salvo:
r•, quando se der a hypot11ese do art. 70;
2•, quando fôr àestinado ao deposito da fabrica situado na mesma
zona fiscal, ou no mesmo município, quando nelle houver mais de uma
estação arrecadadora, para ahi ser vendido ou entregue ao comprador.
11. A ter o talão de guias ou livro-guia segundo o modelo XI, quer
na fabrica, quer no deposito ;
IH. A ter no deposito o livro do modelo XXVI, para escripturar
a entrada e sabida dos tecidos e o movimento das respectivas estampilhas;
IV. A fazer acompanhar da guia, modelo XI, sem o estampilhamento, os tecidos destinados ao deposito referido no n. I, 2•, e os
devolvidos pelo mesmo deposito á fabrica para qualquer fim ;
V. A entregar ou remetter ao comprador com o tecido vendido,
na fabrica ou no deposito, a guia constante do n. li, devidamente
estampilhada;
VI. A ter acompanhado da resl?ectiva guia, àevidamente estampilhada, todo o tecido destinado exclusivamente á venda a retalho, quer
nas fabricas, quer nos depositas;
VII. A collar no canhoto correspondente á differença do imposto a
nota ou guia dos tecidos adquiridos ou recebidos para os fins constantes
do n. XLIV do § rz do art. 4•;
VIII. A mencionar na guia do pagamento de differença de taxa a
data da guia ou nota que tiver acompanhado o tecido para os fins
constantes do n. XLIV do § r 2 do art. 4•, com o nome do fabricante
a quem Joi adquirido ou o do negociante de quem foi recebido;
IX. A fazer acompanhar da guia de que trata à ,n. II, sem o cstampilhamento, os tecidos que sahircm, antes ou depois do beneficiamento e quando tiverem de voltar á propria fabrica, nos casos previstos no art. 70. Si os tecidos forem enviados á fabrica situada em
Jogar dilfercnte do da séde da rcmettente, a guia será apresentada á
estação fiscal antes da expedição, afim de ser visada;
X. A collar nos correspondentes canhotos de sabida as guias recebidas com os tecidos nos casos do art. 70 ;
XI. A inutilizar, com as devidas explicações, e collar no talão cor·
respondente, a guia relativa a tecido que, sabido com o imposto pago,
fór rejeitado c devolvido pelo comprador, e, si a devolução tor de
parte do tecido comprehendido na guia, notar no canhoto do talão relativo á mesma os artigos recusados;
XII. A entregar uma nota com a declaração do numero e data
da guia elo pa_g:amento do imposto correspondente ao tecido que, rejeitado e devolvtdo á Jhbrica ou ao deposito, fõr de novo vendido ;
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XIII. A entregar uma nota com a declaração do numero e data
da guia correspondente ao tecido que, devolvido pelo deposito, fôr
de novo remettido ao mesmo deposito ou vendido;
"
XIV. A collar no canhoto correspondente a e-uia que acomparthar
o tecido devolvido pelo deposito para ser benefictado ;
XV. A entregar ou remetter uma nota ao comprador do tecido
que fOr vendido por deposito situado fóra da séc:le da fabrica e sujeito
a outra estação fiscal, declarando o numero e data da. guia pela qual
foi pago o respectivo imposto ; '
XVI. A apresentar á estação fiscal da séde do deposito, antes da
expedição da mercadoria, a nota e a guia referidas no numero anterior,
afim de ser visada a primeira e feita na segunda a deducção do tecido
vendido;
X VII. A dar numeração seguida ás peças de aniagem, fardos,
pacotes e outros volumes de tecidos, por occasião da sahida da fa· .
brica, sem prejuízo de qualquer outra de interesse comm.ercial, podendo
essa numeração ser alterada annualmente, mediante aviso prévio á
estação fiscal competente.
h) 1 Os DE LOUÇAS E VIDROS:
I. A pagar o imposto na fórma da lettra b do art. 51, antes da
sabida 1a fabrica ;
.
11. A ter o talão de guias ou livro-guia segundo o modelo XII ;
III. A entregar ou remetter ao comprador com o producto vendido
a guia devidamente estam pilhada, de que trata o numero antecedente;
IV. A ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampi·
lhada, todo o producto destinado á venda a retalho na propria fabrica ;
Vt. A dar numeração seguida aos volumes por occasião da sahida
da fabtica, sem prejuízo de qualquer outra de interesse commercial,
podendo essa numeração ser alterada annualmente, mediante aviso
previ o á estação fiscal competente ;
VI. A declarar em cada volume o peso respectivo ;
VII. A fazer acompanhar da guia modelo XII, sem pagamento do
im{losto, os objectos para serem beneficiados ou acabados em estabe·
lectmento de sua propriedade situado no mesmo município ou sujeito
á mesma repartição fiscal.
i) Os DE FERRAGENS:
I. A pagar o imposto na fórma da lettra b do art. 51, antes da
sahida da fabrica ;
li. A ter o talão de guias ou livro-guia segundo o modelo XIII ;
III. A entregar ou remetter ao comprador com o producto ven·
dido a guia devidamente estampilhada, de que trata o numero antecedente;
.
IV. A ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampilhada, todo o producto destinado á venda a retalho na propria fabrica;
V. A acondicionar os seus productos, embora e!llpacotados, em
caixas ou barricas ; ·
VI. A dar numeração seguida ás caixas ou barricas por occasião
da sabida da fabrica, sem prejuízo de qualquer outra de interesse commercial, podendo essa numeração ser alterada annualmente, mediante
aviso prévio á estação fiscal competente;
VII. A declarar em cada volume contendo productos da sua fabrica
o peso respectivo ;
VIII. A fazer acompanhar da guia modelo XIII, sem pagamento
do imposto, os objectos para serem beneficiados ou acabados em estabe-
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lecimento de sua propriedade situado no mesmo município ou sujeito ~
mesma repartição fiscal.
j) Os COMMERCIANTES POR GROSSO :
I. A remetter ou entregar ao comprador as estampilhas corre·
spondentes aos productos que tenham de ser cstampilhados fóra dos
seus estabelecimentos;
II. A fornecer ao comprador nC{?OCiante uma nota dos productos
ndquiridos, dll!criminados pela quantidade e especie e pelac; marcas e
numeração dos respectivos volumes, declarando estarem estatnpilhados,
quando assim forem vendidos ou mencionando a quantidade, taxa,
formato e especie das estampilhas, quando estas acompanharem os
productos para serem applicadas fóra dos seus estabelecimentos, observando, para esse fim, a ultima parte do n. H da lettra a deste
artigo;
III. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fór exigido, as estampilhas existentes em seu estabelecimento e bem assim as notas relativas aos productos ;
IV. A apresentar, quando fôr pedido pelo agente do fisco, as guias
correspondentes aos productos existentes no estabelecimentp e que
tenham sido recebidos directamente da fabrica ou do deposito situado
na mesma zona fiscal da fabrica ou no mesmo município ;
V. A fazer o engarrafamento dos líquidos de fórma que, iniciado
em relação a um determinado casco, fique todo o liquido nelle contido
engarrafado e estampilhado no mesmo dia ;
VI. A franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcção, a
visita do'l estabelecimentos e suas dependencias, a qualquer hora do
dia, ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando.
k) Os Cm!MERCIANTES POR GROSSO DE FUMO DESFIADO, MIGADO OU
PICADO:
I. A ter um livro, de accõrdo com o modelo XIX, para lançamento diario do fumo em corda ou em. folha remettido á fabrica para
ser desfiado, migado ou picado e do recebido depois de preparado ;
Il. A fazer acompanhar o fumo em corda ou em folha remettido á
fabrica para desfiar, migar ou picar, de uma nota declarando o numero
de volumes, marca, peso, especie, etc.;
Ill. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fõr exigido, os livros
de que tratam os ns. I, IV e IX desta alínea, o fumo preparado para
fabnco de cigarros ou cigarrilhas e as guias respectivas ;
IV. A ter um •livro com talão e guia ou hvro-guia conforme o
modelo XIV;
V. A vender fumo preparado para fabrico de c~arros ou cigarrilhas,
sómente a commerciante por grosso daquelle arttgo e a fabricante de
cigarros ou cig-arrilhas, devidamente registrados;
VI. A exigir do commerciante por grosso e do fabricante de cigarros ou cigarrilhas, que comprarem fumo preparado para o fabrico
destes artigos, a exhibição da patente de regisl'ro, quando residirem
na séde do estabelecimento ou, no caso contrario, uma declaração firmada mencionando o numero, a especie e a estação expeditora do re~
gistro;
Vll. A fazer acompanhar o fumo vendido para fabrico de ci~arros
ou cigarrilhas, da guia do modelo XIV e da do modelo IX recebida da
fabrica, averbando no verso desta ultima o nome, residencia e numero
do registro da pessoa a quem fôr transferida, embora se trate de sua
propria firma, quando tambem forem fabricantes de cigarros ou cigat:-
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rilhas. A guia seUada só poderá ser transferida juntamente com o fumo
correspondente;
VIII. A remetter diariamente á repartição do lt>cal, quando forem
estabelecidos na séde da mesma repartição, relação do fumo ventlido na
vespera para o fabrico de cigarros ou cigarrilhas, da qual deverá con.star o nome, residencia e numero do regiStro do comprador, bem como
a quantidade e especie e as marcas e numeração dos volumes do fumo
vendido. Quando o estabelecimento fOr situado fóra da séde da repartição fiscal, a remessa da relação será feita semanalmente ;
IX. A ter, um livro de accOrdo com o modelo XX, para lançamento do fumo vendido para fabrico de cigarros ou cigarrilhas.
l) ÜS FABRICANTES DE CIGARROS OU DE CIGARRILHAS:
I. A adquirir na repartição fiscal competente, dentro do prazo de
oito dias, contado da data do recebimento do fumo, as estampilhas necessarias para os cigarros ou cigárrilhas que houverem de ser fabricados
com o mesmo fumo ;
li. A fazer acompanhar o pedido de compra de estampilhas da guia
ou guias selladas correspondentes ao fumo, mencionando no pedido o
numero e data das mesmas guias, o valor do imposto pago e o nome
ou firma da fabrica ou do estabelecimento commercial vendedor ;
111. A abrir os volumes do fumo e iniciar sua applicação sómente
depois de estarem de posse das estampilhas correspondentes aos cigarros
ou cigarrilhas a fabricar ;
1 IV. A fornecer á repartição fiscal competente, até o dia 15 de janeiro de cada anno ou 15 dias depois de qualquer alteração, uma relação das marcas, com os pesos respectivos, por milheiro, dos cigarros
e cigarrilhas de seu fabrico ;
V. A ter um livro de accôrdo com o modelo XIX, para lançamento
diario do fumo em corda ou em folha remettido á fabrica para ser desfiado, migado ou picado e do recebido depois de preparado ;
VI. A fazer acompanhar o fumo em corda ou em folha, remettido á
fabrica para desfiar, migar ou picar, de uma nota declarando o numero
de vo:umes, marca, peso, especie, etc. ;
VII. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fOr exigido, o livro
de que trata o n. V, o fumo preparado para fabrico de cigarros ou
cigarrilhas e as guias respectivas.
m) Os CO~IMERCIANTES POR GROSSO DE ALCOOL, AGUARDENTE DE
CANNA OU CACHAÇA OU DE VINHO NATURAL NACIONAL:

I. A observar as disposições dos arts. 8r a 83 deste regulamento ;
li. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fOr exigido, o livro
de _g.ue trata o citado art. 83, bem como as guias em seu poder.
nj Os NEGOCIANTES POR ATACADO EXPORTADORES DE SAL GROssO:
I. A pagar o imposto na fórma da lettra b do art. SI, podendo
deixar de fazel-o quando, directamente, por via marítima, exportar o sal
para porto de outro Estado onde exista repartição habilitada para o·
despacho e cobrança do imposto ;
II. A ter o talão de guias ou livro-guia de accOrdo com o modelo X;
III. A fazer acompanhar da g·uia referida no n. li:
I 0 , o sal que sahir com o imposto pago;
·
2°, o que fôr vendido sem o pagamento do imposto no segundo
caso do n. I;
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3°, o que já houver pago o imposto por occasião da sahida. da
salina.
IV. A apresentar á repartição do porto de sahida, antes do embarque, as guias, estampilhadas ou não, relativas ao sal destinado á exportação por via marítima, acompanhadas da declaração constante do
modelo XXV;
V. A marcar as pequenas embarcações de sua propriedade, empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero e a tonelagem ;
VI. A assignar, na repartição fiscal competente, termo de responsalibidade, conforme o modelo XLI, pela importancia total do imposto
do sal que exportarem para ser pago no porto do riestino;
VII. A ter o livro de accõrdo com o modelo XXIII, no qual registrarão diariamente o movimento da entrada e sahida do sal e das
estampilhas, quando as mesmas forem applicadas, sendo a escripturação
encerrada pela fórma de balanço e transportados para o mez seguinte
os saldos accusados, discriminadas as estampilhas por especies, for~atos
e taxas na columna das observações ;
VIII. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fór exigido, os
livros de que tratam os ns. li e VII e as guias em seu poder.
O) Os NEGOCIANTES POR ATACADO IMPORTADORES DE SAL GROSSO:
I. A organizar as guias de despacho de conformidade com o
art. 93;
li. A pagar o imposto do sal de accórdo com art. 51, § 2°;
III. A ter o livro conforme o modelo XXIV, no qual registrarão
diariamente o movimento da entrada e sahida do sal e a 1mportancia do
imposto pago, sendo a escripturação feita de conformidade com o
n. VII da lettra n deste artigo ;
IV. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fõr exigido, o livro
referido no numero anterior e as guias em seu poder.
Pl Os NEGOCIANTES RETALHlSTAS:
I. A fazer o engarrafamento dos liquidos de fórma que, iniciado
em relação a um.determinado volume, fique todo o liquido nelle contido
engarrafado e estampilhado no mesmo dia ;
·
li. A estampilhar os barris contendo liquidos quando collocarem a
torneira ou iniciarem a venda a torno, inutilizando com a data, a tinta
ou a lapis-tinta, as respectivas estampilhas, colladas com gomma forte;
Ill. A collocar junto a cada barril, pipote e semelhantes, automaticos ou não, contendo cerveja, aguas gazosas e bebidas semelhantes,
para a venda a copos, uma etiquet.1. ou tabella de madeira, papel, folha
ou papelão, contendo, colladas, as estampilhas correspondentes, inutilizada[': com a data do inicio do consumo ;
,
IV. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, as
estampilhas existentes em seu estabelecimento e bem assim as notas
relativas aos prodnctos;
V. A apresentar, quando fOr pedido pelo agente do fisco, as guias
estampilhadas correspondentes aos productos existentes tio estabelecimento e que tenham sido recebidos directamente da fabrica ou do deposito situado na mesma zona fiscal da fabrica ou no mesmo municipio;
VI. A franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcção, a
visita dos estabelecimentos e suas dependencias, a qualquer hora do
dia, ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando.
q) Os NEGOCIANTES AMBULANTES :
I. A franquear ao exame do agente do fisco todas as mercadorias
em seu poder.
. ·
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Art. Sr. Os lavradores que forem fabricantes de alcool, aguar·
dente de canoa ou cachaça ou de vinho natural, quando fizerem venda
a negociante por grosso, poderão remetter o producto acompanhado
de guia, conforme o modelo XV, sem as respectivas estampilhas.
Nesse caso serão obrigados a remetter na mesma occasião a segunda
via da guia â repartição fiscal a que estiverem subordinados.
Paragrapho unico. O chefe da repartição immediatamente enviará
a guia â repartição do destino, dando conhecimento das circumstancias
que se tornarem convenientes á fiscalização, bem como telegraphará
nesse sentido quantlo necessario.
Art. 82. Os fabricantes de que trata o artigo antecedente deverão
discriminar em sua escripta fiscal, organizada em livro segundo o
. modelo XXVII, os productos vendidos com o imposto pago ou a pagar.
Art. 83. Os que receberem os productos referidos no art. 8I des·
acompanhados das estampilhas, farão o lançamento delles em livro, segundo o modelo XXVIII, e serão obrigados a apresentar á estação
fiscal competente a gu~a de que trata o me8mo art. 81, para a compra
das estampilhas necessarias ao pagamento do imposto.
Art. 84. A estação que tiver de vender estampilhas no caso do artigo antecedente, fará o confronto da guia apresentada pelo comprador
com a que tiver recebido da estação de procedencía.
Art. 85. Quando, por qualquer motivo, o comprador não apresentar
a guia de que trata o artigo antecedente, a venda das estampilhas só
será feita si a quantidade pedida estiver de accórdo com a mercadoria
descripta na guia ou telegramma recebido pela repartição.
Art. 86. No caso de falta das guias ou do telegramma, a venda das
estampilbe.s só será feita depois da verificação, pelo agente fiscal ou
por qualquer outro empregado devidamente designado, dos productos
recebidos.
Art. 87. E' prohibida a baldeação, no acto da entrega ao com·
prador, dos líquidos acondicionados em barris, salvo quando se tratar
dos acondicionados em vasilhame adaptado á conducção por cargueiro
ou de alcool, aguardente de canna ou cachaça em pipas ou meias pipas.
§ 1. 0 Os fabricantes e negociantes por grosso que, nos casos deste
artigo, venderem productos por essa fórma, deverão fornecer diariamente
á repartição local uma nota das quantidades vendidas na vespera e do
valor das estampilhas entregues, mencionando o nome dos compradores
c o local dos estabelecimentos.
§ 2.• Quando o estabelecimento do vendedor fôr situado fóra da
séde da repartição, a nota será remettida semanalmente.
§ 3·" As notas de venda e as estampilhas deverão acompanhar os
productosem poderdosconductores e só serão entregues ao comprador,
preenchidas as formalidades dos arts. 57 e 8o, a, n. li e j, n. 11.
Art. 88. O termo de responsabilidade pela exportação de merca·
darias p·or via terrestre, deverá ser levantado dentro do prazo de
90 dias, mediante apresentação, pelo fabricante exportador, de documento que prove a sahida das mesmas mercadorias do territorio
nacional ou a entrada em territorio estrangeiro.
§ I •• Findo esse prazo, o chefe da repartição providenciará para a
cobrança do imposto a que estariam sujeitas as mercadorias si fossem
dadas a consumo em terntorio nacional, accrescido da multa comminada
no art. I78, h, n. 11.
§ 2. • Effectuada a cobrança do imposto e da multa, será dad;~
baixa no termo de responsabilidade com declaração dessa circumstancia.
Art. 89. As mercadorias apprehend.idas poderão ser restituídas,
a requerimento da parte, depois de pago o imposto devido ou de
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reparadas as faltas determinantes da apprehensão, ficando na repartição
os specimens necessarios ao esclarecimento do processo.
§ r.• As mercadorias que, depois do julgamento definitivo do auto
ou da perempção do prazo para recurso, não for;em retiradas, dentro
de 30 dias, contados da data da intimação, mediante pagamento do imposto ou reparação da falta autoada e pagamento da multa, serão consideradas abandonadas e como taes vendidas em hasta publica ou por
concurrencia. O producto da venda será adjudicado á Fazenda Nacional.
§ 2. • As mercadorias que se deteriorarem ou não obtiverem com·
prador serão inutilizadas mediante termo.
§ 3·" Quando a mercadoria apprehendida fôr de facil deteriora~o
o chefe da estação fiscal convidará a quem de direito a retiral-a no
prazo que fixar, sob pena de perda da mesma mercadoria, procede . o
neste caso de accôrdo com o § r• deste artigo.
Art. go. A arrecadação do imposto do sal grosso de procedencia
estrangeira será feita pelas alfandegas e mesas de rendas, na occasião
da descarga, cumulativamente com a dos direitos de importação.
§ x.• As mesmas repartições farão a cobrança do imposto do sal do
producção nacional que não houver sido pago no ponto de origem.
§ 2. • As demais repartições arrecadadoras poderão apenas cobrar o
imposto correspondente aos accrescimos que verificarem na conferencia
do sal entrado com o imposto pago.
§ 3.• Para o effeito do art. 8o, e, n. I, 2•, a repartição do porto
de embarque fornecerá, até o dia 15 de abril de cada anno, ou quando
se der qualquer alteração, ás repartições do ponto de procedencia,
uma relação dos negociantes por atacado exportadores de sal grosso,
estabelecidos naqnelle porto e devidamente registrados.
Art. 91. Quando na conferencia do sal grosso se encontrar differença entre a quantidade manifestada ou a accusada nas guias e a
verificada, proceder-se-ha da seguinte fórma :
a) si a differença fOr para mais, não excedendo de 10 •;., o imposto
será cobrado na razão da totalidade verificada ou da differença entre
o que já houver sido pago e o devido pelo accrescimo; da que exceder
de ro %, será cobrado de accôrdo com o art. 178, h, n. I;
b) si a differença fOr para menos, o imposto, si houver de ser cobrado, será calculado de accôrdo com a respectiva guia, nota de despacho ou manifesto.
Art. 92. O commandante da embarcação que transportar sal
g-rosso nacional será obrigado não· só a conduzir comsigo as guias e
mais papeis referentes ao dito producto e a apresentai-os na repartição ,
do logar em que tiver de desembarcai-o, como, ainda, facilitar ás repartições fiscaes a precisa fiscalização.
·
Art. 93· Os despachos do sal grosso entrado serãoorganizados
em tres vias de accOrdo com o modelo XXIX. Antes da conterencia e
do processo, estas guias deverão ser apresentadas á repartição que,
controntando-as com as guias e mais papeis recebidos do commandante
da embarcação, annotará si o sal a despachar foi exportado com o imposto pago ou a pagar.
Paragrapho unico. Na conferencia do sal os agentes fiscaes terão
como auxiliares os officiaes aduaneiros necessarios.
. Art. 94· E' licito ao dono ou consignatario do sal grosso naCIOnal, ou ao commandartte da embarcação que o transportar, negociar
nos portos de escala ou de arribada, si nelles existir repartição habilitada para o recebimento do imposto, todo ou parte do carregamento,
mediante petição dirigida ao chefe da mesma repartição.
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Art. 95. Occorrendo avaria por successos de mar ou de viagem,
provada com certidão do prqtesto feito a bordo e ratificado em terra,
o chefe da repartição fiscal competente nomeará, si a parte interessada o
requerer, uma commissão de tres membros, composta do agente fiscal,
de um outro f.;mpregado e de um perito indicado pela parte, para verificar
o estado do sal e fixar o abatimento que, razoavelmente, possa ser feito
no pagamento do imposto.
Art. g6. O navio carregado de sal grosso que, depois de dar entrada em ·um porto, tiver de seguir para outro do territorio nacional com
o mesmo carregamento com que houver entrado 1 não será desembaraçado pela repartição fiscal competente sem a exh1bição das guias a que
se refere o art. 8o, e, n. IV, as quaes, depois de visadas pelo chefe
da mesma repartição, serão restituídas ao commandante.
Paragrapho unico. O chefe da repartição, na fórma do art. roo,
dará aviso, por telegramma, da partida do navio, á repartição fiscal do
. porto para onde elle se dirigir.
Art. 97. E' permittido que o sal grosso conduzido em uma embarcação soffra baldeação para outra, mediante licença da repartição do
porto de reembarque e exhibição á mesma das competentes guias.
Art. 98. O sal grosso poderá ser transportado em pontões rebocados por outras embarcações, revestidos como estas das mesmas seguranças fiscaes.
Art. 99· No despacho do sal grosso entrado, nenhum documento
substituirá a declaração e a guia de que trata o paragrapho unko do
art. 100, salvo os casos de perda por motivo de força maior, devidamente provados, em que a falta será preenchida com certidão authentica da repartição expeditora.
Art. roo. A repartição que desembaraçar qualquer embarcação carregada de sal grosso telegraphará á repartição do porto do destino,
dando-lhe conhecimento do nome do navio, da quantidade de sal transportado c mencionará qu11esquer outras circumstancias que se ~ornem
necessarias á fiscalização.
Paragrapho unico. Na declaração do modelo XXV, apresentada
pelo exportador, o chefe da repartição, depois de fazer o confronto com
a guia do pagamento ·do im~to ou do im~to a pagar, lançará o
visto, restituinâo umà e outra para acompanharem o producto.
Art. 101. O chefe da repartição, logo que receber aviso da repartição do porto do destino de haver sido pago o imposto do sal
grosso, despachado com o imposto a pagar, dará baixa na responsabi·
lidade, fazendo averbar no termo a communicação. Na falta da communicação, a baixa poderá ser dada mediante certidão authentica fornecida pela repartição arrecadadora do imposto.
§ r. • Dentro de 90 dias, si não houver prova do pagamento do im·
posto no porto do destino, o chefe da repartição providenciará para a
sua cobrança, accrescido da multa comminada no art. 178, h, n. III;
§ 2. • Effectuada a cobrança do imposto e da multa, será dada
baixa no termo com a declaração desta circumstancia.
CAPITULO VII
I

DA DIRECÇÃO E F.SCALIZAÇÃO

Art. ro2. A direcção do serviço do imposto de consumo e sua in·
specção incumbem, em geral, á Directoria da Receita Publica.
Poder Executivo-
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Art. 103. A fiscalização c a arrecadação do impl)sto competem:
a) no Districto Federal, á Rccebedoria e á Alfandega do Rio de
Janeiro;
b) no Estado do Rio de Janeiro: em Nictheroy, á mesma Rece~
bedoria ; nos outros municípios do mesmo Estado, ás respectivas
estações arrecadadoras, sob a immediata direcção da Directoria da
Receita Publica ;
c) nos outros Estados, ás delegacias fiscaes em todo o Estado e ãs
alfande~as, mesas de rendas e estações arrecadadoras, nos limites de
sua junsdicção.
Art. ro4. A fiscalização do imposto será exercida :
a) na Recebedoria do Districto Federal, na Altàndega do Rio de
Janeiro e nas deleg-acias fiscaes, alfandegas, mesas de rendas e collecto~
rias, nos Estados ;
b) nos trapiches, entrepostos, estações de estradas de ferro ou de '
rodagem, das terra-carris, das linhas de navegação marítima ou fluvial,
ou de guaesquer outras emprezas de transporte, procedendo-se ao exame
das gUlas de que tratam os arts. 8o, g, n. V e 81. Para este fim a.c; re~
spectívas administrações não fado entrega das mercadorias aos desti~
natarios antes do visto do agente do fisco nas mesmas guias e em
outros documentos que as acompanharem ;
c) nos estabelecimentos fabris e casas commerciaes, onde se fabri·
carem, venderem ou forem depositados productos sujeitos ao iml?osto;
d) nos vehiculos e nos inâividuos que conduzirem mercadonas sujeitas ao imposto.
Art. ros. A fiscalização será feita, não só pelo chefe das repartições
mencionadas no art. 103, como, especialmente, por agentes fiscaes do
imposto de consumo, cujo numero será o da tabella junta, sob n. r,
podendo o quadro do pessoal dos Estados ser alterado, segundo as
exigencias do serviço, desde que o credito consignado no m'çamento
comporte a despeza.
Art. 106. üs agentes fiscaes do imposto de consumo são de nomeação e demissão do Ministro da Fazenda.
§ '1. o A' nomeação precederá concurso effectuado na fórma deste regulamento.
§ 2.0 Serão dispensados do concurso os empregados do Ministerio
da Fazenda que tiverem concurso de segunda entrancia.
Art. 107. Os agentes liscaes do imposto de consumo que contarem
ro ou mais annos de serviço publico federal sem terem soffrido penas
no cumprimento de seus deveres, só poderão ser destituídos do cargo
em virtude de sentença judicial ou meçliante processo administrativo.
Paragrapho unico. O processo administrativo consiste apenas em
ser ouvido o interessado, no prazo que lhe fOr marcado, sobre a falta
arguida e bem assim o chefe 1mmediato do serviço ; despachando, de~
pois, o Ministro da Fazenda, mantendo-o ou demittindo-o do cargo.
Art. ro8. O quadro dos agentes fiscaes do imposto de consumo
compor-se-ha de tres categorias, a saber :
.
I&, os da circumscripção do Districto Federal e município de
Nictheroy;
z•, os das circumscripções das capitaes dos Estados e de Petropolis no Estado do Rio de janeiro;
3•, os das circumscripções do interior dos Estados.
Art. 109. As primeiras nomeações serão feitas para o interior dos
Estados.
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§ 1. 0 A' Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de Ja·
neiro, e ás delegacias fiscaes, nos outros Estados, compete a distribuição
dos agentes fiscaes pelas circumscripções do interior, bem como o re·
vezamento, quando se tornar necessario.
§ 2. 0 Occorrendo vaga na circumscripção de Petropolis, no Estado do Rio de janeiro, ou nas das capitaes dos demais Estados, será
preenchida por promoção de um dos agentes fiscaes do interior que
forem indicados pela Directoria da Receita Publica, no primeiro caso, e
pela respectiva delegacia fiscal, por intermedio daquella Directoria, nos
outros casos, devendo a indicação rel:ahir sobre os tres agentes fiscaes
que mais se distinguirem pela sua competencia e applicação.
§ 3. 0 Para as vagas na circumscriPCão do Districto Federal serão no·
meados agentes fiscaes das capitaes cfos Estados ou da circumscripção
de Petropolis, na fórma do paragrapho antecedente e por proposta
da Directoria da Receita Publica.
§ 4· o Os agentes fiscaes do interior de um Estado poderão ser transferidos para o' interior de outro Estado, mediante proposta da Directoria da Receita Publica.
Art. I r o. As pessoas nomeadas agentes fiscaes do imposto de
consumo deverão tomar posse e entrar em exercido dos seus logares
dentro do prazo maximo de I.JO dias, contados da data da publicação
oflicial da nomeação.
Paragrapho unico. Os agenles tiscaes transferidos deverão entrar em
exercício na nova circumscripção dentro do prazo que lhes fOr marcado.
Art. r II. Nos impedimentos dos agentes fiscaes elfectivos, por
clfeito de suspensão por mais ·de I5 dias ou por licença, serão nomeados substitutos interinos.
§ I. o As nomeações nestes casos serão feitas, no Estado do Rio de
Janeiro e no Districto Federal, pelo Ministro da Fazenda, e nos outros
Estados, pelos respectivos delegados fiscaes, sujeitando-as á approvação
do Ministro.
§ 2. o Os substitutos serão escolhidos entre as pessoas habilitadas
em concurso, podendo, entretanto, ser nomeadas pessoas estranhas, caso
não haja habilitadas.
'
§ 3· o Nos casos de vaga, a nomeação interina compete ao Ministro
da Fazenda.
Art. I I 2. Para os fins da fiscalização observar-se-ha a divisão territorial constante da tabella annexa sob n. I, que poderá ser alterada
pelo Ministro da Fazenda, quanto ao interior iilo Estado do Rio de
Janeiro, por proposta da Directoria da Receita l>ublica e, quanto aos
demais Estados, mediante proposta das respectivas delegacias fiscaes,
devidamente encaminhllda.
Art. 113. Em todos os Estados haverá .inspecção permanente
exercida, em commissão, por agentes fiscaes do imposto de consumo
com a denominação de INSPECTORES FISCAES, devendo a designação
recahir sobre os agentes fiscaes do Districto Federal ou de Estado diferente do que tiver de ser inspeccionado.
§ I.o Na drcumscripção do Districto Federal a inspecção será feita
quando e pelo modo que fOr julgada conveniente.
§ 2. o Dessas inspecções poderão tambem ser incumbidos os empregados de Fazenda.
§ 3· • A um só inspector poderá ser commettida a inspecção de
mais de um Estado.
Art. 114. Os inspectores serão nomeados pelo Ministro da Fazenda, mediante propü$3 da Directoria da Receita Publica, e poderão,
nas mesmas condições, ser revezados ou substituidos por conveniencia
do serviço.
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§ 1. • A proposta de agentes fiscaes deverá recahir sobre os de cir·
cumscripções que tenham pelo menos tres desses funccionarios, de fórma
poder o commissionado ser substituído pelo da secção mais proxima,
ou como melhor entender o chefe da repartição, sem prejuízo do ser·
viço e sem augmento de despeza.
§ 2.• Feita a nomeação, a Directoria da Receita Publica providen
dará immediatamente no sentido de ser concedida franquia postal e
telegraphica ao inspector e, bem assim, passagens e transporte de
.
bagagem.
Art. 1 I 5. Os inspectores enviarão mensalmente á Directoria da
Receita Publica uma exposição das inspeeções a que houverem procedido e das providencias solicitadas e, terminada a commissão, voltarão
a reassumir o seu logar, dentro do prazo de .6o dias, apresentando
relatorio geral de seus trabalhos, no qual proporão as medidas que
·
devam ser tomadas em bem da regularidade do serviço.
Art. *I I6. Os inspectores corresponder-se-hão directamente, no
Districto Federal, com a Recebedoria e, nos Estados, com as respe~
ctivas delegacias fiscaes, scientificando-as das irregularidades e faltas
encontradas no serviço da arrecadação e fiscalização do imposto de
consumo ou de qualquer outro de cuja inspecção sejam incumbidos,
afim de que ellas dêm as providencias que estiverem a seu alcance
e solicitem do Thesouro as que escaparem á sua alçada.
§ I. • O inspector do Estado do Rio àe Janeiro corresponder-se-ha
clirectamente com a Directoria da Receita Publica.
§ 2.• Quando a Recebedoria do Districto Federal ou as delegacias
fiscaes não tomarem as providencias pedidas, o inspector levará dt
rectamente o facto ao conhecimento da Directoria da Receita Publica,
expondo minuciosamente todo o occorrido.
Art. II7. Os inspectores poàerão:
a) requisitar exame nos livros e mais documentos das repartições
comprehendidas nos Estados de sua inspecção e todos os esclareci
mentos necessarios ao desempenho de sua missão ;
b) propôr á Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de
janeiro, á Directoria da Recebedoria, no Districto Federal, e ás dele·
gacias fiscaes, nos Estados, a suspensão do agente fiscal encontrado em falta. Si a repartição não tomar em consideração a {>roposta, darão directamente conhecimento á Directoria da Receita Publica, juntando copia rda exposição justificativa da mesma proposta;
c) examinar, a bem da arrecadação e fiscalização do imposto de
consumo, os livros e respectivos documentos pertencentes ás collcctorias
e mesas de rendas não alfandegadas, determinando as providencias
urgentes necessarias ao bom funccionamento dos mesmos· serviços e
dando sciencia á autoridade superior de qualquer irregularidade veri·
ficada, que determine tambem providencias immediatas, como prisão
do exactor no caso de alcance, etc. ;
d) fazer-se acompanhar do agente fiscal da secção ou circumscripção que estiverem inspeccionando, para que este preste as informa·
ções necessarias e receba as precisas instrucções relativas ao serviço ;
e) lavrar auto das infracções que verificarem, remettendo-o á
repartição local competente, para os devidos effeitos ;
f) exercer toda e qualquer attribuição inherente ao cargo de
agente fiscal, afim de acautelar e ~arantir os interesses do fisco ;
g) desempenhar qualquer dihgencia ou co111missão que lhes fôr
commettida.
4
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Art. 1 18. Cada secção das em que se acham ou torem divididas as
circumscripções fiscaes será provida de um agente fiscal, ao qual in·
cumbe:
a) velar pela completa execução deste regulamento, visitando com
frequencia os estabelecimentos commerciaes e fabris sujeitos ao im·
posto de consumo e examinando suas dependencias, bem como os ;1r·
marios, caixas ou moveis nelles existentes ;
b) apprehender as mercadorias encontradas em contravenção, la·
vrando o competente auto, fazendo-o acompanhar dos documentos exhibidos e das mesmas mercadorias ou de um specimen de cada uma,
quando ficarem depositadas fóra da repartição, para prova material da
infracção ;
,
c) apprehender as machinas, apparelhos e outros objectos, cbmo
·
sejam VIdros, capsulas, rolhas, etc., quando se tornar preciso para
comprovar a contravenção ou quando, com intenção de fraude ou de
falsificaçllo, houver fabrico, clandestino ou occulto, de qualquer proaucto tributado ;
d) visar, datando, depois de feita a necessaria verificação :
I. As guias de compra de sellos em poder dos fabricantes ;
11. Os canhotos das guias das fabricas ou depositas cujos produetos pagam o imposto por essa fórma ;
III. As guias ou notas relativas ao fumo em corda ou em folha
recebido pelas fabricas de desfiar, migar ou picar (umo;
IV. As gulas ou notas relativas aos tecidos, ao sal e a outros
artigos recebidos ou enviados pelas fabricas para fabricação, beneficiamento ou acabamento;
i
V. As patentes de registro em poder dos contribuintes ;
VI. As notas ou quaesquer documentos que juntarem aos processos ;
VII. As guias dos prodilctos que tiverem de ser exportados pelos
respectivos fabricantes para o estrangeiro, isentos do imposto, fornecendo immediatamente á repartição local cópia das mesmas guias, para o
caso do n. VII da lettra a do art. 8o.
VIII. As guias de que tratam os arts. 8o, g, n. V e 8r, conforme
fOr determinado pela repartição a que estiver subordinado ;
IX. As guias que acompanharem a aguardente de canna ou
cachaça desnaturada para fabricação de alcool ;
X. As guias selladas em poder dos commerciantes ou dos fabri•
cantes;
XI. A escripta fiscal de todos os estabelecimentos a ella obrigados, cancellando-a quando apresentar enganos, emendas, rasuras ou
borrões e devendo :
1°, fazer o confronto do movimento accusado com o desenvolvimento commercial e industrial do estabelecimento, afim de poder verificar si os interesses do fisco estão sendo prejudicados ;
zo, si houver motivo para suspeitar da veracidade da escripta
especial, recorrer á escripta geral do estabelecimento e, si esta lhe fOr
recusada, levar o facto ao conhecimento do chefe da repartição competente, par:a qui? este requisi!e a exhibição judicial da mesma escripta ;
3°, Sl os hvros da escr1pta geral apresentados forem escripturados
de fórma a não poder ser apurado .convenientemente todo o movif!iento do estabeleciment?! ou si não forem apresentados todos os
livr~ ou documentos auXIhares da. escripta geral, necessarios ao fim
em VISta, colher os elementos para Julgamento de quaesq_uer processos
ba8eando-se na installação e movimento do estabelecimento ou no
exame relativo a esse movimento feito em livros ou documentos de
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outros éstabelecimentos ou, ainda, no exame de despachos, livros;
etc., das estações ou agencias de em prezas de transporte, ou outras
quaesquer informações ;
e) levantar, logo após o dia 3r de março, o cadastro dos estabelecimentos registrados, na respecttva circumscripção ou secção, examinando si das patentes constam todos os artigos, por especie de imposto,
existentes no estabelecimento ; si os emolumentos foram pagos con·
forme a categoria do negocio ou da fabrica e si a patente foi adquirida
no nome ou firma do proprietario, fazendo, para este fim, o confronto
com os documentos relativos aos outros impostos federaes, estadoaes
ou municipaes, ou com o registro da junta Commercial. O cadastro será
apresentado ao chefe da repartiçáo até 30 de junho,· pelos agentes fiscaes
das circumscripções do Districto Federal e das capitaes dos Estados,
sendo o relativo ás circumscripções do interior apresentado até 31 de
agosto;
f) fazer, conforme dispõe o art. 20, as intimações por meio de
annotação no verso da patente de registro, nos casos dos arts. 18 e 19,
dando tmmediatàmente conhecimento por escripto á repartição local ;
g) representar, de accõrdo com o modelo XXX, á repartição arrecadadora do local, contra os fabricantes ou commerciantes que não
obedecerem ás intimações de que tratam os arts. 18 e 19, que deixarem de observar os preceitos dos arts. 1 3 e 29 ou que incidirem no
art. 27;
/z) apprehender as mercadorias dos mercadores ambulantes não regis·
trados, lavrando o necessario termo para acompanhar a representação;
i) apprehenper as estampilhas do im(JOsto de consumo encontradas em excesso em poder dos contribumtes, ou cuja procedencia
legal não fôr justificada, lavrando o competente auto ;
j) fazer o confronto entre a entrada-do fumo em corda ou em
folha na fabrica de desfiar, migar ou picar fumo e o fumo preparado
existente em stock, vendido ou entregue e empregado em cigarros
ou cigarrilhas, tendo em vista que o fumo preparado deve corresponder
em peso liquido, pelo menos, a 75 •f. do peso bruto do fumo em corda
ou em folha;
~
k) fazer o confronto entre o fumo em corda ou em folha remettido por negociante de fumo ou fabricante de cigarros ou cigar·
rilhas ás fabricas de fumo desfiado, migado ou picado, o recebido preparado das mesmas fabricas e o appl!cado em cigarros ou cigarrilhas,
tendo em vista o peso do milheiro destes productos ;
l) examinar o fumo para fabrico de cigarros ou cigarrilhas em
poder dos commerciantes por grosso, confrontando-o com as guias
respectivas, bem como com o movimento de sabida accusado no livro
modelo XX;
m) fazer o confronto cJ,ltre o fumo adquirido para o fabrico de
cigarros ou cigarrilhas c a producção destes artigos, tendo em vista
a relação fornecida á repartição fiscal pelos fabricantes ou casas commerciaes por grosso e as guias de compra de estampilhas;
n) assistir ao embarque e descarga do sal grosso sabido das sal}nas
ou dos deposttos, quer em vagons de estradas de ferro qner em navtos;
o) fazer, quando escalado, a verificação das guias do pedido de
sellos para produ~tos sujeitos a despacho nas altandegas, annotando
nos mesmos as d1fTerenças que encontrar em relação ás especies e va·
lorcs filas estampilh~s e á quantidade e taxas dos productos ;
P) solicitar, quando necessario, no deseml?enho de suas funcções,
o auxilio das autoridades locaes e da força publica ;
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q) desempenhar qualquer diligencta ou commisaio que lhe fOr ordenaàa, e fiscalizar :
I. O imposto do sello do papel ;
11. O de transporte;
III. O de bilhetes de loteria ;
IV. Qualquer outro de que fOr incumbido ;
V. Os clubs de mercadorias ;
, r) observar o regulamento das marcas de fabricas e de commercio, expedido com o decreto n. 5.424, de ro de janeiro de 1905,
s) lançar, até o dia 25 de cada mez, nos livros de que trata
o art. 195, o movimento do mez anterior, das fabricas, depositos e estabelecimentos sujeitos á escripta sob sua fiscalização ;
t) annotar nos livros da escriyta especial os despachos averbados
. nas patentes de registro em relaçao ás alterações de firma ou de local
dos respectivos estabeleeimentosi afim de que possam os mesmos livros
continuar a ser escripturados pe as firmas successoras;
u) inspeccionar o fabrico de rotulos para verificar si os mesmos
se prestam á applicação em productos nacionaes para serem expostos á
venda como estrangeiros ;
v) comparecer ás respectivas repartições onde assignará ponto e
fará plantão nos dias determinados. Nas repartições que não sejam séde
de circumscripção, o ponto será assignado quando comparecer no local,
e nas circumscripções que tiverem menos de quatro agentes fiscaes será
dispensado o plantão ;
·
x) communicar ao chefe da repartição local toda vez que tiver de se
guir para outra localidade, afim de ser sempre conhecido seu paradeiro
y) verificar si os preços por que as fabricas vendem seus productos
correspondem aos das tabellas apresentadas ;
z) apresentar, até o dia 15 de fevereiro, á repartição da séde,
relatorio dos trabalhos do anno anterior, em toda a circumscripção,
afim de ser convenientemente encaminhado. O relatorio obedecerá á
seguinte organização:
I. Exposição dirigida á Directoria cda Receita Publica, no Estado
do Rio de Janeiro, á Recebedoria do Districto Federal, na Capital
Federal e M'unicipio de Nictheroy, e ás delegacias fiscaes, nos outros
Estados;
li. Mappa estatistico das infracções occorridas durante o anno,
especificando a natureza das mesmas e o estado dos respectivos processos ;
UI. Cadastro dos estabelecimentos registrados, aiscriminados pelos
emolumentos de registro e pelas especies do imi?osto ;
!
IV. Mappa do movimento mensal das fabncas, depositos e outros
estabelecimentos sujeitos á escripta fiscal, existentes na secção, em que
se mencione, pelas especies, a producção, a entrada e o consumo dos
mesmos, a importancia das estampilhas comptadas, a das empregadas e o
saldo restante, bem como o capital, numero de operarios, teares, fusos
e machinas, capacidade e numero das caldeiras, toneis, etc., força motora e sua natureza, nacion~lidade dos industriaes, preço e marca dos
productos pelas especies tributadas.
Paragrapho unico. O relatorio dos agentes fiscaes encarregados
da fiscalização da descarga do sal grosso e das mercadorias submettidas
a despacho na Alfandega do Rio de janeiro, serão, depois de apreciados
por esta repartição, encaminhados á Recebedoria do Districto Federal,
nos termos do decreto n. 8.242, de 22 de setembro de 1910.
Art. 119. Os agentes fiscaes se farão conhecer por seu titulo de nomeação acompanhado de declaração escripta no proprio titulo, do chefe
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da repartição competente, renovada em janeiro de cada anno, de se
acharem em pleno exercício de suas tuncções.
Art. 120. Os agentés fiscaes deverão residir na séde das respectivas
circumscripções.
Art. 121. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são imme·
diatamente subordinados aos chefes das repartições arrecadadoras e pas·
siveis, no exercício de suas funcções, das penas disciplinares a que
estão sujeitos os empregados de Fazenda. A esses chefes apresentarão
todos os seus trabalhos e só por intermedio delles poderão dirigir-se
ás autoridades superiores.
Paragrapho unico. Aos ag-entes fiscaes do imposto de consumo
tambem se applicam as dispostções vigentes, para os funccionarios publicas, que dizem com a prohibição de commerciar, ser procurador de
partes, tazer contractos com o Governo, directa ou indirectamente, por si
ou como representante de outrem, dirigir bancos, companhias, emprezas·
ou estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo Governo da
União, salvo excepções indicadas em leis especiaes, requerer ou promover a concessão de privilegios, garantias de juros ou outros favores
semelhantes, excepto privilegio de invenção propria, e bem assim, as
que se referem a justificação de faltas por molestia, gala de casamento,
nojo, etc.
Art. 122. Os agentes fiscaes terão direito a transporte, nas estradas
deJerro e por via fluvial ou marítima, dado pelo Governo :
a) quando em serviço nas respectivas circumscripções;
b) quando transferidos por conveniencia do serviço;
c) quando em commissão.
·
§ 1.• Nos casos das lettras b e c terão direito tambem á passagem
e ao transporte de bagagem para pessoas de suas familias e, ainda, no
da lettra b, á ajuda de custo.
•
§ 2.• As passagens para pessoas de familia do agente fiscal ou de
qualquer empregado nomeado inspector serão sómente de ida e volta
para o Estado que tiver de inspe:ccionar.
§ 3. 0 Nas emprezas que não fornecerem passagens por conta do
1overno, bem como nas linhas de diligencias, automoveis, ou quaesquer
embarcações, nos lagares onde não houver outro meio de communicação
e cujas passagens excedam de 2$500, os inspectores pagarão á sua custa
as mesmas passagens, para lhes serem indemnizadas, mediante requerimento, provada a despeza com os respectivos recibos.
§ 4·" Igual concessão poderá ser feita aos agentes fiscaes, mediante
prévia autorização da Directoria da Receita Publica, no Estado do
Rio de janeiro, e das delegacias fiscaes, nos outros Estados, comtanto
que taes passagens sejam autorizadas na medida estricta das necessidades
e conveniencias do serviço.
Art. 123. Os agentes fiscaes, bem como quaesquer empregados in·
cumbidos da fiscalização, poderão penetrar nas tilbricas e nas casas
commerciaes sujeitas ao imposto, assim como nos respectivos depositas,
afim de exercerem a fiscalização, a qualquer hora do dia ou da noite,
desde que taes estabelecimentos se achem funccionando.
Paragrapho unico. Não se comprehendem na disposição deste ar·
tigo as casas particulares, cujos moradores, membros de uma mesma
família, se dediquem a alguma industria tributada, e os estabelecimentos
referidos nas Iettras h, i e j do art. 10, nos quaes aquelles funccionarios
só entrarão mediante aviso previa.
Art. 124. Havendo prova ou suspeita fundada de que em casas
particulares, habitadas ou não, e em edificios occupados por emprezas ou
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instituições de qualquer natureza, se occultam mercadorias sujeitas a
imposto, ahi fabricadas ou retiradas de estábelecimentos fabris ou
commerciaes ou das alfandegas e mesas de reridas, sem terem pago as
respectivas taxas, os agentes do fisco intimarão o morador, director,
• gerente ou encarregado, para entregar a mercadoria em contravenção,
e lavrarão o competente auto, para os devidos effeitos.
Paragrapho unico. No caso de recusa, os referidos agentes levarão
immediatarnente o facto ao conhecimento da autoridade fiscal do logar.
afim de que esta promova a apprehensão judicial e tome todas as
cautelas, âe maneira a impedir a retirada clandestina das mesmas mercadorias, providenciando ainda sobre o lavrarnento do auto que servirá
de base para imposição da multa cabível.
.
Art. 125. No caso de suspeita de não estarem devidamente estam·
pilhadas as mercadorias que se acharem, para expedição, nas estações
âas estradas de ferro, ferro-carris, linhas de navegação marítima e flu·
vial, os agentes do fisco ou os empregados das mesmas emprezas, não '
embaraçarão o transporá! dos respectivos volumes, mas tornarão as
seguintes precauções, afim de garantir o bom exito da diligencia a que
se houver de proceder:
a) marcarão os volumes de maneira que não possam ser violados
sem deixar vestigios ;
b) affixarão nos mesmos volumes nota declaratoria para que sejam
retidos na estação do destino, até que o agente fiscal da localidade, o collector ou qualquer empregado designado se apresente para abril-os, o
que deverá ser feito com a assistencia do consignatario ou em presença
de duas testemunhas, si este se recusar a comparecer.
§ 1. 0 Dessa nota será dado conhecimento ao chefe da estação expeditora e ao guarda ou conductor da mercadoria, e avisado o chefe da
repartição do destino por telegramma.
§ 2. 0 Os directores, administradores, gerentes e mais empregados
das linhas de transporte facultarão aos funccionarios da fiscalização
todas as informações e certidões que elles requisitarem e prestarão todo
o seu concurso para facilitar-lhes a necessana inspecção sobre arti~os
em despacho e referente aos já despachados. As certidões serão tornecidas independentemente de contribuição.
§ 3. o Quando a administração das referidas linhas de transporte o
exigirem para a sua resalva, o agente do fisco lavrará e assign:u-á
termo, declarando a diligencia que houver cffectuado.
§ 4· o No caso de não estar o producto devidamente estampilhado,
o empregado do ponto do destino da mercadoria, que fizer a diligencie,
lavrará, contra o remettente, auto de infracção, nos termos desta
regulamento, e apprehenderá o mesmo producto
§ 5· 0 . Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarão
tarnbem retidos na estação até que sejam abertos, conforme o disposto
na lettra b deste artigo.
§ 6. 0 As mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, quando transportadas por via marítima, terrestre ou fluvial, não serão entregues sem
que estejam devidamente selladas ou sejam exhibidas as guias da fabrica
expeditora ou deposito situado na mesma zona fiscal ou no mesmo
município da fabrica, notas dos remettentes, quando atacadistas, ou os
sellos que as acompanharem.
§ 7. 0 Esta fiscalização incumbe ás alfandegas, mesas de rendas
e em prezas de transporte marítimo fluvial ou terrestre e, no caso de não
terem sido satisfeitas as exigencias legaes, serão lavrados autos de
infracção, pelas repartições fiscaes do ponto de destino ou pelas proprias
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emprezas, por seus empregados, quando no logar não houver estação
fiscal a que possam communicar o occorrido, para os devidos fins.
Art. I 26. Os agentes fiscaes terão franquia telegraphica, para uso
em casos urgentes, nas estações tóra da séde das repartições.
Paragrapho unico. Na séde das repartições cabe aos chefes a
transmissão dos telegrammas.
Art. 127. As mercadorias destinadas a despacho nas estradas de
ferro, companhias de navegação ou emprezas de traQsporte serão tambem
apprehendidas em transito para o despacho, desde que seja verificada
qualquer contravenção não comprehendida na excepção do art. 72.
Art. 128. As mercadorias e machinas ou apparelhos apprehendidos
serão conduzidos para a estação fiscal do logar.
§ I. o Si, por qualquer motivo, não fOr possível effectuar a remoção
desses objectos, o apprehensor incumbirá da guarda e derosito dos
mesmos, pessoa idonea ou o prof.rio infractor, mediante termo de
deposito, conforme o modelo XXX , o qual será assignado pelo depositario e pelo apprehensor e acompanhará o auto de infracção. As
machinas ou apparelhos, neste caso, serão lacrados de fórma a não
poderem funccionar.
§ 2. 0 Não havendo pessoa que queira se encarregar do deposito, o
apprehensor tomará as medidas que as circumstancias proporcmnarem,
no sentido de acautelar os interesses do fisco e de evitar extravio ou
damno das mercadorias, mencionando todos estes factos no auto que
lavrar; poderá tambem recolher os objectos, provisoriamente, a qualquer
posto policial ou militar.
Art. I29. Os agentes fiscaes serão auxiliados na fiscalização das fabricas ou salinas existentes em uma secção, pelos das outras secções em
que estiver dividida a circumscripção e nas quaes não existam estabelecin'entos industriaes ou existam em numero inferior.
Art. I30. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os empregados incumbidos da fiscalização e no exercido de suas funcções, e os
que impedirem, por qualquer meio, a effectividade do serviço fiscal,
serão punidos na fórma do Codigo Penal, para o que o empregado
offendido lavrará um auto, segundo o modelo XXXVI, acompanhado
do rol das testemunhas, o quar será remettido pelo chefe da repartição
ao procurador da Republica.
Paragrapho unico. Verificada qualquer das hypotheses mencionadas
neste artigo, o empregado poderá prender o offensor ou infractor e solicitar, para esSe fim, auxilio da força publica ou das autoridades policiaes.
Art. 131. Todas as repartições publica.<; federaes e autoridades da
União e do Districto Federal prestarão seu concurso ao serviço fiscal,
quando lhes fõr solicitado.
Art. 132. A Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de
janeiro, e as delegacias fiscaes, nos outros Estados, farão a divisão das
circumscripções de fórma que os agentes fiscaes possam ser aproveitados
em serviço nas alfandegas e em outros que se tornem precisos, tendo
ainda em vista que as circumscripções em que houver fabricas de artig·os
que pagam imposto por meio de guia e onde se faça commummente
descarga de sal, deverão, sempre que fôr possível, ter mais de um
ag-ente fiscal.
· § I. o A divisão das circumscripçõcs será submettid~ á approvação
do_ Ministro da Fazenda, por intermedio da Directoria da Receita Publica.
§ 2.o Para séde da circumscripção será designada a localidade de
maior desenvolvimento industrial de artigos tributados ou o centro
coMmercial mais importante.
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Art. 133. A divisão das circumscripções em secções será feita pela
repartição a que estiverem subordinadas, de accOrdo com as necessidades do serviço e independerá da approvação de autoridade superior.
Art. 134. Para fiscalizar a descarga do sal grosso e auxiliar a fiscalização das mercaelonas submcttidas a despacho e sujeitas ao imposto de
consumo, a Inspectoria da Altandega do Rio de Janeiro requisitará da
Recebedoria do Districto Federal até seis agentes fiscaes para, de accõrdo com as ordens da mesma Inspectoria, desemp.:-nharem aquelles
serviços, de modo que sejam estrictamente observadas as disposições
deste regulamento e bem acautelados os interesses fiscaes.
§ r. • Os agentes fiscaes designados para o serviço na Alfandega
poderão ser substituídos ou dispensados pelo director da. Recebedoria
do Districto Federal, por deliberação propria ou mediante requisição
do Inspector, segundo as conveniencias do serviço.
§ 2.• Nas outras alfandegas da União e nas mesas de rendas será
escalado, para desempenhar os serviços de que trata este artigo, um ou
mais agentes fiscaes, de modo a não prejudicar a fiscalização das respectivas clrcumscripções.
CAPITULO VIII
DO CONCURSO

Art. 135. O Jogar de agente fiscal do imposto de consumo será
provido mediante concurso, salvo no caso previsto no art. ro6, § 2•.
Art. 136. Os concursos poderão ter por examinadores e secretarios
agentes fiscaes do imposto de consumo.
Art. 137. Os candidatos á inscripção em concurso, com o seu requerimento, apresentado na fórma do art. 4• do decreto n. 8.155, de 18
de agosto de 1910, exhibirão prova de terem mais de 18 annos de idade
e menos de 45·
Art. 138. As materias do concurso serão: portuguez (orthographia, analyse e redacção), francez (leitura, traducção e analyse),
arithmetica (especialmente em relação ás operações em uso no commercio e nas repartições de Fazenda), escripturação mercantil por
partidas dobradas e noções de administração de Fazenda.
Art. 1 39· Quanto aos demais casos, o concurso obedecerá ao citado
decreto n. 8.1 55, na parte relativa ao concurso de primeira entrancia
CAPITULO IX
DOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS

Art. qo. Os ag·entes fiscaes do imposto de consumo vencerão graU·
ficação fixa e porcentagem deduzida da renda arrecadada do mesmo imposto e do de transporte, quer aquella seja arrecadada em estampilha!':
ou por verba, quer em emolumentos de registro, conforme a tabella
junta, n. 2.
Art. 141. A porcentagem será paga da seguinte fórma:
a) aos agentes fiscaes da circumscripção da Capital Federal e
município de Nictheroy, no Estado do Rio de janeiro, dividindo-se
entre os mesmos agentes fiscaes a importancia total da porcentagem
sobre a renda do dito imposto e do de transporte, cffectivamente
arrecadada na circumscripção ;
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b) aos agentes fiscaes das circumscripções dos outros municipios dó
Estado do Rio de Janeiro, dividindo-se igualmente entre os mesmos a
importancia total da porcent:~gem deduzida da renda dos mencionados
impostos, effectivamente arrecadada nos ditos municípios;
c) aos agentes fiscaes de cada um dos outros Estados, dividindo-se
por todos, em partes iguaes, a importancia total da porcentagem sobre
a renda dos ditos impostos, effectivamente arrecadada em todo o Estado.
§ 1. o A importancia sonegada, de que trata o art. 16o. que fOr recolhida aos cofres publicas como receita, não será comprehendida no
calculo da porcentagem da renda a abonar aos agentes fiscaes, mas
della se deduzirá a mesma porcentagem para ser entregue ao empregado
a cuja diligencia se deva a verificação da falta.
§ 2. 0 A porcentagem do imposto de transporte será calculada sobre
a sua renda, liquida da taxa de 4% que é paga ás companhias ou emprezas pela arrecadação do mesmo imposto.
Art. 142. Para os effeitos das lettras a, b e c e § 1 o do artigo antecedente, a Alfandega do Rio de janeiro, a Recebedoria do Districto Federal, a Mesa de Rendas de Macaqé, por intermedio da Alfandega do
Rio de janeiro, e as collectorias federaes, no Estado do Rio de janeiro,
remetterão á Directoria da Despeza Publica, e as alfandegas, mesas derendas e collectorias, nos outros Estados, ás re.'lpectivas delegacias
fiscaes, nota da renda dos impostos de consr.mo e de transporte do mez
anterior, mencionando a importancia e os empregados no caso do § 1°
do artigo antecedente.
Art. 143. Do computo para a deducção da porcentagem se excluirão
dous terços da renda produzida pelo sal nacional, entrado por via marítima, os quaes serão levados ao calculo pata a deducção da porcentagem dos agentes fiscaes do Estado de onde proceder o mesmo sal,
bem como da dos collectores e escrivães das estações arrecadadoras
da séde da salina. Igualmente se procederá em relação á renda do imposto do sal, arrecadada pela repartição da séde dos estabelecimentos
exportadores.
Art. 144. Conhecida a porcentagem que, em cada mez, deve caber
aos agentes fiscaes, a Directoria da Despeza e as delegacias fiscaes
pagarão aos mesmos agentes, mediante attestado de exercido pela
repartição da séde, a gratificação e porcentagem a que tiverem direito
ou delegarão essa attribnição ás repartições que lhes forem subordinadas, tendo em vista a maior facilidade e presteza no pagamento.
ParagTapho unico. Para o attestado ter-se-ha em vista a observancia, pelo agente fiscal, das disposições do art. 118, v e x, salvo
quanto ao caso do § 1° do art. 141.
Art. 145. Os agentes fiscaes, administradores de mesas de rendas,
collectores e quaesquer emprcg:Jdos, exceptuados os chefes das outras
repartições; os empregados das emprezas de transporte, e os particulares, terão direito á metade da importancia effectivamente arrecadada das multas que forem impostas em virtude de autos que lavrarem.
- § 1. 0 Das multas impostas no caso previsto no art. 179, será
tambem abonada metade ao empregado que autoar a infracção, embora
sem positivar o valor da mesma infracção .
. . ~ 2. ~ Nos casos previstos no art. 125, a quota da multa será
d1v1d1da 1gualmente entre o agente do fisco ou empregado da estação
de origem que tiver feito o aviso e o agente fiscal ou outro empregado
da estação do destino que houver lavrado o auto.
§ 3· o Quando a multa provier da reunião de diversos autos em um
só processo, a quota será repartida pelos autoantes, relativamente ao
numero de autos que cada um houver lavrado.
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§ 4. o Das multas impostas em virtude de diligencia commettida a
mais de um empregado, a quota será dividida igualmente pelos que
subscreverem o auto.
§ 5. o Das multas impostas em virtude de denuncia de qualquer
origem, devidamente assignada e dirigida aos chefes das repartições, a
quota a repartir caberá, em partes iguaes, ao denunciante e aos encarregados di diligencia que subscreverem o auto.
·
§ 6. o Das multas impostas em virtude de communicação de empregado de empreza de transporte á estação fiscal, a divisão será feita
ae conformidade com o paragrapho antertor.
.
§ 7. o Das multas impostas aos negociantes ou fabricantes que
deixaram tle observar as prescripções relativas ao registro, caberão
so% ao agente do fisco que tiver feito a representação.
§ 8. o As multas impostas aos importadores de sal grosso, nos casos
do art. 9 I, e aos importadores em geral, no caso do art. I 74, serão abonadas ao empregado a cuja diligencia se deva a verificação das faltas.
Art. I46. Não se abonarão porcentagens das multas pagas pelos
contribuintes que se registrarem espontaneamente depois dos prazos legaes, nem das impostas aos que não provarem o destiD,o. chis mercadorias exportadas por via terrestre para o estrangeiro ou o pagamento
do imposto sobre o sal grosso no porto do destino.
Art. 147. Quando a multa for arrecadada por meio de cobrança
amigavel ou judicial, será deduzida da quota a distribuir, a metade das
des~ effectuadas com a mesma cobrança.
Art. 148. Aos agentes fiscaes, nomeados interinamente para pre~
encher logar vago ou substituir agentes fiscaes effectivos suspensos,
será abonado o vencimento integral do respectivo Jogar.
Par~apho unico. Si a nomeação intertna fOr para substituição em
caso de licença, ao nomeado caberá apenas a parte dos vencimentos
que o licenciado deixar de receber.
Art. 149. Aos agentes fiscaes em inspecção fóra da séde de
suas circumscripções se abonará uma diaria de 12$ a 15$, a qual será
estipulada no acto da designação e será contada do dia em que sahir
da Séde da circumscripção até o em que regressar.
§ 1.0 A mesma vantagem será concedida aos empregados de fa·
zenda incumbidos de inspecção.
§ 2°. Entende-se por séde o Jogar (cidade ou villa) em que estiver
situada a respectiva repartiç.o'io fiscal.
§ 3·o A diaria, conforme a natureza do serviço commettido ou
quando fOr, pelas circumstancias locaes, reconhecida insufficiente para
condigna manutenção do funccionario, poderá ser elevada até o dobro,
a juiz do ministro da Fazenda.
A 150. As licenças dos agentes fiscaes do imposto de consumos
só poderão ser concedidas na conformidade do disposto nos decreto
ns.t2.70 e 10 de janeiro, e IO.IOO, de 26 de fevereiro de 19I3, a saber:
a) as licenças por mais dé 30 dias, por molestia provada em
inspeção de sli.ude, que imp,)ilsibilite o exercício do cargo, ou por
qualquer outro motivo justo, allegado por escripto, serão concedidas
pelo ministro da Fazenda ;
b) as licenças até 30 dia1. serão concedidas pelo director da Receita Publica, no Estado do Rio de janeiro, pelo da Recebedoria do
Districto Federal, na circumscripção da Capital Federal e municipio de
Nictheroy, e pelos delegados fiscaes, nos outros Estados, de accOrdo com
as condições da lettra a deste artigo ;
c) a licença concedida por motivo de molestia dâ direito á per·
cepção da gratificação, apenas até seis mezes, e de metade da mesma
gratificação, por mais de seis mezes até um anno ;
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d) a licença, por qualquer outro· motivo justo e attendivel, será
concedida sem vencimento algum e até um anno ;
e) em todas as concessões de licença marcar-se-ha o prazo dentro
do qual o agente fiscal deverá entrar no goso da mesma, prazo que
não poderá exceder de 6o dias ;
f) é licito ao agente fiscal renunciar, em qualquer tempo, á licença
que lhe fOr concedida ou em cujo goso se achar, reassumnido o exercido do seu cargo ;
g) nenhum agente fiscal poderá gozar de nova licença, uma vez
esgotado qualquer dos prazos a que se referem as lettras b e c deste
artigo, antes de decorndo um anuo da ultima que lhe foi concedida ;
h) não serão concedidas licenças aos agentes fiscaes interinos e bem
assim aos que, nomeados, promovidos ou removidos, não houverem
assumido o exercício do respectivo cargo ;
i) quando a licença fOr concedida pelos empregados referidos na
Iettra b deste artigo, deverão elles communicar o facto ao Ministro da
Fazenda dentro do prazo de I 5 dias, sob pena de responsabilidade, procedendo de igual modo, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena,
.
quando o licenciado reassumir o exercício ;
j) o tempo da licença prorogada ou de novo concedida dentro de
um anuo, contado do dia em que houver terminado a primeira, será
junto ao da antecedente ou antecedentes; para os fins das Iettras c e d
deste artigo ;
k) para formar o maximo de seis mezes; de que trata a Iettra c
deste artigo, deverá ser levado em conta o tempo das licenças concedidas pelos directores e delegados fiscaes ;
.
l} os agentes fiscaes effectivos que substituírem os licenciados
perceberão, além de sua gratilicação fixa, a parte que o substituído
âeixar de receber, comtanto que o substituto nunca venha a receber
mais do que recebia o substitutdo.
Art. 151. A qualquer pedído de licença dirigido ao Congresso Nacional e a ser encaminhado pelo Ministro da Fazenda, .deverá o requerente juntar prova de ter obtido das autoridades competentes as licenças
que estas lhe podiam conceder, nos termos das lettras b, c e d do artigo
,
antecedente.
Art. 152. Sem o preenchimento das exigencias de que tratamos
artigos antecedentes, nenhum pedido de licença poderá ser tomado em
consideração.
CAPITULO X
DA CONTRAVENÇ!O

Art. 153. As contravenções do presente regulamento serão au.uradas mediante processo administrativo, que terá por base o ~to
lavrado conforme o modelo XXXII, salvo:
a} as relativas ao registro;
"
b) as referentes aos pedidos de estampilhas para mercadorias estrangeiras submettidas a despacho nas alfandegas e mesas de rendas;
c) as verificadas por occasião do despacho do sal grosso ;
d) as em que incidireJll os fabricantes que deixarem de provar
a sabida do territorio national ou a entrada em paiz estrangeiro, dos
productos que despacharem por via terrestre ;
e) as em que incorrerem os exportadores de sal grosso que não
provarem o pagamento do imposto, no porto do destino, corre•
spondente ao sal que exportarem.
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Art. 154. O auto deve ser escripto sem emendas, entrelinhas, ra·
suras ou borrões, e relatar com clareza e minuciosidade a occurrencia
da contravenção, mencionando o local, o dia, a hora, o nome àa pessoa
em cujo estabelecimento fôr verificada, as testemunhas, si houver,
e tudo mais que occorrer na occasião.
§ I.0 As incorrecções ou omissões do auto não acarretarão a
nullidade do processo, quando deste constarem elementos sufficientes
para determinar com segurança a infracção e o infractor.
§ 2. 0 A nota de que trata o art. 8o, a, 'o. 11, e j, n. li, si fOr
apresentada no acto de ser lavrado o auto, será rubricada pelo autoante e pela pessoa que a exhibir e acompanhará o mesmo auto, como
,materia de defesa ; a que não fór apresentada nessa occasião, não será
mais acceita, salvo si a falta fõr convenientemente justificada.
§ 3. 0 Si no correr do processo fõr indicaàa pessoa differente da que
figurar no auto como respqnsavel pela falta autoada, ser-lhe-ha assignado
prazo para defesa, independentemente de novo auto.
§ 4· 0 Si tambem no correr do processo forem apurados novos factos
com relação á falta autoada, quer envolvendo o autoado, quer pessoas
differentes, ser-lhes-ha assignado prazo para defesa no mesmo auto.
§ 5· o Quando, durante a marcha do processo, se verificar falta
differente da que serviu de base ao mesmo, será lavrado novo auto complementar do primeiro.
§ 6. o Dos exames feitos posteriormente ao lavramento do auto para
elucidação do processo, lavrar-se-hão termos que serão reunidos ao
mesmo processo.
§ 7. o Si no correr do processo fOr verificado, em virtude de exames
feitos na escrip~ do estabelecimento ou outra qualquer diligencia, que,
além da falta autoada, houve sonegação de mercadorias ao pagamento
do imposto, ou ao pagamento da taxa devida por meio de artificio do·
loso, além do auto que houver de se lavrar, mencionar-se-ha essa circumstancia no processo, juntando-se um termo do que fOr apurado.
§ 8.0 O auto poderá ser impresso em relação ás palavras inva·
riaveis, conforme os modelos XXXIII a XXXV, devendo os claros ser
preenchidos á mão por quem o lavrar.
Art. 155. Salvo caso de força maior, o auto deverá ser lavrado
no local oniie fOr verificada a infracção, ainda que ahi não resida o infractor:
aJ pelos agentes, fiscaes ou inspectores fiscaes ;
b pelos empregados de Fazenda ;
c pelos administradores de mesas de rendas, collectores, escri·
vães, seus prepostos e ajudantes ;
d) pelos empregados das emprezas de transporte ;
e) por qualquer pessoa.
§ 1 • o O auto lavrado por particular deverá ser assignado por duas
ou mais testemunhas. Não se comprehendem nesta disposição os empregados das emprezas de transporte particulares.
§ 2. o Si o infractor ou seu representante recusar assignar o auto, e
si este, por qualquer outro motivo, não puder ser assignado pelo mesmo
infractor ou seu representante, far-se-ha no mesmo auto menção desta
circumstancia e do motivo.
§ 3. o Quando, por circumstancias imprevistai!, o auto não puder ser
lavrado no proprio local, far-se-ha menção das circumstancias no
mesmo auto.
, Art. 156. Entregue o auto ao chefe da repartição,- mandará este
intimar o contraventor para, no prazo que fOr marcado, o qual não po-

20íl

i\CTOS DO PODER E.'í:ECUTIVO

derá ser menor de oito dias, nem maior de 20, allegar o que entender
a bem de seus direitos, sob pena de revelia.
§ r . • O prazo de que trata este artigo será marcado, tendo-se em
attenção as distancias e a maior ou menor difficuldade de transporte, e
será contado da data da notificação ou da publicação do edital.
§ 2. • A intimação para defesa será feita :
a) sempre que seja possível, por notificação escripta ou verbal
á parte interessada, provada com recibo ou certificada no proprio
auto, pelo continuo designado pelo chefe da repartic;<'io, pelos escrivães
das mesas de rendas ou das collectorias ou por seus ajudantes ;
-- b) não sendo possível pelos meios indicados, por publicação de
edital no Diario Official, na Capital Federal, e em outros orgãos de
publicidade, nos Estados, ou registrada pelo Correio, ou, ainda, em edital affixado em Jogares publicos, juntando-se ao processo, no primeiro
caso e no segundo, um retalho do jornal em que houver sido publicado
o edital, no terceiro, o certificado do Correio e, no ultimo, copia do edital alfixado, com indicação do local.
Art. r 57. Produzida a defesa, para a qual todos os meios serão
facilitados, o chefe da repartição, depois de ouvir o autoante e de reunir
os esclarecimentos que entender necessarios, proferirá, de accôrdo
com as provas dos autos, sua decisão, impondo a multa em que tiver
incorrido o infractor, ou julgando improcedente o auto.
§ r.• O auto lavrado poí· particular ou por empregado de empreza
de transporte será informado por agente fiscal designado pelo chefe da
repartição, depois de ouvido o autoante.
§ 2.• As det<~sas concebidas em termos menos commedidos ou
contendo injurias ou calumnias não serão acceitas, mandando-se o interessado requerer em termos convenientes, sob pena de correr á
sua revelia o processo.
§ 3· o Si, esgotado o prazo mnrcado, a parte interessada não apresentar defesa, lavrar-se-ha termo de revelia no processo e o chefe da
repartição proferirá em seguida a decisfto.
§ 4. o Das decisões de que trata o presente artigo serão intimados
os autoados, na forma do artig-o antecedente.
Art. r58. Os processos relativos aos autos lavrados petos escrivães
das mesas de rendas ou das collectorias serão preparados pelos respectivos administradores ou collectores.
Art. r 59. Os autos lavrados pelos administradores das mesas de
rendas, collectores ou por pessoas que determinem suspeição da parte
desses exactores, depois de preparados pelos respectivos escrivães, serão
encaminhados directamente ao chefe da repartição arrecadadora mais
proxima, para proferir a decisão.
-- Paragrapho unico. Uma vez proferida a decisão será o processo
devolvido á repartição onde foi iniciado, para as devidas intimações.
Art. 1 6o. Quando do processo se apurar sonegação de mercadorias ao pagamento do imposto ou ao pagamento da taxa devida por
meio de artificio doloso, o infractor, além da multa que no caso couber,
ficará obrigado a indemnizar o valor da sonegação apurada.
Art. IÓT. Si do processo se apurar responsabilidade de diversas
pessoas, será imposta a cada uma a pena relativa á falta commettida.
Art. 162. A verificação de mais de uma falta, no mesmo processo,
relativas a um individuo ou firma elevará ao maximo a penalidade correspondente á falta punida com maior pena.
Art. r63. O chefe da estação fiscal não poderá reconsiderar a decisão
que houver dado sobre o auto de infracção; ficando salvo á parte inter·
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essada o recurso, nos casos em que elle couber e nos termos do capitulo XII.
Art. 164. Verificada infracção deste regulamento l!m uma secção,
circumscripção ou Estado, não é vedado ao agente fiscal ou inspector
de qualquer outro lavrar alli o competente auto.
Art. 165. As informações e pareceres que tiverem de ser prestados
pelos agentes fiscaes ou por outros funccionarios no processo, não deverão exceder o prazo de ro dias, contado da data do recebimento
salvo motivo justificado.
Art. 166. Nenhuma dilação probatoria será concedida, no correr
do processo, em prazo maior de oito dias.
Art. 167. No caso de não residir o infractor na séde da reJ?artição
por onde correr o processo de imposição da multa, as intimações
serão feitas por intermedio da estação arrecadadora do logar da residencia do mesmo infractor. Para esse fim, as repartições corresponder-se-hão directamente.
Art. 168. As analyses dos artigos apprehendidos ou outras quaes,
quer providencias necessarias ao processo, serão solicitadas directamente ao Laboratorio Nacional de Analyses ou a qualquer repartição por aquella onde <:orrer o l!'~smo process?· No caso de e~ame da
escripta geral de fabncas a solrc1tação será fe1ta, pelas repartições do
Estado do Rio de Janeiro, por intermedio da D1rectoria da Receita
Publica e, pelas dos outros Estados, por intermedio das respectivas delegacias fiscaes.
Art. :69. Os processos em andamento devem ser organizados á semelhan!;a de autos forenses, de modo que os documentos, informações
e pareceres sejam presos por ordem chronologica ou pela connexão
das materias. Não deverão conter informações ou pareceres escriptos á
margem dos papeis nem linhas em branco entre os mesmos pareceres,
informações, despachos, etc.
Art. 170. Quando se tratar de uma mesma infracção continuada,
pela qual forem 1avrados diversos autos, serão elles reunidos em um só
processo para imposição da multa.
Art. 171. As contravenções relativas ao registro serão punidas
mediante representação do agente do fisco.
.
§ r. o Para esse fim, o agente procederá conforme dispõe o art. 118,
g, informando sobre a firma, local e especie do estabelecimento, e,
bem assim, sobre os artigos de seu commercio ou industria e o numero e importancia dos emolumentos devidos ou outros factos que
justificarem a representação.
.
§ 2. o A representação obedecerá ao modelo XXX e poderá ser
lmpressa em relação ás palavras invariaveis, devendo os claros ser
Preenchidos por quem a subscrever.
.
·
Art. I 72. O chefe da repartição, á vista da representação de que
trata o artigo antecedente, expedirá, no prazo maximo de r 5 dias,
intimação ao contraventor, para registrar, alterar as condições do registro de seu estabelecimento. ou observar qualquer outra exigencia
fiscal rélativa ao registro, mediante o pag-amento dos emolumentos devidos e da multa, correspondente.
Art. 173. O industrial ou commerciante que, depois do prazo estabelecido no art. I 3, se apresentar espontaneamente para registrar o
seu estabelecimento ou commercio ambulante, e não havendo a representação de que trata os arts. r r8, g, e 171, será admitticlo a faze.I-o,
vendo o agente fiscal ou outro qualquer empregado que informaroe
da guia, declarar não só quaes os emolumentos devidos pelo registr
como o valor da multa, de conformidade com o art. 178, a e b;
Poder Executivo- 1916.- Voi. li.
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Art. I74· A multa gue tiver de ser imposta ao importador de produetos estrangeiros sujettos ao imposto de consumo, que organizar as
respectivas notas, de despacho e g·uias com deficiencia de valores das
taxas ou das quantidades das estampilhas a cuja acquisição esteja
obrigado, obedecerá ao regimen alfandegario e terá por base a decla:-ação da nota do despacho e da guia, em confronto com o resultado da
verificação averbado pelo empregado competente na referida nota do
despacho.
Paragrapho unico. Quando o imposto estiver ligado ao preço, as
declarações para sua cobrança deverão ser feitas na data do pagamento
do despacho, prevalecendo no calculo a taxa cambial desse dia.
Art. 175. Para o caso da multa de pagamento em dobro do imposto de consumo de sal grosso, quando fOr verificaçlo excesso de mercadoria superior a 10 °/o da carga manifestada, servirá de base a notificação feita na guia do despacho pelo agente fiscal ou outro qualquer
empregado que assistir à descarga e na mesma guia será feita a annotação do pagamento.
Art. 176. Servirá de base, para ill}POSição da multa aos fabricantes
exportadores por via terrestre, que rfio provarem a sabida 'dos produetos do territorio nacional ou a entrada no estrangeiro e para os
exportadores do sal grosso com imposto a pagar, que não provarem
o pagamento do mesmo imposto no porto do destmo, a annotação
feita pela repartição no termo de responsabilidade.
Art. 177. Todas as repartições terão um livro, segundo o modelo
XXX VII, para protocollar os autos de infracção.
Paragral?ho unico. Estes livros serão conservados na repartição e
poderão servtr para mais de um exercido.
CAPITULO XI
DAS hlULTAS E SUA APPLICAÇÃO

Art. 178. Os contraventores deste regulamento serão punidos com
as seguintes multas :
a) 25 °/o da importancia dos emolumentos devidos, os que espontaneamente pagarem o registro dentro dos tres primeiros mezes depois
dos prazos estabelecidos nos arts. 13 e 18;
b) so 0 Ío da tmportancia dos emolumentos devidos, os que espontaneamente pagarem o registro decorridos mais de tres mezes depois dos·
prazos estabelecidos nos arts. 13 e 18;
c) importancia igual á dos emolumentos devidos, os que forem
notificados para registrar ou pagar a dilferença de registro de seus
estabelecimentos ;
.
d) 5$, os que espontaneamente fizerem o registro gratuito depois
dos prazos estabelecidos no art. 13 ;
e) to$, os que forem notific&dos para fazer o registro gratuito
de seus estabelecimentos;
./}50$ a 100$, os que se negarem a exhibir a patente do registro
ao representante do fisco ;
g) importancia egual á das estampilhas dev1das, desde que a difterença corresponda a mais de 10 °/o, respeitada a tolerancia da nota
posterior ~o n. XIV do§ ~o do art. 4°, os importa!Iores que organizarem gutas com deficiencta de valores das taxas ou das quantidades
das estampilhas a cuja acquisição esteja'm obrigados ;
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h) importancia igual ao valor do imposto:
I. Os importadores de sal grossó, sobre o sal que na conferencia fôr
enoontrado para mais, excedente de 10 % da quantidade ~nifestada;
II. Os industriaes, exportadores de mercadorias por via terrestre,
q_ue dentro de 90 dias não provarem a sabida das mercadorias do ter·
rttorio nacional ou a entrada no estrangeiro ;
·
III. Os exportadores de sal grosso sem o pas-amento do imposto,
que dentro de 90 dias não provarem ter sido o Imposto devido pago
no porto do destino.
i) de 50$ a Ioo$ooo:
I. Os que collarem as estampilhas nos objectos ou nas guias em
desaccôrdo com os arts. 51 e 52;
11. Os que infringirem os arts. 56, 59 e seu paragrapho unico,
e 68 •
Os industriaes que infringirem o art. 8o, a, ns. IV, V, VIII, XII
e XIII e l, n. IV ;
IV. Os industriaes ecommerciantes que não observarem asformali·
dades estabelecidas em relação aos livros, talões de guias ou de notas
ou livros-guias exigidos por este regulamento e as de que trata o
art. 71, § 4°;
V. Os industriaes e atacadistas que infringirem o art. 63;
VI. Os que infringirem ou incidirem em qualquer disposição deste
regulamento que não tenha multa especial ;
j) de I $0$ a 3oo$OOO :
I. Os retalhistas que infringirem o art. 49, a, n. li, e b, n. V;
li. Os ambulantes que infrmgirem o art. 49, a, n. III;
III. Os importadores e atacadistas que infringirem o art. 49, a,
n. IV·
I'V. Os leiloeiros que infringirem o art. 49, a, n. VI e b, n. VI;
V. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da Iettra ·a do art. g",
que infringfrem o art. 49, b, n. 11;
VI. Os que incidirem nos arts. 53 e 54, a, c, à, e, f, g e h;
VII. Os que infringirem os arts. 50, 55 e 57 ;
VIII. Os commerciantes que infringirem o art. 6o;
IX. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da lettra a do art. g", que
infringirem o art. 6o ;
.
X. Os que infringirem o art. 72 ;
XI. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da Iettra a do art. ço,
que infringirem os arts. 74, 75 e 77;
·
XII. Os commerciantes que infringirem o art. 74, §§ zo e 3° ou
que expuzerem á venda mercadorias sem estarem rotuladas ou contra·
vindo o art. 8o, c, n. I ;
XIII. Os industriaes que infringirem os arts. 65 e 8o, a, n. 11;
XIV. Os industriaes de fumo desfiado, mlgado ou picado que infrin·
girem o art. 8o, b, n. VII;
XV. Os industriaes de bebidas e vinagre que infringirem o
art. 8o, c, ns. I e li ;
XVI. Os industriaes de sal refinado que infringirem o art. 8o, j,
D.' li;
XVII. Os atacadistas que infringirem o art. 8o, j, n. li ;
XVIII. Os atacadistas de fumo que infringirem o art. 8o, k, n. H;
XIX. Os industriaes de cigarros ou cigarrilhas que infringirem o
art. 8o, l, n. VI ;
XX. Os retalhistas que infringirem o art. 8o, p, ns. I, li e IIl ;
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XXI. Os ambulantes que infringirem o art. 8o, q, n. I;
XXII. Os que infringirem o ~rt. 87;
XXIII. Os industriaes e commerciantes que não tiverem os livros,
os talões de guias ou de notas ou os livros-guias a que forem obrigados
por este reg-ulamento ;
XXIV. Os commerciantes que expuzerem á venda mercadorias
estampilhadas com insufficiencia de taxa ou acompanhadas de guias nas
mesmas condições;
XXV. Os industriaes e commerciantes que não exhibirem aos
agentes do fisco, quando forem exigidos, os livros, talões, notas e
guias referidos neste regulamento e, bem assim, os productos, as estam•
pilhas ou as guias estam pilhadas em seu poder;
k} de 300$ a 6oo$ooo:
I. Os fabricantes, do n. Ill da lettra a do art. 9", obrigados ao
estampilhamento directo dos productos, que infringirem os arts. 49, b,
n. I e 6o; .
I I. Os que infringirem o art. 73 e seus paragraphos;
III. Os tabricantes, do n. III da lettra a do art. 9", que infringirem
os arts. 74, 7S e 77 paragrapho unico;
IV. Os que infringirem o art. 79;
V. Os industriaes que infringirem o art. 8o, a, ns. I e VI ;
VI. Os industriaes de fumo que infringirem o art. 8o, b, ns~ XI c
XIII;
VIL Os industriaes que infringirem o art. 8o, c, ns. III e IV;
Vlll. Os atacadistas que infringirem o art. 8o, j, n. I;
IX. Os fabricantes de cigarros e cigarrilhas que infringirem o
art. 8o, l, ns. I e lii ;
X. Os industriaes de alcool, aguardente de canna ou cachaça e de
vinho natural que infringirem a ultima parte do art. 8r ;
XI. Os que inti'ingirem o art. 87, §§ ! e 2°;
XII. Os industriaes que expuzerem á venda ou venderem merca·
dorias estampilhadas r.om insufficiencia de taxa ou acompanhadas de
guias estampilhadas nas mesmas condições, salvo o caso da ultima parte
do n.' I V, da lettra n, deste artigo ;
l) de 6oo$ a r: 2oo$ooo:
I. Os que incidirem no art. 54, b;
Il. Os industriaes que infringirem os arts. 69 e 70, §§ 1• a 3';
Ill. Os que infringirem os arts. 67, 74, § r•, e 78;
.
IV. Os industriaes de fumo que infringirem o art. 8o, b, ns. I a
IV e XIV;
V. Os industriaes de sal que infringirem o art. 8o, e, ns. UI
a VI e VIII;
VI. Os industriaes de sal refinado que infringirem o art. 8o, f, n. I ;
VII. Os industriaes dé tecidos que infringirem o art. 8o, g, ns. IV
a XVIT;
VIII. Os industriaes de louças e de vidros que infringirem o art. 8o,
lt, us. Ili a VIl;
IX. Os industriaes de ferragens que infringirem o art. 8o, i,
ns. III a Vlli ;
X. Os atacadistas de fnmo que infringirem o art. So, k, ns. V,
VllcVlll;
XI. Os exportadores de sal grosso que infringirem o art. 8o, n,
ns. lil a V;
.
XII. Os com mandantes de embarcações que infringirem o art; 92;
0
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m) de r:2oo$ a 2:5oo$ooo:
I. Os industriaes de tecidos que infringirem os art:S: 49, b, ns. ,
e III ou 8o, g, n. I;
11. Os exportadores de sal grosso que infringirem os arts. 49,
b, n. IV ou 8o, n, n. I ;
UI. Os industriaes de fumo que infringirem o art. 8o, b, ns. VI
VIII, IX, X, XII e XV;
IV. Os industriaes de sal grosso que infringirem os arts. 49, b,
n. I ou 8o, e, n. I ;
V. Os industriaes de louças ou de vidros que infringirem OE arts. 49,
h, n. I ou 8o lz, n. I ;
VI. Os industriaes de ferragens que infringirem os arts. 49, b,
n. I ou 8o, i n. I ;
·
VII. Os que infringirem o art. 8o, a, n. XI, j, n. VI e p, n. VI
ou por outra qualquer fórma embaraçarem ou illudirem a acção dos
agentes do fisco no exercido de suas attribuições ;
VIII. Os que empregarem rotulas de fabrica não existente.
n) de 2:soo$ a s:ooo$ooo:
I. Os que infringirem os arts. 47 e 48;
II. Os que simularem, viciarem ou falsificarem documentos para
illudir a fiscalização ;
UI, os que empregarem, venderem, comprarem ou forem encontrados com estampilhas falsas ;
IV. Os que sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto de
consumo, ou ao pag·amento da taxa devida por meio de artificio doloso ;
V. Os que falsificarem a escripturação à O!? livros exigidos neste
regulamento ;
VI. O mestre, capitão ou com mandante de qualquer embarcação, cujo
carregamento de sal apresentar differença para menos da quantidade
total da guia, ou para mais, excedente de 10 •f. ou que infrmgir os
arts. 94, 97 e 98 ;
VII. Os que não observarem o disposto no art. 8o, a, n. VII, e,
n. VII e n, n. VI ;
o) de 3=ooo$ a s:ooo$ooo:
I. Aquelles em cujo estabelecimento fõr verificado duplicata .de
qualquer livro.
Art. 179. Quando a sonegação de mercadorias ao pagamento do
imposto se verificar nos lançamentos da escripta especial dos estabelepmentos e exceder em seu valor o maximo das penas da lettra n,
n. IV, do artigo antecedente, a multa a applicar será egual ao imposto
fraudado.
Art. 180. A applicação das multas a que se referem os artigos
antecedentes não prejudicará a acção criminal que no caso couber.
Art. 181. As multas serão impostas, observando-se o gráo minimo, médio ou maximo, conforme a intensidade maior ou menor da
contravenção.
Art. 182. As multas de que trata o art. 178 serão, no caso de
reincidencia, applicadas em dobro.
Art. 183. As multas impostas, cuja decisão houver passado em
julgado, serão cobradas amigavelmente, dentro de 30 dias, po · cobrador da repartição ou convidando-se por edital o infractor. 81, findo
este prazo, não forem satisfeitas, serão as certidões de divida enviadas
para a cobrança executiva.
Paragrapho unico. Nestes casos comprehender-se-hão tambem as
taxas e emolumentos devidos.
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CAPITULO XII
DOS RECURSOS

Art. 184. Das decisões dos chefes das repartições, qualquer que seja
a importancia da multa, cabe recurso voluntario :
a) para as delegacias fiscaes: das que forem proferidas pelos
chefes das estações ou repartições fecieraes de arrecadação nos Estados ;
b) para o Ministro da Fazenda :
I. Das decisões dos delegados fiscaes ;
li. Das decisões da Recebedoria do Districto Federal e da Alfan·
dega do Rio de Janeiro, Mesa de Rendas de Macahé e collectorias
federaes, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 185. Das decisões favoraveis ás partes, qualquer que seja o
valor da multa, haverá recurso ex-o{ficio :
a) para o ministro da Fazenda:
I. Das do director da Recebedoria do Districto Federal, do inspector da Alfandega do Rio de Janeiro e dos delegados fiscaes nos
Estados;
Il. Das decisões da Mesa de Rendas de .Macahé e collectorias
federaes, no Estado do Rio de Janeiro;
b) para os delegados fiscaes : das que forem proferidas pelos
inspectores das alfand~as, admimstradores de mesas de retidas e
collectores, nos outros }:<:stados.
Art. 186. Das multas impostas nas representações para pagamento
dos emolumentos de registro cabe pedido de reconsideração, dentro do
prazo maximo de 20 dias, para o mesmo chefe de repartição que as im·
puzer, o qual, si apurar a improcedencia das mesmas multas, pela ille·
galidade da exigencia ou pelo anterior pagamento da patente, poderá
rr.considerar o seu acto.
Art. 187. O recurso voluntario será interposto dentro do prazo de
15 dias, a contar da data da intimação do despacho, mediante ôeposito
previo das quantias devidas, e o ex-1~{ficio, no proprio acto de ser la·
vrada a decisão.
Art. 188. O prazo do recurso não soffre interrupção e será contado
da data da intimação do acto recorrido.
Art. 189. Os recursos que versarem sobre incidencia do imposto,
classificação de productos ou natureza ou qualidade de estampilhas,
deverão ser acompanhados de um specimen do producto ou das estampilhas.
Art. 190. O recurso perempto tambem será. en::arilinhado á in~
standa superior, mediante os requisitos do art. 187.
Art. 191. Os recursos para o ministro da Fazenda serão encaminha..
do,s por intermedio da Diredoria da Receita Publica.
CAPITULO XIII
DA ESTATISTICA

. . Art •. 192. Todas as repartições arrecadadoras organizarão a esta~
ttsttca do Imposto de consumo, para ser enviada até 28 de fevereiro, pelas
do Estado do Rio de Janeiro, á Directoria da Receita Publica, e pelas
dos outros Estados, ás respectiV'IS deleg-acias fiscaes,
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§ 1 • o A estatlstíca organizada pela Alfandega do Rio de Janeiro
será encaminhada, no mesmo prazo, á Recebedoria do Districto F'ederal.
§ 2. o A Recebedoria do Districto Federal, de posse da estatistka
da Alfandegado Rio de Janeiro, organizará a da circumscripção da Capital F~deral e município de Nictheroy e enviará, até 15 de maio, á
Directoria da Receita Publica.
. § 3. o Dentro do mesmo prazo e para o mesmo fim, as delegacias
fiscaes, de posse das estatisticas das e'3tações arrecadadoras respectivas,
farão organizar as estatísticas dos Estados.
§ 4. o Compete â Directoria da Receita Publica organizar a estatística geral da União, para ser apresentada ao Ministro da Fazenda,
até 30 de julho.
Art. 193. Serão incumbidos da confecção das estatísticas dos Estaf}os os respectivos inspectores fiscaes ou os agentes fiscaes designados,
no Estado do Rio de Janeiro, pela directoria da Receita Publica e nos
outros Estados, pelas respectivas delegacias fiscaes.
Art. 194. A estatística constará dos seguintes elementos:
a) quadro da renda do exercício comparada com à do ultimo tri,cnnio (modelo XLIII) ;
b) demonstração da renda especificada (modelo XLIV);
c) mappa dos emolumentos âe registro (modelo XL V) ;
d) idem idem, pelas especies do imposto (modelo XL VI) ;
e) idem dos demais productos tributados (modelo XLVII);
f) idem da entrada, producção e consumo e do movimento das
estampilhas das fabricas de refinar <'lU purificar sal (modelo XLVIII) ;
g) idem da colheita e consumo e do movimento das estampilhas
das salinas (modelo XLIX);
·
h) idem. da entrada e consumo e do movimento das estampilhas
dos estabelecimentos exportadores de sal grosso (modelo L) ;
·
· i) idem idem dos importadores de sal grosso (modelo LI);
j) idem da descarga de sal grosso nos portos da União (modelo LII);
k) idem da entrada e sahida e do movimento das estampilhas nos
depos1tos das fabricas de tecidos (modelo LIII);
l) idem dos autos de infracção (modelo LIY).
§ I. o Os estabelecimentos publicos federaes, estaduaes ou municipaes que produzirem artigos sujeitos ao imposto para supprimento
ao commercio ou a particulares, deverão fornecer, até 31 de janeiro, â
repartição fiscal do local, um mappa dos artigos fabricados para constarem da estatistica.
§ 2. o Para complemento da estatística, os agentes fiscaes procurarão
informar-se das especies e respectivas taxas dos productos dos pequenos
fabricantes de que tratam as lettras g e j do art. 10, iseritos da escripta
fiscal.
§ 3. o Dos productos exportados para o estrangeiro os agentes
fiscaes tomarão a.-. notas precisas para figurarem tambem na estattstica.
§ 4· 0 Nos mappas estatísticos da producção e consumo deverão
constar as informações de que trata o art. 8o, a, n. IV.
. Art. I9S· Todas as repartições arrecadadoras terão um ou mais
livros orgamzados de conformidade com os da escripta especial das fabricas e dos depositas de alcool, aguardente de canoa ou cachaça, de
vinho nacional natural, sal e tecidos, onde os agentes fiscaes lançarão o
movimento mensal da producção ou entrada e do consumo dos productos
e o movimento das estampilhas daquelles estabelecimentos, bem como
o movimento da descarga do sal.
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Paragrapho unico. Os livros poderão ser organizados de modo a
se poder lançar em cada um mais de uma cspecie do imposto, e serão
conservados na repartição, podendo servir para mais de um exercido.
CAPITULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. rg6. O stock existente nos estabelecimentos commerciaes dos
productos cujas taxas foram creadas ou ~levadas pelas leis ns. 2.919, de
31 dedezembr.o de 1914, e 3·o7oA, de31 de dezembro de 1915, é isento
do pagamento do imposto creado ou da differença entre a taxa primitiva e a actual; deverá, porém, ser asslgnalado por uma fórmula
especial, de isençãa, fornecida gratuitamente pela repartição fiscal
competente.
§ 1. 0 A requisição das formulas de isenção será feita em c\uas
guias, segundo o modelo XLII, ás quaes acompanhará uma relação em
duplicata dos artigos em stock mencionando o numero dos obrigados
ao estampilhamento directo c dos volumes, intactos, daquelles que
pagam o imposto por meio de guia, bem como o numero de guias correspondentes a estes artigos.
§ 2. o As fórmulas de isenç.o'ío serão applicadas pela seguinte fórma:
a) dos artigos cujo imposto é pago por meio de guia, recebido
directamente do estrangeiro, das fabricas ou dos depositas destas, si
tuados na mesma zona fiscal, c que se encontrem ainda, intactos, nos
respectivos volumes, nas seg unclas vias das g11ias ele requisição respectivas ;
b) dos productos já estampilhados e acondicionados em caixas,
barris, maços, pacotes ou em qualquer envoltorio fechado, pela apposição nos referidos envoltorios;
c) dos productos soltos, a granel ou que estejam expostos á venda
por unidade, nos proprios objectos, em Jogar visível.
§ 3. 0 As fórmulas de isenção correspondentes aos productos aindd
não estampilhados deverão acompanhar os sellos correspondentes aos
mesmos productos, por occasião da venda, para serem applicados, conjunctamente, no momento opportuno. Quanto aos tecidos existentes em
depositas de fabricas e sabidos destas na vigencia do decreto n. 5·890,
de rgo6, o empreg-o das tbrmulas, pela fórma estabelecida no § ! lettra
a, será declarado nas notas de venda que acompanharem os tecidos,
quando vendidos, mencionando-se o numero e a data das guias.
§ 4. Os commerciantes por g-rosso, que venderem mercadorias
nas condições do paragrapho anterior, mencionarão nas notas de venda
o nnmero de fórmulas de isenção entreg-ues ou remettidas ao comprador c lançarão no verso destas a data c o numero da nota respectiva.
Art. HJ7. O sal g-rosso que existir nos trapiche~, armazens ou depositas será arrolado para a verificação do stock.
Paragrapho unico. Feita a \'erificação, o ag-ente fiscal da secção
ou circumscripção lavrará termo no livro da escripta especial do dono
da mercadoria, mencionando a quantidade existente, afim de se nãn
confundir com as entradas noYas.
Art. 198. Antes do forn_gcimeuto das fórmulas de isenç.o'ío, os chefes
das repartições poderão verificar por si, pelos agentes fiscaes ou por
qualquer empregado, si as relações apresentadas correspondem aos
mesmos stocks e ás guias.
0
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Paragrapho unico. Si forem encontradas mercadorias occultas para
serem sonegadajl á applicação das fórmuLls de isenção, serão as
mesmas apprehendidas, mediante auto de sonegação e apprehensão.
Art. 199. E' permittido aos fabricantes completarem o estampilhamento de charutos e de lança-perfume já estam pilhados, existentes em
seus estabelecimentos e cujas,taxas foram elevadas, por meio de apposição, ás respectivas caixas ou pacotes, das estampilhas, na importancia
da dilferença entre as taxas actuaes e as que vigoravam anteriormente.
Paragrapho unico. Os objectos assim estampilhados só serão expóstos á venda a varejo nos respectivos envoltorios.
Art. 200. A acquisição das fórmulas de isenção para assignalar os
artigos, cujas taxas foram creadas ou elevadas, obedecerá aos seguintes
prazos a contar da data ela publicação deste regulamento:
a) de 30 dias, para os estabelecimentos do Districto Federal, do
Estado do Rio de janeiro e das capitaes dos Estados de S. Paulo e
Minas Geraes ;
b) de 45 dias, para os do interior dos Estados de S. Paulo e Minas
Geraes e para os das capitaes dos outros Estados;
c) de 6o dias, para os elo interior dos demais Estados.
Art. 201. As repartições fiscaes providenciarão para que todas as
estações arrecadadoras sejam promptamente suppridas das estampilhas
necessarias para a cobrança do imposto, bem como das fórmulas de
isenção.
Art. 202. Os commerciantes de fumo desfiado, migado ou picado
que tiverem stock deste artigo, a granel, adquirido de accOrdo com o
regimen do decreto n. 11.5 I I, deverão acondicionai-o nas condições do
art. 8o, b, n. I, e assignal:lr os volumes com as fórmulas de isenção
dentro do prazo de 30 dias.
.
Paragqpho unico. As fórmulas de isenção para o caso de qnc
trata este artigo serão adquiridas mediante prova de pagamento do
imposto ccrrespondente ao fumo para que forem requisitadas.
Art. 203. A's fabricas de fumo desfiado, migado ou picado fica com
cedido o prazo maximo de 30 dias, contado da data em que coincçar
a vigorar este regulamento, para a observancia do disposto no art· 80.
lettra b, ns. I e 11.
Art. 204. Nenhum commerciante poderá ter formulas de isenção
em quantidade superior ás necessidades das mercadorias por assignalar,
existentes em seus estabelecimentos, sob pena de serem apprehendidas
as desnecessarias.
Art. 205. São dispensados da formula de isenção os stocks das
mercadorias existentes em estabelecimentos industriaes, para applicação,
como materia prima, em artigos ahi produzidos.
Art. 2o6. Vencidos os prazos para regularização dos stocks, e para
adaptação ao regimen deste regulamento, de que tratam os arts. 2oo,
202 e 203, os prodnctos encontrados sem as formalidades exigidas
serrLo considerados não estampilhados, insufllcientementc estampilhados
ou a granel e assim sujeitos ás penas legaes.
Art. 207. Para as nomeações de agentes Hscaes do imposto de
consumo, terão preferencia os candidatos, habilitados em concurso, que
já tenham exercido interinamente e:ose cargo por mais de tres annos,
podendo ser nomeados para a circumscripção da Capital Federal os
que já o tenham nella exercido.
Art. 208. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 1ô de fevereiro de 1916.- João Pandiá Ca.
logeras.
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"T'abella n. 1
Dlvislío do Dlstricto Federal, dos Estados, e dá respectiva
'
fiscalização

-·

I

CIRCUMSCRIPÇÕES

LOCALIDADES

...
o

Pará

.

.

FISCAE~

DO IMPOSTO DE
CONSUMO

...
.g

-!!
.
- -- -- -- -- -- -3

·;::

-;a

J

!l
.9

[:-<

·a

Amazonas

AGENTES

I

.

'3·a

õ

12

(.)

!l
.9

o

[:-<

13

3

13

I()

I

20

21

5

20

25

I

23

24

4

2Ó

30

I

lO

11

2

12

14

Ceará.

I

17

18

3

17

20

Hio Grande do Norte

I

8

9

2

20

22

.

Maranhão
Piauhy

.

.

Pamhyba

I

IÓ

17

2

17

19

Pernambuco

I

15

16

7

17

24

12

2

13

15

12

IÓ

Alagóas.

I

11

Sergipe

I

8

9

4

Bahia.

I

22

23

8

24

32

Espírito Santo.

I

7

8

3

7

lO

Districto Federal c município de
Nictheroy.

I

1

52

.

Hio de Janeiro
S. Paulo.

(*)

-

-

I

29

30

(*) 3

35

1

z8

29

14

31

52

I

33
45

Minas Geraes .

1

41

42

3

43

46

Goyaz

1

I3

'4

2

13

15

Paraná

I

I3

'4

3

14

I7

Santa Cathnrina

1

13

14

2

14

IÓ

Rio Grande do Sul •

I

47

48

7

53

6o

I

10

11

2

li

I3

Matto Grosso •

- - -- - - ---- -412
3Ó3
384
545
33
21

1

(') Assim considerada a circumscripção de Petropolis.
NOTAS:

Emquanto vigorar o contracto de s de outubro de 1900, feito entre os
Governos da União e do Estado do Rio Grande do Norte, para a arrecadação c
tiscalização do imposto sobre o sal produzido naquelle Estado serem feitas pelo
seu governo, não serão nomeados para o referido Estado mais de 10 agentes
tiscaes do imposto de consumo.
A' prO(?orção que forem vagando, serão supprimidos os Jogares de agentes
liscacs no mtcrior do Estado do !Uo Granuc <.lo Sul, até 4ue o numero dos mesmos
tique reduzido a 43·
Rio de Jnnciro, 16 de fe1·ereiro de 1916.- ·João J>,wdfá Calogcras.
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1fabella n. .2.
Vencimentos dos agentes fl.scaes do imposto de consumo
.:,
i:ia

GRATIFICAÇÃO

LOCALIDADES
Capital

Interior

~~

o

A

---Amazon:t.q

2:000$000

I:Ó00$000

5%

:a:oooSooo

I:óooSooo

3%

Maranhão.

2:000$000

I:Ó00$000

5

Pianhy.

l:&lo$000

1:200$000

S%

Pará.

..

.
.

Ceará

~'o

l:&lo$~

1:200$000

S%

Rio Grande do Norte

I:&Jo$000

I :200$000

S%

Parahyba.

l:&lo$000

1:200$000

5%

2:000$000

I:Ó00$000

3 ~ó

Alagôas .•

l:&lo$000

1:200$000

5%

Sergipe.

I:&loSooo

1:200$000

5%

Pernambuco .

..

. . .

Bahia.

2:000$0ú0

I:Ó00$000

4o/o

Espirito-Santo

1:&loSooo

1:200$000

5%

Capital Federal e Nictheroy

s:4oosooo

Rio de Janeiro
S. Paulo.
Minas Geraes.
Goyaz.

..

.

.
;

--

1,6%

(*) 2:000$000

I:Ó00$000

2:4008000

1:&Josooo

2%

2:000$000

I:Ó00$000

5%

5%

1:&10Sooo

1:200$000

S%

2:000$000

I:Ó00$000

3%

.

I:Boo$000

1:200$000

5%

Rio Grande do Sul

2:400$000

I:8oo$ooo

3.5%

Matto Grosso

I :Soo$000

1:200$000

5%

Paraná

.

Santa Catharina

(*) Assim considerada a circumscripção de Petropolis.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de IQI6.- João Pandjá Calogeras.
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l\.lo<lelo

I

(GUIA DE PEDIDO DE REGISTRO)
O abaixo assignado, estabelecido á ........ 11 •••••••••• com ..•..• (com·
mercio por grosso ou a refallzo; fabrica ou pequeno fabrico, com
tantos operarias, ou venda ambulante, em caixa ozt velziculo, n. tantos)
de...... (discriminação das mercadorias pelos titulas constantes do
art. r) ..... vem reg-istrar seu estabelecimento, de conformidade com
as disposições do regulamento do imposto de consumo em vigor .
.................. de .......... de

191. •••

F ...... .

.................... .............. ... ... ..................... .
..

~

(Informação do agente fiscal, do escrivão ou empregado designado ·
o
Si contribuinte puder ser attendido dir-se-lza quaes as especies a pagar,
os emolumentos e as graluit,1S; em caso contrario, dir-se-/za por que.
Si o registro f6r pedido fóra do pra:o, dir-se-lza qual a multa
relativa.)
••••••••• $

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

•••••••••

(Carimbo ou lançamento da repartição.)
Registrado pela patente sob 11 ••••••• , tendo pag-o (por extenso) ....
Rs ...... $ooo (em algarismo) .
. .. . . . • .. . . . •• . . . de ......•.. de

191 •••

O cscriptnr.1rio ou o escrivão,

F ..••.•
• • • • •

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••• ' •••••••••••••••••

NoTAs- ~)uando h•mver aug-ment•> de productos, p~m pagamento
rença ou obtenção de reg-istro qratuito, o contribuinte di rà na guia o
data da patente do primetro pag-amcnt·~ e esta Circumstanci~ constará
mação do emr.regado.
A mesma declaração se fará na g-uh ele pedido de rcgtstro gratuito
refere o art. 10 deste regulamento.
Estas guias são isentas do pagamento de scllo.

de difienumero e
da infora que so
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Modelo II
(PATENTE DE REGISTRO)
~N •••••

N .....

NOME nA RE-PARTiçÃo

Exorolclo do 191...

.
Reg1stro
pago para o (commercJO ou fabrico) de •••..•..

~

~
~

·····························
Multa ••••••

0/

0

Exercício· de 191 •••
.'Registro pago para o (commercio ou fabnco) de •••.••...•.••....•..•••...••••••••••••••

Rs ....... ~

Rs. .. ......!WO<J

Rs. .. ....Sooo

Multa ..... o/0 Rs. •....... gooo

Rs. .. .... Sooo ~

Somma....

ReDaruçao

Nome da

Registro gratuito para o~

~:?~~~::i.~.~~:~~~:~~~!.~:::: l'

Somma...

Rs. .-:::::;;;;;,

~egistro gratuito para o (commercio ou

fabnco} de ..................................... .
P!>r .este titulo fica. concedido a (nome do
I or este tJtulo fica concc- · contnbumte), estabelecido á ................... .
dídoa(nomedocontríbuintc)
n ..... ,com negocio de (denominação do ne·
estabelecido á...............
gocio), a patente de registro para o (commercio
.............. n •••• , com ncpor grosso ou a retalho, fabrico ou venda am·
gocio. de (denominação <:Jo ~~ bulante, f;!m caixa ou ve~lculo n. tantos) da ••
negociO) a patente de reg1smercadona •• ac1ma menciOnada .. , na fórma do
tro para o (commercio, por
capitulo III do regulamento annexo ao decreto
n .. 11.951, de 16 !ie fevereiro de IQI6, pelo qual
grosso ou a retalho, fab1 !co
ou venda ambulante, em ca1xa ~ fo1 paga a quantia de .•. (por extenso.)
ou vehiculo n. tantos) da ..
merc.1doria .. acima meneio....................... de ............ de 191 ••
nada .. , na fórma do capitulo lll do regulamento an- ·
O escripturario ou escrivão,
nexo ao decreto n. 11.951, de
F ••••••••••
16 de fevereiro de 1916, pelo
Recebi a importancia acima referida em ... ,
qual foi paga a quantia de ....
, de ............ de 191 ..
(por extenso).
O thesoureiro ou o collector.
,

•

1

d~'i9i::········de ........... ~

F..........

.

O escripturario ou escrivtto,

F .•.••.•••••

..................................................
NOTAS -O registro de fabrica é indepen·
dente do de commercio de ou Ira procedencia.
Quando houver augmento de productos.
· par~ cobrança. de diffcre!IÇa de taxa ou con·
\\ c~ssao de registro gratullo, deverà ser men~~ CIOnado na nova patente o numero e datll do
~~pagamento da primeira.
';.\f
A mesma declaração se fará nos registros
4,í~ gratuitos dos deposites de fabricas e dos depo"'' Sitos fechados das casas commerciaes.

c
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Modelo III
(NOME DA REPARTIÇAO)
GUIA DE TRANSFERENCIA DE LOCAL

Nesta data o Sr ..... (ou a firma) F ........ registrado nesta (nome
da repartição) sob n....... solicitou guia de mudança do seu estabelecimento commercial ou fabril para .............. e como o referido Sr.. ..
(ou firma) não se acha sob pressão de auto e nada deve por infracção
do regulamento do imposto de consumo, tendo de facto fechado seu
estabelecimento e transferido todos os utensilios e mercadorias nelle
existentes, cdncedo, de accOrdo com o paragrapho unico do art. 24 do
regulamento annexo ao decreto n. II.951, de 16 de fevereiro de 1916,
a presente guia, para os fins de direito •
................ de ........ de 191. ... .
O chefe da repartiçllo,

F .....

Modelo

IV

(NOME DA REPARTIÇÃO)

Ca4astro geral dos estabelecimentos e individuas registrados para o commercio e fabrico de productos suleitos
ao imposto de consumo no anno de 191 •..
o

;i

O:Q
~~

~o

"'~

-

.,
<I

:>l

~

00

LOCAL
N,

~~
o:Z:
:z:o
~Q

--

....

31!
~o:

:z:<
Q

g

~~
~:

:t
:!

o

85

ESPECIES

DO

I~!POSTO

TRANSFI!RENCIAS
OBSERVAÇÕES

~::

<<.?
0<
Ao

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

Pagas

Gratuitas

Firmas Local Data

--

>

~

UI

-Pagou de multa

........

8

g
!3
~

;
I'

~

Nl
!>:>
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1'\:lo<lelo V

GUIA DE ACQUISTÇAO DE ESTAMPILHAS PARA
PRODUCTOS ESTRANGEIROS
(NOME DA REPARTIÇÃO)

........ via

N••••••.•
Imposto de consumo de ..... (especie do imposto) •••

F .......................... , estabelecido á ......................... n ....... , com
negocio de ................... , registrado sob n...... , precisa das seguintes
estampilhas para as mercadorias despachadas pela nota n..... de ...
de ............ de 191 •.• :
::::: ~rectan.gulares

..... (

.

o:

Clll!as) d•a taxa de •.. .'f, .•• na importancia ele •.•• .$ ....

. . l.

:::::f : : :
.....

.....
......
....

,

•• • • •

(
(

lf ;

. ····•··· .

. ......... .

• . .•• '/>... •

• • .••••••••

•

. . .. f,...

•

•
•

........
• .•. f,...

•
•

)I

0

o

oo$oo

o

)

"

)

•

)
)

..... f, ..••

••••• f, ••••
• .••••••••

•

•

o 0 00 · • • • • •

•
•

•
•
•

• •.•.•.•••
• •.•••.•••

•
•
•

• .. . f,...
• •.. f,...
. •.. $...

•
•

• •. ·"·..
•.. . f,...

•

. .....•....
•
•

• ••• • f, ••••
•..• . f, ••••

Jl

••• •

$...

•

•

. ... . '$ ••••

. ... ·•··· .
. .
~

»-

»

•
•

•

. ....•..••

·····•····
Importa em ... (por extenso) ....... .
....................

d~ ...........

de

I()I. ••

F ......... .

De accõrdo

O conferente ou o agente liscal

F ......... .

!{ccebi :1 importancia supra

~m ..•. dt' ..................

de

191 ...

O thcsourciro,

Lançado à 11 ... do livro caixa n ....

F ......... ..
O cscripturario ou o cscriv11o,

F ......... ..
NoTAS- .\s c.~t.:.unpilh~ts deve111 ,...:,_.r l1is:criHlilttd~1.:; pelas 1a:'\3S c formatos
(rectangular ou cinta) e lwla:.; ~:._;pcck<-:, quando se tratar das cspecbes.
Onando o pag-amento do impo:;to fúr' feito em guias, [l.S estampilhas cor.
rcspoudcntcs .ser:1o divididas ao meio c colln.da:;, metade na rrimcira via, que

acompanhará o processo do dcsp:tclw, c a outra metade na terceira Yia, que
acompanhará a mercadoria. A :;c::;-nnda ,·ia li!:ar:i na thcsoumria como do·
cumento de receita.
Para o "ai de proclucção n~cion:Li, rui o imposl11, no cJ:;o <lo art. qo, ~ 3°, fôr
pago no porto do deslino, procedcr-sc-ha do mcsm<) modo indicado na nota antecedente.
E' facultativa a impressão de c:uias com o nome do proprictario, titulo c local
o C<"~tabelecimento.
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AC'OOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo VI

GUIA DE ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS
(NOME DA llEPARTIÇÃO)

N ••....

• ••••• via

Imposto de oonnmo de ....... (especie do imposto) •••••
F .•.•.. , ••.•.•...•...•..••••••••••••.••• estabelecido á •••••••
• • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •n .••.••. registrado sob n ~ ••••• ,
precisa para •.•.• (productos de sua fdbricação ou mercadorias que lhe
{oram apprehendidas em tal data ou outro qualquer fim justificado) das
seguintes estampilhas :

. . ....•.... .
. ......•....
. ····•···· .
. ······'····
. ....•....
····•···· ..
. ······'····
......•....
.. ····•····
····•···· .
.•......•....
······•····
.
.
·•·· .. ..
.. ······•····
......•....
. ........·•····

rectangulares ou cintas l da taxa de ••• •1. •.• na importancia de •••••• #••••
•

•

a

•

.

.

.
•

,.

•

•

•••••• ••• •

•

• •••••• •• •

••••••••••

,..

,. . • • • • • • • • •

::1>

»

,.

::.. ••••.••••• •

)

•

•••••••••••

•

•••••• jl ••••

::1>

•••••••••••

•

······•····

»

•••••••••••

······•····

Importa em (por extenso) •• . • .............................. .
1·, .

•••.•••••••• , de ..•..•.•••.••••••..• de

191 •••

F ......... .

Recebi a importancia supra em ..... de .. ~ ............. de

191 ••• '

O thesoureiro ou o collector,

F .... • • ....

J,.ançado á fl ..... do livro caixa n......
O escripturario ou o escrivão,
F ..•..•.•••

.

NoTAS- E' facultada a Impressão de gulas com o nome do proprletarlo, titulo
e local do estabelecimento.
Nos pedidos de troca de estampilhas para llquldos a engarrafar deve ser
attendldo o dispositivo do art. 43·
.
As estampilhas devem ser discriminadas pelas taxas e formatos (taliio e gula)
pelas especies, quando se tratar das especlaes.
Poder Executivo - 1916- Vol. 11.
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AOTÓS DO Póbtl:\

EXÉCUTivti

Modelo VII

GUIA DE ACQUISlÇÃO DE EST AMPlLHAS PARA CIGARROS
E CIGARRILHAS
(NOME DA REPARTIÇÃO}

N ••....

• ••••• via

Imposto de consumo de fumo

F ••••..• ~ •• • •••••••.• ~ ..•.•.••.•. '1. • :e.stabeletido á •. 1 •••••
. • . • . • • . . . . • . . . . . . . • . . • • . • • . . . . • n .•••.... registrado sob n •.. , .. ..
precisa para .................................................... ..
•• e •e •• ••

:~

•Ío

-~.

e4; • a • • • . ••• • • • • • ; ; . ; .

d;~ ·~ihi~t~ ·~;t~~piihá~;

~ ~; :~~;~.o; ;f;~;.

o o ••• o

00

O

....................................... .
···=··:•· ..

• ;: .. rreciahglllàte~ ou clrttàsl' da iàxâ de ..... ~ió na imP<Jttàricia de
••.•• 1
..
•
:t
. •
•
• • • ;~.-~
•
j
• • . • : ••.•• ~ •
• ; .•• {

'

•

;.

•

•

•

•

•

»

.....

•

•

•••••

•

•

•••••

*'

•

•

•

,;

•

•

• ·····~30 •

•
•

•

•••• : ... ,: ...

~····IGSO •
••••• $100 •

•
•

• .~;:;:.1;~:
•••• : •••••••

•

•

•••• : •••••••

• ••••• $150

... ...; ...
:

. importa em (por extenso).: ..•.• :••.••.•..•..•..•••.• ~ •.•.•.••••.•••••.••••• ;;;.
Tendo siao paga a importancia de Rs •. ·.•: ••1: .•. pela •. :guia •.••. n .... de •.. ~d·: a~
de ...•. ···:·· .•.......•..... , relativa ao 1m posto deVIdO peld fumo ádqum o no
estabelecimento de F.: ...•••..•...• : •••..• : .•• : ..••. ; ..• : •.. ·•· .•..••...•.•...•• a:;
apresento a .•.. referida .•... guia.: ... para os fins do§ J 0 úD art . .p do decreto
n. n.l)51 ,. de 16 de fevereiro de 1916. O peso correspondente ao milheiro de ci·
garrds a fabricar é de.: ..... (devera _ser mencitmago o peso correspontiente a cada
marc~) .. ...... ~ ....•... ; ......•..........•. ~ ..• ; ... ; ..•... • ....•..•.... ; .... ~ ..•.. ; .;
Rio de janeiro, ...•. de .....•... ; .•••... dê 191 •••
F ••• ;.; .•••
Em dinheiro ............... ..
Em guia.................... .

..........
...........

..........

Cóttfere e1n . •.•.•••............••.•••.•..•••.•.....•....•..• , ••.••. , , .•..•••

o total do supprimento.
Em ..•.• de ................ : ... de 191 ••.
O escripturario ou o escrivão,
F ......... .
Visto.
O sub-director ou o collector,
F;: ... ;.>:.
Recebi a importancia, nos termos da conferencia supra, sendo:
Em dinheiro ............• :........
.. ••• s....
Em guia..........................
·:::·•~···
O

fiei do theso~reiro ou o collector,

.....,....

F ......... .
Lançado á i\ ••••• do livro competente.
O escripturario ou o escrivlo,

F.....•....
NoTA - As fabtlcàs tlc desfiar, thlgat óli plé:ar fiilnó 1, q(le il,tlc{uJtÍrein hilno
de outra procedcncia p\lra empregar em cigarros ou clgàrt•lhiis, usàr'Jo esl.á glliiL
e recetieratl etn trtlcà tias gulas scllàdàs ás estitlhjilllía~ de qlie ttàta tl átt. 32.
lettra d.

Modelo VIU.

tino da venda diaria. daa estampilhas a.o imposto de connmo

ATJ
_,

IMPORTANCIA

NUMERO
DA
GUIA

FIRMA

_____,___ __,__s __,__s ,__ __s ,__,__s ,__s. __
:

I

I

I I I
,

I I I

,

I I I

I

I
,

$

''iEm dinheiro! Sobgula I

BSP&CI.B.
FORMATO
DAS,
ESTAMPILHAS

I ou

ESPECIE .
DO IMPQIU'Q.(.

Total

I OBS!RVAÇÕBS

----1----'-----

>·

~

m

8

I

~

1:1

l;tt

=
t>;l

~

ttt.

§:i
<t

I
.

o.

I

I

I

1-1-·1-1'-1'-'ll__.l__,__,__,_,_,_,_,

l__,l_l_l_l_·

Somma .............. 1

·

'

NorAS - Na columna das observações. se farão declarações relativas ás estampilhas trocadas ptlra as bebidas a engarrafar ou a baldear.
É facultada á Recebedoria do Districto Federal, Alfandegas e Mesas de Rendas alfandegadas a alteração deste modelo no sentido de se lhe daz
organização de livro-caixa.

l1

N>

Modelo IX

1>:1
00

N.......... Em ....... de ............................. de 191 ...

N .••••••••• Em ••.•.•. de .•..••.••••••••••••••.••••.•• de t9I•••

Guia do fumo desfiado, migado ou picado para fabrico
de cigarros ou de cigarrilhas, vendido a (ou preparado por
conta de)
estabelecido á
rua ........................... n ..... reg-istrado sob n .... por
propnetario da fabrica sita
á rua ••••••••••••••••••••••••••• n •••••

Guia do fumo desfiado, migado ou picado para fabrico
de cigarros ou de cigarrilhas, vendido a (ou preparado. por
conta de)
estabelec1do á
rua .......................... n ..... re!!"istrado sob n ..... por
F ............................... propnetario da fabrica sita
á rua ............................ n ....

F.....................................
F........................ .. ..... .

rJl

VOLUMES
PESO
Marca

F.....................................

Quantidade Numeração

ESPECIE B
DENOMINAÇÃO
DO FUMO

----

VOLUMES

<
::c

PESO

..J

c:::;;;

<
E-o

':Jl

Marca

Quantidade Numeração

BSPECIE B
DENOMINAÇÃO
DO FUMO

----

>

~
8

c:tl

§

lil

~
t<l

:<
t<l

O proprietario,

.. ... ................... ............

O proprietario,

....................................

NOTAs- Quando o fumo fór desfiado por conta de outrem se mencionará nesta guia o numero e data da nota. que acompanhou
o fumo em folha ou em corda correspondente.,
Quando as estampilhas n~o couberem todas no Jogar designado para a respectiva sellagem, poderão ser empregadas em
qualguer parte do corpo da gu1a.
Os faoricantes de cigarros ou de cigarrilhas quando tiverem de adquirir estampilhas para os seus productos farão acompanhar o pedido desta guia com as declarações constantes do art. ~2, § 1°.
Os commerciantes por grosso de fumo, .quando venderem o fumo para fabricação de cigarros ou cigarrilhas a outros
negociantes nas mesmas condições ou a fabricantes de cigarros ou de cigarrilhas, farão aos mesmos a transferencia desta guia,
mediante as formalidades do art. 8o, k, n. VII.
·
Os livros-guias serão organizados de fórma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita bimultaneamente, por meio de
papel ca1bono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.

§
~

Modelo X.
Em ...... de ...............de 191 ••

N ......

Em ••••.••. de ............ de 191 .. .

N ••••.•.

Gula do sal grosso vendido a F ........... , estabelecido á

Guia do sal grosso vendido a F ......... , estàbelecldo

rua ............. n ..... por F ..................... ,proprletario

á rua ............ n .......... por F ............ , proprletarlo

da salina .......... (ou do deposito) sito á rua .......... n ••••

da salina ......... (ou do deposito) sito á rua ........ n......

..

VOLUMES

~~
o"'

§~

&l

..I

o:J
"'o
lf:.,

gõ!

:>l

::!Quantidade! Numeração

g

~

o"
gj<

......<

1

"'

~

Ul

<

=

..,J

ã:

~

!~

l

o:l
gjO

o"'

iii~

::;; Oi

I Marca !Quantidade! Numeração

fo

-------·-----·

.

>

i"
.,<

~
(/l

..

..I

"':>l

VOLUMES

1--------

.,:-

.,

o~

----

8~

.......,<

-

D

8
;g
1::1

to:!

;:1

to:!
~

~

c:

:;a
""
o

O proprletario,

... ......... ·············

O proprletarlo,

;.

NOTAS- Quando o sal fór vendido com o imposto a pagar serã observado este mesmo modelo, sendo declarada aquella
circumstancla no corpo da guia.
Quando as estampilhas não couberem todas no Jog-ar designado para a respectiva sellagem, poderão ser empregadas
em qualquer parte do corpo da gula.
Os livros guias serão organizados de fórma que a cópia da gula que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por melo
de papel carbono.
E· t'a~ult 1do a augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se llte poder dar ambem o caracter de nota commerclal,

t.:l

t.:)

<&;>

r..........

Em .......... de ............. de Iyi ...
Guia de tecidos vendidos a F ................ ; ......................... ..
estabelecido á rua ...................... n .............. ·· .... · · · ••
por F ................................... ,proprietario da fabrica
(ou do deposito da) sita à rua ........................... · .. · .. • ..

Guia de tecidos yendidos a F ......... ~::""· .. de .... • ........ de IQI .. .
esta~elec1do á rua ................. ::::::::::·~···"·" ........... .
(~J dó 'dépõ5it'ó 'di)' ~it'ã 'á ·;~i"·· ...... · .proprleiár'iC; éiá ·i~t,~ic~
n ............................... :::::::::::::::::::::::::::::::.::::
VOLUMES_

Marca

QuantiJajc

Numeração

""'~

~~~f

)IETROS

2e
.....

PESO

!2g

1-,
1

--

~

n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••

.,g

"'

:offi~
..

N>

XI

Modelo N........

E

\'O LUMES

'fJ

::i
:3

c:

:\!arca

Quantidade

.. 8

"'

~<

!ã~
;:so.

Numeração

1

";z;~

METROS

PESO

eil
.....
f1io
Q

>

~
8

ai

-~-

~

g

~
w

<f)

~

~

~

·I
O proprieta rio,

3
O proprietario,

........................

NOTAS - Quand<? as estampilhas não couberem todas no lagar designado para a respectiva sellagem, poderão ser empregadas em qualquer
parte do corpo aa l!'u1a.
Os tedôos sah1dos sem o pagamento do imposto, para o deposito ou para beneficiamento, nos casos previstos no art. ;o, e quando tenham
de voltar á propria fabrica, serão acompanhados desta guia com .as necessarias declarações.
Os livros-guias serão organizados de forma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por melo dé papel carbono.
Nas guias das rendas, fitas, tiras e entremeias bordados serão mencionadas as respectiras larguras em casa .especial.
·
A columna do peso é para os tecidos que pagam o imposto por essa fórma.
.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota çommerclal.

~

Modelo X1:J:
N.~---~·

Em ......... de ................. de 191 ...
Guia de louças ou vidr.os vendidos a
estatJe.
leaido .à .rua ................. n ......... :por :F .................. .
proprietario.da.fabrica sita á rua ................... n .......

ll

.F.............

I

tiNuMarca I Quan
aade · mcração
I
.
\

---~---~

o

..

·gj

:!1"'
::..,
Z:c

VOLUMI!S

.• <o

.~g-~
~3>

Marca

~

I

!---

~

.

.

ti
.o_...

·"'
"'<>
.,.,
0<

n ......... por F .................

. propnetaTIO da fa'!mca Sita á ·rua ................... n ...... ..

1

VOLUMES

N......
Em ........ de ................. de IQr. ..
Guia ·de louças•ou vidros vendidos ·a 'F ............. estábe-

lectcto:áT~a ............... : ..

Quanti·
dade

....

~~

I

--.

!

:!lO.

i~

Numeração

I

'

o"'

!!.:o

u <> ..

"'::.a

Ss>
~

I

>
C':l

ó

m

B

g

~

'

...:·

~

1l'l
;:11

~

~ê5

O proprietatio,
........................

O proprietario,

NOTAS -Quando as estampilhas não. couberem todas no Jogar designado para a r.espectillll .sellagem,.poderão ser empregadas-em qualquer ponto do corpo da gu1a,
tA:!!. !onças ou:os vidros sahidos·sem o pagamento doimposto,·paTa serem beneficiados ou·acabltitos, nos casos .previstos no
•tl··70Je--!luarrcto·tiverem de :voltar á prapna 1abrica, ·serão·ammpanhados desta guia com as decl-arações.nece.$Sarias.
<.Os ;lJnos-g:uias serãu ·organizados á e 'forma ·que ~ :copia da guia ·que :ficaT 'na ·fabrica ·:reja feita 'llimultaneamente por meio
de papel carbono.
E' facultado o augmento de casss e dizeres neste modelo, afim de se llle poder dar tambem o caracter de nota commercial.

........
lo:)

Mode!o XIII

o~

I>: C

Marca

Quanti-j Nudade
meração

---·---1

~à

c>

:<Ol
~

.~

w

N. ... ••
Elll........... de ••••...... de tQI •••
Gula de ferragens vendidas a F... . . • • . • . . . . . . . . . esta belecido á rua .................. n •.•••••.... por F ....•.••.•••
proprietario da fabrica sita á rua •..••••.....•.... n •..•••••

N......
Em .•.•.... de ............... de 191. ..
Gula de ferragens vendidas a F ..................... estabelecido á rua .•.....••..•...• n......... por F ................. .
proprieta-rio da fabrica sita á rua ..................... n ..... .
VOLUMES

Nl

~
h~
"'
1>:

o~
I>: C

VOLUMES

el

"' .,.

Marca

1 - - 1 - - - r:n

<
:c

Quantidade

Ime~auÇão

----,

~à
t>>
:z:Ol
Q

Nl

.

:li

o

.

gj

e!~

Olo:
""'

:Jt!

<i

>

~

(fl

t:l

o

a.
=
~

"'o

!lO

t:l

~

t:J

:><
t:J

ê-3
~

0- proprletarlo,

O proprletario,

NOTAS - Quando as estampilhas não couberem todas no Jogar designado para a respectiva sellagem, poderão ser empregadas em qualquer ponto do corpo da guia.
As ferragens sabidas sem o pagamento do imposto, para serem beneficiadas ou acabadas, nos casos previstos no
art. 70, e quando voltarem à propria fabrica, serão acompanhados desta guia com as declarações necessarias.
Os livros-guias ~erão orgamzados de fórma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio
de pa p_el carbono.
·
·
.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.

Modelo XIV
N .•......

Em ••••• de ••••.••••••••••••••••••• de

'9'···

N ••••••••

Em ..... de ........................ de t9r •••
Gula do fumo desfiado, mlgado ou picado para fabrico de cigarros ou elgarrilbas
vendido a F •••..••••••••..••.•.••••• , estabelecido ã rua.... • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • n.... j)Or
F •••.•••••••••••••••••••.••• , proprietario do estabelecimento eommercial por grosso, sito

1

ven~~~· ad~ -~~~-~. ~~:~.~~~: -~~~~~~. ~st~~,;~~~!oa!aru~~~~~~~. ~.: -~~~~~~~-s.• ~~- .e ,e~~~~~~
0

F ........................... , proprietario do estabelecimento commercial por grosso, sito

rua ..•............••.. n ...•

&

á rua ••....•••..••....•• n ••••

VOLUJIBS

VOLOKE8

PESO

Marca

PESO

Quantidade Numeração

lllarca

QuantidadeiNumeraç!o

n:XS:~o

H17K~~ÇÃO

00 FOMO

QUU.S 8BLLADAS

lMPORTANCIA
DO IMPOSTO PAGO

········•···

········•···

O proprletarlo,

O proprletarlo,

Nous- Os livros-guias serllo organizados de fórma que a cópia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de papel carbono.
E" facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem 0 caracter de nota commerclal.

:1\.lodelo X.V
Gula n •.•

Em ••.• de •.••.••• de 191 ••• (1• via)

F •••• , proprietarlo da fabrica de alcool, aguardente de
canna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda)
lta em ••••••••• , remette a F •••. , estabelecido em ••••••••••
t rua ........... n .. ., as seguintes mercadorias :
VOLUMBS

Guia n •••

sita em .•........ , remette a F .... , estabelecido em ....•.• ,
.;. rua ..........• n ... , as seguintes mercadorias:
VOLUMES

ril

Em •••• de •••.•••• de '9'··· (J" via)
F .... , proprietario da fa.brica de alcool, aguardente de
canna ou cachaça ou vinbo natural de uva, na (situação ou fazenda) sita em .•..•• , remette a F •••• , estabelecido em ••••••

Guia n •.•

Em .•.. de •.•••••. de 191 ... (""via)

F •••• , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de
canna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda)

á rua •..•.•.•••. n •.• , as seguintes mercadorias :

:so:

~

VOLUllBS

Q~8
.. i!

ü<ll

Especie

~!arcas

IQuantidade

Numeração

I Litros

------~----~------------------~-----1 ~Q~
Especie ! 1\larcas Quantidade i Numeração I Litros " "

---~

Especie

I_:_

Quantidade Numeração Litros
=I
- - ----1----1·---

Marcas

I
O proprletarlo,

O proprietario,

O proprletario,

···································

NOTAS- A terceira via sera remettida ao comprador e a segunda à repartição a que estiver subordinada a. fabrica.
Os livros-guias serão organizados de fórma que as cópias <la guia que ficar na fabrica e da que for remettrda a repartiçãO' sejam Celtas simultaneamente por melo de papel carbono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar lambem o caracter de nota commerei.~.
Poder Executivo- 1?!6- Voi. I ! - P&ll". 23>- r 1

•

Modelo X.VJ:
Gula n......

Em •••. de ••••••••••• de

F .... , es.tabelecido com fabrica de ........ á rua •...•••••.•.
n ..... ,remette para a fabrica ............ de sua propriedade,
(ou dependencia de sua fabrica) á rua ................ n ..... ,
afim do serem beneficiados (ou ac~bados), os seguintes produetos:

VOLUMES

INumeração
----1---Quantidade

191 .••

F ..• ,estabelecido com fabrica de .......... à rua ............ .
n ...... ,remette para a fabrica .......... de sua propriedade,
(ou dependencia de sua fabrica) à rua.~············n ••.••• ,
afim de serem beneficiados (ou acabados), os seguintes produetos:

VOLUMES

Marcas

Em .... de ............ dc

Gula n .......

191 •••

ESPECIE
DE MERCADORIA

Marcas

Quantidade

I

ESPECIE
DE MERCADORIA

Numeração
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O proprietario,

.......................

O proprietario,

NOTA - Nesta guia se declarará o estado da mercadoria por occasião da sua remessa e'qual o bencfkiamento ou acaba·
mento a receber.
.
Os livros-guias serão organizados de fórma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meto
de papel-carbono.
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Continuação das notas ao modelo XVII :
Obedecendo a este modelo, os livros deverão ter os ~intes
títulos, para producção e consumo, de conformidade com a enuineração
dos paragraphos do art. 4•, restringidos ás especies fabricadas:
BEBIDAS:

I. Litros de aguas mineraes naturaes, para

mesa

.

•

•

.

.

•

•

.

•

•

11. Litros Ele aguas mineraes artificiaes. •

Ill. Litros de agua denominada syphão ou
soda, hydromel, cidra, ginger-ale, refrescos gazosos, suecos de fructas de
plantas não fermentados e outras bebidas semelhantes . . • • • .
IV. Litros de xaropes de limão, gro~lha,
gomma, etc., proprios para refrescos.
V. Litros de cerveja de baixa fermentação •
VI. Litros de cerveja de alta fermentação •
VII. Meias garrafas de cerveja de alta fermentação • . . . • • . . .
VIII. Litros de amer-picon, bitter, vermouth,
ferro-quina Bisleri, vinhos quinados,
amaro felsina e outras bebidas semelhantes. • . . . . • . . •
IX. Litros de bebidas constantes do n. 130
da classe 9• da actual tarifa das alfandcgas . . . • • • • . •
X. Litros de bebidas constarttes do n. 13 I
d.1 classe 9• da actual tarita das alfandegas • • • . . . • • •
XI. Litros de vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser assemelhados e vendidos como vinhos de
uva, espumosos e champagne . . .
XII. Litros de bebidas denominadas vinho de
canoa, de fructas e semelhantes . •
XIII. Litros de vinho nacional natural, de uva
ou de qualquer outra fructa ou planta.
XIV. Meias garrafas de vinho nacional natural, de uva ou de qualquer outra
tructa ou planta . . . . . • •
XV. Litros de graspa ou de alcool, aguardente de canoa ou cachaça até 2:;• •
X VI. Litros de graspa ou de alcool, aguardente de canna ou cachaça de ma1s
de 25•. • . • • • • . • •
XVII. Capsulas de acido carbonico de capacidade de producção até meia garrafa
de agua • . . . • . • . .
XVIII. Capsulas de acido carbonico de capacidade de producção de mais de meia
garrafa até meio litro de agua. . .
XIX. Capsulas de acido carbonico de capacidade de producção de mais de meio
litro até uma garrafa de agua.
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XX.

Capsulas de acldo carbonico de caMCJ·
de producção de mais de uma garrafa
até um litro ·de agua . • • • •
PROSPBOROS :
I. Caixas ou carteiras contendo até 6o pa·
litos de madeira. • • • • • •
11. Caixas ou carteiras conteqdo até 6o pa- ·
litos de cêra • • • • • • • •
I. Kilogrammas de chlorureto de socUo
· bruto, moido ou triturado. . . .
H. Kilogrammas de chiOfllrt!tQ de sadio refinado ou purificado, da tua de $m5
por 250 grammas ou frac~o • ~ •
111. Kilogrammas de sal beneficiado (differença de taxa) . . . • • • •

$100

$08o

CALÇADO:

I. Pares de botas compridas de montar •
11. Pares de botinas e cothurnos de couro,
pelle ou qualquer tecjdo de algoàão, 111
ou linho, simples ou mixto, até om,22
de comprimento . • • • . , •
IIJ. Pares de Idem, idem de mais de o•,22 •
IV. Pares de idem de tecido de seda ou qe
qualquer tecido com mescla de· seda,
até om,22 de comprimento • • . f
V. Pares de idem, idem de mais de om,22 .
VI. Pares de sapatos e borze!!uins de coijrO,
pelle ou qualquer tecido de algod4o,
111 ou linho, simples ou mi;!!:to, até
. om,22 de comprimento . . • • •
VII. Pares de idem, idem de mais de om,22.
VIII. Pares de sapatos e borzeguins de qual·
quer tecido de seda ou simples!Dente
. com mescla de seda, de qualquer comprimento . • . • • • . • . •
DÇ. Pares de chjnellas e sandalias de couro,
pelle ou tecido de algodão, 111, linho
ou palha, simples ou mixto . • •
X. Pares de chinellas e sandalias de seda ou
velludo de seda, bordadas ou não .
XI. Pares ·de sapatos de qualquer espepe,
proprios para banho, e alpargatas. •
XII. Pares Je sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha, até 0 08 ,22 de
v
comprimento . • . . . . • . ·
XIII. Pares de idem, idem de mais de om,22.
XIV. Pares de perneiras de couro ou panno.

J$ooo

$100
$200

$300

PERFUMARIAS :

I. Productos de preço até 5$ a duzia, cada
unidade . • . . . . . • •
11. Idem de preço de mais de 5$ a d!lZia até
10$, cada unidade • • • . • f

$020
$o40
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III. Productos de preço de mais de IO$ a
duzia até 15$, cada unidade . • . .
IV. Idem de preço de mais de 15$ a duzia
até 25$, cada unidade. • • • •
V. Idem de preço de mais de 25$ a duzia
até 45$, cada unidade . . . . •
VI. Idem de preço de mais de 45$ a duzla
até 6o$, cada unidade. . • . •
VH. Idem de preço de mais de 6o$ a duzia
até 12o$, cada unidade. • • • .
VIII. Idem de preço de mais de 120$ a duzia,
cada unidade. . . . • . • · •
IX. Bisnagas para folguedos carnavalescos e
outros, por 30 grammas ou fracção.
X. Lança perfumes, idem, idem, por 30
grammas ou fracção. •

$o6o•
$o&>
$100
$200

$500

I$<Joo
$o5o
$o50

EsPECIALIDADES PHARMACEUTICAS :

I. Productos de preço até 5$ a duzia, cada
objecto. . . • . • • . . •
11. Idem de mais de 5$ a duzia até ro$, cada
objecto. • • . . • • • . .
III. Idem de mais de IO$ a duzia até I5$,
cada objecto . . • . . • • .
IV. Idem de mais de 15$ a duzia até 25$,
cada objecto. . . . . . • •
V. Idem de mais de 25$ a duzia até 45$,
cada objecto • • . . • • • .
VI. Idem de mais de 45$ a duzia até 6o$,
cada objecto
. . . . . . •
VII. Idem de mais de 6o$ a duzia até 120$,
cada objecto . . • • . . • •
VIII. Idem de mais de r2o$ a duzia, cada
objecto. •

$o20
$o40
$o60

$o8o
$roo
$200
$500

I$ooo

CoNSERVAS:

I. Kilogrammas de carnes em conserva, da
· taxa de • . . . . • . • .
li. Kilogrammas de presunto, paios, Iinguiças, chouriçqs, salames, mortadellas, extractos, caldos, geléas e
outras preparações semelhantes, não
medicinaes, da taxa de $025 pqr 250
grammas ou ·rracção • • . • •
UI. Kilogrammas de camarões, ostras, sardinhas, peixe de qualquer especie, em
conserva de vinagre, azeite ou de
qualquer outro modo preparados, da
taxa de $o25 por 250 grammas ou
fracção. . . . . . • • • .
IV. Kilogrammas de doces de qualquer especie e fructas, preparados em calda,
assucar crystallizado, massa, geléas,
etc. da taxa de $o25 por 250 grammas
ou fracção. • • . . . . . •
V. Kilogrammas de legumes ou fructas em
conservas, simples ou misturados, em

$o20

$IOO

$100

$100
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massa salmoura, ou de qualquer modo
preparados, da taxa de $025 por 250
grammas ou fracção • • • • •
VI. Kilogrammas de fructas seccas ou passadas, da taxa de $025 por 250 grammas ou fracção . . . • • • •
VII. Kilogrammas de massa de mostarda,
molho inglez e outras preparações semelhantes, da taxa de $025 por 250
.
grammas ou fracção. • • . • .
VIII. Kilogrammas de biscoutos, bolachas e
semelhantes, da taxa de $o25 por 250
grammas ou fracção. • . . • . •
IX. Kilogrammas de chocolate commum
ou de refeição, em pó ou em massa,
da taxa de $o25 por 250 grammas ou
fracção.

$100
$IOO

$100
$100

$IOO

VINAGRE:

I. Litros de vinagre.

•

•

•

•

•

• •

•

11. Litros de acido acetico liquido • • •
111. Kilogrammas de acido acetico solido,
da. taxa de $150 por 250 grammas ou
fracção.

.

•

.

•

•

$o30
$6oo

$6oo

BENGALAS:

I. Bengalas de preço que não exceda de
5$, cada uma. . . • • . • •
11. Idem de mais de S$ até ro$, cada uma.
111. Idem de mais de ro$ até 5o$, cada uma
IV. Idem de mais de so$, cada um1l. • •

VELAs:
I. Kilogrammas de velas de sebo ou de
qualquer outra materia semelhante,
stmpfes ou compostas, da taxa de $oro
por 250 grammas ou fracção • • •
11. Kilogrammas de velas de stearina, espermacete, paraffina ou de composição, da
taxa de $025 por 250 grammas ou
fracção. • . • • • • • • •
111 .. Kilogrammas de velas de cêra animal ou
vegetal, simples ou compostas, da taxa
de $o25 por 250 grammas ou fracção

i

o

00

$100
$roa

TEciDOS:

I. Metros de tecidos de algodão, crús, em
peças ou já reduzidos a saccos, por
metro ou fracção. • • . • • •
11. Metros de teciàos de algodão, brancos
ou tintos, em peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fracção • • •
IH. Metros de tecidos àe algodão estam·
pados, em peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fracção •

$oro

$o2o
$o3o
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IV. Metros de tecidos de àlgodão, crús, pará
tingir oiJ alvejar (differehça de taxa).
V. Metros de tecidos de algodão, crús, pará
estampar (dilferença de taxa). . •
VI. Metros de tecidos de algodão, brancoS
ou tintos, para estampar (diflerença de
taxa) . • . •. ; • • _. . •
VII. Metros de tecidos de lã oli de lã e algodão, constantes da lettra e tlo'art. 4",
§ 12, por metro ou frácção • . •
VIII. Metros de tecidos de lã e algodão, constantes da Iettra f do art. 4", § 12,
por metro ou fracção . . . • .
IX. Metros de tecidos de lã purá, constantes
da méSiná Iettràfdo art. 4", § 12, por
•
metro oú fracção.
X. Metros de tecidos de ·linho simples, crús,
por metro ou fracção . • • . •
XI. Metros de tecidos de linho simples,
brancos e tintos, por metro tlu fracÇão
XII. Metros de tecidos de lirtho simples, bor-·
dados ou estampados, por metro ou
fracção. . . . . •
XIII. Metros de tecidos de linho, coin
qualquer outra materia, cxceptuada a
seda, crús, por metro ou fracção . •
XIV. Metros de tecidos de linho, com qualquer
outra materia, exceptuada a seda,
brancos ou tintos, por metro ou fracção
XV. Metros de tecidos. de linho, com
qualquer outra materiá, exceptuada a
seda, bordados ou estampados, por
•
metro ou fracção.
XVI. Kilogrammas de tecidos de bôrra de
seda e semelhantes, .crús, a . • •
XVII. Kilogrammas de tecidos de bõrra de
seda e semelhantes, brancos, tintos,
estampados, lavrados e broclzés, a .
XVIII. Kilogrammas de seda vegetal ou animal, a . . . . . • . . . , .
XIX. Kilogrammas de brocados, lhamas, telas,
e outros tecidos proprios para vestes
sacerdotaes, lavrados ou bordados,
com assento ou fundo de ouro ou
prata, constantes do n. 577 da actual
tarifa das altandegas, a. . • • •
XX. Kilogrammas de ditos, de ouro ou prata
entrefina ou falsa, a. • • • . .
XXI. Kilogrammas de ditos, com ranios soltos
ou ligados, de ouro ou prata, com ou
. sem matizes, a . • . . • . .
XXII. Kilogrammas de ditos, de ouro ou prata
entrefimt ou falsa, com ou sem matizes, a • . • . . . • . •
XXIII. Kilogramnias de volantes, lhamas, vldrilhos c outros tecidos semelhantes

$oro

$o20
$Oro
$roo
$100

$200

$o20
$o30

$tJ25

$035

3$ooo
4$500
8$000

r2$ooo

6$ooo

7$60o
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oonstádtes do n. 4ào, da àêtiiàl tarlfà
das alfandegas, à. . .
• .
XXIV. Metros de tapetes de lã pura, eni
.
peçás; por metro ott frát:Çãb • , ,
XXV. Metros de tapetes de 111.-coth quálqtier
outta lllatérlá, de algodão, juta óti niateriàs selitelh:itttes; siltlples du tiiixtl:ls;
.
em Jjéças, püt mêtto ou fracÇãb • •
XXVI. Metros de tecidos dé canhiuriaço; jtitii
e setitelhalJtes cj"Úfj é tintos, em ve~
ou já reduzldds a saccos, pbi" metró
. . ou fracção. • . • • • ; ; ,
XXVII. Metros de tecidos de cáhhalliàÇó, jutá e
semelhantes; e8taltlpados, em péÇas
ou já reduzidos a saccos, por túetrb
ou ftacção. • . • • .' :. :. •
XXVIII. ArtefatttJs tonstatltes dá lettra J do
.
art 4•, § 12, de lll pilrà, por úttidadé
XXIX. Artefàttos constantes da letttà J do
art. 4", § 12, de lã com qualquer oútra
matetla, exceptUàda à sedit, di! àlgodão; juta oú iriaterias seni~ltiatites;
simples ou lllixtds, por üiildade • ~
XXX. Artefact<>S t:onstantes da l!!ttra k tlti íirt.
4•, § !2; por unidade . . • • .
XXXI. Artefàttds t:onstaliteii da Jéttfã t dti
art. 4"; § 12, de linho, sl111t)Ies oli cdht•
postos, por unidade. . . . , .
Artefactos constantes tlà l!!ttfâ I dí:l
art. 4"; § 12, de sedá, simpleS ou tom- postos, pot tililtlade; , • , • •
XXJI[IJ. Metros de rendas oli tlfas e entreú:ieios
bordados de algodãb, !flírlples dti
mixtbS; até 3 celliltiietrbs de largura;
por metro ou fràcção • • . • .
Metros de rendas ou tiras e ebtremeibs
bordados de algodãb, siltlples ou
mixtos, de mais de 3 céntillletn:is dê
largura até to, pdt metto oü ftact;ão •
Metros de rendas ou tltás e entrêinéibs
bordados de álgodão; simples ou
mi:xtOS, de mais tie I O Cêtitillietros de
largura, por metro ou thict?.ti. . • •
Metros de fitas de algodll.b1 simplea ou
mixtos; até 3 centímetros di! latgura;
por metro ou fracção ; • • ; •
Metros de fitas de álgodãb 1 siírip1éS óti
mixtos, dê tná!S de 3 centilfiettbs de
largura até to, pot metro oü ftatçAo,
Metros de fitas de algodão, sil11p1es oti
mixtos, de 111a1s Je w centl111êtrtis de
largura, por metro ou ftacção • • •
Metros de renàas ou tiras e etitremeios
bordados de lã ou linho; simples ou
mixtos, até 3 çentimetros de largura;
por metro ou fracção • . • •

l$6oo
$ISO

$o7S

$o20

$o3Q
$300

$ISO
$2oo
$400

2$000

$oo3

$oiO

$o3o
$oo3
$010

$030

$oo4
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Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de lã ou linho, simples ou
mixtos, de mais de 3 centimetros de
largura até IO, por metro ou fracção.
Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de lã ou linho, simples ou
mixtos, de mais de ro centímetros de
largura até rs, por metro ou fracção.
Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de lã ou linho, simples ou
mixtos, de mais de rs centimetros de
largura por metro ou fracção . • . •
Metros de fitas de lã ou linho, simples
ou mixtos, até 3 centímetros de lar. gura, por metro ou fracção. . . •
Metros de fitas de lã ou linho, simples
ou mixtos, de mais de 3 centímetros de
largura, até ro, por metro ou fracção.
Metros de fitas de lã ou linho, simples ou
mixtos, de mais de ro centímetros
de largura até rs, por metro ou fracção
Metros de fitas de lã ou linho, simples ou
miXtOS, de maiS de I5 centrmetrOS
de largura, por metro ou fracção. •
Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de seda, simples ou compostos, até 3 centímetros de largura,
por metro ou fracção • . • • •
Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de seda, simples ou compostos, de mais de 3 centímetros de largura até ro, por metro ou fracção. •
Metros de rendas ou tiras e entremeias
bordados de seda, simples ou compostos, de mais de ro centímetros de
largura até r 5, por metro ou fracção
Metros de renáas ou tiras e entremeios
bordados de seda, simples ou compostos, de mais de rs centímetros de
largura, por metro ou fracção . • •
Metros de fitas de seda, simples ou com·
postas, até 3 centímetros de largura,
. por metro ou fracção • • • • •
Metros de fitas de secla, simples ou compostas, de mais de 3 centímetros de largura até w, por metro ou fracção. •
Metros de fitas de seda, simples ou compostas, de mais de ro centimttros de
largura até 15, por metro ou fracção.
Metros de fitas de seda, simples o;; com·
postas, de mais de rs centímetros de
largura, por metro ou fracção. . •
X XXIII. Pares de meias de al~odão, simples
ou com outra materia, não eSpecificadas, até o"',2o de comprimento no
pé, lisas • . . • . • • . •

$ors

$roo

$008

$roo

$o2o

24t

AG'I'OS DO PODE!l. EXECUTIVO

Pares de meias de algodão, simples ou
com outra materia, não especificadas,
de mais de om ,20 de comprimento no
pé, lisas • . . • • . • • •
Pa1es de meias de algodão, simples ou
com outra materia, não especJficadas,
até om,2o de comprimento no pé,
bordadas ou rendadas . . • • •
Pares de meias de algodão, simples ou
com outra materia, não especificadas,
de mais de om,2o de comprimento no
pé, bordadas ou rendadas •
•
XXXIV. Pares de meias de fio de escossia,
simples ou compostas, até om,2o de
comprimento no pé, lisas. . • .
Pares de meias de fio de escossia,
simples ou compostas, de mais de
om,2o de comprimento no pé, lisas.
Pares de meias de fio de escossia,
simples ou compostas, até om,20 de
comprimento no pé, bordadas ou
rendadas.
Pares de meias de fio de escossia,
simples ou compostas, de mais de
om ,20 de comprimento no pé, bordadas ou rendadas
XXXV. Pares de meias de lã ou linho, simples
ou compostas, até om,2o de comprimento no pé, lisas. • . .
Pares de meias de lã ou linho, simples
ou compostas, de mais de om' 20 de
comprimento no pé, lisas • •
Pares de meias de lã ou linho, simples
ou compostas, até o'" .20 de comprimento no pé, bordadas ou rendadas
Pares de meias de lã ou linho, simples
ou compostas, de mais de om,2o de
comprimento no pé, bordadas ou ren ·
dadas.
XXXVI. Pares de meias de seda, simples ou
compostas, até o"',2o de comprimento
DO pé, lisas.
. . • • . • •
Pares de meias de seda, simples ou
compostas, de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas. • • • .
Pares de meias de seda, simples ou
compostas, até om,2o de comprimento
no pé, bordadas ou rendadas. • .
Pares de meias de seda, simples ou
compostas, de mais de om,2o de comprimento no pé, bordadas ou rendadas.
XXXVII. Camisas de meia de algodão, simples, ou compostas, por unidade •
Camisas de meia de lã ou linho, simples ou compostas, por unidade.
o

•

Poder Executivo- 1916- Voi. II.

$o4o
$040
$o8o

$oso
$100
$IOO

o

o

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

$200

o

•

$o50

o

•

$100
$100
$200
$100
$200
$200
$400
$100
$200
IÓ

2i2

ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO

Camisas de meia de fleda, simples ou
compostas, por unidade . • . • •
$500
Ceroulas de meia de algodão, simples
ou compostas, por unidade . . •
$roo
Ceroulas de meia de lã ou linho,
simples ou compostas, por unidade.
$200
Ceroulas de meia de seda, simples ou
compostas, por unidade • • . .
$5oo
Serão ainda creadas as casas hecessarias pára os tecidos mixtos de
que trata o n. XLIII do § i2 do art. 4°; para os retalhos referidos
no n. XL V do mesmo paragrapho c artigo e para os tecidos remettidos
ao deposito sem pagamento do imposto.
O movimento da producção será lançado em relação aos tecidos
crús, desde que estejam promptos pata ser dados a consumo, fazendo-se
o estorno necessario na columna das observaçl:les em relação áquelles
que posteriormente forem tintos, alvejados ou estampados.
ESPARTILHOS :

I. Espartilhos de algodão ou linho, lisos ou
guarnecidos com rendas ordinarias ou
fitas, um.

.

.

•

.

•

.

.

•

.

Jl. Espartilhos de algodão ou linho, guarnecidos com rendas finas ou bordados, um
III. Espartilhos d.J tecido de soda de qualquer
especie, um.

$500

PAPEL DE FORRAR CASA:

I. Peças de papel pintado ou estampado de

qualquer qu,,.idadc, por peça de 9 metros
ou fracção • . . . . . • . •
11. Peças de papel pintado ou estampado de
qualquer qualidade, proprios para guarniçfto, por peça de 9 metros ou fracção .
III. Peças de papel dourado, prateado ou avelludado, por peça de 9 metros ou fracção
IV. Peças de papel dourado, prateado ou avelludado, proprios para guarnição, por
peça de 9 metros uu fracção.

$o30

$o6o

$200

CARTAS DE JOGAR:

I. Baralhos Je cartas de jogar, cada um

•

$500

CHAPÉOS:

De sol ou chuva :
I. Chapéos de sol ou chuva com cobertura
de lã, linho ou algodão, simples ou
enfeital!o~ com r~ndas, franjas ou bordados das mesmas espec1es das coberturas, um . . . . . . • . •
11. Chapéos de sol ou chuva com cobertura
de seda pura ou com mescla de qualquer materia, simples ou enfeitados com
rendas, tranjas ou bordados, um. . .
III. Chapéos de sol ou chuva com cobertura
de qualquer tecido, com cabos de prata
ou com lavares deste metal, um.

$500
I$ooo

ACTOS DO PODER EXltCU'fiVO

IV. Chapéos de sol ou chuva com cobertura
de qualquer tecido, com cabos de ouro
ou platina ou com lavores destes mctaes, nm . . . . . . . . . •
'\). Chapéos de sol ou chuva com cobertura de
qualquer tecido, com cabos de qualquer
especie, guarnecidos com pedras preciosas, um •
De cabeça para homens e meninos :
,I. Cha~s de crina, madeira, palha de ártoz,tngo e semelhantes, um . . . • .
li. Chapéos de feltro, cast!)r, lebre e semelhantes, de pcllica, camurça e outras
pelles, um . . . • . . . . .
Ill. Chapéos de palha do Chile, Perú, Manilha
e semelhantes, até o preço de 20$, um
IV. Chapéos de palha do Chile, Perú, Mamlha e semelhantes, de preço acima de
2o$, um. . . . . . . . . .
V. Chapéos de pello de seda de qualquer
qualidade, de mola c claques, um. .
VI. Chapéos de Iü c de tecidos de algodão, lã
ou linho, simples ou mixtos, um.
VII. Chapéos de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla de seda, um
De cabeça para senhoras e meninas :
I. Chapéos de preço até ro$, um. . •
I I. Chapéos de mais de ro$ até so$, um.
lll. Chapéos de mais de 5o$, um . . .
Bonets e gorros :
I. Bonets ou gorros de feltro, madeira, de
palha ou ele tecidos de algodão, lã ou
linho, simples ou mixtos, um. . .
11. Bonets ou gorros de castor, lebre e semelhantes, 'de pcllica, camurça e outras
pelles ou de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla de seda, um

$soo

2$000

$,)'00

I$000
2$000

$IOO

$300

DISCOS PARA GRAMOPHONES :

I. Discos para gramophones, simples, até
o•, 20 de diametro, um • • . .
li. Discos para gramophones, simples, de
mais de om, 20 de diametro até o"' ,30,
um . . . . • . . . . . .
III. Discos para gramophones. simples, de
mais de o• ,30 de dia metro até o• ,40,
um. . . . . . • . . . .
IV. Discos para gramophones, simples, de
mais de o., .-1' 1 de diametro, um . •
V. Discos para g-ramopbones, duplos, até
o'",2o de diametro, um . . . . .
VI. Discos para gramophones, duplos, de
mais de om,2o de âiametro até o•,3o,
um.

$oSo
$roo
$300
$500

$Ioo
$200

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

VII. Discos para gramophones, duplos, de
mais de om,30 de drametro até om,40,
um. • . . . . . .
.
VIII. Discos para gramophones, duplos, de
mais de om,4o de diametro, um.

$600
I$oOO

Lt\UÇAS E VIDROS :

I. Kilogrammas de louça de pó de pedra
(n. I), por kilogramma. • • . •
li. Kilogrammas de louça de granito (n. 2), .
por kilogramma .
III. Kilogrammas de louça de pó de pedra
ou granito com I risos, orlas ou bordas
de qualquer cór ; de cór de cobre e semelhantes; csmaltadas; preta de qualquer qualidade ; de pó de pedra do
Japão e semelhantes e de pó de pedra
ou granito de qualquer qualidade com
quaesquer dourados (n. 3), por kilogramma

•

IV. Kilogrammas de louça de porcellana
branca (n. 4), por ldlogramma. . •
V. Kilogrammas de louça de porcellana com
qualquer doura<;<'lo; pintada, estampada ou esmaltada e pintada ou estam·
pada ou esmaltada com qualquer douração (n. 5), por kiloo-ramma. . .
VI. Kilogrammas de louça tle biscuit (n. 6),
por kilogramma . . . . . , . •
VII. Kilogrammas de vidros lisos, modelados,
esmerilhados ou foscos (n. r), por
kilogramma . . • • • . . .
VIII. Kilogrammas de vidros lapidados e lavrados no todo ou em parte (n. z),
por kilogramma .

$o6o
$100

$160

$I8o

$r8o

FERRAGENS:

I. Kilogrammas de parafusos, pregos, taxas,
arestas e rebites de ferro ou de aço,
simples, cb taxa de $o1o por 250
17rammas ou tracção . . . . . •
11. Kilogrammas de parafusos, pregos, taxas,
arestas e rebites de ferro ou de aço,
com cabeças de outra qualquer materia,
da taxa de $oiS por 250 grammas ou
fracção • • . . . . · . . •
III. Kilog-rammas de parafusos, preg-os, taxas,
arestas e rebites de cobre e suas ligas,
simp!c,o, da .taxa de $015 por 250
g-r::tmrnas ou lracç:io •
. • . •
IV. Kilogrammas de parafuso.", preg-os, taxas,
arestas e rebites de cobre e suas ligas,
com cabeça de outra qualquer materia,
da taxa de $o:J5 por 250 grammas ou
tracção •

$o4o

$o6o

$o6o

$1 oo

Modelo XVIII

t1vro do m~vimento da entrada a sahida do fumo em corda e em folha na fabrica de fumo desfiado, picado ou
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NoTA- Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mcz deverá ser feito na columna das observações o calculo do fumo recebido deduzido o vendido e o entregue á manipulação, sendo o stock existente na fabrica lançado nas respectivas columnas no
mez seguinte.
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Modelo XX.

Livro do movimento da venda de fumo para fabrico de cigarros ou cigarrilhas, pela fabrica (ou pelo estabeleci•
meuto oommercilll por grosso) de fumo deaflado, migado ou picado de r ................. sita á rua .............n... .
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NOTAS- Ao encerrar a escripturaçi!o no ultimo dia clQ mez deverá ser feito na columna das observações o calculo da
deduzido o consumo, sendo o saldo em stock existente na salina lançado na columna da colheita no mez seguinte.
O mesmo se observará quanto ás estampilhas.
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Modelo XXII

::.ivro do movimento ~a entr!lde. de sal grosso, producç&o e consumo elo sal re:fincdo ou purificado e da.s
estampilhas da fabrica de propriede.de de F....................... , sita. á. rua. .............. n.... .
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NOTA - Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez deverá ser feito na columna das observações o calculo do sal recebido
n<>. produzido, deduzido o rellnado dado a consumo, sendo o stock existente lançado nas respectivas columnas no mez seguinte.
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NOTA - Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na columna das observações, o calculo do producto
entrado, deduzido o consumo, sendo o stock existente lançado na columna das entradas no mez sequinte.
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.~CTOS

D') POPEH EXECUTIVO

.I'.ro<lelo

.x.xv·

Ao collector das Rendas Federacs de •.•.••••.•••.••••.••••••

F...... proprietario (ndministrador ou gerente) da salina ....
(ou do deposito de ~al) sita em......... pretendendo remetter para
(porto do destino) ..... Iülogrammas de sal bruto (ou tantos volumes
com a marca .... pesando cada Em ..•. kilogrammas) á ordem (ou a
consignação ou vendido) de F ....... cstabcleciuo á rua .... n •.••
vem submetter a presente nota ao visto desta repartição, afim de
poder embarcar a dita mercadoria no navio ...•......
O imposto correspondente, na inportancia de .....• foi pago pela
guia n ....... de ...... Jc ...... de 191 .. , que ora exhibe (ou, o
imposto, na importancia de ...... , ECrá pago no porto do destino
como se verifica da declaração feita na respectiva g·uia, pelo que o
supplicante se promptifica a assignar o termo de responsabilidade
leg·ala,_
\Data)
Assignatura
Foi exhibida a guia co1~1 imposto pago, pelo que póde embarcar
(ou foi exhibida a guia com o im~x,sto a pag-ar, pelo que, depois de
assignado termo de responsabi!Jdade, pode embarcar).
O collector.
NOTA.- No caso de pagamento prévio do imposto deverá ser
apresentada a !rUÍa do pago pelo salineíro ou a do pago pelo exportador.

Modelo XXVI

Livro elo movimento ele entrc.ela e sahiela. elos tecidos e elas est&mpilhas no deposito d.a fa.briea ............. sito á rua ...........n...... .
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Estas casas são destinadas à especie, taxa e quantidade do tecido vendido.
NoTAS - Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez deverá ser feito na columna das observações o calculo dos productos entrados, dedu2ido o consumo, sendo o stock existente lançado na mesma columna no mez seguinte.
O mesmo será observado quanto ás estampilhas.
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estampilhas da. fabrica de F..................... , sita em .......... ..
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NoTAS- Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez, deverá ser feito, n:1 columna das observações, o calculo da producção, deduzido
o consumo geral, sendo o stock existente na fabrica lançado nas respcctiYas columnas no mez oeguinte.
O mesmc.. se observará relativamente ás estamhalips.
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livro do movimento de entrad.a e sahida do alcool, a~unrdente ele eanna. ou cachaça, do vinho naturai e elas estampilhas
no estabelecimento de F...... , sito á rua.... · em ............ de ............... de 191 .. .
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Ao encerrar a escripa no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na columna das observações, o calculo dos productos entados,
deduzido o consumo, sendo o stock existente lançado na mesma columna no mez seguinte.
O mesmo será observado, relativamente, quanto ás estampilhas.
NOTAS-
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo XXIX

DESPACHO DO SAL

F ................... , estabelecido à rua ....••....••••• n •••.• , despacha o sal grosso
abaixo declarado, vindo de ••••.•.••.•.••.••.•••.••••• na embarcaçlo ........... ;
procedente de ................. ,, entrada em •.•..• de ................ de 191 ...

IMPORTAKCIA
AIARCAS

DISCRIMINAÇX6

DO
IMPOSTO

·------------P. R. O ........... , .•• Mil saccos de sal grosso, pesando
cada um sessenta kilos ; total
sessenta mil kilos a.......... #020
A. C. M................ Quinhentos saccos de sal grosso,
3
pesando cada um sessenta
kilos ; total trinta mil kilos a... 1020
A granel ............... Doze mil kilos de sal grosso a.. 1020
Data e assignatura
(sobre sello de 2fOOO)

r Art. 93 l

1:200$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

lllodelo XXX

REPRESENTAÇÃO
Sr. director da Recebedoria do Districto Federal:
Tendo verificado que. A ...•. , estabelecido com fabrica (ou tze$ocio
fizo ou ambulante}, de .... á rua .•.•• n ••• , desta cidade do Rro de
Janeiro, fabricava (ou negociava, a varejo ou por atacado, em ..• relação
dos artigos por especie de imposto) empregando (tantos) operarios, ou
força motora da capacidade de producção de (tantos} operarias, sem ter
registrado seu estabelecimento (ou tendo pago menos tanto que o devido

pelo registro, ou alterou pela seguinte fórma as condições do seu estabelecimento, tendo excedido o prazo da intimação que lhe foi feita em tal
data, ou outra qualquer circumstancia relativa ao registro), infringindo
assim o disposto no art ••• doregulamentoannexo ao decreto n. II.951,
de 16 de fevereiro de 1916, faço a presente representação á esta
Directoria, para os fins de direito.
Recebedoria do Oislrict? Federal, ...••..• de.......... de 191. ••
O agente fiscal do imposto de consumo, F •.•••.

DESPACHO
Tomando em consideração a representação do agente fiscal do im·
posto de consumo F •.• , imponho a A ... , estabelecido á rua ... ,
n ••• , desta cidade do Rio de Janeiro, com tilbrica (ou commercio fixo
ou ambulante) de (di..<criminação dos artigos por especie de imposto)
a multa de ••. $ ••• , podnfracção do art .•• doreg·ulamento annexo ao
decreto n. 1 r ·95', de r6 de fevereiro de I9r6, a qual deverá recolher
aos cofres desta repartição juntamente com importancia igual relativa
aos emolumentos devidos pelo registro de seu estabelecimento. Fica
avisado de gue não será acceita qualquer reclama~o ~ue exceda o prazo
de (oito a vente dias, tendo-se em attenção as diStancias e a maior ou
menor difficuldade de transporte) sem o deposito prévio das mencionadas importanctas.-; Intime-se.
Recebedoria do Districto Federal, ..... de .••••••• de 191 •••
O dircctor,

x......
(Termo da intimaçê. J)
O continuo Z ••••••

NoTAs:
1•, a intimação do despacho do chefe da repartição obedecerá ao
processo da dos autos de infracção ;
2•, este modelo é simplesmente exemplificaUvo, podendo ser mai3
desenvolvido, segundo ãs drcumstancias verificadas.
Poder Executivo- 1916- V oi. 11.

rt
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ACTflS DO PODEfl EXECUTIVO

i\lt)(lelo XXXI
TERL\10 DE DEPOSITO

Aos ... dias do mcz de ... do anno de 19 r ••• , na casa sita á rua .••
numero ... desta ddade de ... declarou o Sr. F ... , perante mim e as
testemunhas F ..• e F ... , abaixo assignadas, que acceitava o cargo de
dcpositari0 das seguintes mercadorias •... que tbram apprehcndidas ao
mesmo F. (ou a F ... , estabelecido :.\ rna .... numero ••. ) por infracção
do art. ..... do regulamento que baixou com o decreto n. 11.951,
de 16 de fevereiro de 1916, e que se responsabilizava pela boa guarda
das mencionadas mercadorias, obrigando-se, sob as penas da lei, a
entreg-ai-as em bom estado de conservação no prazo de vinte c quatro
horas, depois de convenientemente notificado para fazcl-o e a indemnizar qualquer damno ou falta que soflram as ditas mercadorias. O
agente liscal do imposto de consumo, F ....••.
O depositaria .•••••.

As testemunhas ••..•••

ACtOS DO PODEfi EXECU'l'lVO

25!)

1\'.lotlelo XXXII

AUTO DE lNFRACÇÃO E APPREHENSAO
Aos ..... dias do mez de ....... do anno de lCJr ••• , ás ...•••
horas (hora legal) verificando que F ..... , estabelecido com negocio (ou
fabrica) de._. .... á rua.: ........ , num~ro ....... , ?esta cidade d~ ..
• . . . . .• . • , tmha exposto a venda (ou l'endtdo) as seg·umtes mercadonas,
sem estarem devidamente 'i?stampilhadas (ou em qualquer outra con·
travenção) tendo (ore não) apresentado a nota .Je compra, infringindo
assim o disposto no artigo. . . . . . do regulamento que baixou com o
decreto n. I I .951, de I6 de fevereiro de I9I6, notifiquei o facto ao
referido F .••.... e fiz apprehensão das ditas mercadorias e da nota,
conduzinllo-as commigo para a Recebedoria (ou repartição fiscal do
local, ou deixando-as depositadas em poder de F. . . . . ou do proprio
autoado, como consta do respectivo termo de deposito, ort no posto poli·
cial ou militar de .... ) ; do que lavrei o presente auto de infracç.ão
e apprehcnsão, que vae assignado por mim, pelo autoado c pelas
testemunhas P .... e F .... e será presente ao Sr. director da Recebedoria (ou c/zefe.da repartição fiscal do local) juntamente com a nota
e as mercadorias apprehendidas (ou, si tiver havido deposito, juntamente com o mencionado termo de deposito, a nota e um specimen
das mercadorias apprellendidas), para os devidos Iins. O agente fiscal
do imposto Je consumo, F .•.•.•..••..•.•.
(Seguem-se as assig11aturas do autuado e das leslemutzltas.)
NOTAS

I', a infracção deverá ser especificada, declarando-se a <juanlidade, mata
iJUal!dadc c proccdencia das mercadorias em contravenção, isto é 1 si havia falta
insuffidencia ou irregularidade de cstampilhamento, si as estampilhas eram servidas, fragmentadas ou falsas, ,j as mercadorias não tinham rotulo ou si as
estrangeiras o tinham em portugucz c vice-versa, si havia falta de livro, irregularidade ou falta de escripta, ou qualquer contravenção punivel por este regula·
mento;
~·; o auto de infracção que envolver acção criminal será assignado pelo
ag-ente fiscal, o autoado c tres testemunhas;
3"1 o auto de desacato deverá ser distincto do de infracção;
4•, o auto que envolver acção criminal não deverá conter palavras em breve
c al!:'arlsmos c será encaminhado á autoridade competente, depois de extrahlda
copia autbentica, que ficara na repartição, para os fins nccessarios ;
s•, si o autoado recusar-se a assignar o auto, será esta clrcumstancia addi~
tada da seguinte forma : -Em additamento a este auto, declaro que, apresentando o mesmo ao autoado para assignar, recusou-se elle a fazel-o, ;ülegando (ou
áizendo) que ... , o que foi teslemunliado por F ••..• e F ••••• que commigo as·
slgnam esta declaração. O agente t1scal do Imposto de consumo, F •.••.
.\s testemunhas; .•.•.••••
(>a, este modelo de auto é simplesmente exemplificativo, podendo ser mais
desenvolvido, conforme as circumstancias do facto ou factos occorrldos.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
~.lodelo

XXXIII

AOTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSAO
Aos ........... dias do mez de ........... do anno de 191 ... .
ás ........ horas .......... , verificando que .......... , estabelecido
com ••..•.•.... de ........... á........... numero ............. .
dest. ••..••..•••.•.•...•..•.....•.••.•.•........•......•••.•••••

. . . . . . . . . . . . . ..........................e ....................... .
~

......... ... .... .. ..... ... .. ... . ................................ .

infringindo assim o disposto no art.. • . . . • . • . . • do regulamento que
baixou com o decreto n. II.951, de r6 de fevereiro de 1916, notifiquei
o facto ao referido ...••.•... ; . e fiz apprehensão da .• dita . . merca·
doria •• conduzindo-a •. commigo para a .........•. ; do que lavrei o
presente auto de infracção e apprehensão, que vae assignado por mim,
pelo autoado • • • • • . . • . . • . . . . • e será presente ao Sr•.••• , juntamente
com a ••..•..••••. apprehendida ••••..... , para os devidos fins. O
agente fiscal do imposto de consumo, F ...•..
lUodelo XXXIV

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSAO
Aos .•.. dias do mez de ....... cio anno de 191 •.• , ás .... horas
•••••.... , verificando que. . . . . . . • . . estabelecido com ............ .
de ........... á .... , ............ numero ....... dest. .......... ..

............ ..... .... ... .. ..... ...... ............................
..................................................................

mfringindo assim o disposto no artigo ............................ .
do regulamento que baixou com o decreto n. "·951, de 16 de fevereiro
de 1916, notifiquei o facto ao referido ......................... e fiz
apprehensão da ... dita ••• mercadoria ••• , deixando-a •.• depositada .... .
em poder de ••.••.•..•... , como consta do respectivo termo de
deposito; do que lavrei o presente auto de infracção e apprehensão,
que vae assignado por mim, pelo autoado .................
e será presente ao Sr •.....•.•...•.
junta·
mente com o mencionado termo de deposito .•
como specimen da •.••.•. mercadoria ......
apprehendida ••• , para os devidos fins. O agente fiscal do imposto de
consumo, F •••...
o

...... ..

o ••••••••••••••••••••••• o
o •

•

•

•

o •••••••• o ••••••••• ,

o •
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ACTOS DO PüDER EXECUTIVO

26!

Modelo.X.X.XV
AUTO DE INFRACÇAO
Aos •••• dias do mez de .•..•..•• do anuo de mil novecentos
e ... ás..... horas ........... , verificando que .................. .
estabelecido ... com .............. de .............. á ............ .
• . • •• . . • • . . . . • . numero ..............••.... dest ......•.•••.••••••

............................. ........................ ...........

infringindo assim o disposto no artigo ......................... do
regulamento que baixou com o decreto n. I I .951, de 16 de fevereiro de
1916, notifiquei o facto ao ..... referido ....................... ..
• .. .. • .. . .. .. .. .. .. • .. .. • ; pelo que lavrei o presente auto de in·
fracção, que vae assignado por mim, pelo autoado •....•.•.•.•.•••••
.......................................................... eserá
presente ao Sr .•.•.•••......•....•...•••...•.•....••••.•••.•. para
os deTiclos fins. O agente fiscal do Imposto de consumo, F .•.••.
~J:odelo

XXXVI

AUTO DE DESACATO
Aos ••• dias do mez de ...•.•• do anno de mil novecentos e ••• ,
ãs ... horas .......... achando-me no exercido de minhas func·
çlles de agente fiscal do imposto de consumo, na casa de F ..... ,
sita á rua........... numero ... , desta cidade de ...... , fui ahi
desacatado (1•) pelo dito F., ou por F. (ou pelo seu empregado F., ou
por F., a seu mandado), pelo que, de accôrdo com o artigo ..• do
regulamento que baixou com o decreto numero onze mil novecentos e
cincoenta e um, de dezeseis de fevereiro de mil novecentos e dezeseis,
lavrei o presente auto de desacato, que vae assignado por mim, pelo
autoado e pelas testemunhas F., F. e F .• , e será presente ao senhor
director da Recebedoria (ou chefe da repartição fiscal do local) para os
devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo, F •..•••
O autoado, .•...••..•
As testemunhas : ••.......•
NOTAS

1•, o desacato ou aggressão deve ser descripto minuciosamente, relatando-se
todos os factos c circumstancias que tiverem occorrido ;
2•, deverá ser lavrado auto nos termos deste modelo contra a pessoa qwe,
por qualquer fórma, houver embaraçado ou impedido a fiscalização ;
3•, si em consequencia do desacato, se der detenção, será esta circumstancia
tambem mencionada no auto, em que, neste caso, se dirá em cima:- Auto de
desacato e detenção ;
4•, a detencão será ordenada, na Capital Federal, de ordem do Ministro d,l
Fazenda, nos Estados e no Territorio do Acre, de ordem do chefe da repar·
tlçlo fiscal do local.
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AC1'0S DO PODER EXECUTIVO

1\Iodelo XXXIX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE .A FA..
ZENDA NACIONAL E F ............... , COMO ABAIXO FICA
EXPOSTO:
Eu abaixo assignado................escripturario d ... ,.......... , ......(ou
agente fiscal do imposto de consumo na circumscripção do Estado
ae............. )declaro haver recebido do senhor thesoureiro da Dele·
gacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado de............ (ou do da
Alfandega de.. .. . .. .. .. . ou do Senhor collector das Rendas Federaes
em .............. ) um album de specimens contendo (tantas) formulas, na
importancia de ...... (réis por extenso), das estampilhas em circulação
para cobrança do imposto de consumo, obrigando-me, na fórma do
artigo trinta e seis e seus paragraphos do regulamento annexo ao
decreto numero onze mil novecentos e cincoenta e um, de dezeseis de
fevereiro de mil novecentos e dezesels, a exhibil-o, a quem de direito,.
1-lempre que fõr exigido para qualquer fim, e a restituil-o, caso seja
dispensado do emprego (oll commissão), antes de receber os meus
ulttmos vencimentos.
E para os devidos e legaes elfeitos fiz a presente declaração que
assigno.

(Data e assignatura.)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

265

Modelo XL

TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F •••• , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A ••.••... dia ..... do mez de ...... de mil novecentos e ••••• ,
compareceu nesta (nome da repartição), o senhor F .•••••••• proprie.
tario da fabrica de ...... sita á rua .... n ... desta cidade ..... e na
presença do senhor (c/zeje d:t repartição), declarou que, de conformidade
com o artigo oitenta, lettra a, numero sete, do regulamento annexo ao
decreto numero onze mil novecentos e cincoenta e um, de dezeseis d~
fevereiro de mil novecentos e d~~zeseis, vinha assignar o presente termo
de garantia e fiança pela importancia de (réis por extenso), correspondente ao imposto de consumo sobre (discrimtnação dos artigos pelas
quantidades, especies e taxas do imposto) que nesta data, conforme a guia
que apresentou, visada pelo agente fiscal F •.•. : .. , despacha pela (no~
da empreza do transpo.-te) para A ....... residente em.. .. .. na VI·
sinha Reoublica .•.••. ,. obrigando-se a provar, dentro do prazo de
noventa 'dias, a chee:ada dos mencionados artigos naqueiia localidade
ou sua sabida do terntorio nacional, e responsabilizando-se na falta desta
prova, pela mencionada importancia accrescida da multa regulamentar,
dando o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade
toda a mercadoria existente em seu estabelecimento, as armações, moveis, utensilios e mais efteitos commerciaes, que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da posse immedia.ta
si dentro do prazo de trinta dias, contado da data da intimação, não
for paga em dinheiro a importancia mencionada neste termo accrescida
da multa.
Declarou tambem o mesmo senhor F .•.•.•••• obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Nacional, representada no senhor
(chefe da repartição) ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, si não for satisfeito o compromisso neste termo
contrahido.
.
E pará os devidos e legaes effeitos, eu (o escrivão) lavrei o presente
termo que vae assignado pelo senhor (chefe da repartição) e pelo de.
clarante.

(Data e assignatura sabre sello do valor proporcional.)

.2G6

ACTOS DO POlW,I\ EXECUTIVO

lUorlelo XLI

TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F ... , COMO ABAIXO SE DECLARA
A ...... dia do mez de .... de mil novecentos e .... , compareceu
nesta (nome da repartição) o senhor F .... proprietario da sahna ....
sita em. . . . (ou estabelecido com negocio de sal por atacado á rua . ••.•
n. dcstcl cidade) e na presença do senhor (cl!efe da repartição) declarou
que, de accõrdo com o despacho do mesmo senhor (c!u;fe da repartição)
e na conformidade do artig-o oitenta, Jcttra e, numero sete (ou lettra 11,
numero seis) do regulamento baixado com o decreto numero onze mil
novecentos e cincoenta c um, de dezescic; de fevereiro de mil novecentos
e clezeseis, vinha assig-nar o presente termo de garantia e fiança pela
importancia de (réis por exlc!lso) correspondente ao imposto de consumo sobre (numero de kilogramn~c1s) de sal grosso, que nesta data,
conforme guia apresentada, despacha no navio .... para o porto d .....
consignados a A .... , estabelecido á rua ...... n ..... , obrigando-se a
provar dentro do prazo de nO\'Cnta dias o pagamento do referido imposto no ponto do destino, c rcsponsabilizandó-sc, na talta desta prova,
pela mencionada importancia accrcscida da multi]. regulamentar, dando
o declarante em g·arantia e penhor da mesma responsabilidade o sal
existente c as safras ruturas do seu estabelecimento (ou as armações,
1JWJ•eis), utensilios c mais cffeitos commerciaes, que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da posse immediata, si dentro do prazo de trinta dias, contado da data da intimação,
não for pag·a em dinheiro a import:-tncia mencionada neste termo
.accrescida da multa.
Declarou tambem o mesmo senhor F.. . . . . obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Nacional representa.da no Senhor
(chefe da repartição) ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, si não for satisfeito o compromisso neste termo
·
contrahido.
· . E para os devidos e legaes cffeitos, en (o escrivão) lavrei o presente termo que vae assignado pelo senhor (clrefe da repartição) e pelo
declarante.

(Data e ass~r;natllra sobre sello do valor correspondente.)

.~o~J.rec1.orra

a.a liecetta Publica do l!hesouro Nacional

Quadro demonstrativo da renda discriminada do imposto de consumo arrecadada em 191. . . comparada com a do ultimo triennio
DIFFERENÇAS DE 1916, PARA
MAIS E PARA MENOS
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Modelo XLIV
'

Directoria da Receita Publica dó Thesouro N acionai
Demonstração especificada da renda do imposto de consumo arrecadada em toda a União no exercicio de 191 ...
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Modelo XLV

Directoria da :Receita Publica cio "'!hesouro Nacional

:t

estatistico dos emolumentos de REGISTRO arrecadados no ex.ercicio de 191 •••
A - FABRICAS :
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Grande do Sul
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----1---- _ , ____

Som ma.

m .... de ........... de IQI ... - (assignatura do tunccwnarlo).
Na columna dos Estados, quando se tratar de estatistica dos Estado!l, figurarão as repartições arrecadadoras.
ts registros dos lavradores, fabricantes de alcool, a&'uardente de canna ou cacb:~.ça ou de vinho natural de fruetas 011
, serão incluidBs nos emolumentos correspondentes aos aemais fabricantes •
.s differenças de emolumentos de registro pagas em virtude dos casos previstos nos arts. 18 e 19 deste regulamento, deYerlo
idadas pela annullação das importancias primeiramente cobradas e a das respectivas differenças e figurando-se nu casas
entes o emolumento correspondente à importancia total.
'oder Execuiivo - IQIÓ- Vo!. l i - Pag. 21icí - 3
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M:ocleio

Directoria da Reaeita Po:.bltaa do l!"hesouro Nactonal
Mappa estatístico dos emolumentos de REGISTRO, pelas especies do imposto,
arrecadados em 191 ...
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Fulilo.
Bebidas
Pbospboros •

Sal ••
Calçado
Perfumarias •

~f~!a!id~d~s .pb~n!'a:eu:
Conservas.
Vinagre
Velas •
Bengalas.
Tecidos ••

Espartilbos
Papel de forrar casa
Cartas de

Joga-r~;

Chapéos • • • •
Discos para gramophoncs .

Louças e vidros.
Ferragens. • •

Somma • • • •

RESUMO
Tantos emolumentos de fabricas até 6 operarias, a 4olooo • • •
Idem idem de 6 a 12 operarlos, a roolooo • • • • • • • • •
Idem idem de mais de I> operarias, ou com força motora ou apparelhos
superior á desse numero de operarias, a 4001000. • • • • • • •
Idem de depositas de fabricas e casas commerciaes por grosso, a ~oosooo.
Idem de casas commerciaes e mercadores ambulantes de uma só especie
Idem idem de mais de uma especie até tres, a ~olooo •

• , • • , • •
• • • • • • •
da capacidade de producçao
•

•

•

•

• • • • • • •
a óolooo

tribu~ada,

$

•
$

S
S

Somma.
Em ... de ............ de

191 ... -

(asslgnatura áo tuncclonario).

Notas- Os rej!'istros dos lavradores, fabricantes de alcool, aguardente de canna ou cachaça ou de vinbo natural de fructas ou
plantaa. eerlo inclu1dos nos emolumentos correspondentes aos demais fabricantes.
As differcnças de emolumentos de registro pagas em virtude dos casos previstos nos arts. 18 e 19 deste regulamento, deveria
ser liquidadas pela annullaçlo das importanciaa primeiramente cobradas e a das respectivas differenças e figurando-se nas casas
competentes o emolumento correspondente a importancia t.'ltal.
Poder Executivo- 1916- Voi. 11- Pag. 266 - 4

Modelo XL VII
Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional
Mappa estatístico da producção e consumo e do movimento de estampilhas das fabricas de FUMO e seus preparados no exercício de 191 •••
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Estados~

__

Estampilhas inutili·
zadas. •

,_,_,_,_

I I
qu~ndo

De emolumentos de registro.

-~-~-~-~-·-

F~lto

columnadeverão
dos
quando se tratar
da estatistica
destes, _figurarão
ropartlções
c, tcc1dos destas,
fabricantes.
o calculo
da producçAo,
deduzido
veremNoTAS-Na
modelo especial,
ser orgamsados
relativamente,
de conformidade
com aseste
modelo, arrecadadoras
devendo no dos
constar figurarão
os sabidosospara
os depos1tos ~em
pa(iamento
do lmpo•to.
Poder Executivo - 1916 - Voi. ll - Pag. z06 -
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De productos naclonaes • •
De mercadorias estrangeiras.

Estampilhas em excesso e não discriminadas. • •

Total. , • • • • • • •

o consumo, deverá mencionar-se o stock transportado para o anno seguinte. Os mappas

'

das outras especies do Imposto. que niO

Modelo XLVIII

Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional
y:appa estatistico da entrada, producç!io e consumo do sal e do movimento das estampilhas nas
fabricas do refinar ou purificar no exercício de 191 •••
ENTRADA

ESTADOS(')

PRODUCÇÁO

CONSUMO

"'

"ü
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<1J
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o
....

a.

-,-,-

-~

Em ...... de .............. de IQI ••• (:1ssignatura do fu1zcciol!arto).
(')Nesta columna, na cstatlstica dos Estados, figurarão as repartições arrecaa:1doras e nas destas repartições figurarão
as fabricas.

Resumo do movimento geral do imposto de consumo sobre sal e va.Ior relativo á producção nacional
Movimento de uma f,•brica e das sali11as e11t 11umero de 893

Estampilhas compradas • . • • • •
VALOR DA PRODUCÇÃO
CONSU.MO

TAXA

I.\IPOSTO
POR UNIDADE

. . . So8o
... .
Som ma
..... . . ..
t.posto pago a mais em guias .
...... .. . ~do em estampilhas, transportado para
Total.
. . . . . . . . . . . ·j -

ll'io kilos de sal refinado, differença de imposto por ki!o.

II.J.Sos. 147

kilos de sal bruto por kilo •

8020

1913

RESUMO GERAL

De productos nacionaes . • •
De mercadorias estrangeiras .
De emolumentos de registros •
Total • • •
Em ...... de .............. de IQI ••• - (assígnatura do funcctonarw).
Poder Executivo- IQr6- Vol. II- Pag. 266- 6 -
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8.38o:537$140
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo XLII
GUIA PARA

ACQUISIÇAO DE FORMULAS DE lSENÇAO
{NOME DA REPARTIÇ!O)

N ...• ..

. ••.• via
Imposto de consumo

F .••.•••.•..........•.• estabelecido á . • . . • . . . . . • . • . • . n .....
registrado sob n ..•.•. , precisa, para assignalar o stock existente em
seu estabelecimento commercial de artigos cujas taxas do imposto de
consumo foram creadas ou elevadas pelas leis ns. 2. 919, de 31 ele
dezembro de 1914, e 3·070 A, de 31 de dezembro de 1015, conforme
determina o art. 196 do decreto n. 11.951, de 16 de fevereiro de 1<)16,
das seguintes formulas de isenção :
Para serem applicadas nos productos .••••..•• , •..•.•.
(tantas)
Para serem applicadas nas guias .................... ..
(tantas)

(tgntas)

Total ................................. .
•.•••.••...•... , •.• de •.••.•• , .• de

191 •••

F ......
Está conforme com o stock existente no estabelecimento precitado,
cuja relação verifiquei.

••.•.•••.•..••. , ••• de •.•••.••••. de

191 •••

O agente flsc:ll do Imposto de

consumo~

x. ·····
Recebi (tantas} fórmulas de isenção em ..•• de •..•••.• •"• de r q 1 •••

F ..... .
O tbesourefro ou collecto1·

B ..•.•.

Lançado á n•... do livro caixa especial.
O escrlpturarlo ou escrlvllo

A ••••.•
NOTA- Na rclaç.to apresentada os commerclantes deverllo mencionar o
numero de volumes intactos dos artigos que pagam o imposto por gula e do,
objectos a asslgnalar.
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1\-.Iodelo XLIX

Direetoria da Beee!.ta l'ublica do 'rhesouro Nacional
M!i.ppa eatatistico da colheita e consumo do SAL e de movimento das estampilhas naif"salinas da União
no exercício de 191 ...
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Em ...... de ............... de 191...... (asslgnatura do junccionario).
C') Nesta columna, na estatlstica geral, figuraria os nomes dos Estados ; na dos Estados iil!Lirarão os nomes das
repartições ~rrecadadoraa e na destas repartições figurarão os nomes dos sailnelros.

Modelo L

Directorit. da Receita :E'u.bllca d.o Thesouro Nacional
Mappa estatisttco da entrada e consumo do SAL GROSSO e do movimento das estampilhas nos
estabelecimentos exportadores no exercicio de 191 .. .
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NOTA- Na columna dos Estados, quando se tratar de estatística dos Estados, tigl;rarão
c quando de estatística destas repartições, figurarão as firmas dos estabclecímen:os.
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Mappa estatist1co da descarg-a do SAL GROSSO no::; portos da Gniiío no extrcicio de 191 ...

PROCEDE~C!A

ESTADOS

I

2

"'õ

·;::;

z'"'

~

·;;:;

to

;:;

"'

o

I

..."'
"o
""'z
<
..."'

~

------ '

B
..,
~

"'
Q

:s
~

'"

z:

"'

~
<
!;;

~

<:

"',_.,
.,<>

"''z"
<
:;:

..,

""',_,<:

ª

"'.,
"'c.."'
~

'.>

0:

"'5

"'

..
s

..,

<

z

"'
r

"'

(J

z

"'

...

o

"
o
c:
"< '"'"'

g
<
"'
o
...

.,.,
"'"'

'"za
"'o o
"' ..

<>O

za

o
o"' o.,

"'o
~

~

"'~~
"'"'
~~

~

"'<

"'

"'

___2_,~-- --~----~1

I

I

>
....

("2

ó
w

o
o
":
,...,

c1:"1
::::>

1:"1

:,.<
t'l'

;"}

§
<

o

Em ...... de ............. de 191 ••••

(.lSsiglt21urct do tzmccionario).

(') Nest:~ columna, na estatistica geml, íigurar.io os nome·s dos Estados: n<J dos Estados figurarão cs nomes das repartições arrecadadoras c na destas repartições ligura;ão os nomes dos importadores.

Modelo -LI

Directoria. da. Receita. Publica. do Thesouro Nacional
Mappa estatistico da entrada e sahida do sal grosso nos estabelecimentos importadores, no
exercicio de 191 •.•
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NoTA~- Os demais Estados niio accusaram movimento de sal. Deve-se annotar neste m3.ppa a quantidade do sal embarcado em um anno

P

e _dea~chado no
segumte.
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Na columna dos Estados, quando se tratar de estatística dos Estados, figurarão as repartições arrecadadoras e, quando destas repartfçOc!s, figurarlo os fm.
!ores.
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l\.Iodelo LIII

Directoria da Receita Publica do 'l'hesouro Nacional
Mappa estatistico da entrada e consumo de tecidos e movimento das estampilhas nos depositas das
fabricas dos mesmos productos no exercicio de 19t ....
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(.lssignatura do [rtnccio11ario).

NoTAS- Na primeira columna, quando se tratar de estatistica dos Estados, figurarão as repartições arrccadadcras, e
quando se tratar da destas, figurarão as firmas dos deposites,
.As especics dos tecidos deYerão ser discriminadas.
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ModeloLIV

Directoria da Receita I'ublica do 'rhesouro
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Relação dos autos de infracção de diversos regulamentos, lavrados em 191. ..
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.~

8o: iGD$000

98

139

~

74:2Sof000
19:1~

600$000

18:~

800$000

40ofOOO
3o5:6s0#000

Em .....de .......... de 191 ... - (assignatura do {uncciollario).
NoTA- Na estatística dos Estados, na columna destes, figurarão as repartições arrecadadoras, e, nas das repartições arreeada•
doras, os nomes dos autoantes.
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[)ECRETO N.; H.952 -

DE

16

DB FEVEREIRO J)Jij

!9_16

Manda continuar em vigor o saldo de 51 :6so$ dia credito aberto pelo decreto
n. 10.094• de 26 de fevereiro die 1913

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ.
á vista do disposto no art. 1• do decreto legislativo n. 3.052,
de 12 de dezembro de 1915, decreta:
Art. 1. • Continúa em vigor, sómente para serem cumpridos os despachos expedidos até 30 de junho de 1915, o saldo
de 51:650$, do credito aberto pelo decreto n. 10.094, de 26 de
fevereiro de 1913, para occorrer a despezas com os adeantamentos a que teem direito os funccionarios da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em Bello Horizonte, de accôrdo oom
o art. 96 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 19H, a titulo
de emprestimo para construcção de casas nas condições estabelecidas no art. 35, n. 12, da lei n. 1.617, de 30 de dezembN
de 1906.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
-Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
·
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
'IQÕLJ l'andiá Caloger_as.

DECRETO N. H. 953 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1916

Abre ao Ministerio da F~enda o credito de 66s:s67$soo, su,pplemcntar á
verba 38 Juros e amortização dos emprestimos internos - dJo orçamento do mesmo ministerio para o exercício de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 101, n. 1, da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro de ~915, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fórma do disposto no art. 2•, § 2•, n. 2, lettra a,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 665:567$500.
supplementar á verba 3" - Juros e amortização dos emprestimos internos - do orçamento do mesmo ministerio para o
exercício de 1915, para occorrer ao pagamento dos juros das
apolices emittidas no primeiro e segundo semestres do referido anno de 1915.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95" da Indepen.aencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
J()ÕLJ Ptm_di4 Ca.log~r.as •.
Poder Executivo- 1916- Voi. II.
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DECHETO N. H. !J5-i -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

:l!HG

Approva a encampação da Sociedade de Peculios «A Bonificadora~, com séck
em Barbac<:na, pela Sociedade de Peculios Mutuos «A Minas Geraest,
com séde em Juiz de Fóra

O Presidente da Republica dos Estados Ulllidvs do Brazil';
attendendo ao que requereu a Sociedade de Peculios «A Bonificadorill~. com séde em Barbacena., Estado de Minas Geraes, e autorizada a funccionar na Republica pelu decreto
n. !!.564, de 8 de maio de 1!H2:
Resolve approvar a enc,ampacão da Sociedade «A Bonificndora~, com séde em Barbacena-; pela Sociedade de Peculios Mutuos «A .Minas Geraes», com séde em Juiz de Fóra
t' 1autorizada a funccionar pelo decreto n. 8. 426; de 30 de novembro de 1910; assumindo esta ultima a responsabilidade
do activo e passivo e dLlS contractos por aquella realizados e
de conformidade com o aecôrdo firmado por ambas as sociedades; em 15 de janeiro de 1916, ficando, outrosim, por
f•ste deereto revogado o de n. 9.564; de 8 de maio de 1912,
que autorizou a «A Bonificador,a» a funccionar no Brazil.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916; 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU

BRAz P. Go.:MES.

João Pandiá Calogeras •.

DECRETO N. 11.955-

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1916

Approva com ulteraçõe! as resoluções da assembléa geral extraOTd·inaria da
companhia de seguros Interesse Pu•blico, realizada em 28 de abril
de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a companhia de seguros Jn..,
teress·e Publico. com séde na capital do Estado da Bahia, resolve approvar as resolucões de sua assembléa geral extraordinaria. realizada em 28 dê abril de i914. cuja acta a est.e
acompanha,, com as alteracões abaixo indicadas:
Art. 6• - Substitua-se. bem comu as modificacões da
assembléa. pelo seguinte: «Em caso de morte ou fallencia de
qualquer accionista. a transmissão das accões só será effectuada, observado o disposto no art. 23 do decreto n. 434,
de 4 de julho de 1891~
Art. 7" - Accrescente-se o seguinte paragrapho: «<ndependente dos limites neste artigo estubelccidos, a companhia ficará obrigada a fazer reseguros desde que os riscos
excedam ao limite previsto na lei n. 1. 144, de 30 de dezembro
de 1903, art. 25, § 2" ».
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Art. 8. • - Onde se diz <<10 % », diga-se: « 20 % » •·
Art. f O - Substitua-se pelo seguinte: «Emquanto o
fundo dl:l garantia de dividendo não attingir a 300:000$ os
dividendos não poderão exceder a 12 o/o ao anno sobre o' capital realizado, desde que não se ache desfalcado o mesmo
capital realizado».
Art. f7, § 2• -Onde se diz «apolices ... valor», diga-se:
cou ap.olices da divida publica~.
: Art. f7, § 3• - Accrescente'-se, no final. o seguinte: cUrada dos lucros líquidos. sendo submettido á approvacão do
Governo quando exceder a.o limite estabelecido no paragrapho
unico do art. 1b.
Rio de Janeiro. f6 de fevereiro de 1916. 95• da Independencia e 28• da Republica.
P. GoMEs.
João Pandiá Calogeras.

\VENCESL\U BRAZ

DECRETO N. 11.956 -

DE

f6

DE FEVEREIRO DE

1916

:Providencia sobre o pagumento de juros das cautelas e letras, papel; emit.
tldas pelo Thesouro N acionai

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazi1:
Considerando que. de conformidade com o § f•- art. f• do
âecreto n. 11.478, de 5 do fevereiro de 1915, e decreto numero 1 i. 5i0, de 5 de maio do mesmo anno, os juros de 6 o/o
das caut,elas e letras, papel, emiLt.idas pelo Thesouro, devem
ser pagos na data do veneimento desses títulos;
Considerando que os juros de 5 o/o das apolices da divida
publica interna fundada são pagos, por semestres vencidos,
em janeiro e julho de cada anno, de conformidade com a ~ei
de 15 de novembro de 1827 e decreto n. 6. 711, de 7 de novembro de 1907;
Considerando ,ainda que não é licito o pagamento de dous
juros pela mesma divida,
Resolve:
Art. 1.• Aos possuidores de cautelas e letras emittidas
pelo Thesouro, que substituírem e.sses títulos por apo.Iices,
será pago o juro do 6 o/o até á data do vencimento desses
titulos, eurrendo o juro das apolices do dia seguinte a tal
data.
Art. 2. • Revogam-se as disposiçõe-s em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95" da Independencia e 28• da Republica.
I

P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ
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DECRETO N. 11.957 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

i9i6

Cassa o decreto n. 10.308, de 2 de julho de 1913, que autorizou a sociedade
de peculios Paz e Labor, com séde em Recife, a funccionar na Republic&

O Presidente da Republica dos Estados Unido.s do Brtazil;
oonsiderando as irregularidades Pr!Rticadas pela sociedade de
peculios Paz e Labor, com séde em Recife, capital do Estado
de Pernambuco-, conforme consta do processo a que se refere
o officio d.a Insp,ectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 36, de 14 de janeiro ultimo-, re&Olve cassar o decreto n. 10.308, de 2 de julho de 1913, que autorizou a
mesma sociedade a fuuccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia. e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES,
João Pandiá Cal.ogeras.

DECRETO N. 11.958 -

DE

16

DE Jo'EVEREIRO DE

1916

Abre ao Ministerio da Fazenda o credlito de 41:135$720, papel, supplementar
á verba 27•, « Porcentagem para a cobrança executiva, do orçamento do
mesmo ministerio para o exoccicio de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 101, n. 1, da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fórma do disposto no art. 2•, § 2•, n. 2, lettra c,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de ouoobro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 41:135$720,
papel, supplementar á verba 27", «Porcentagem para a cobrança executiva», do orçamento do mesmo ministerio para o
exercício de 1915.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
\VENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 11.959 --

DE

i6

DE FEVEREIRO DE

t9t6

Rectifica o decreto n. n.8o9, de 9 de dezembro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br,azih
tendo em vista o decret.o legislativo n. 3. i 016> desta data,
resolv·e rectific,ar o decreto n. H .809, de 9 de dezembro de
i915, ficando substituído por «Catão Bernardino de Oliveira~
o nome «Catão Bernardu de Oliveira~. que no mesmo se lê.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95• da Indepen.
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
/vão Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 1L960-IDE 16

DE FEVEREIRO

DE 1916

Substitue os arts. 6•, 28, ao, ar, 37, 53, 54 e os quadros do pessoal d.a
Ad!ministraçlio Central da Inspectoria Fedleral de Portos; Rios e Canaes e
dJa Fiscalizaçlio do Porto do Rio de Janeiro, constantes do regulamento
approvado pelo decreto n. rr.526, de 17 de março de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
usando das attribuições .que lhe confere o art. 137 da lei
n. 3.089. de 8 de janeiro de 1916, que revigora o n. XVIII
do art. 101 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915. decreta:
Artigo unico. C(mtinúa em vigor o regulamento da Inspectori·a Federal de Portos. Rios e Canaes. apprnvadô pelo decreto n. 11 526. de 17 de março de 1!H 5. substituídos os
arts. 6•. 28, 30-; 31 . 37. 53, 54 e os quadros do pessoal da
Administrar:ão Central r da Fisraliza~ãó do Porto do Rio de
Janeiro. constante" do mesmo regulamento, pelos seguintes:
Art. 6.• A Administração Central, á qual fie.am directamente sulwrdinada;:: a!> Fisralizaçõe~ e as Commissões Administrativas de Estudos e Obras. &Prá. dTrigida por um inspector
e constituid:"' pela~ seguintes secções:
1• secção - Fisrrtlizaç.ão de Portos e Estatistica. com o
seguinte pessoal:
t chefe de secção:

f engenheiro de t• classe:
1 e'lgPnheirr de 2" classe;
1 coriductor de t• classe;
1 condnctor de 2" classe;
i official;
i primeiro escripturario;
i segundo escripturario;
2 terceiros escripturarios;
2 praticantes;
·
1 desenhista de f" classe;
1 dPsenhista de 2" classe;
1 continuo,

278

ACTOS DO I'(JDEI\ EXECUTIVO

2• scccão - J!;studos e obras feitos por administração,
u seguinte {Jessoal:
1 chefe de secção;
1 engenheirü de 1• classe;
1 engenheiro de 2• classe;
1 conductor de 1" cJa,sse;
1 conductor de 2" classe;
1 official;
1 primeiro escripturario;
1 segundo escripturario;
2 teJ·ceiros escripturarios;
2 praticantes;
1 desenhista chefe;
1 desenhista de 1" clas.oe;
1 desenhista de 2• classe;
1 continuo.
3• sccçfí.o - Expediente e Contabilidade. com o seguinte
pessoal:
1 chefe de secção;
1 official;
1 archivista;
1 contador;
1 ajudante de contador;
1 thesoureiro;
1 fiel;
1 primei·ro escripturario;
4 segundos escripturarios;
5 terceiros escripturarios;
2 pl'aticante~;
1 porteiro;
2 ·eontinuos.
Art. 28. A.s vagas no quadro do pessoal effectivo da inspectoria só poderão ser preenchidas alternadamente, por antiguidade e por merecimento, de accôrdo com as seguintes di;;.
posições:
a) as r!l' c·l!l'fc di' sl'l't;iio da Administração f:cntral, l)Or
engenheiros de t• classe ou engenheiros chefes de fiscalizações, exceptuando-se a de chefe de secção de expediente e contabilidade. cargo que não será de accesso e sim de livre no.
meação do ministro;
b) as de chefe de fisralização, por engenheiros ajudantes,
engenheiro., de f" classe e engenheiros fiscaes de f• classe;
c) as de engenheiro de 1• classe da Administração Central
por engenheiros ajudantes ou de 2" classe;
d) as de official, por primeiros escripturarios;
e) as de primeiro escriptuario, pelos segundos escriptu~
rarios e as destes pelos terceiros;
f) as de terceiro escripturario, pelos praticantes:
(!) as de desenhista de 1n classe, pelos de segunda ..
Art. 30. As nomeações para os Jogares de praticantes e
de desenhistas serão feitas mediante concurso, de accôrdo coro
instrucr.ões approvadas por portaria do ministro.
Art. 31. O inspector será substituído em seus impedimentos pelo chefe de secção que fôr designado pelo ministro; os
chefes da 1• e 2" secções por um dos engenheiros de 1• classe,

com
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designado pelo inspector e o da 3" secção pelo respectivo officinl effectivo ou. m sua falta, por um dos engenheiros de
outra secção ou addido, desigRado pelo ministro; os ·engenheiros de i" classe por um dos engelilheiros de 2• classe,
designado pelo inspector; o contador pelo ajudante de con·
tador e os officiaes da administração central e da Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro, pelos primeiros escripturarios da respectiva repartição.
Paragrapho tmico. Os engenheiros chefes das fiscalizações de portos serão substituídos, nos impedimentos temporarios, pelos respectivos engenheiros ajuda~ttes; e, no caso de
estar vago o Jogar. por estes ou por engenheiros addidos, que
para essa substituição forem desig'Ilados pelo müaistro até o
provimento definitivo da vaga.
,
Art. 37. Aos funccionarios da Inspectoria Federal de
Portos. Rios e Canaes será sempre applicado o regulamento,
que vigorar, da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, na parte referente a licenças, descontos por faltas, medidas disciplinares, aposentadori;a, montepio e outras disposições não previstas neste regulamento, até que seja expedido o
decreto de consolidação a que se refere o n. IX do art. 132
da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de i9i6, e quanto aos dispositivos que regulamentar.
Art. 53. Ficam addidos os funccionarios da extincta
Commissão Fiscalizadora do contracto de arrendamento do
Porto do Rio de Janeiro, creada pelo art. 84 do regulamento
da inspectoria, approvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de novembro de i9H, a que se refere o art. 53 do regulamento que
baixou com o decreto n. H .526, de i7 de março de 1915.
Paragrapho uni co. Esses funccionarios poderão ser designados pelo inspector para auxiliar a fiscalização do contracto
de arrendamento do Porto do Rio de Janeiro, a cargo da respectiva fiscalização.,
Art. 54. De accôrdo com o disposto no art. 136 e seus
paragraphos da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de i 916, poderá
deixar de ser observado o estabelecido nos arts. 28 e 30 dest~>
regulamento ,quanto ao provimento de vagas que occorrerem;
outrosim, emquanto houver engenheiros addidos de categoril!l.
de chefe de secção ou de engenheiro de i • classe, poderá o
inspector deixar de proceder ás substituições de chefe de fiscalização e de chefe de commissão administrativa de estudos
o obras pela fórma regulamentar, propondo ao ministro a
designacão de algum daquelles engenheiros para essa._q substi~
tuições que obed11cerão ao disposto no art. i36 da lei nu-mero 3.089. de 8 de janeiro de i9i6.
QUADRo Do PESSOAL DA ADMINISTRACÃO CENTRAL DA INSPECTORÍ~
FEDERAL DE PORTOS, RIOS E CANAES
Vencimentos

f inspectbr

3
2
2
2
2

................ .
chefes de secção .......... .
engenheiros de i" classe .... .
engenheiros de 2• classe .... .
conductores de i" classe .... .
conductores de 2• classe .... .

27:000$000
iS:000$000
14:400$000
12:000$000
8:400$000
7:200$000

Totld

27:000$000
54:000$000
28:800$000
24:000$001}
16:800$000
14:400$000
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Vencimentos

3 offieincs . . .............. .
i arrhivisfn. ............... .
1 contador ................ .
1 ajudante de contador ..... .
1 thesoureiro • .. ........... .
1 fiel . . . ................. .
3 primeiros esc.ripturarios . .
6 segundos escript.urario.s . . .
9 terceiros escriptnrarios. . . .
6 praticantes . . ............ .
i desenhista chefe . . ....... .
2 desenhistas de 1" classe ... .
2 desenhistas de 2" classe ... .
1 porteiro ................ .
4 contínuos • . . . .......... .

0:600jl',OOO
6:000$000
12:000$000
5:700$000
18:000$000
8:400$000
7:200$000
G:000$000
4:800$000
3:600$000
9:600$000
7:200$000
6:000$000
4:200$000
2:400$000 .

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

Total

28:ROO!!l000
6:000$000
12:000$000
5:700$000
18:000$000
8:400$000
21:600$000
36:000$00<t
43:200$000
21:600$000
9:600$000
14:400$000
12:000$000
4:200$000
9 :ofi00$000
416 : 100$000

(5 reductorcs de mrm\s com a diaria de 10$000.)

QUADRo DO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO PORTO D() RIO DE
JANEIRO

Vencimentos

1 engenheiro chefe de. fiscali~

2
2
1
1
·2
2

'l1

1

Total

21:000$000

21:000$000

14:400$000
8:4008000
6:000$000
12:000$000
9:600$000
7 :'200$000
6:000$000
4:800$000
7:200$000
2: 't00$000

28:800$000
16:800$000
12:000$00:.1
12:000$000
9:600$000
14:400$000
12:000$000
1.9:200$000
7:200$000
2:400$000

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

i 55:400$000

zação.. . . . ............. .
eng·enheiros fiscaes de 1•
classe . . . ............. .
conductores rle 1" classe ... .
desenhist;as . . . .. ........ .
contador ............... .
official. . . ............... .
primeiros escripturarios . .
segundos escripturarios . .
terceiros escriptnrarios . . .
electricista . . . .. ......... .
continuo ............... .

'(2 Herventes com a dia ria de 5$000.)
Rio dt> Janeiro,
de fevereiro de 1916, 95" dà Inde!Jeli-'
dencia e 28" da Republiea.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tav«res de Lyra.
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DECRETO N. 11. 961 - DE 16 DE FEVEREIRO DE 1916
.A!bre ao Yinisterio da Vilação e Obras Publicas o credito de soo :ooo$: para
conclwsã<> do trecho da estação Rio Branco á Villa de Santo Angelo, na
Estrada de Ferro de Cruz Alta á foz do ljuhy

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autoriZ'ação constante do art.. 1•, n. 5. do decreto
n. 3. 083, de 5 de janeiro de 1916. resolve abrir ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito especial de 500 :000$, para
conclusão do trecho da estação Rio Branco á villa de Santo
Angelo, na Estrada de Ferro de Cruz Alta á Foz do Ijuhy.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1916, 95• da Indepen•
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.:

DECRETO N. 11.962 -

DE 18 DE FEVEREIRO DE 1916

Abre o credito de 366:630$ pa%13> pagamento ao Estado do l{io de Janeiro, dó
preço das terras devolutas sitas nas bacias dos rios Mantiqui%'31 e Xerém,
municípios _de Vassouras, Iguassú e Petropolis, adquiridas por ordilm do
Ministerio da Fazenda

O Presidente da Republica dOs Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante dó n. 15 do art. 104 da lei
n. 3. 089. de 8 de janeiro findo, e tenrlo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do disposto no art. 2", § 2•, n. 2-; lettra c, do
de,creto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 366 :63().$ para pagamento ao Estj(ldo do Rio de Janeiro do preco das terras devolutas situadas nas bacias dos rios Mantiquira e Xerém, municípios de Vassouras-, Iguassú e P>etro.polis, cuja acquisição
foi orden.ada pelo l\finisterio da Fazenda e ajustada na Repartição de Aguas e Obras Publicas.
Rio de Jane.iro, 16 de fevereiro de 1916. 95• da) Independencia e 28• da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMEs.
João Pandiá Catvgeras.
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N. 11.9G:l-rm ?1m;

FE\'r:nEmo DE

1916

Abre ao Ministerio das Rela~ões Exteriores o credito de 140:000$, ouro, sup·
plementar á verba 1 ta- Extraordlnnrios no exterior- do art. 24 da
lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorir.arão concedida pplo n. i do art. fOi da. lei
n. 2.H2~, de 5 de .Janeiro de i915, e tendo observado o que
rlispõe o art. 2°, ~ 2°, n, 2, lcltra- c, do decreto n. 392, de 8 do
Outubro de i896, decreta:
Art.igo unico. F'ica aberto ao 1\Iinisterio das Relações Exteriores o credito de cento c quarenta contos de réis (1·.10:000$),
ouro, supplementar á verba 11•- Extraordinarios no exterior
-elo art. 24 da lei n. 2.924, de 5 de Janeiro de 1915.
Rio de .Janeiro, 21 de Fevereiro de 191G, 95" da Indcpendcncia c 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Lauro Müller.

DECRETO N. f 1. 964 Approvn a

c11rnmpa~ão

DE

23

DE FEVEREIRO DE

f 916

da sociedade Mutuaria Amparo das Familias pela A
l\Iinas Gemes, do Juiz de Fóra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade de peculios Mutuaria
Amparo das Famílias, resolve approvar a sua encampacão pela
sociedade A Minas Genaes, nos termos do contracto de 6 de
novembro de 1!H fí, e cassar o der:reto n. 1O. i75, de f 6 de
nbril de 1913, que nutoriwu o "eu funccionamento.
Ilio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1916, 95° da Independcneia c 28• ria llcpublica.
P. GOMES.
João Pandid Calogeras.

\VF.NCESLAU Bll.AZ
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DECRETO N. 11.965 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1916

Cassa o decreto n. ro.430, de ro de setembro de 1913, que autorizou li
sociedade Segurança Paulista, com séde na capital do Estado die São
Paulo, a funccionar na Republica

O Presidente da Republic:t dos EE·tados Unidus do Brazil,
considerando as irregularidades praticadas pela s.ociedade
Segurança Paulista, c.om séde na capital do Estadu de São
Paulo. e:onforme cónsta do procesE'O a que se refere o officio
da Inspectoria de Seguros a;o Ministerio da Fazenda n. 69.
ae 10 de fevereiro do corrente anno. resolve cassar 0 decreto
n. 10.430, de 10 de E.eíembro de 1913, que autorizou a mesma
sociedade a funceionar na Republica.
Riô de Janeiro. 23 de fevereiro de 1916. 95" da Indcpcndencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Jaõ.Jo Pandiá Cal:ógeras

DECRETO N. 11. 966 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1916

C::tssa o decreto n. 10. 421, de 8 de setembro de 1918, que autorizou a so·.

ciedade de peculios O Futuro, com séde em Re·effe, a fnncclonar na Ro·
publica

O Presidente da Republica dos EE-tados Unidus do Brazil,

eonsid·~rando

nãó haver ainda a sociedade de peculios O Futuro. e•Jm séde em Recife. Pernambuc.c, cumprido as dispo~;ições dos arLõ·. 2", n. 1. e 38 do regulamento appruvado pelo·
decreto n. 5.072. de 12 de dezembro de 1903. conforme se
verifica do processo junto ao officio da Inspectoria de Seguros ao Minist0rio da Fazenda n. 71, de iO do corrente.
re;::o!ve caso:·ar o decret.o n. 10.421. de 3 de setembro de 1913.
qtH' autorizou a referida sociedade de peculios a funccionar
na Rrpnblica e apprtwou, cóm alterações, os seus estatutos.,
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1916. 95" da Indepcndcnria e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Tóão Pandid Calogeras.
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DECRETO N. 11.967 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1916

Cassa o decreto n. Io.084 0 de 19 de fevereiro de 1913, ·•]Ue autorizou a
sociedade mutua de seguros Mutua Central, com séde em Palmyra, Minas
Geraes, a funccionar n':li Republica

O Presid,~ntc da Republica dos EE·tados Unidos do Brazil.
considerando haver entrado em liquidação a sociedade mutua ·!e f.Pguros 1\Iutua Central. com séde em Palmyra. Estado
de Minas GeraeE·, resolve cassar o decret.o n. tO. 084, de 19
de fevel'eir 0 de 1913. que autorizou a referida sor.iedade a
funcrionar na Republica e approvou, com alterações. seus
e~tatutos.

Rio de Janeiro, 23 de fevereir·o de 1916. 95° da IndepenrleG•:Ja e 28° da Republica.
\VENCESLAU Ba<\z P. GoMEs.
JM~

DECRETO N. 11.968 -

DE

23

Pandiá Calogeras.

DE FEVEREIRO DE

1916

Cassa o decreto n.
zo.o83o doe 19 doe fevereiro de I913, •lUC autorizou a
Companhia Agricola de Seguros, com séde em S. Paulo, a funccionar
na RepubliOOJ

O Presidente da Rernblica dos EE-tados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a Companhia
AgriM\a de Seguros. com sóde em S. Paulo, conforme cOinsta
do processo encaminhado ao Ministerio da Fazenda pelo
officio n. 72. de 10 do corrente. da Inspectoria de Seguros,
resolve caE·sar o decret'1 n. 1O. 083. de 19 de fevereiro de
1913, m1r autorizou a referida companhia a funccionar na
Republica e approvou, com alterações, seus estatuf:Cls.
Rio de Jnneiro, 23 de fevcrciró de 1916. 95" da Indepcnrloó!ein e 28" da Republica.
'
\VENCESLAU BRAZ

Joii'o Pandiá

DECRETO N. 11.969-08 2:1

p.

GOMES.

Cal~geras.

DE FEVEREIRO DE

1916

Approva a operação realizada entre ns sociedades A Segurança da Família
e A Amparadorn, ambas com séde em Curityba, Estado do Paraná

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade A Segurança da Família, ·resolve approvar a operação realizada com a sociedade

:.\C'l'OS DO

~8S

PODER EXECUTIVO

.'X. :Amparadora, autorizada pelo decreto n. :10.565,_ de :19 de
nove~bro _de 191_3, constante do contracto de 5 de janeiro
proximo fmdo, fiCando sem effeito o decreto n. 9. 715, de
14 ge agosto de ~912, que concedeu áquella sociedade autorizaçao _Para funcçwnar na Republica.
RIO de Janeiro, 23 de fevereiro de 1916 95• da Indepen'
dencia e 28" da Republica,.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Galogeras.

DECRETO N. 11.970 -

•

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1916

Approva a operação realizad!a entre as sociedades !ris Paranaense e A Am·
paradom, ambas com séde em Curityba, Estado do Paraná

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a sociedade !ris Paranaense.
resolve approvar a operação realizada com a sociedade A
Amparadora, autorizada pelo decreto n. 10.565, de :19 de
novembro de 1913. co11stante do contra.cto de 12 de janeiro
proximo findo, ficando sem effeito o decreto n. :10.839, d~
8 de abril de 1914, que concedeu áquella sociedade auto·
rização para funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1916, 95" da Inde·
pet'ldeliwia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Galo(Jeras.

DECRETO N. 1 UJ71 -- DE 23 DE 'FEVEREIRO DE 1916
Crea ma<s uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de
Santa Leopoldina, no Estado d<> Espirito Santo

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazir;,
para execução do decreto n. 431-; de 14 de dezembro de
18!Jü, decreta:
Artigo unico. Fica rreada na Guarda Nacional d{a comarca de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo;
mpis uma brigada dé infantaria, com a desigD;ação d~ 46a, a
qual se constituirá de tres batalhões do serviço actJvo. sob
ns. 136- 137 e 138 e de um do da reesrva, sob n. 46, que se
constit.Jirão com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; reYogad:'s jUS disp,osições effil oont!rario •.
Rio de Janeiro ?3 de fevereiro de 1916, 95" da Inde;pendcneia e 28• da' Rcpub!ica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
CarltJs Maa:imiliano Per~ira dos Santos·.
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f•ECHETO N. 11.!)'72-

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1!H6

as regalias de paquete concedidas aos vapores Cabral; Continente,
Ypiranga e Caxias; de propriedade da Companhia de Navegação a Vapor
do Maranhão

Cassa

O Presidente da Hepublica dos E>.tados Unidos do Brazil:
C<Jnsideranrlo que a Companhia de Navegação a Vapor
do l\Iaranhão. C10ntructantc do serviço de navegação a qu~ se
l'efcre o terrn0 de accôt•dü celebrado em virtude do decreto
n. 11. 524, de 17 de março de 1!H5. vendeu o vapor denominado Cabral, arrendou os denominados Ypíranga e Caxias.
todos de E·lla pt•opriecladc, e que. tendo sido acceitos ··1'!!'3 a
execução do serviço con!.raclual. ora ainda s·~ a;•.bam no g.oso
de regalias de paquetes. de aceürdo com 0 dispélsto na dausula VH d.o termo de revi>i"io a que ,;e ::'erer'l (' citado uecreto n. 11. 52~. de 17 de març 0 do anno proximo findo;
Considerando que. pnT'a passar a novo proprietario. é
impreseindiYrl ao,. naviH1.~ que gosam de regalias de paquetes
autorizacão do l\Iinisterio da Viação e Obras Publicas, nos
termos "do nr·t. l59. lcttra k. do regulamento da marinha
mercante e navegação de cabo-tagem. approvado pelo decreto
n. 10.524. de 23 de outubro de 1913;
Considerando que. devido ao seu estado imrre~·tavel, não
mais póde o vapor denominado Contmente. da dita companhia, executar o serviço contractual. decreta:
Artigo unico. Sruo cassadas as regalia~. de paquetes concedidas. de accôrdio com a clausula VII do termo de revisão
celebral!o em virtude do decreto n. 11.524. de 17 de março
de 1\J15, aos vapores Cabral, Continente. Yptranua e Caxias,
õe propriedade da Companhia de Navegaçã;u a Vapor do Maranhão.
Rio de Janeiro. 23 de fevereiro de 19Hl. 95" da Independf'ncia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Augusto Tavares de Lyra.
DECRETO N. 11.973-

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1916

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credlito extraordinario de
2.200 :ooo$,
destinado á liquidbçfm das contas da Estrada de
Ferro
de Itapura a Corumbá, relativas a exercícios anteriores ao de rgr6

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii;
usando da autorização constante do art. 88 n. XVII da tci
n. 3. 089,- de 8 de janeiro de 1!HG, resolve abrir ao Ministerio
d.a Viac;ão e Obras Publicag o eredito extrao.rdinario de
2.200:000$, rtestinado a occorrer ú liquidação das contas da
Estrada de Ferro de Ttapura a Corumbá, resultantes de despczas c compromissos nos exercicios anteriores ao de 1916.
Rio do Janeiro, !!3 de fevereiro de 1916, 95" da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augustv Tavares de Lyra.
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DECRETO N. H. !J74- DE 23

DE FEVEREIRO DE

1916

Approva o projecto e orcamento, na importancia de 214:952$850, pllra ,_
construéçiio de novos desvios na estação de Agua Branca, da S. Paulo
Railway Company, Limited

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a São Paulo Railway Company, Limited, e tendo em vista as informações devidamente prestadas,
decreta:
.
Art. L" Ficam approvados, para a construcção de novos
desvios na estação de Agua Branca, da linha da São Paulo
Hail\vay Company, Limited, o projecto e orçamento, na importancia de 21!! :952$850, os quaes ·com este baixam, rubricados
pelo director .geral de Viação da Secretaria de Estado da Viação
e Obras Publicas.
Art. 2." A quantia que se apurar em tomada de contas
eomo effectivamente despendida na dita construccão, até á
importancia do mesmo orçamento, como maximo, será levada
á conta do capital da companhia, nos termos da clausula VII,:
§ '!", do contracto autorizado pelo decreto n. 1. 999, de ·2 do
abril de 1895.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1916, 95" da Indepenncia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra •.

DECRE'l'O N. 11.975-DE 23

DE

FEVEREIRO

DE

1916

Publica a adhesão da França, pela Colonia da Costa Franceza de Somalls, ã
Convenção Telegraphica Internacional de S. Petersburgo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a adhesão da. França, pela Colonia da Costa !Franl'eza de Somalis, Ct Convenção 'l'elegrap'hica Internacional de
S. Petersburgo, de 22 de Julho de 1875, revista em Lisboa
em 1908, pelo Regulamento de 11 de Junho desse anno, conforme communicou ao Ministerio das Relacões Exteriores a
Embaixada de Portugal, em nota de 10 do corrente, cuja cópia
a este acompanha.
Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1916, 95" da IndepenJaneiro, 10 de Fevereiro de 1916.
WENCESLAU BRAZ

P.

Lauro Müller.

GoMES.

288

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

·Cópia.
Embaixada de Portugal-N. 19-Proc. 331916..-Hio de
Janeiro, 10 de Fevereiro de 1916.
Senhor Ministro,
Em nome do meu Govemo, tenho a honra de communicar
a Vossa Excellencia que, nos termos do arUgo 18 da Convenção Telegraphica Internacional de S. Petersburgo, de 10122
de Julho de 1875, o Governo Francez communicou ao Ministerio
dos Negocias Estrangeiros de Portugal h::wer a Colonia da
Costa tT!'ranccza de Somalis adherido ú mesma Convenção revista em Lisbôa aos 11 de Junho de 1908.
Aproveito a opportunidade para reiterar a Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta consideração e respeitosa estima. -(Assignado) Justino de JJfontalvão.
Exmo. Senhor General Doutor Lauro Müller,
Ministro de Estado das Relações Ex:teriores.

DECRETO N. 11.976 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE 1916

Estabelece uma nova tabella de emolumentos consulares

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil,
A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 20 da Lei
n. 3. 089, de 8 de Janeiro do corrente anuo:
Decreta:
Artigo 1. A tabella de emolumentos consulares, annexa
ao Decreto n. 8. 492 A, de 30 de Dezembro de 191 O, fica
substituída pela que acompanha o presente Decreto.
Artigo 2.• A nova tabella entrará em vigor no 1• de Abril
proximo vindouro, de accôrrlo com as instrucções juntas, assigna.das pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
0

\VENCESLAU BI{AZ

P.

GOMES.

Lauro Mülle1'.
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Tabella de emolumentos consulares que se devem cobrar nos
Consulados e Vice-Consulados Brasileiros, em virtude do
Decreto n. 11.976, de 23 de Fevereiro de 1.916

Moeda
lllrasileira

Equivalente.
em moeda Porcentagem
iogleza

I

1--------li-------------Réis

i -

'(!, '•

d,

Legalisaçllo do manifesto da
carga de um navio nacional
ou estrangeiro, de qualquer
porto estrangeiro para qualquer porto do Brasil:

Até 500 toneladas ..••••••••
De 50! a i .000 toneladas ..
De i.OOi a !.500 toneladas.
De f.50f a 2.000 toneladas.
De 2.00f a 2.500 toneladas.
De 2.50! a 3.000 toneladas.
De 3.00! a 4.000 toneladas.
D'ahi em diante se cobl'ará mais
5 réis por tonelada.

258000
308000
358000
40$000
458000
508060
558000

2.!6.3
3. 7.6·
3.18.9
4.{0.0
5. {.3
5.f2.6
6. 3.9

25$000

2. 18.3

08000

O. f3.6

(As taxas acima são calculada~
para o caso dos navios tomarem carga pelo menos para
tres portos).
No caso de só carregarem para um
ou dois porto~ o unico manifesto ou o que fôr destinado ao
primeiro porto do Brasil pagará mais 50 % sobre a taxa
devida.
2. Manifesto supplementar, feito
no mesmo porto depois de en-

cerrado o primeiro •..••. ,....

3. Certificado do Consul, á. vista

4.

ti.

ô.
7.

8.

da declaração elo capitão, de
que o navio nilo tomou carga
nesse porto para os do BrasiL.
Visto em cada mnhecimento
de carga....................
Carta de saude de cada navio
nos Jogares em que não haja.
l\epartição que as confira.....
Visto em carta de saode......
Visto na matricula da lripolação. ... ...... .• . . •.•. .••••
J\latricola da tripolação, ou
rói da equipagem ••••• , • • • • • .
Poder Executivo-

1916~-

Vcl. li.

~81i00

O. 5.8

f2SOCO
ôSOOO

L 7.0
O.i3.6

6í:i000

O.i3.6

f 28000

1. 7. O
[9

29)
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Moeda
brasileira.

9. Mudança na matricula da tripolação: por cada homem desembarcado ou embarcado••...
10. Passaportes a ombarcaçõe~ de
mais de 200 tooela las ....•.•.
11. Passaportes a embarcações de
menos de 200 toneladas ...••.
P
Endosso no passaporte de uma
embarcação de mais de 200 r.oneladas ........•..........•.
t3. Endosso no passaporte de uma
embarcação de meno.o de ~00
toneladas ..•.......••...•..•.
f4. Certificado de seguir em lastro
uma embarcação, ou manifesto
de lastro:
a)

Equivalente
em moeda. Porcentagem
ingleza.

Réis

!:. s. d.

15500

o.

3.5

25SOOO

2.16.3

7:SOOO

0.!5.9

i$000

o.

9.0

tS500

o.

3.5

58000
88000

O.H.3
o. {8.0

!08000

L 2.6
f.!3.9

308000

15SOOO

:l. 7.6
1.13. 9

408000
30$000

'..10.0
:l. 7.6

30SOOO

3. 7.6

208000

2.

Nos portos estrangeiros situados
nos rios Uruguay, Paraná, Pa$
raguay ,Jaguarãoe na Jagoal\lirim, assim como nos affluentes
de:>Sa lagôa ·~ dos citados l'ios
e nos portos estrangeiros da
bacia do Amazonas, cada certificado ou manifesto de lastro:

Sendo a embarcação de menos
100 toneladas ..•....••.......
Sendo de mais 100 toneladas .•••.
b) Nos demais portos estraugeiros,
marítimos ou fluviaes, cada
certificado ou manifesto de lastro:
Sendo a embarcação do menos de
100 toneladas ............. ..
Sendo de mais de fOO toneladas .. .
t5. h!ventario de uma embarcação:
a) De mais de 200 toneladas •.
b) De menos de 200 toneladas.
16. Vistoria em uma embarcaçào:
a) De mais do 200 toneladas .•
b) De me11os de 200 torwladas.
17. Vistoria de mercadorias a
bordo ..••...•.•...•••.......
fS. Vistoria de mercadorias em
terra ••...•..•..••.•••.••••.

f5SOOO

~.o
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Moeaa
brasileira

Réis

10. Autorizar um novo diario de
navegação e rubricar todas as
suas folhas: por cada Jolha ...
20. Mudança de bandeira nacional
para estrangeira, incluinuo o
rcgis~:::o 0 a i'ecepção em deposito dos papeis da embarc;;tçào, no caso de venda: além
do 'sello calculado c! e confor·midade com o § 1° in-ji111~ da
tabella A do Regulamento annexo ao Dec. u. 3. :.i6,~, de 22
de Janeiro de 1900••• , ••••••
21. Pela mesma operação do n. 20,
mas de bandeira estrangeira
para nacional: além do sello
acima ...........•..........
22. 1\Iudança de bandeira nadou ai
para estrangeira, incluindo o
registro e a recepçao em deposito dos papeis do navio, uo
caso ne arrendamento: sobre
o preço do arrendamento
annual. .......•.•...........
23. Pela mesma operação dou. 22,
mas de bandeira estrangeira
para nacional: sobre o preço
do arrendamento annual. .•.
24. Nomeação ou approvação da
nomeação de urn capitao c t·cgistro dc,;se acto ........... .
2!:i. Carta de fretamento ........ .
26. Visto ern uu, dia rio nautico .. .
27. Venda publica de rnercadonas
avariadas ou outras pertencentes á carga de urna embar. cação : ·
Até 1:000$000 .............. .
Pelo que exceder a 1 :OOOSOOO.
28. Arrecadação de objecto~ pertencentes ;). carga c casco de
um navio nanfra~ado, sobro o
valor ou som ma.-..•..•.••...
29, Hegistro de 11m Brasileiro na
matricula do Consulado c expedição do competente titulo
de nacionalidade .•...........
Pela expedição de novo titulo
de nacionalidade •...••••..••

29l

EquivalenLe
em moeda PorceJJ.Lagem
ingleza

oe••• d.

1)250

0.7

50SOOO

ã. 12.6

258000

2.16.3

3

•~e

1 112 .,.

t2SOúO

12SOOO
3$000

L 7.0
1. 7.0

o.

6.9

2 %
1 1/2 ->•

3 %

2S500

O. G.8

2$500

ú. 5.b
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202

Moelia

brasileira

30. Visto em certidão de nacionalidade ...................... .
3f. Visto annual em certidão de
matricula .................. .
32. Pela celebração de um casamento no Consulado.•••••••••
33. Registro de nascimento .•.••.•
34. Registro de casamento não
celebrado no Consulado .•••.•
35, Registro de obito ........... .
36. Certificado de nascimento •••.
37. Certificado de casamento .••..
38. Certificado de obito ••••.•••••

Equivalente Porcentag~ e;
em moeda
ingleza

Reis

c. s.

2S500

o.

18500

o. 3.8

d,

5.8

gratis
gratis
5$000
gratis
18500
2$500
f$500

o.
o.
o.

3.5
5.8
3.5

iS500

o.

3.5

2S500

o.
o.

5.8

0.:11.3

39. Certificado de vida :
a) para cobrança de pensões

do Estado, vencimentos de
aposentadoria ou de reforma: cada certificado .••••..
b) para a cobrança de j ums da
divida publica brasileira ou
de sommas depositadas em
Caixas Economicas ..••••••.
c) para outros elfeitos não
acima declarados •.•.•••.••
40. Testamento ................. .
i i. Approvação de testamento ...
42. Termo de abertura de testamonto •...........•..•••••

48500
258000
f2$000
{28000

9.0
2.{6.3
f. 7.0

1. 7.0

43, Inventario de bens por falle-

cimento:
a) até 2:0005000 ............ .
6) de 2:000$000 para cima... .

3 "4
11/2 %

U. Escriptura de compra e venda:
a) até 20:ooosooo ........... .
b) acima dessa quantia ..... ..

:i o/t
f 1/2 o/o

45. Acto dn sociedade:
a) até 20:0008000 ............

bl acima dessa quantia •....•.

46. Modificação, continuação ou 1
dissolução de sociedade:
I

3 o/o

H/2

"•

2~3
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Moeda.
brasileira.

Equivalente
em moeda Porcentagem
ingleza

Réis

i!. s. d.

1$500

o.

3. 5

48000

o.

9.0

Até 50:000SOOO., •.••••••••.•

Acima dessa quantia ••..••. , •
Procuração ou substabelecimento, lavrados nos livros do
Consulado, inclusive o traslado,
e sómente quando os outorgantes sejam cidadãos brasileiros, salvo, quanto á nacionalidade, o caso previsto no se!!;undo alinea do art. H das in~trucções annexas :
a) Para a cobrança de pensões do
Estado, vencimentos de serviço
publico, aposentadoria ou reforma.......................
b) Para a compra de títulos da divida publica brasileira ou C0hranr,.a do juros da mesma e
de som mas depositadas em Caixas Economicas. . . . . . . . . . . . . .
c) Para outros effeitm; não acima
declarados... . . . . . . . . • . . . .. . .
48. HeconhecimHnto de assignatura
ou legalisação de documentos
nao passado;: no Consulado:
a) Quando destinado á cobrança de
pensões do Estado, vencimento~ de serviço publico, aposentadoria ou reforma...........
b) Quando destinado á compra de
títulos da divida publica brasileira. ou cobrança de juros dos
mesmos c de sommas depositadas em Caixas Economicas..
c) Quando destinado a outros Iins
não acima declarados........
d) Quando em um mesmo documento houver mais de uma assignatura, o reconhecimento
das seguintes pagará a terça
parte das taxas estabelecidas
neste numero.
4-7.

1280<'0

L7.0

18500

6.9

i$000

o.
o.

2$500

o.

5.8

38000

9.0

4:9. Certidão:
Contendo cem palavras ou
menos ................... .
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Moedn.

hrMileirtt

Rei~

r.o.

Excedendo de cem palavras :
por cada série de cem palavra.;;, ainda. que a ultima. "éric não alcance
esse numero ............. .
Certificado ou Attestado do
Consulado para sm·vir em
qualquer cstaç;1o •.•.•.•••

F'..q uivale~ t" I
em moeda
inglez~

~- ~-

d.

2S5o<.•

tl. 5.8

5SOOO

O. H .3

5f . Registro de

qualquer documento nos livros do Consulado, quando requerido
pelo interessado :

l'or cada cem pal~.vras on
menos ••....••.• ·-· .•..•
Excedendo. de cem palavras
por cada série de cem palavras. ainda qu<' a ultima ~érie não akance
cs>:~ numero ............. .
.·;:>. Busca" nos livros e papeis do
Com,ulado, quando requerida por pessoa competente e autorisada pelo
Consnl. depois rip Pxaminado o caso : ah'·m dos
emolnmentos do certificado, se o requercn~c' indicar o anuo ......... ..
Por cada anno s:obrc qu" recaia a busca ............ .

o.

!).8

2~500

o.

5.8

1S!i(10

o.

3.ti

1S500

o. :u;

53. Traducção, requerida pelo interessado, dt· qualquer documento para a lin~ua
portugue;o;a, além dos emolnmerito~ do ceetificado :
Por cada cem palavras em
portuguez ou me no!<, ....
Excedendo de cem palavras,
pot• cada série de cem
palaveas em portuguoz,
ainda que a ultima ~•lrie
não alcance e~~e llllmcro.
M. Traducção de qualquc!' doeumonto, escripto em portugum:, para o idioma do

0.11.3

!i!)OOO

O.H.:l

I

Porcentagem

I
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Moeda
braaileira

R4ia

Equivalente
em moeda Porcentagem
ingle.za
i!. s. d.

paiz em que estiver o
Consolado:
Por cada cem palavras do
texto original ou menos..
Excedendo de cem palavras:
por cada série de cem,
ainda que a ultima série
n:to alcance esse numero.

12SOOO

t. 7 .o

fOSOOO

t. 2.6

55. Pelo trabalho de conferir com
o original a tradocção de
um documento feito fóra
do Consulado, e tambem:
Pelo de collacionat' com o
original a cópia de um
documento feito fóra do
Consulado:
a) Se a traducção fôr de
lingua estrangeira para a
portugueza :
Pot' cada cem palavras da
traducção. ou menos ••. ,
Excedendo de cem palavra.~ :
ror cada -;ério de cem
palavras, ainda que a ultima série não alcance
es~e
numero .••....••...

35000

o.

6. 6

i$500

o.

3.5

Contendo cem palavras, ou
menos .......•..........

25500

o.

5.8

K'!:cedendo de cem palavras :
por cada série de cem,
ainda que a ultima série
não alcanc'l esse numero.

i$!100

o.

3.5

b)

Se a traducção fôr da
língua portugueza para a
do paiz, o dobro d'esses
emolumento~ :

c)

Se a cópia fôt' de documento
em portuguez :

d) Se a cópia fôr em lingua
e.'!trangeira mas do paiz
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Moeda
brasileira

Equtvalente

em moeda

Porcentagem

inglezn

Réis

~-

s. d.

Contendo com palavras on
menos ...............•...

2SOOO

o.

4.6

Excedendo de cem palavt·as:
por cada sérm de cem,
ainda quo a ultima. série
não alcance este numero ..

iSOOO

o.

2.3

25500

o.

5.8

U500
38000

o.

em que estiver o Consulado, os mesmos emolumento!'! da lcttra c ; o se
fór em outra língua estrangeira, o dobro.
M. Cópia do documentos:
a) Se o documento fôt• cscripto

em lingua portagueza:

b)

Se o documento fór escripto
em lingua estrangeira:

Contendo cem palavt·ag ou
menos .•.................
Excedendo de cem palavras:
por cada série de cem.
ainda que a ultima série
não alcance esse numero.
57. Legalização de facturas ...... .
58. Assistencia do Consul, quando
requerida, a a ctos que
exijam a sua ausencia do
Consulado, além das despezas de transporte:
Pela primeira hora ou fracçào
de hora .•....••..•......
Pelas seguintes .•..........••

f2SOOO
6SOOO

o.

3.5
6.9

L 7.0

0.13.6

59. Assistencia do Consul a uma

venda ou leilão, quando
essa assistencia ~eia requerida:
::lobre o valor •..•......••....

3 •;.

60. Nomeação de peritos:

Por cada um •.•••.••.•.•...•

6$000

O.i3.6

2()7
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Mooaa

brasileira

Réis

F-quivalente
Bm moeda

l'orcentagem

ingJezn

e.

~.

d.

6t. Intcrrogatorio de testemunhas,
quando requerido :
Por cada testemunha interrogada.. •• • •••••••••••••. . .
62. Por um protesto ou declaração.
63. Passaporte para um viajante..
4. Vistos em passaporte para viagem expedido por autoridade brasileira..........
65. Idem em passaporte para viagem expedido por autoridade estrangeira. • . • • • • • •
66. Escriptura e registro de qual··
quer contracto :

68000
iOSOOO

0.13.6
L 2.6

85000

0.18.0

28500

o.

5.8

4$000

o.

9.0

Até 5:000$000 .............. .
De mais de 5:0008000 até

i f/2 %

tOO:OOOSOOO ............ .

{ %
i/2 %

De mais de fOO:OOOSOOO ..... .

67. Dinheiro recebido ou depositado por conta de particulares: uma com missão de
68. Dinheiro despendido por conta
de particulares: uma commissão de .............. .
69. Sentença arbitral:

3 %

7%

a) sendo de valor determinado:
25500
58000

o.

5.8

t:ooosooo...................

tS5oo

o.

3.5

sendo de valor indeterminado
ou sobre objecto que oão o tenha.............. . . • • . • . . • • •

i2SOOO

L 7.0

i2SOOO

L 7.0

até 5:0008000.. .. • .. • • . • • . • • •
até fO:OOOSOOO... •• • • • • • • • • • •
Do mais de iO:OOOgOOO, por cada
b)

70. Legalização do manifesto cd
artigos destinados á importaça.o
oo Brasil por via terrestre, em
vohiculos ou animaes de carga..
71. Qualquer documento official ou
instrumento não nomeado ou
enumerado nesta ta beiJa:

O.H.3
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Moeda
brasileira

Equivalente
em moeda Porcentagem
ingleza

Rll is

Não excedendo de cem palavras.
Excedendo de cem: por cada l"éric
de cem r>alavra!l, ainda Que a
ultima série n1ío alcance esse
numero ............•......•.
72. Termos de t"JUalqoer natureza
não especificados nesta tabella..
73. Pela le~alizaGãO do m~ nite~to
ou manifestos, e outro;,' papeis 'ie
tHD navio. feita tora das hora!'
do expediente do Consulado, isto
é, oesde as r, ho f' as da manhã at!~
a hora da abertura do Pxpetliento orciinario. ou desde a. hora
d() encerr~.mento do expediente
ordinario até alta noite, sendo
esse despacho requerido pl)r· esceipto pelo despachante do navio:
Pela primeira hora de trabalho
ou fracção dl~ hom... . . .
Pelas seguintes horas: cada hora
nu fracção de hora... . . • . . . . . .

!!. s. d.

5$000

O.fL3

3$000

O. G.9

6$000

O.f3.6

24$000

2.14.0

!2$000

L 7.0

Rio de Janeiro, 2:l rlo Fevereiro de t 916.- Lauro ilfilller·.

Instrucções para a execução da. ta.bella dos emolumentos eonsulares
que ge rafere o decreto n. 11.976, de Z3 àe Fev~rei.ro ie 1916
Art. !. 0 o~ [l;tVÍO!' deverão trnr>r t:mtos manitestos de carga
qnanto!l forem os nortm; do Brasil para que conduzam carga, sejam
quaes torem ellC!-<, on tantos certificildos consulares de que nilo levam
carga quantos forem os portos brasileiro,; em qne tenham de toc:tr
~em nelles descarregar.
Art. 2. 0 A embarcação que receber carga em diverso!'! portos
estrangetro"' para os do Brllsil dever;\ legalizar os manifefltos em cada
um desses porto-.
Art. ~. 0 A base, para a cobrança da Legaliza ç:lo de manifesto
ú a toncla!!;em total da arqueação dn navio.
Art. ,;._o Tratando-~e rio vn porc'l, :t tonolagorn total deve ser
entendida como a liqutda o n.'\n a bruta.
Art. 5. 0 A lotac;ão de cada navio para a cobrança dos emolumentos pela logalizaGão dos manifestos de carga é a que constar da

ACTOS DO

PDDE~ EXEC~VO

299

respectiva carta de registro, passaporte ou documento equivalente;
e no ca!'O de serem o>: navios arqueado<1 em outra medida que não a
tonelada, essa medida .• crá reduzida á. tonelada brasileira de m<: tros
cobicos2,83, nos termos do arti!!O 573 da «Nova Consolidação das
Leis da!' Alfand!'gas e i\lesas de Rendas"· de 13 de Abril de 1894.
Art. 6. 0 Os certificado'!, processados do me.'!mo modo que os
manifestos, de nllo ter qualqoer embarcação recebido car~a ou des·
carregado volume, mercadoria ou o~jecto algum, ou, ;::e o houver
feito, da quant.ídade ou numero de volume'-1 ou mercadorias descarre,
gadas. devem pagar, cada om, a taxa de 6S (n. 3 da tabella).
Art. 7. 0 Os navio~ que só conduzirem passa2;eiros e suas bagagens e os que só os tomarem nos portos de escala, além do carvão
apenas pagarão a taxa des~e. certificado no primeiro porto consular
e nos de escah., além dl) visto na carta de saude nassada pela autoridade local.
Art. 8.0 Os conhecimentos de mercadorias em transito para
porto!! estrangeiros nã0 devem ser visados e n;to e::~tão ~ujeitos a
Pomolumento algum.
Art. 9.~ Os navios em iastro pagarão no primeiro consulado do
Brasil em que se despacharem as taxas do n. H- da tabella ta,ntas
vezes quantos forem os portos do Brasil a que se destinem ; e nos
demais consulados brasileiros, em portos de escala, pagarão o certificado de que não receberam carga, se a nll.o tiverem recebido, isto é,
tantos certificado,; quantos forem os portos do Brasil em que tenham
de fazer e~ala (n. 3 !ia tabella).
Art. !0. Os emolumentos pelos vistos nos conhecimentos de carga
deverão ser cobrados dos capitães de navios ou armadores pela serie
de conhecimentos annexa <lO manifesto, collocando-se as estampilha!'
na declaração consular qui? o,; acompanha.
Art. H. Não devem ser cobrados emolumentos consulares pela
legalização de conhecimentos de cargas embarcadas por conta do
Governo Britannico, em reciprocidade de não se exi~it· pagamento
al~um nos respectivos consuhvlos em casos analoo;os•
.'\rt. f2. Os passaportes expedidos a diplomatas, agentes consulares, funccionarios publicas em commissão do Governo, desvalidos
brasileiros e emigrantes são isentos de emolumentos e, portanto, de
estampilhas. No mesmo '~:J.o;o cst:'!o os vistos htncados em documentos
de emigrantes.
Art. !3. Pelas procuraçõe.s qoe a pedido dmt interessados
forem r~Jgistrada!l n~ con~u lados deverão ser cobrados os emolumentos determinado,; r~ra o registr(' fie qualquer documento
(n. !H da tabella), e pelo reconhecimento de assignaturas as taxas do
n. '~8 da tabella. Os estr11ngciroo deverão sempre pa~sar as suas procurações perante os nota rio~ do t'lai:>:, ou fazel-as legalizar por um nota rio do paiz, send0 dcrois a a!''lÍ!:':tn.tnra do notario reconhecida pelo
Con,ol Brasileiro.
Exceptuam-se a!'l procllrações dos capitães do navios estrangeiros
a corretores ou despachn.ntcs de navio~ para terem etfeito no consulado, as quaes poderão !'C!' oassadas no proprio consulado se os capi·
t:'ic~ o preterirem.
Art. !4. Na" procuraçõe<~, havendo mais de um outorgante cada
um delles pagará, as ta:ra,; do n. 47 da ~bella. Exceptuam:.Se, porém.
s procura~ões de rnarrdo e mulher, Irmão;; e coherdeiros para 0
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inventario c herança 0ommam, aoiver;;idade, cabido, conselho, irmandade, confraria, sociedade commercial, scientifica, litteraria oo
art.istica, que pa~arão como um só outorgante.
Art. t5. 0.:; emolomento:; do n. n à a tabella, pela legalização
do manifesto ou manifestos, e outros papeis de um navio, feita a
pedido .do despachante, fóra das horas do expediente, pertencerã(•
metade ao Governo e metade repartidamente ao auxiliar ou auxiliares (inclusive o chancellerl que forem designados pelo Consul para
fazer o set"Vlço da conferencia dos documentos, só tendopa.rte nesses
emolumentos o Consul se pessoalmente fizer o serviço.
§ t.o Os emolumentos de que tratam o presente arttgo e o n. 73
da tabella serão cobrados a metade que pertencer ao Governo em
estampilhas e o restante será escripturado á parte, em livro especial,
o serviço só será feito mediante ~pedido por escripto do despachante
do navio.
§ 2.0 Se o manifesto e os conhecimentos de carga forem apre·
aentados uma hora 'l.ntes da fixada para o encerramento do
expediente consular e o numero de conhecimentos não exceder de
cincoenta, não serão cobrados estes emolumentos ext.raordinarios,
embora o trabalho se estenda um pouco além da hora., e desde que o
pessoal não esteja occupado com o despacho dos papeis de outro navio,
apresentados anteriormente.
§ 3.0 Se o Gonsui tizer pessoalmente o serviço, por não ter auxiliares, estes emolumentos extraordinarios lhe pertencerão de
accordo com o presente artigo.
Se fizer o serviço com um auxiliar, a metade dos emolumentos
caberão em partes iguaes a elle e ao auxiliai'.
Se o fizer com dois auxiliares ou mais, será tambem t>epartida
em partes iguaes.
Se fôr feito sómente pelos auxiliares, ainda que com :t assign 11•
tura do Consol, pertencerá. unicamente aos auxiliares.
§ 4. 0 O despachante deixará no cortsolado, em d11as vias, a declaração da quantia paga.
Uma da" via5' será romettida í Secretaria rte l<:stado•
.~ 5.'' Não serão empregadas estampilhas pela cobrança de.;;tes
emolumento!ó< extr"aor-dinarios, salvo na p:trte pertencente ao Governo.
Art. i6. E' fJI.'rnalmeote peohibido aos Consoles a cobrança do
qualquer taxa oo emolumento não estabelecido ne.."ta tabella.
Art. i i. S;\o fixadas no mini mo de iOO réi!! as fracçOes a .;;eram
cobradas em virtude da tabetla a anexa .\.s oresonr.es bstrucções.
Rio de Jaooir·o, 23 de Fevereiro de 19iô.·-Lauro Milller.
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DECRETO N. 11.977 -

DE

4 DE MARÇO DE 1916

Approva a encampação da. sociedade Garantia das Familias pela A Minas C:eraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a sociedade de peculios A Minas
Geraes. resolve approvar a encampacão feita da sociedade
A Garflntia da~ Famílias, nos termos do contracto de 1 t do
outubro de 1915. e cassar o decreto n. 10.367, de 30 de julho
de 1913, que autorizou essa sociedade a funccionar.
Rio de Janeiro. 4 de março de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLlu

BRAz P.

GoMES.

João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 1 J • 9i8 -

DE

4

DE l\L\BÇO DE

191 G

Declara sem effeito o d•creto n. rr.6,3S; de IS de julho de 1915, que aLritt
ao l\finisterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de 5:548$.187

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
a !tendendo a que o cl'edilo de 5:5.18$387 aberto ao l\linisterio da Agricultura. Jndustria e Commercio pelo decreto
n. 11.638. de 15 de julho de 1915, nos termos do art. 79.
n. VIII. da lei n. 2.!J2.1, de 5 de janeiro do dito anno. ficou
sem applicação. pois que se destinava a despezas resultantes
de um contracto que não se tornou effectivo; e considerando
que a mesma importaneia é necessaria aos fins a que se
refere o art. 83 da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro do corrente anuo. resolvo drclnrar sem effeito o mencionado deCl'eto n. 11.638. de 1G de julho de 1915.
Rio de .Janeiro, 4 de murro de 191G, 95° da Independenc ia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Jose Ru{ino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 1l. 979 -

DE

4

DE l\IARÇO DE

Hl16

Abre ao Ministerio da Agricultum, Industria e Commercio o credito de
24:496$448, supplementor á verba 2" Pessoal contractado art. 78
da lei n. 2.924, rlc :; de janeiro de r9r5

O Prcsidcnf c dn Rcpnblica dos Estados Un irlos rlo Rr·azil.
tlsnndo da autoriz::u:ão cru c lho foi conferida pelo art. 83 d:t
lPi n. :J. 089. dP R c! r> jnnciro de 1!l16, c tendo ouvido o
TJ•ibunal de Contns, na fórma do § 5• do art. iO do rcspccfiyo regulamento, reso!Yo abrir ao l\finistrrio da Agricultura.
Industria c Commcrcio o credito de 2'1 :19G$H8, snpplement.nr
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á -verba 2"
l'essoal contractado - art. 78 da lei n. 2.924,
de !í de janeiro de 1!lif.í, por conta do credito de 1.000:000$
a que :;c rdere u arl. 'I!), u. Vlll, da mesma lei.
lHo de Janeiro, 4 de marco de 1916, 95" da Independencia c 28° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.

José Ru{ino Bezerra Caval~anti.

lJECIU~TO

N, f 1. 9HO -- DE 4 DE MARÇO DE 1916 (*)

,\pprova as clausulas para a revisão do contracto celebrado
em virtude do decreto n. 8.102, de 21 de julhv de 1910,
com a Companhia Viação Ferrea de Itabapoana.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll,
attendendo ao que requereu a Companhia Viação Fe·rrea de
Habapoana, e de conformidade com o decref.Q legislativo
n. 2.912, de 30 de dezembro de 1914, art. 30, n. IV, da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915 e art. 88, n. III da lei
n. 3.089, de 8 de janeiro du corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as clausulas, que com
este baixam, assiguadas pelo ministro de Estado dos Negocios
da Via~;ão e Obras Pubiicas, para a revisão do contracto celebrado em virtude do decreto u. 8.102, de 21 de julho de
HliO, com a compaulüa Viação Ferrea de ltabapoana.
Uio de Janeim, 4 de marco de 1916, 95° da Independeucia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

Augusto Tavare1 de

GOMES.

Lura.

Clausulas a que se refere o decreto n. H.980, de 4 de março
de it!6

l

O Governo Federal mantem a subvenção de 15:000$ por
kilometro, até ao limite de 14 kilometros e 200 metros, concedida á Companhia Viação Ferrea de Itabapt>ana pelo decreto
n. 8. 102, de 21 de julho de 191 O, para a construceão de sua
linha ferrea entre Ponte de Itabapoana e Bom Jesus de Itabapoana.

rr
A subvenção de que trata a clausula anterior e que, de
accôrdo com a mesma clausula, não poderá exceder de
213 :000$, será paga depois que a referida Iinba ferrea for
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medida, examinada e acceita pelo Governu, e aberta ao trafego publico; e, outrosim, depois de feita e registrada, nos
termos da lei, a hypotheca de que trata a clausula V.
III

Por occasião do pagamento da subvenção a que tiver direito a companhia, na fórma das clausulas anteriores, serão
descontadas:
a) a importancia total das quotas de fiscalização, na
razão de 1 :500$ por trimestre, que deixou de recolher aos
cofres publicos, no regimen do decreto n. 8.102, de 21 de
julho de HHO, elausula XVI, cujo effeito se contará até 4 de
março de 1916;
b) a importancia total devida pelas quotas da mesma
natureza, na razão de cem mil réis (100$), de accôrdo com a
clausula VI deste contracto, inclusive as correspondentes ao
semestre que- se seguir á assignatura do prese~te contracto;
c) a quantia de 10:000$, que ficará retida para garantia
da perfeita execução deste contracto e pagamento das quotas
de fiscalização.
IV

A companhia obriga-se a restituir a importancia total
que houver recebido do Governo a titulo da subvenção de
que trata o presente contracto.
ParagTa.vlw wJic(l. A alludida restituição se·rá feita em
prestações semestraes, de que cada uma será ·equivalente,
salvo a ultima prestação fraccionaria, a tl'es por centõ (3 %)
da dita importancia total e deverá ser recolhida aos cofres
publicos dentro de dez dias do inicio de cada seme&tre, a contar de 1 de janeiro de 1921.

v
Para garantia da restituição estipulada na clausula anterior será hypothecada ao Governo Federal a linha ferrea
referida na clausula I, com todo o seu material fixo e rodante,
dependencias e accessorios.

VI
Para a fiscalização por parte do Governo, a companhia
recolherá aos cofres• publicas a quantia de seiscentos mil réis
(600$) dentro de dez dias do inicio de cada semestre do anno
financeiro.
Paragrapho uni co. O regimen destas novas quotas ilt!
fiscalização será contado de 4 de março de 1916.
VII

Na construcção da linha ferrea, que será em toda a sua
extensão da bitola de um metro entre trilhos, serão observa-
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dog os planos o estudos já approvados pelo Governo Federal,
bem assim os regulamentos c instrucções vigentes do mesmo
Governo.
VIII
Além da subvenção o Governo concede á companhia os
seguintes favores:
1", direito de desapropriar, por utilidade publica, na
fórma das leis e regulamentos em vigor. os terrenos e bemfeitorias necessarios ú construcção da llnha ferrea;
2", preferencta, em igualdade de condições com outros
üOncurrentes. para a construcção de prolongamentos c ramaes
da mesma liriha.

IX
A companhia obriga-se a concluir dentro do prazo de
cento e vinte (120) dias, contados da data do registro deste
contracto no Tribunal de Contas. as obras necessarias para
que a linha ferrea seja aberta ao trafego publico dentro desse
mesmo prazo.
X
Fica sem eUeito a isenção de direitos aduaneiros concedida á companhia pela clausuln 8", !ettra b. do contracto celebrado de accôrdo com o decreto n. 8.102, de 21 de julho
de 1910; bem assim o privilegio de zona a que se refere a
clausula xvrr do mesmo contracto.

XI
A companhia Jica sujeita ás disposições vigentes do regulamento de 2l) de abri] de 1857 e, bem assim, quaesquer
outras da mesma natureza que ftlram ou vierem a ser decretadas pam a segurança e policin. das estradas cte ferro ''
IJrophylaxia nos transportes de animaes. uma vez que as
referidas disposições não seiam contrarias ás clausulas do
presente ctlntracto.
XI'I
A companhia fica obrigada:
A entregar á fis•calização do Governo, até 31 de .ianeiro de cadn anno. os quadros estatísticos do trafego da estt·ada no anuo anterior, com as discriminações o pela fórma
Qtw forem eompetentement.0 in:ii:~ados pela mesma fiscalização; C• bem assim, a pr-estar prfllnptamente os mais esclarecimentos e informações qnl', em qualquer tempo. e de referencia ao mesmo feai'ego. lh" rorem reclamados pela mesma
fi~ra l ização.

xm
Os preços dos transporfeg Rflrã:) fixado~ em tarifas appr~lo G'.lverno, niio podendo exceder os dos meios
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órdinarios de conducção ao tempo da organização das mesmas
tarifas. As tarifas serão revistas, oelo menus, de tres em
tres annos, a contar da data da approvacão, por determinação do Governo, tendo-se principalmente em vista favorecer
a produccão nacional.
XI!VJ

Pelos precos fixados nessas tarifas. a couwanhia s~á
ubrigada a transportar·, constantemente, com cuidado, exactidão e presteza, as m•~rcadorias de qualquer natureza, os passageiros e as suas bagagens, os animacs domesticas ou outros
e os valores que lhe forem cunfiados, não podendo o trafego
ser interrompido, salvo motivo de força maior, a juizo exclusivo do Governo.

XVi
A companhia se obrJga a transportar gratuitamente:
J•, os colonos e immigrantes, suas bagagens. ferramentas: utensílios e instrumentos aratorios em seu primeiro estabel·ecimentu;
<!", as sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou
pelos Governadores dos Estados. para serem di<stribuidas
pelus lavradores, os anímaes reprOductores introduzidos com
o auxilio do Governo r. os Objectos destinados a exposições
officiaes;
3•, as malas do Correio e seus conductores,
o pessoal
encarregado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo material. bem como ualquer somma
de dinheiro pertencente ao Thesouro Naciunal ou ao do Estado, sendo os transportes dó serviço postal, quando o Governo o exigir~ effectuado em compartimento especial adaptado a esse fim.
Serão transportados com abatimento, sobre os preços das
tarifas approvadas :
De 50 •1•:
1•, as autoridades. escoltas policiaes e respectivas bagagrns, quando em diligencia;
2°, todos os generos enviados pelo Governo da UnJão ou
dfJs E:stados para soccorros publicos em caso de secca, inundação, peste; guerra ou outra calamidade publica;
De 30 •1•:
t•, as munições de guerra e qualquer numero de soldados
do .E.xercito~ da Guarda Nacional uu da Policia; com os seus
offwmes e respectivas bagagens, quando P.m servJço publico;
De 15 oi•:
Todas as passagenR e eargas por conta do Gove-rno da
Uni!ín não r>specificndas acima; e os transportes dos materiaes que :;e destinarem á construcção e custeio dos prolongamentos e ramaes da linha ferrea.
Poder Executivo- ror6- V oi. H
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XVI
Sempre que 0 Governo o exigir, conforme as cireumstancias
extraordinarias, a companhia porá ás suas .ordens todos os
meios de transporíe de que dispuzer. Neste caso, 0 Governo.
Si o preferir, pagará á compantlla pelo us.o que fizer da linha
ferrea o que fôr conven:·jouado e que não deverá exceder da
renda liquida media do período identico nos ultimos tr.es
annos ou no anno anterior, cas<> não hajam ainda decorrido
tres annos.
XVII
Fica a companhia autorizada a estabelecer e usar para
os servlc.os da estrada l.ma linha telephonica, reservando-se,
porém, o Governo, o direito de exigir, em qualquer tempo;
a sna substituição por uma linha telegraphica.
XVIII
A companhia obriga-se a desenv.olver a colonização nas
pt·oximidades do Jogar denominado Bom Jesus de Habapoana,
para n .:tue fundará um ou mais nucleos coloniaes, sem
l'nvores do Governo, ficando o contracto nesta parte sujeito
á fiscalização do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.
XIX

A companhia não pcr~erá transf·erir o presente contracto
ou parte ddle. nem alienar a sua linha ferrea ou parte della,
sem prévia autorização do GoV'erno.

XX
At.é 21 de .julho de 1970, serão considerados t'ederaes os
serviços da linha ferrea de que trata o presente contracto.
estando elles, por isso, isentos de imp.ostos estadoaes e municipaes.
XXI
.\. Compan!Jia fica sujeita ás seguintes pennas:
1", multa de 100$ (cem mil réis), por dia que exct..;er
ao prazo mar·cado na !'lau:mla IX para concluir a construcção
da linha Jerrca c Pntl'egal-a ao trafego vublico, salvo caso
de força maior a ,juizo exclusivo do Governo;
2•, multa de 500$ (quinhentos mil réis), e do dobro na
reincidencia, pela infràcção de tfualquer das presentes clausulas para a qual se não Lenha comminado pena especial;
3", fiearú eons ti t ui da Plll mt·n·a, ÍJJSO- ju.J·c, e obrigada por
i~~~· ao pagarw·nlo dos jums dt' D % an anno, si não pagar
dentro de dez dias d.o inicio do semestre a prestaçã 0 a que
se refere a clausula IV, paragrapho unico, ou a quota de
fiscalização por parte do Governo (clallsula VI), bem assim,
si não pa~ar dentro de dez dias da entrega da guia de rec~
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lhirncnto, as multas que Jor'cm impostas rie acc<Jrdo com este
contrncto;
4°, reseisiío do r•nntradrJ dr pleno direito. que ser·á d·~
clarada por decreto do Governo, independente de interpellaç;}o
ou acção judiciarra, si, ao vencer-se qualquer das prestações
semestraes da restituição (clausula IV, paragrapho unico),
não tiver a companhia recolhido aos cofres publicos a prestação da mesma natureza correspondente ao semestre anterior.
Paragrapho uni co. Rescindido o contracto, será executada
a hypotheca estipulada na clausula V. para a cobrança immediata da importancia total da subvenção ou da parte della
ainda não restituída.
XXII

:A: caução de 10:000$, de que trata a Iettra c da clausula
III responderá pelo pagamentn das contribuições e multas
estipuladas no contracto.
Esta caução deverá ser reintegrada á proporção que
fôr desfalcada e, no caso de atrazo, o pagamento das contribuições e multas pod€rá ser cobrado executivamente nos termos do art. 52, parte V, do decreto n. 3. 084; de 5 de novembr.o de 1898.
XXIII

:A despeza decorrente do presente contracto correrá pelo
credito que fôr devidamente aberto pel 0 Ministerio da Agricultura, Industria e Cornmercio, para satisfazel-a.

XXIV
Fica ssm effeito o contracto celebrado em virtude do
d.ccret 0 n. 8.102, de 21 de julho de i910, desde a data do
registro do presente no Tribunal de Contas, sem o qual não
será exequivel.
Rio de ,Janeiro, 4 de março de 1916. - A. Tat'tlres de
Lyra.
DECRETO N. 11.981 -

nE 8 DE MARÇo DE 1916

Approva o regubmento d~ tiro para metralhadiora.!J·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autct'ização que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve approvar o regulame-nto de tiro para metralhadoras, que com este baixa, assignado pelo general de
divisão Jooó Caetano de Faria, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1916, 95• da Independcncia e 28• da Republica.
'VENCESLAU Bn.Az P. GoMES.
José Caetan(l de Faria.
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Regula~n.en-to

de -tiro para

Metralhadora Maxim -

I -

~ne-tralhadoras

Modelo 1.908

NOÇõES DE TIRO

Art. 1. o As prescripções geraes do regulamento de tiro
de infantaria são applicaveis ás metralhadoras; as noções
que se seguem cctlstituem o seu oomplemento.
Art. 2. o O feixe de trajeotorias produzido pelo tiro de
uma metralhadora é muito mais denso que o produzido pelo
fogo c~lectivo da infantaria, por isso que nag metralhadoras
os erros de pontaria deslocam o feixe, mas não modificam o
grupamento.
Art. 3. o Si em um plano vertical de grandes dimensões
se recolherem os impactos de um feixe de trajectorias, se
dbterá o grupamento vertical do feixe, medindo a dispersão
total da arma. O diametro vertical do grupamento é geral. mente maior que 0 diametro horizontal; a dispersão cresce
com a distancia.
Art. 4. • O conjunto dos pontoo de quéda no terreno dá
o grupamento horizontal; a profundidade do terreno batido
é mP.dida entre o ponto dP. quéda o mais curto e o mais longo.
A dispersão em profundidade diminue quando a distancia
augmenta.
Art. fi." A pnrte eentrnl do feixe de trajectorias que cont.-lm mais ou menos 75 ~/, dos projeetis chama-se a parte

util ..

·
Art. G." Logo que se emprega o fogo escalonado a zona
batida augmenta. Os projectis se distribuem de um modo uniforme em toda parte util.
Feixe de trajectorias

Fig. 1
11. INSTRUCÇÃO DE TIRO

Art. 7. Os exercícios de tiro com metralhadoras constituem um dos ramos mais importantes da instrucção; elles
devem ser estudados com o maximo carinho. O commandante
da companhia é rcf'ponsan•l prla inslruc~.:ãu regulamentar de
tiro.
o~ officiaes, inferiores e praças devem conhecer perfeitamente a metralhadora, seu rendimento, seu emprego, e estar em condições de reconhecer as avarias e de fazerem desapparecer as inte.rrupç.ões.
0
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A instruccão de tiro comprehende:
a) os exercícios preparatorios;
b) o tiro de instruccão;
c) o tiro de combate.
DISPERSÃO TOTAL EM ALTURA COM EMPREGO DO FOGO ESCALONADO

Dispersltí' em
altura
Distancia

Fog•l escalonadJ de

Dispersão em
altura
Distaocla

I

I

50 metros 100 metros

100

0,6
6,8
7,8

{.100

1'1,9

800
900
f.2Ll0

to,3

7,7
8,7
9,7
t0,9

Fogo escalonado de
50 metros toO metros

t.300
t.400
t.500
{.600

!2,0

14-,3

ti, f
t6,4t9, f

t6,7
19,6

22,7

12,4-

Generalidades

Art. S.Q O instructor explica primeiramente 0 funccionamento da arma durante o tif'ó\ manejo da alça e pontaria.
Art. 9. 0 Ao mesmo tempo' descreve 0 mecanismo da pon-taria; faz executar exerciciog de P'óntaria nas diversas posições de tiro a•ó' alvo-; como tambem explica a constituição
dos alvos e o modo de escolher o ponto de visada.
Art. 10. Só se executa d tiro real quando a P'ó'ntaria
está absolutamente correcta.
Art. 11. Para que uma me•tralhadora em comba.te preste
serviços uteis, •ó's serventes devem aprender a executar com
habilidade e intelligencia todas as ordiens de fogo do chefe da
metralhadora.
Estas ordens são relaotiva~ a•6s seguintes pontos:
P'o'sições da metralhadora,
Altura da me.tralhadora, levando em conta o campo de
tir<ô e os abrigos;
Estabilidade da metralhadora;
Carregamento' corr·ecto;
Collocacão da alça;
Designação do •óbjectivo;
Pontaria precisa em todas os p'ó'siçlíe:s;
Cor-recçã0 das interrupções.
Art. 12. A capacidade visual deve ser, sem cessar; de!'lenvõlvida principalmente por meio de exercícios de ponta-

ato
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ria a grandes d ist:mcias sobre objectivos de guerra pouco
visíveis.
Os homens cuja vista é insufficiente são apró'veitados
como conductores ou comd estafetas de ligação.

POsições de tiro
Art. 13. Segundo a altura na qual deve ficar a metralhadora, altura que deP'ende do terren6-; das circumstancias
do combate e da conformação do atirador, podem-se collocar
as metralhadoras em quatro p•ó'sições, para o homem deitado-,
sentado·; de joelho e de pé.
Art. 14. Deitad'o· - e apontador colloca-se atrás e á
esquerdoa do reparo da mctralharlõra-, cum as pernas estendidas naturalmente ou cruzadas. Eleva a cabeça e o busm tanto
quan~ü é necessaril()', os cotov:elJos ap'o'iados sobre o solo ou
comprimindo os braços contra d reparo.
Art. 15. Sentado-o aplliltadõr senta-se no sellim; coll'ú'ca as pernas de um lado e de outro da flecha; os braços
ficam apoiadi'ls nas coxas ou são comprimidos fortemente
con1.ra o peif6'.
·
Art. 16. De joelh1ó's-o apontador ajoelh::t com um ou dous
joelhos em terra, á retaguarda da metralhadora. O corpó'
fira Pt'ar.fn on inclinado para a rl'!aguarda, os braços comprimidos contra o peito.
Art. 17. De pé á retaguarda de um parapeito - o aP'ó'ntador inclina-se para frente tanto quanto PXÍja a co'nforma(,'ãO de seu corp•ó\ colloea o~ bra!,'o's romo foi dito nó artigó
nnterior o'u os apoia sobr·e o parapeito.
Art. 18. Lo!!o rpw o atiractoJ' ronhPça lwm essas posições.
rlle p::~ssa a applicaLas r>m tr>rreno variado .
•1Jlontm·

Art. Hl. A pontaria tem r•lr· fim d::~r á metralhadora a
ctirrr.r:fí•) c inrlinacão nccessarias 11arn que o prolOngamento
da linha do mira, com a graduação dada á alca. passe pelo
ponto elo visada. O cursor da a Ir; a deve manter-se na horizontal e <' prrr.iRo que o vcrlice da massa de mira corresponda
a•i meio elO enl:1lhe para CJile a pontaria seja correrta.

Execução
Art. 20. r.olloea-so a rnctmlhadora: na posu;ao ordenada
c na rlireccãL~ do ohjectivo. Quando fôr neccssario prepara-se
uma base nam que a mctenlhadora fique na htll'izontal.
Depois de nrepararta a alca o apontador afrouxa: o apparelho ele pcnfaria em alluea: com a mfío e>'qurrda dirige a: metralhadora para 11 ob.iP.c·.tiyo, ao pas,r) •JilC' c•im a rlireita actúa
na alavanea de pontaria ,•m altura. travando-a; afrouxa o
freio de pontaeia rm dirl'r·•:ão; aponta em dieccc::ão: trava o
fl'()ÍO de r•mtaria em rlirccr:ão. c termina o servi(,'o com a:
mão direita no volante:
ultimo. com a mão esquerda.
aperta: o freio do Yolante de pontaria em altura; com ambas
as mãos pega os punhcs da metralhadora.
O ap<ITl!.ador em yoz alta diz: «1, 2, 3, prompf.o !»

fl""
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Ar~. 21: E' .inclispensavel :=tttrib~ir particular desvelo á
correcçao c a raplCirz da ponta na. O mstructor verifica sempre f':i rlln f"ntisfaz esta dupla etindição.
.
A pontaria é feita primeiramente nos alvos de tiro de
mstrucção: e depois com a maior frequencia. nos objectivos
do combate escolhidos no campo.
O instructor explica as causas que modificam a pontaria.

Especies de fogo

Art. 22. Além do fogo tiro por tiro. (individual) que
é peculiar a alguns exercícios de tiro de instrucção, existem
ainda o fogo de salva· e o fogo continuo.
Art. 23. O fogo de salva é uma successão de cincoenta
tJartuchos. depois da qual se faz uma pausa para observação
dOs effeitos do fogo. Emprega-se-o para correcção de alça e
verificação do ponto de visada:.
Art. · 2-l. Executa-se-o. estando a metralhadora fixa em
altura e em direcção. As duas mãos nos punhos da metralhadora: sem grande esforço.
Ao cornmando de Attcnçãà ! o atirador levanta o retem da
tecla com o polegar direito, e com o esquerdo faz pressão na
tecla até que encontre resistencia, em seguida o ptllegar direito
auxilia o esquerdo para premir a tecla.
Ao commando de Fogo de salva! os dous dedos continuam
a pressão. Após um disparu de 50 cartuchos-; mais ou menos
ao signal de cessar fogo 0 fogo ·cessa, soltam-se os freios de
altura e direcção.
Art. 25. O fogo continuo é o tiro de efficacia; só será
interrompido quando as circumstancias exigirem.
Art. 26. Ao climmandú de {ag 0 continu11; o atirador
eleva o retem da tecla, com o pollegar direito·, apoia o esquerdo na tecla e o cllmprime até encontrar o descanso. Em
seguida a mão direita empunha o volante de pontaria em
altura·; o dedo esquerdo acciona o gatilhO. A mão esquerda
comprime fortemente o punho.
Art. 27. O fo-go crmcentrado é dirigido sobre uma parte
determinada do objectivo na dir-cccão do qual o apontador
deverá se esforçar para manter a linha de mira.
Para executar o fog 0 ceifante a mão esquerda moverá
lateralmente a metralhadora de um modõ lentó e regular;
cmquanto a direita agirá no volante de pontaria em altura e
procurará manter a pontaria nõ objectivo. O fogo escalo'fUUl()
se>rve para augmentar o terreno batidu-, deslocando 0 feixe de
trajoctorias no sentido da linha de tiró (vide pag. 3).
A mão direita age sobre o volante de uma maneira regular, e sem parar aõ mudar de sentido.
No começo da instrucção, 0 atirador é levado a acceHerar esses m~wimentos de uma maneira poucõ continua e irregular, devendo 0 instructor a todo custo corrigir esta tendoncia.
B)

TIRÕ

DE INSTRUCÇÃO

Art. 28. Os tiros de instrucção constituem a escola
preparatória do tiro d€ combate.
Não sómente os sõldados e graduados mas tambem os inferiores e os officiaes se esforçarão para adquirir: nos tiros
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de instrucção a mainr habilidade na sua execução-; afim de se
tornarem aptos a agir cum as metralhadóras em todas as
posições e empregar todas as especies de fogo.
Tlrdos os 1•s e 2•s tenentes·;· aspirantes; inferiõres, graduadus e praças tomam parte nos tiros de instrucção-; salvo
aqnelles que por terem baixadó ao hospital; etc.-; estejam
impedidtis disso.
Os exercícios rl-e tiro continuo cumeçam contra os alvós
n. 1 e alvos de combate nõs stands de infantaria·, passandose mais tarde a pralieal-os contra ~1s alvos ns. 2 e 3, objecti- .
vos de eombate em terrenó variadt> e alvos em movimentos·;
avançando·, retroced;end 0 úU mõvendo-se no sentido lateral.
Aponta-se em principio contra n pé do alvo; porem nas
pequenas distancias ou em casu de perfeita observação dos
effeitos dó fogo póde-se ordenar outrõ pontu de visada, cuja
escolha caberá au atirador-; nõ caso em que haja desapparecido a direcção do fógo.
Art. 29. Cada atirador deve executar durante o anno
lodos os tiros prcscriptos para a sua classe. tanto quanto
possível cem a mesma mdralhadora e com o mesmo chefe
de peça.
Art. 30. E' necessario que cada atirador termine as
séries compiPtns dos exercieios.
E' prohibido um atirador fazer mais de um exercício em
cada sessão.
O uniforme nara os tiros de ínstrucção ó o de fachina
com cinturão, sabre e cartucheira.
Classificação dos atiradores

Art 31. Perll'ncem á segunda classe os atiradores não
aquellPs que executaram com ex ito os exercícios
de 2• classe, pertPncrm á -! • classr. Além destes. 12 atiradores do 1• anno de SPrvi(:.O e nove do segundo, recebem uma
intrucção espPcial como apontadores.
Art. 32. Os homem; que até 30 de junho não tomaram
parte nos tiros de instrueção pOJ' terem estado no hospital,
ou p0r motivo. <'xecutam exercícios cspeciaes prescriptos
peln r:omrnalildantc da companhia, e si for possível. tomarão
part.e nos tiros de combate.
Os que regressarem á companhia antes daquella data
farão todo~ os tiros de sua classr de atiradores.
Art. :>3. O commandante da companhia distribue os officiaes nas clns,;Ps de atiradores; escolhe os homens que tccm
de seJ· instruidofl como apontadores e mo fim do anuo de
tiro pasga para a classe superior os que satisfizeram as
oxigenei as de sua clas,:c. E' prohibido passnr nm homPm
d0 11m a claflse !'luperior para uma inferior.
Rccommenda-se o maior cuidado na instrucção dos homens que apresentam difficuldndes para cumprir ns condições
impostas á sua classe.
instrnido~;

P1Jlida de tirtJ
Art. 34. Um inferior P eNcarregado de todas as provi·
dencias preparatorias para execução do tiro. Elle faz a dis-'
tribnição do pessoal auxiliar e manda transportar para o
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stand munição, alvos. accessorios· algodão (r)', um exemplar
do _regulamento de tiro de metralhadoras e outro de infantaria.
F~z o registro. do ti r?, tem. a seu cuidado a reparação do
material ner.essario ao tiro e a guarda de munição .
. Art. 3?. Precedendo a partida para o stand, antes e dePOIS do tiro, cada metralhadora é inspeccioBada pelo chefe
de peça, que verifica pelo exame do orifício de inspecção si
o cano e o tubo de e.jecção não estão obstruidos.
Disto dará conta ao official director do tiro, que estiver
presente.
Estas prescripçõrs se estendem aos tiros com cartuchos
de festim.
Medidás de segurança
Art. 36. Pelas medidas de segurança a "Observar noà
stands e campos de tiro são responsaveis o official designadd
p~ra dirigir o exercício. o chefp ile peça que fisc,alizar os
atirad.:1res-, o atirador da 1" classe designado para distribuir
a munição e a prar,,a que registrar os resultados do tiro.
Excepcionalmente um primeiro sar-gento póde substituir
o official. Geralmente o pessoal de segurança é substituído
de duas em dua horas.
Ad. 37. O official-; ialém de responsavel pela policia do
campo e pelo. obseryação das medidas de segurança, tambem
o é prlu modo por tHJC for ministrada a instrucção de tiro;
que nãn se póde afast;ar do presente reg·ulamento.
:\nles do tiro lhe cumpre examinar a linha de tiro, os
alvos e o numero de cartuehos transportados. Sómente por
ordem sua é que podem ser carregadas ,as metralhadoras e
comf'C.a!· o fogo.
Durante o tiro elle dirige a instruce-ãu do atirador e fiscaliza a praça que annota o.q rr-sult,ados. Faz descarregar a
metralhadora log-o que ha.ia nma pausa de ·fogo, e só dá
orclAm p-ar,a S"'.'r levantado L' resultado quando se tiver retirado
o bloco.
Terminada a sessão; o official sanccionará com sua assignatura a exactidão dos reult.ados tannot.ados; o numero de'
condições quP foram preenchidas;- a munição consumida e
todas as observações que ,julgar necessari.as ..
Durante o tiro dr metralhadoras, os abrigos dos marcactores não são occupados.
Art. 38. O chefe cte peça fisCtali:r.a o atirador só deixando
que a mrtraiharlnra ;;eja carregarla quando receb€r ordem do
official.
•
Antes de lr-vantar o resultado, f,az desc.arregar e retirar o
bloco c, em seguida; verifica si não existem cartuchos na
nano ou no tubo de rjer,ção e c;i os alvos estão bem coUocados-;
dando ao offici.al parte dt) servico executado.
Nos tiros de ,apontadores P nos exercícios ns. 3 e 4, dirige o fogo.
. . . _
.
Art. 39. O soldado encarregado da distnburçao da mum~
ção recebe o stoclr transportando-o para o stanã; verifica si
(r) Em todos os exercidos de tiro o pessoal põe algodlo itos ou'riclol.:
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as fitas est:lo carrPp-,aila>~ rf'gularmC'ntc e entrega o cofre de
munitiio ao JlrimPiro Sf't'\ eniP, qu 0 o conduz para junto da
metralhadora.
O registrador annota á tinta os result;ldas no boletm do
tiro e nas cadernetas individuaes; que lhe são entregues.
Nos tiros de combate o serviç-o junto aos alvos será executado pelos marcadores. sendo para esse fim designados um
cabo ou um atirador de primeira classe e os necessarios atiradores de segunda classe. Esse pessoal será substituído de
du,as em duas horas.
O cabo ou atirador de primeira classe é o responsavel
pela exacta collaca{.'>ão do alvo; pela observaç.ão e communicação dos result,ados do tiro e pela tapagem cuidadosa dos
impactos.
·
Annualmente. antes de começar o curso de tiro~ todo o
pessoal é instruido pelo commandante da unidade sobre as
f.altas em que poderá incorrer, em tudo quanto se refere á
segur,ança; policia e e.scripturação do tiro, e antes de cada
exercício o official deve ad\-ertil-o dos seus deveres e responsabilidades.
Rroras a observai' ]Jf'la {l'arr;ão que atira
Art. 40. No stand de tiro a fracção que .atira colloca-se
a alguns passos a retaguarda da metralhadora; frente p,ara o
alvo.
Os atir·adores são numerados. O atirador a quem cabe a
vez de atirar funcciona como po.ntador. Elle se colloca junto a
metralhadora com o 3o serwnte na posição indicada pelo
exerciciu e só earrega quando o official ordena. No mais segue
os arts. 13 a 27.
Art. 41. Logo que o atirador deu o numero de tiros
prescriptos, descarrega a metralhadora, retira o bloco e passa
p,ara a retaguarda.
Os resultados são annunciados e mvo.z alta indicando o
nome do atirador.
Art. 4.2. Os hom•~ns que não atiram ficam junto a metralhadora e c.bserv,am as interrupções e accidentes que se
venham a produzir; cabendo ao official que estiver presente
urna explicação da cauea fll·r·turbadorta do bom funccionamento da rnetralhadl1ra r> do meio de cor.rigil-a. O atirador
deYe poe si só, ou auxili,ado pelo n. t,- corrigir as interrupções. t:\i ella'l forem de natureza a influir para a diminuição dos resuJt,ados, devem ser mencionadas na sua cadernet.a
individual.
Art. 4.3. E' pr·ohibido procurar obter melhores resultados
por· nwio de artifícios contrarias a preparação pjllra a guerra.
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- - - - -

-~Alvo
de metralha-~
dora n. L

Especie de fogo

Posição

si

--

I
I

21251Alvo de metralba-120
aora n. t.
.

Resultado a obter

---

Observações

------

Deitado.

jcomo para a 2• claue; tempo malimo 30
_

-

se~ ando!.

-

De joelhos. !Como na 2• classe; dispersão total em altura e largara maxima sete centímetros.

-~~------~--------------~----------------~------------

-;1-;IA.lvo de metralha·, 60
dora n. L
,

•I251Aivo de metralha·1751
.
dora n. 1.

5

23

Alvo para fogo es- 60
calonado.

Deitado.

ICeifante.

148 impactos sobre 26 re~aogalosiOurac;llo
maxima: 25 seguntlos.

Sentado.

ICeifante.

-~55. impactos sobre 24 rectan"'ulosiOuração
maxima.:
"
gunaos.

46 se-

EEcalonado ( 3 voltas). us tocar iO Caixas. Em cada dupla
dons freios soltos. Alça fatn polo meoos sete impactcs
401lm. v1sar o pé da si- ou no mmimo 110 impactos e Jtra Ouraça.o: t2 segundos.
lhueta bastO.
oslim1tes lateraes.

Sentado.

----

-·-

----

Obeervaça.o-Como na 2" classe.
ART.

4.6 ·- rmos

ESPEClAES PARJ APOIITADOREB
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Observações

I
.Sentado.

Ceifante.

2" classe: 8~ impact09 sobre Ouraçllo maxfma: .t.J segon32 rectangalos.
OOll.

t• classe: 90 impactos sobre Oarac;llo m&Iima: 35 eeguo36 rectangalos.

-
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Observaçllo - O exercicio póde ser repetido a ma vez,
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'l'IROS DE COMBATE

Art. 47. Os tiros de combate comprehendem:
Tiro de metral!!JUdora isolada;
Tiro de secção;
Tiro de companhia.
Art. ft8. Os tiros de metralhadora isolada e os tiros de
secção se realizam nn. companhia e são em geral dirigidos
pelo seu commandante. Os tiros de companhia são dirigidos
por um official superior designado pelo commandante. da brigada.
Art. 10. Os tirus de combate teern logar tanto quanto
possível em todas as estações do anno. Cada companhia deve
uispôr para isto pelo menos de .'}Uinze dias.
Os tiros de combate sito o coroamento da instrucçfio do
ti!'Cl e por c•.ln~eguinte a sua parte mais importante.
ExecuçtllJ

Art. 50. Tomam parte no tiro de combate:
Como serventes ( 1", 3" e 4") todos os atiradMes que tenham feito os tiros de instrucção.
Como apontador (2" servente) ; túdos os serventes designauos corno apontadores; é prohibidO emprefrnr ,,
cia o~ apontadores recúnheeidamente babeis, devendo-se contr·ariar a tendencia a constituir um grupo de excepcional gráo
de instruerão.
Si se· atira em um mesmo dia contra varios objectivos
ou varias vezes c>Jntra um mesmo objectivo, deve-se trocar
de apontadnr. a não ser que seja conveniente á instrucção uma
t'rpetição exacta com o mesmú atirador.
Nus tiros de companhia pode-se conservar os apontadores.,
Como chefe de peea drYem funcci•)nar Os infêriores e os gradu:~dos, a~;;im corno alguns homens escolhidos entre os mais
antigos.
Como chrfe de serç:ão os segundos tenentes, aspirantes e
os inferiores antigo;;. Como comm:mdantes de companhia o
eapitão e tod•.\s os prirneir·os e segundos tenentes.
AI't. 51. Todos os oi'ficiaes, inferiores e graduados que
fizeram os tir"s de instrucr:ão tomam parte no tirú de combate.
Art. 5.:?. O uniforme para o tiro de combate é o mesmo
para o tiro de ímtrncçãn. conduzindo os homens o seu equipamrnlo e armamento.
Todos o~ o!'ficiacs, inl'et·ior·es o soldados que não estejam
1m pedidos pell) scrúGn assistirão o tiro de combate.
Art. 53. E' nccessario obser·var que os abrigos para: os
marcaderes d•:vern ser seriamente reftlrr:ados si não puderem
ser completanwnte enterrados. A rapidez cum que se. succedem os tiros da metralhadora tem como ccmsequencra: uma
prnetr·ação dos projf'Ct.i<. superior: á da bala fuzil.
.
0;;; t.ir<JS de eumbate se reahzam em terreno varwdo nos
0ampo;; de instruer·ão e. nos arredores das guarnições. dentro
dtls limites pcrmÚtidos pela segurança das povoações vizinlhas.
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Direcção e disciplina de fogo

Ari.. 64. No tiro de combate,

distingue-se o fogo

de

11alya (tn·o de regulação) e o fogo continuo (tiro de effi-

cacia).
Si a situação tactica ou o objectivo não exige um tiro
de efficacia immediata, é conveniente procurar determinar a
alça, por uma regulaçuo.
Art. 55. A 1'eaulaçüo se faz habitualmente por secção,
algm!Jas vezes por companhia, atirando sobre um ponto determmado. Deve-se cessar fogo log 0 que forem feitas as observações necessarias.
Art. 56. Si o tiro de 1'eaulaç'ão não deu resultado satisfatorio, cada chefe de peç,a, ao executar o tiro de efficacia,
deverá verificar, atirando sobre um ponto si o feixe cobre
bem a parte do objectivo que lhe foi des'ignado. Para conseguir este resultado, o chefe de peça póde modificar a alça.
Art. 57. No inicio do ti !'O de efficacia, deve-se contar
com um abaixamento ou levantament() -irregular do feixe.
Art. 58. Sómente em condições excevc10na!mente favoraveis (observação facil dos pontos de quéda, observação dos
effeitc.s do fogo) é que se procura rxecutar o tiro de efficacia, sem deslocamento longitudinal do feixe (fogo escallnado).

Art. 59. Em geral. este caso não se apresentará. Nem
sempre s.erá possivel engarfar 0 objectivo com a parte util do
feixe, drvido ás pequenas dimensões desta ultima. Por outro
iado, a trepidação do reparo durante o tiro, influe sobre a
posiçã 0 do feixe qur. devido áqueHa causa, salta constantementp. fóra do objectivo.
O meio de obviar esse inconveniente, augmentando as
probabilidades de efficacia do fogo. consiste em bater uma
zona dr 100, 200 e 300 metros na crua! est.eja compreoondido
o ob.iectivo que se quer attingir.
Art, 60. Para executar o fogo escalonado, que consiste
t-m um determinado e successivo deslocamento longitudinal
do feixe, gira-se o volante de pontaria em altura á diN~ita e
:i esquerda. E', antes de tudo, necessario determinar o giro
que se deve dar ao volante de pontaria para deslocar o feixe
de 100 metros respectivamente as pequenas. as médias e as
grandes distancias. Uma vez conhecido este deslocamento,
que se denomina volta, o mesmo servirá de escala para Ol>i
deslocamentos de 200 e :wo metros do feixe, que corresponderão afl duplo e ao triplo da rr lta, determinada para
aquellas distancias.
Art. 61. Si se quer ·executar -o fogo escaionado como um
deslocamento de 50 metros do feixe, gira-se o volante de um
quarto de volta á direita e. depois de meia volta á .esquerda,
e assim se procede succes:•avamente. Logo que se gira o volante á esquerda. a linha de mira passa para baixo do ponto
de visada.
Art. 62. Para executar o fogo escalonado de 300 (200)
(iOO) metros. aponta-se a metralhadora com uma alça. superi~ ele 150 ( 100) (50) da distancia aprer.iada, vif:ando o pé
do alvt'i· gira-s<' em s-nguida o volante de 3 (2) (1) voltas á
d'ireit a rlepôis~ em sentido contrario. á .esquerda, até que a

e
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linha de mira passe pelt> pé do alvo e assim se procede
successivamente.
Art. 63. A extensão dõ terreno a bater com o fogõ escalonado depende:
da natureza do objectivo;
da distancia;
da precisão com a qual se póde avaliar a distancia ou
fazer as õbservacões.
Art. 64. Logo que se tem de comecar sem demora o
tiro de ef.ficacia contra um objectivo; ou si õ tiro de regulação não permittiu fazer observações sufficientes-, inicia-se o
fog~ com um deslocamento de feixe de 100 metros; mais ou
menos. Em geral utiliza-se o fogu escalonadlo de 300 metros
pal'a as grandes distancias e ó de 200 para as distancias
médias.
Art. G5. Durante o tiro 0 chefe de secçã0 e o chefe de
peca de.-em sem cessar esforçar-se para restringir o garfo
mas deverão lembrar-se tiue a restricçãõ exagerada póde
conduzir á inefficacia do fogo.
Art. GG. Em geral póde-se cõnsiderar a alça como boa
quando um terç 0 dos projectis póde ser observado na frente
do objectivo.
O grande ciJnsumo de munição, a producçã 0 de vapor e
a usura do material só permittem atirar durante pouco
tempo. O fog 0 só será aberto sobre objectivõs que tenham
iiDPlH'tancia tactica. Aos chefes eabe reconhecer as occasiões
propicias para abertura dt> fogo.
Art. 67. O desvio augmenta com a distancia dõ alvõ e a
velocidade do vento. Si o v.ento dá fortes rajadas e si a
obsenação é penosa torna-se difficil determinar a correcçãll
t]e pontaria-, sendo então necessaria ligeira ceifa á dir.eita e
á esquerda do úbjectivo.
Art. tiS. Contra a artilharia ou metralhadõra em posição desenfiada é necessario batf:tr toda a zona onde se acha o
objectivcr; porém; só so deve contar com o resultado satisfactori0 quando se póde bater ·<l·e flanco ou de escarpa. Contra alvos que se movem em t:ientid()' lateral se escolhe o p11nto
de vümda attendendo ú velocidade do deslooamento e á dãstancia do obj.rctivõ de maneira que esta seja atiingida.
Art. 69. O clamor dio combate impedirá muitas vezes
q11e os homens entendam os commandos e ordens. O emprego de signaes serú então opportunõ. A ligaçãó entre o commandante da companhia-; tJ chefe d~ secção e 0 chefe de peça
df've ser mantida pelõs hõmens designados especialmente
para esse fim-, que são responsaveis pela transmissão de
todas as ordens.
E{ficacia do fogo

Art. 70. Contra Iinh:>s tlo atiradól'es deitados e metralhadoras sr:m ''sendo a effir::~da rlo fogo rS muito considerava!
até ú distancia de 1. '?flO mrtros-; devido á possibilidade de
cnt;arfar sempre o objectivo na zona util do feixe. Si ainda
as condicões de observaçãu sã<J favoraveis a efficacia do fogo
augmenta.
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Art. 71. Grandes objectivos mcsmõ em más condições
de i!hscrvação, são muito vulncraveis até á distancia de
1. GOil mctrtJs .
.Art. 72. Os quadros seguintes dão as indicacões necessarlas para julgar da efficacia do fõgo com deslocamento
longitudinal do feixe; quando se conh-ece a distancia dos
obj ectl vós.
DP. Te EM: PROFU:iDlDADE E ZO:VAS EFFICAZMENfE BATIDAS COM OU EEni
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20() 3,4 2,6 2,3 f,7 f ,4 f,2 f,O 300 2,4 f ,8 f ,5 f' 'i ,o 0,8 0,7
1.300
- ---- ---- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --- -- - - -- -- - - -0,7
0,6
HO 4,4 3,4 2,9 2,2 f,7 f,5 f,3
1.400
200 2,9 2,2 f,9 f ,4 1,2 1,1 0,8 300 2,0 f,5 1,3 1,0 o,
-------------------------- HO 3,8 2,9 2,5 1,9 1,5 1,3 -f,1
f.500
200 2.4 f ,8 1,5 f' 1 1,o 0,8 0,7 300 1,7 1,3 1,f 0,8 0,7 0,6 0,5
- -- -- - - ---- - - - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - - -- -- -- -- --- -- -- -0,9
0,7 0,6 0,5
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200

1,9 1,4 1,2 0,9 0,8 0,6 0,5

300

1,4 :1. '1

VULNERABILIDADE DAS SILHUETAS DE HOMEM DEITADO, COM EMPREGO DO FotO ESCALONADO DE

50, "f00 e 200

METROS

Escalonamento de :
50 metros

til

·a"'

=

-5

õ"'

~'"O·'"O;::l
~
'"O=
=o
~....,

·.E!

% dos impactos cheios para intervallos entre as silhuetas ( metros).

o.

o"'
Ó::'"O

0,5 0,8 f ,O i,5 2,0 2,5 3,0

200 metros

fOO metros
·~:s

·-

~=

~
'"O=

=o
.E!N
o"'
Ó::'"O

:g "/. do impactos cheios para inter•;. dos impactos cheios para inter- ~~-I
vallos entre as silhuetas (meyallos entre as silhuetas (me- ;:a ~
tros)
§
tros)
.E!N
o"'
0,5 0,8 1 ,o 1,5 2,0 2,5 3,0 Ó::'"O 0,5 0,8 1,0 f,5 2,0 2,5 3,0

=

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1,8 :1,4: :i,i 0,9. 0,7 0,6 0,5
-- -- - - -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --- -- ----- -- ----900
120 2,5 1,9 i ,6 i,3 :1,0 0,8 0,7
170 :1,6 1,2 :1,0 0,8 0,6 0,5 ..... 230 :1,4: f,O 0,9 0,7 0,5
-

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

800

f40

2,7 2, i 1,8 f ,4: i,1 0,9 0,8

i90

-~-

-L-

---- -- - - - - -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- - - -- -- ---t.OOO
HO 2,2 f,7 f,5 1 'i 0,9 0,7 0,6
f 50 1,5 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 .... 220 f ,2 '0,9 0,8 0,6 0,5
-- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -·- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -------100 2,0 i,5 1,3 f ,o 0,8 0,7 0,6
1.100
135 1,3 1 ,o 0,8 0,7 0,5 .... .... 2i0 i ,O 0,8 0,7 0,5
-- -- -- -- -- -- -- ---- --- -- -- -- - - -- -- --- - - -- -- -- -- -- ------90 1,8 1,3 1 'f 0,9 0,7 0,6 0,7
1.200
f20 1 ,2 0,9 0,8 o·,6 0,5 .... .... 200 0,8 0,6 0,6 0,5
-- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- ----- ----- -f.300
85 f,6 f,2 i,O 0,8 0,6 0,5 ....
HO 1,0 0,8 0,7 0,5 .... .... .... 200 0,7 0,5 0,5
-- -- -- - - -- ---- -- --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ----- -- -·--1.4:00
85 i,4: i,O 0,9 0,7 0,5 .... ....
0,9 0,7 0,6
HO
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Art. 73. Os fogos de flanco síio sempre muito cfficazcs
contra todos os objectivos. ~ómeilte com o emprego desses
fogos é que se póde obter resultado contra a artílhttria e
uwlralhadoras munidas de escudos.
Art. 7 4. Póde-se atirar por cima das proprias tropas
dc~de _que Sf• occupe uma posição dominante, ou ainda si se
atim cnnh·n uma tal posição.
Para poder exrcutar com segurança o fogo por cima das
trupns amigns, além do conhecimento exacto da distancia
que separa. essas tropas do iaimigo e das considerações que
resultam do exame dns tabellas L 2 e 3, é preciso levar em
conta o seguinte:
a) que os canos das metralhadoras estejam em perfeito
estado;
b) que os cylindros refrigerantes estejam completamente
cheios de agua;
c) que se empregue o fogo escalonado com um escalonamento em cas 0 algum super,ior a 100' metrb's.

, Exercicios preparatoriós
Art. 75. Nos exercícios preparatorios empregam-se cartudws falsos ou cartuchos de festim.
Como ohjectivo para esses exercícios podem ser utili·
zadus t~s propl'ios ~oldados da companhia ou alvos da guerra.
Art. 76. O emprego de bandeira mesmo para representar
artilharia ou cavallaria, Hão é rccommendado. A presença
em terreno variado de objectivos diversos a distancias desconhecidas, a medida exacta do tempo durante o qual se
suppõe o ohjectivo visível ou existindo, desemvolve o golpe
de vista e a rapidez de decisão dos chefes e dos atiradores.

Tiros de met1'alhadora isolada
Art. 77. Estes exercícios permittem fiscalizar a e~ecução
do todos os moviment'ls, mostrar· os detalhes do servi co aos
chefes de peça e aos serventes e habituar os chefes de peças c
us apontadores a agirem de commum accôrdo.
Bi se considera a metralhadora euquadrada na secção
esses tiros offcrecem occasião de encaminhar a instrucção
dos chefes de seeção.
Por outro lado é nceessario dar aos chefes de peça themas simples para cada exercício, semelhantes áquelles que
elle terá de re!>olver, fazendo parte da secção, afim de des·
envolver seu espírito de iniciativa.
Art. 78. E' necessario estudar a:
Escolha e oecupação de uma posição;
As medidas preparatorias para a abertura do fogo;
A rapida descoberta e determiaação dos objectivos;
A execução das ordens de fogo;
A actividade dos atiradores;
A cooperação na direcção do fogo;
As observaç?es sobre o. ob.iectivo e seu emprego Dara augmentar o rendimento do tiro;
As trocas de objectivos;
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A mud,anca de posiçãO.
. . Todas es~~ particularidades de e:x;ecuçwó' devem .ser exphcadas e criticadas-; e em cas'ó' de erro reconhecido fazendo
repetir o exercició'.
Art. 79. A' medid~ que a instrucção for pl"8gredindo o
offilc.ial director dto exercici'o', mediante indicações verbàes
sobre a posicão do feixe em relaçã 0 ao 'dbjectivtn ou fazendo
variar os 1ó'bjectiv'o's, sem aviso prévio aos chefes .de peça;
procurará desenvolver entre este e os serventes a rapidez da
decisão e execução. A escolha dos tóbjectivos obedecerá sempre a um grão de complicação crescente.
Tiros de secção' e de có'mpanhta

Art. 80. Estes tiros seguem-se aos de metralhadoras
isoladas ·e úeem sobretudo' por fim a inl'>trucção d,os tó'fficiaes.
AirL 81 . Para os tiros dle secção e companhia deve-se .
~'rganizar sempre um thema tactico'-; cuja idéa principal se
relacione directamente com a applica.ção do presente regulamento, não perdendo de vista qne 'o' fim capital deste exercício é aperfeiçtó'ar a habilidade de direcção do fogo. Go'nvém
tambem estudar nestes tiros os meios de remuniciament'o' e
d,e substituição do pessoal e matterial durante o MgÕ.
Art. 82. Os err'o's grosseiros da, alça· sã 0 rectificados em
temp 1ó'~ afim de ev.itar o desp;erdicio de muniçã 0 e não diminuir a confiança dos homens .em sua arma.
Durante o descanç 0 ou no fim dó's exercir.ios os resultados são communicados aos atirado'res.
Aint. 83. Na 1cr.itica dos resultados obtidos se leva em
oó'nta em primeiro Jogar o numero d:e silhuetas attingidas e a
duração dd fogo, em seguida a porcentagem de impactos.
Art. 84. Os resultados sãn') nssignalados em alvó's registros divididos em faixas.
Tiros de exames

A11t. 85. Os tiros de exame das companhias de metralhadt8ras teem Jogar sob a, direc·çã 0 de um commandante de regimento de infantaria designado pelo commandante da brigada.
O tiro de exame é annua I c deve ser e:x:ecutad.o sempre
em terreno variado permit;tindo assim aos chefes superiores
inspeccionar a instrucção do tiro de combate 'em condições
semelhantes ás da guerra. O tiro de exame, que tem sempre
o caracter de uma inspecção; será levado a effeito C'ó'm a
presença do commandante da brigada.
Os exercícios são organizad'o's de modo a dar uma idéa
a\:acta da c'o'mpetencia. dos officiaes e inferiores e da instr~I
cção d6s serventes. Si por circumstancias de ordem superior
o tiro de exame não sr, puder realizar, os cartuchos reservado's
para este tiro' serão·; por ordem do commandante dr brigada,
oempregados em outros tiros de C'O'mbatP~ on ainda conscrvado's
para o mesm'o' fim no anno seguinte.
Um relatori'ó' succinto do tiro de exame acompanhad'.d dos
resultados 'obtidos-: que permitta julgar do estado da instrucção do tiro do comba.te da unidade, será apresentado pelo
director ao commandante da brigada.
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D) TI~ó's DE APP'illCAÇÃO

Art. 86. Os tiro's de applicacão teem por fim demonstrar
praticamente o effeil'ó" do empreg0 das metralhadoras.
Elles devem ser organizados de maneira a desviar tantb'
quanto possível todas as circumstancias fortuitas que podem
influir sobre o resultado.
Art. 87. O commandante da brigada de infantaria p8derá
fazer executar pelas companhias de metralhadoras exercícios
especiaes de tiro afim de reunir elemenbó's neeessarjos para
decidi!' p8ntos discutidos' do emprego da arma.

m.

AV ALIAÇXO DAS DISTANCIAS
APRECIAÇÃO DAS DISTANCIAS

Art. 88. Todos os annos são instruidos pelo menos seis
soldados escolhidos na apreciação de todas as distancias •
.(R. T. I. pags. 94·98.)
MEDIDA DAS DISTANCIAS
~

Art. 89. A instruccão relativa ao emprego do telemetro
dada na companhia. (R. T. I. pags. 98-100.)
IV. RECOMPENSA DE TffiO
DISTINCTIVO DE TIRo

Art. 90. Annualmen:Le recebem nas companhias insígnias
de tiro:
f•) 3 inferiores;
2•) 3 atir·adores de primeira classe;
3•) 2 atirador·es dP segunda classe.
Tornarilo parte no concurso os inferiores e soldados que
tiverem obtido resu ltlldo su fficiente em todos os exercícios
inl'!;rsive no de pontaria. P.ar·a julgar o resultado do concurso levar-se-ha em conta em primeiro Jogar o numero de
cartu~hos qne foram consumidos e, no caso de igualdade
daquelles, passa-se a considerar a somma de imp.aetos e de
rectangulos attingidos.
PREMIO DE HONRA

Art. 91. Annualmente os officiaes e inferiores tomam
parte no concurso dP tiro de metralhadoraA.
O melhor atirador entre o!'l offici.aes receberá uma pistola e entre os infPriores um relogoi<>; sobre o qual sPrá gravado o n<lmP laurendo. prernios estes que serão conferidos em
nume do Pt·esidrnte rln Rrpublica.
Art. 92. Exrc·Tll;-ão: Alvo dr metr·alhadora n. 4; 250
tiros; oosicão rleilada: distancia 25 metros: fogo continuo
sobre 150 rectanzulos: durnçiio maxima do firo 75 segundos.
Art. 93. Os- commandantPs de companhias remettem
an9ualmente aos commandantes de brig.adas o nome dos dous
Poder Executivo- 1916- Vol. 11.
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melhores atit·adorcs; entre os officiaes e inferiores. com os
resultados oblidos; este os remette ao cornmandante da divisão, o qual communic,ará ao 1\1. G. o nome -e o resultado
dos dons melhores atiradores de sua divisão.
Art. 94. Leva-se em conta para o resultado: f•, 0 numero de reclangulos attingidos, 2", o numero de impactos;
em igualdade de condicões; é o premio dado ao official in:feri<>r. que tiver obtido os melhores resultados nos tiros de
instruccão.
PREMIOS DE PONTARIA

Art. 95. Para rstimular o zelo dos homens no.s exercicios de pontaria, cada eompanbia organiza ,annualmente dous
concursos de pontaria com premio. Para este fim a companhi,a deverá reservar de suas economias a quantia de cem
mil réis.
E' prohibido dar premias em dinheiro.
Art. 96. Os premios deverão ser munidos de pecas .com
insígnias de tiro.
PRIMEIHO CONCURSO DE PONTARIA

Art. \17. No primeiro concurso de pontaria: tomam parte
todos os serventes do primeiro anno de praca.
Art. !)8. Empregam-srJ todas as metralhadoras da cOmpanhia.
O Mncur·su terá Jogar antes do tiro de combate.
Ar L. 89. As metralhadoras_ na posição de pontaria são
collocadas mais ou menos com dez passos de intervallo com
a mesma direccão e elevacão.
Os serventes tomam a posição correspondente. Apontam
oito vezes sobre o c.bjediv<) designado pelo commandante da
compan!J ia.
Art. 100. Terminada a pontaria cada atirador indica em
alta voz " numero d•~ sua r•eça e colloca-se á sua rectaguarda.
U:n Mfieial li:.ma nota da ordem na qual os atiradores vão
terminando a pont.al"in (mocl. 5).
A pontaria terminnda. as pPças conservam-se immoveis.
A cada pontaria. o mesmo offirial verifica todas as peças:
si a pontaria esl:í boa, si n :\Iça •\ bem cóllocada e si a direcç~o da linha de mira •' CPJTc•:.t::t, Pm altnra e em direccão.
Art. 101. O l'l';3Uit.nrh' f. im!ir:adn pela palavra lJOa ou
má. Cada pc•nt.aria m:í C(lnta ~· is pontú!i. Os premies só podm_n
ser distrihuidos ac•S aiirarlons nuc obtiverem pelo menos sets
pontarias boas.
Os dous atiradures classificados em primeiro logar re.cebem premios.
Sr~r~undo concurso de pontaria
Art. !0.?. O ~P!!JJndo !'llllCU['SO de pu'ntaria tem lC!gar·
depois dos Lin~s d•· c•~tul.Jatf'. Tom:urw' parte tod~.is os ahra.dorf's de priT'1' ira clac:~e c (IS J•omens rle um annó' de prar;a
(JU~ receberam itr:;trucl;i'ío de apu'nt.ador:. .
Este concurso 6 scmell•ante ao pnmetro. ·
Os .I'6'us atirad,ores ~lassificados em primeiro logar receJ,Jelll prr·rui'11's.
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V. ALVOS E MUNIÇOES

Art. 103. Os alvos empregados nas companhias de metralhadoras se classificam em alvos de instrucção e alV'b's de
combate. Os ultimos sã!ó' O's mesmos usados na infantaria.
Os de instrucção para metralhaooras·, destinados a!6s tiros de
instruccão-; serão de papelã'o' 'ó'u de panno recoberto de papel;
com molduras de madeira de 3m;50 de c'6mprimernto e Om,35
de altura; tendo 0 campo cinzenM' clar'o'. Os alvos de papelão
tambem poderão ser recobertos de papel, mas essa medida
s(i é obriga.toria para os aiV'6's de panno.
Art. 104. Alvos de metralhadoras n. 1 (fig. 2).
Em cada alvo-, na parte média traçam-se de ponta a
ponta duas faixas horizontaes de Om,60 de c'o'mprimento por
Om ,08 de altura. Esías faixas, da mesma côr do campo do
alvO; são' ,,enquadradas por traços negros e divididas em 15
rectangulos de Om,04 de largura.
No mei'o' dos rootangulos impaves a Om;03 do traço inferior figura. 1 silhueta cabeça reduzida
ferior figura 1 silhueta cabec.a reduzida (altura Om-,015-; largur.a Om;025, toda negra) ; cada faixa representa um grupo
de atiradores a 500m de disflancla.

Fig. 2
Art. 105. Alvos de metra.lhadoras n. 2 (fig. 3).
Duas faixas de 15 rectangulos. como as do alvo n. 1 colloca/das obliqu.amente.
Para exercícios particulares emjpregam-se outraa figuras.

Flg. 3

Art. 106. Alvos de metralhadoras n. 3 (fig. 4).
Tres faixas de 15 rect,angulos colladas obliquamente.

A !I. 107. Alvo para fogo escalonado (fig. 5.) .

.\ 1c; centímetros dlo bordo superior. do alvo.. colluc:l-se
uma reducção do alvo eabcça como no alvo de metralhadora
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n. 1. Na parte inferior desta silhueta tira-se uma linha horizontal. d~pois, traça-se á distancia de cinco rentimetros uma
linha parallela. em cima e nove faixas em baixo, de modo a
obter dez faixas de cinco centímetros de altura. O cDnjunto de
duas dessas faixas fórma uma dupla faixa; dous traços verticaes a quinze centimetrtos de uma parte e de outra da silhueta. limitam o alvo no sentido lateral.

~-:r:!.!:o~c-m:::.__,.} Dupla fai3:a

Fig. 5
Art. 108. Alvo de metralhadora n. 4.
Cinco faixas de quinze rectqngulos co.Jiadas obliquamente,
como na figura 4.
Os rectangulos são' divididtó's por •traços verticaes de ma·neira a ter-se um t-otal de 150 rectangulos de dous C'entimetr~s.

Art. !09. Cada companhia dispõe• annualmente como
munição de exercici(l; de 90.000 cartuchos de guerra, e 100.000
de festim.
Art. 11'0. Os cartuchos de guerra são assim distribuídos:
1°-; tir~ de •combatle 50. 000;
2°, tiro de exame 7. 500;
3°; prerpio de honra d,os 'o'fficia.es e inferi•ó'res 250 para
cada atirador;
4°; tiro de verificaç.ã 0 de metralhadora. 1. 000;
5°; ti r~ de applicação 1. 000.
·
O restante é destinad•N a'o's tiros de ·instrucção.
Art. 111. Os 50.000 cartuchos ri·estinados aos tiros de
combate são revartirics do seguinte mod'o':
1o· tiró' de metralhadora isolada peJo menos 10.000 cartuch'o's;
2°, tiros de secçã.o i 5. 000;
3"-, os rcsl::mf.•.·s para o tiro de rmnpanllia.
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Art. 112. E' prohibid 0 fazer econ1ó'mia c'o'm <JS cartuchos
destinados aos tiros de cOJmbate.
Si involuntariamente sobrarem alguns cartuch'o's serã'D'
empl'legados nos tiros de combate do anno seguinte.
Si se fizerem outras economias púder-se-ha empregai-as
nos tiros de combate ou no aperfeiçoamento dos tiros de
instrucção.
FUNDoS

Art. 113. Cada companhia receberá annualmente a quantia de 300$. que cünstituirá a massa de instrucção do ti_ro.
VI. ESCRIPTURAÇÃO DO TIRO
REGISTRO DO 'l'IRO

Art. 1 H. O livro de tiro da: oompanhia conterá:
a) o quadro de conjunto ·dos tiros de instrucção de cada
classe (modelo n. 1)) ;
b) o quadro de conjunto dos dias de tiro e da munição
consumida (modelo n. 2);
c) a lista individual do tiro (modelo n. 3);
d) ó quadro de conjunto dos tiros de combate (modelo

n. 4);

cópia do relatório annual de tiro da C:ompanb>ia (6);
Art. 115. Os resultados obtidos no!s tiros de instrucção são
indicados do seguinte mó do:
o) não attingir o alvo;
oo) recochete;
vl rectangulo.
Os tiros quP at.tingirem dons rectangulus ao me,qmu
tempo são contados uma vez sómente.
Art. 116. Os resultado., de tod1~s os tirO:S de cõmbate são
escriptos em cademos especiaes para os qtiaes não existe modelo. Estes cadernos servem de. base ás indicacões do livro de
tiro da r•Jmpanh ia: rlrvem pois de m1'do geral obedecPr ao mod'elo n. 1.
e)

r..\DERNE1'A TNDIVIDU.\L DO TIRO

Art. 117. A caderneta individual do tiro contém:
Nun1f'ro de mPfralh:ldora. r,Jassifiear;ão dos impactos. listas
dos exercícios a executar n11S til'Os de instrucção. certificado
da passagem dP uma nara outra classe de tiro. distinctivo.
premio de tiro P de pontaria.
Art. 117. Todos ús h1~mens comparecerão ao,s exerci cios
c-om as suas cadernetas de tiro. que serão entregues ao registrador para que e~ te assigna Ie os resultados, recebendo-a do
mesmo, Jogo~, f!llP terminem os PXPrcicios.
RELATORIO DE T!Rl)

Art. 118. As companhias de metralhadoras remettem os
seus relatorios de tiro (modelo n. 6) ao commandante da brigada. acompanhadüs do ,'}uadro de conjunto ct:0s tiros de combate (modelo n. 4).
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VII- Vl<iRTFJCM)ÃO DAS METHALHADORAS

Art. H9. A verifioação das metralhadoras realizar-sCL-ha
com tempo favoravel por atiradores perfeitamente instruidos.
Ella deve ser executada com o maior cuidado, sem precipitacão e sem fadiga para os atiradores. T<>das as providencias
s-erão adaptadas afim de se obter resultados exactos e evitar
erros de PQntaria.
-----------------------------------~
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Fig. 6
O apparelho de pontaria deve ser protegido contna a luz
do sol.
Em p,rincipio s6 se atira em uma mesma secção uma vez
somente com cada metralhadllra. Nilo se deve trocpr o apontador em uma mesma metralhadora desde que esteja obtendo
bons resultado.s a não ser em ·casos excepcionaes.
Art. 120. O tiro tem log,ar á distancia de 150 metros
sobre o alvo (ftgura n. 6) ,estabelecendo a metralhadora na po-
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i, Deviam fazer todos os cxercicios. (linhas 4.·32)
a) N1io fizeram todos os tiros.
todos os tires, mas não c:btiveram
11. Do elfect• v.> rne:JCio- o) E!ecutaram
resultados satistactorio •
nado no n. 4
c) EH!cutaram to.Jc,s os tiros e ~atisfizeram á,
condições exigidas.

I

-·
6. Passaram para a c: asse mo is elevada,

Ob>ervaçao.
Nu nero 2. Per Jas.
Não ini~iaram os tiros.
:1.. Sold .. do A.... ordenança do Geno1al A.
2. Sargento B .•.• doent·~ dcsje dezembro.

Esclarecimentcs

I. Interromperam os excrc:cics.
L SoHado A, trar;s'crUo em 2 de abril para o 52° de ClçajorEs.
2, i:loldado B, preso dasde !, de mato.
Numero 3. Ganhes.
t. Sargento 11. veiu a i~ de janeiro do 5t 0 de caçadores.
0
2, i tenente N. classtficaüo na companhia a 8 de n arço.
Numero IS. l'i 1io fizeram todos os tiros.
i. Soldado H. por ter sido transferido.
Il. Obtiveram insígnias de tiro
:1.. 8a•gento A,
2. ~ervente B.
lU. Obtiveram premias de pontaria
i. Servente A.
2. Servente B.
IV. Datas d<s tiros de combate
a) Da metralhadora isolada.
b) Da secção.
c) Da companh a.
V. Outras obs,rvaçOes do comm~.ndante .da CO!DparJhia
Data e Jogar.
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.Modelo 6 (verso)

Nome e posto

"'
~
~

fi;
w

ModelO 3

Atirador de.... classe. Metralhadora. o ••••
tlome ••••••.••. •••••••••
2

t

3

5

4

ó

N.
--

-----------

'filo~

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

de instrucc;a.o

t

2
3

etc.

Total .......... ,., .•.
Sapplemento aos· tiros dJ instrucçlo

t

-----------~

Indicar aqai tudv o que se passa. de anormal ; d&taca.mento ; troca ; llcen~a. 011
11oouça de longa dura~o. Ka.zOes que o
obrigarem a. interromper o tiro durante
um certo tempo, ou de ex3cutar muttos
em poucl tempo.

Indica.c:a.o do que o impedir

d~

dar todos

os cartuchos oe:;tinado~ a uma dab condlçõe:s.
Ic.cideote~ rt>lativ~s á arma. e no cartucho,
rupturas, f~lhas.

2
3
e~c.

Tomou parte ncs ttros de combate de metra.lnadora ts('iada..
•
"
"
,
,
>>
da. secçao.
"
..
•
,
>>
n
da companhia.
No concurso de tiro.
Passagem para a t" cla>se.
Ia:Jgmas de tiro.
Prew1o de pontaria.
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NumOI'O da companhia e nome
do commandante ·
Lo!!ar, dia e hora
Obiecti~ra, numero, natureza, intervallos dos alvos, sua frente,
sua posiçã.o perpendicular ou
obliqua, no caso de serem moveh, velocidade de translação,
no caso de distribuiçã.o de fogo,
numero dos alvos aftectos ao
atirador
·" atureza do terreuo, observação
dosrantos de quéda, visibilldade o objectivo, estado do d1a,
direcçã.o e velocidade do vento,
temperatura
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Alta empregada e amplitude da
dispersã.o
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Numero das metralhadoras
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Duraçã.o do tiro em minutos e
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Modelo 1

REGISTRO DOS tiROS BIECUTAD08

Gondiçllo

f

2
~

I 21 I ,I 51

Exercícios de
apontad()res

3

Nome e graduação

Total dcs
cartuchos

Tiros a dar

1:::1

z

Observ a;ões

I

I III

Munição cosumida.
Os resultados são registrados a tinta verme lha.
f< Tenente A.

f
12

L" oi tranterido par a

.2° Teoente M.

de infantaria.

Sargento F.

3

tO

o

f 0 rE'giment o

Aprntador.

Cabo L.

Modelo 2
2

f

3

I

Data do tiro

4

I

Tomaram parte nos tir~s
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RESUMO DOS 1\ESULTÀDOS DO { 0 (2°) OOl'ICUI\SO DE PO!U'ABU

Modelo n. 5.
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~·
Pontaria Pontaria Pontaria Pontaria
Pontari!l Pontaria Pontaria Pontaria

Nomes
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zc:s
Servente
Servente
Servenba
Servente
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("J Indicar nesta cclumna a ordem na qual a pontaria foi terminada.
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i' premto.

2' premio.

AC'roS DO PODEI\ EXECUTIVO

327

sição lJillra o tiro deitado ou de joelhos fixa.ndo-a ao terreno
o mais possível.
O atirador colloc~ ·se na posiç.ão sentado; tollll1l a alça de
quatrocentos metros; visa o pé do alvo.
A wrificacã•) é feit.a sob a fiscalização de um offieial e o
alvo fiscalizado por um inferior.
·
AM. 121 . A yerificação das metralhadoras executa-se nos
seguintes casos:
a) dPpois de uma rcpartllcão que nec-essite de verificação;
b\ eom a acquiescencia do commandante da C()mpanhia;
1•, quando se colloca um ·cano novo; 2• Jogo que o c.ano
usado possa ser a causa dos tiros defeituosos.
Para a verificação do caso a) empregpilm-se einco cartuchos; para o caso b) tres.
NAc> se registram os im.pados.
Si no caso b 1 uma metralhadora não .pll'eenche as condições desejadas, o que devoe ser cornmunicado immediatamente
.por signaes, ~ mesmo apontador atira aimJ.a dou.s cartuch(os.
Os p<Jntos de impaetos são levantados pelo inferiOir do
alvo, sobre um graphico figurativo (reduCQão de 1li0 do
alvo)-; neiLe se expressa ~ data; numero da metralhadora, do
{'ano, nome do atirador, desvio em centimetros.
Art. 122. Uma metralhadora reune as condições necessarias de precisão quando no cas() a) 3 e no caso b) 2 impactos
se acham dentro do rectangulo.
Os grtllphicos obtidos são conservados durante o anno de
instruecão correspondente-; e no anno seguinte devem ser
remettidos ao commandante d.a brig-ada· que QS enviará ao
chefe do serviço do material helliro da região.
·
Art. 123. Si uma· metralhadora; verificada nas condições
do art. 121, a) e b); não satisfaz as exigencias; ella é remettida ao chefe do serviço de material bel!ico da região; com
um seu cano e um boletim indicando os defeitos; afim de
que se tomem as providencias devidas para examinai-a e •reparal-a.
Os defeitois encontrados e as repil\rações são registrados
..
no boJ.etim.
Si no novo ensaio após 11 reparaçãQ a meflralh.adora nãQ
satisfizer ainda, procede-se do mesmo modo até que se conclua que ella não póde ser reparada. Neste caso é enviada,
com um seu rtRno, uma exposição de moth""O e o graptbico
correspondente ás fabricas de armamento por intermediQ das
.
autoridades competentes.
Rio de Janeiro, 8 de marJ;o de 1916.-/osé Caetano de
Faria.
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DECRETO N. 11.982- DE 8

DE MARÇO DE

1916

.\pproTa os projectos e orçamento, na importancia de 1. 42G:898$296,
reconstruc~ão

pal'CI

a

do' trecho de 11. 6GO metros da Estrnda de Ferro de The·

rozopolis, comprehendido entre Therezopolis c Raiz da Serra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Empreza Estrada de Ferro de
Therezopolis, decreta:
Artigo uinco. Ficam approvados. de accôrdo com as clausulas I e V do contracto autorizado pelo decreto n. 11 . 683,
de 18 de agosto de 1915, os projectos e respectivo orçamento
reduzido a 1. 426:898$296, para a reconstrucção do trecho de
linha actualmente em trafego, da Estrada de Ferro de Therezopolis, comprehendido entre Raiz da Serra e Therezopolis,
inclusive o material especial da via permanente de tracção
e das officinas. de arcôrdo com os preços cons,ignados no orçamento. considerados como maximos e de conformidade com
as plantas e mais documentos que com este baixam, assignados pelo director geral de Viação da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas.
'Rio de Janeiro, 8 de março de 1916, 95• da Independrmcia
e 28• da Republica.
WENCESLAU

Auqusto

DECRETO N. 11.983- DE 10

BRAz P.

GOMES.

Tavares de Lyra.

DE MARÇO DE

•1916

Autoriza o ministro da Fazenda a emittir, de acc6rdo com as disposições do
decreto n. 11.693, de 28 de agosto de J-915, "quantia de 40.000:000$,
em notas do Thesouro Naeional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o de.creto legislativo
n. 2. 986, de 28 de agosto de 1!H5, decreta:
Artigo unico. Fira o ministro da Fazenda autorizado a
emittir. de acrõrdo c0m as disposições do decreto n. 11.693,
de 28 de agosto dA 1915, a quantia de -10.000:000$ em notas
do Thesouro Nacional.
Rio de Janeiro, i O de março de 1916, 95" da Independencia e 28• da Republica.

BRAZ P. GoMES.
João Prmdiá Caloaeras.

WENCESLAU
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DE

'1916

Manda que seja observada completa neutralidade durante a guerra· entre
Portugal e a Allemanha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo o Governo Federal recebido notificação official
do Governo Portuguez de que Portugal se acha em estado de
guerra com a Allemanha:
. Resolve que sejam fiel e rigorosamente observadas e oeumpridas pelas autoridades brasileiras as regras de neutralidade
constantes dos decretos numeras H. 037, 1 L 093, de 4 e 24
de agosto, H .141, de 9 de setembro, e 11.209 A, de f4 de outubro do anno de 1\l14, e mais providencias tomadas pelo
Governo Federal emquanto durar o referido estado de guerra.
Rio de Janeiro, 1O de março de 1916, 95• da Independencia e zs• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Gastá o da .Cunha.

DECRETO N. 11. 985 -

DE 15 DE MARÇO DE t. 916

Abre ao Mlnisterio da Fa~nda o credito de ur:474$049; Eupplemont:tr á
verba 8• -Reoebedoria do Districto Federal do orçamento para o
exercido de 19 r 5, afim de occorrer ao pagamento .:e porcentagens do pessoal

O Pre11idente da Rep~blica dos Rstados Unidos do Brazil.
usando da autorização constante do art. 101. n. f. da lei
n. 2.924. fie 5 dP janPiro dP t9t5. e tendo ouvido o Tribunal
de Contas. de cnnformidad!' I'Om o disposto no art. 2•. & 2•,
n. 2. lettra c. rln drrreto IP~?isllltivo n. 392. dP 8 de outubro
de t896. resnlvP abrir ao Minisf.erio da Fazenda o credito de
121 :474 :$0!t9. suppiPmPntar á verba s• - Recebedoria do
Districto FedPral. do orçamPnto para o exercício de 1915.
afim de occorrer ao pagamento de pircentagens do pessoal.
Rio de .Taneiro. 15 de março de 1916. 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENcESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandid Calogeras.
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DECRETO N. '11. 986 --

DE

15

DE MARÇO DE

1916

Cassa o l"tccreto n. I0.2üO, d-c: 30 de abril c.le 19139 que autor~zou a sociedade
União lhazileira, COn1 sede em S. Paulo, a fuuccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando as irregularidades praticadas pela sociedade
União Brazileira, com séde em S. Paulo, conforme consta do
processo a que se refere o officio da Inspectoria de Seguros
ao Ministerio da Fazenda n. 70. de 10 de fevereiro de 1916.
resolve cassar o decreto n. 10.200, de 30 de abril de 1913,
que autorizou a mesma sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro. 15 de marco de 1916. 95• da Independenrin e 28• da Repub!ica.
WRNCESLAU

BRAz P.

GoMES.

João Pandiá Calooeras.

DECRF.TO N. 11.987-

DE

15 DE

l'viARÇO DE

1916

\rl"·ã tn;1·s 11ma hrig:1dn. de infautaria CLe guardag naciona<f'~ no mntliciri'o <h
c:-~pita! (1'() F~t:Hlo à1r "Per11amhnco

() PrrsidmJte dn Rrpuhl ira dofl F,Rtados tinidos do Brnzil,
parn I'X<'<'U('.ão do rtoerefo n. 431. df' 14 dP dezrmlJro dP 1 R9ô,
dPnrda:
Artigo uniro. Fica crrarla H:l Gmu·da Nacional do mu·
nicipio da eapital do ER!ndo rlP Prmnmhueo maiR uma brig-ndn dl' infantaria. cnm a dr,;ignaçã.n de 169". a qual se
constituirá de tres hntalhõe;:; do sPn iço activo, sob ns. 505.
50() r 507, P df' un1 do ela rt>S<'I'Vl1. soh n. i 6!l, quP Rf' orgnniznrão rom nfl guardns qualifieadoR nos diRtrirtPs do refe·
rio o liJUTIÍCÍpio: revogada R as diRpOSÍçfies em COTih'l11'ÍO.
Hin ele .JaHPiro. t5 de mar·oo rle 1!H6. 95• da lndrpendf'rc.in r 28" da Repuhlica.
\VENCERLAU

BnAz P. GoM·F.s.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DF.CRRTO N. li. !HlRC'r~

1

m·,i~~

TlE

15

TlE MARÇO DE

1916

uma hriJ:!ad~a de infantaria tle ~uardB~ nacionaes na com'~rc!~
C'arhoeiro Oo ]tapormirim, no l~stndo tlo Espírito ~hnto

de

O PrPiiÍÔPnte da HPpublirn dos Eflfndos T'nirlos do Brazil,
para exPrução do drcrrto n. ~~H, rle 14 rlP rlrzrmbro de 1896,
dP.creta:
Artigo único. Fica crf'ada na Guarda Nacional da comarea de Cachneiro do Itapemirim, no Estado do Espírito

33t
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SaJlto. mais uma brigada de infantaria, com a designação de
47", a qual se constituirá de tres batalhões do serviço activo,
sob ns. 139, 140 e 141, e de um do da reserva, sob n. 47,
que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da refer·ida comarca; r·evogadas as disposições em contrario.
H.io de .JaNeiro, 15 de março de 1916. 95" da Tndependencia e 2R" da H.epubliea.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

(7arlos Maxirwiliano l'àeú·a dOs S11.nlos.

IJF

1:)

19Hi

llF !\1.\H(_;n IJE

Crêa mais nma brigada de infantaria de gua,rdtas nacionaes n:: comarca <Ht
capitol ~o Estado do Espírito Santo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil,
para execução do deerf'to ·n. '131, de 14 de dezembro de lR96,
decreta:
Artigo tmico. Fica r.reada na Guarda Nacional da co marra
da capitàl do Estado do Espiritt'l Santo mais uma brigada de
infantaria. com a designn<.:ão de 49•, a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço activo, sob ns. f45, 146 e 147, e de
um do da reserva, soh n. 49, que se organizarão com os !!;uardas qualificados nos districtos da referida r.omarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 15 de março de 1916, 95° da Independencia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlo.~ Maximiliano Pereira dos

DEt;RF,'T'O N. 11. !!90 -

DE

1 !5

DE MARÇo DE

Santos.

1916

rri'3 ma i• 11m" brigada de infantaria. de guardaR nacionae8 "" comarca dP
.1\Jf'f'"l (", no l':~t:utn rlo ~f;piritn ~anto

O Pre-flidente da Republirm dos Estados Unid()s dt'l Rrazil,
para P.xer,uç1ío do decreto n. '131, de f.'l de dezembro ri e 1896.
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Alegré. no Estado do Espirito Santo, mais uma brigada de
infantaria, com a designação de 48•, a qual se constituirá de
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tres batalhões do serviçú activo, sob ns. H2, 143 e 144, e 'l·
um do da reserva, sob n. !18, qne se or!!anizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas
as disposições em contrariú.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1916, 95• da lndependencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GúMES.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRF,'l'O N. 11.!191

--DF:

15 DE MARÇO D5 1916

Abre ao Ministerio da Justiça e N egocios Interiores o credito ·special de
21 :380$540, para occorrer ao pagamento á Santa Casa d'e Misericordia do
Rio de Janeiro, dos funeraes do senador ?inheiro Machado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidús do Brazil,
usando da autorização roncedidn pelo art. 3", n. V, da lei
n. 3.089. dr 8 de janeiro de t\116. e ouvido o Tribunal de
Contas nos termm: do art. 70. ~ 5" do regulamento approvado
pelo decr-eto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Justiça e Ne!locios TnterioBes o credito
especial de 21 :380$540, para ocPorrer ao pagamento á Santa
Casa de Migericordia do Rio de .Janeiro da importancia devida
pelos funeraes do RPnador Pinhe·iro Machado.
Rio de Janeiro. 15 de març.o de Hl16, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GúMES.

Ca1'los Maximiliano Pereim dos Santos.

DECRF.TO N. 11. !l\12 -

DE

Hí OE MARÇO OE 1916

Approva os estudos definitivos ~ o respectivo orçamento, na importancia de
sgt>:ooi$8gz, do trecho dle Theresopotis á Varzea, com a extensão doe
3km,9J7, da F.strada de Ferro Theresopo!is

O PrP!'idPnte ela RPpuhliPa rlos Estarlos Unidos do Brazil:;
attPnriPnrl?• ::10 qur rPflllf'rf'n a F.mprrm F.strada dfl F~'l'l'O
'l'hm·PROpolis P. ~s informn<:Õf'.~ rlevidamente prest~ las;
rleemta:
Artigo uni co. Fiearn anprnvados OR Pstudos definitivos
dO tr~>rho, com a PXfP.m;ão dr, :3km.9:l7, eomprehendido ~mtre
a estação de ThPresopolis P a rla Varzea-, do prolongamPnto
da Estrada df> Ferro TherPsopolis: '" o respectivo orçarmmto;
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na importancia de 596 :001$892; tudo de aooôrdõ com os documentos que com este baixam;, rubricados pelo director
geral de Viação, da Secretaria de EstadoJ da Viar;ão e Obras
Publi«.:as. ·
H.ió de Janeiro-, 15 de março de 1916, 95" da mdependencia e 28" da Republica.
P.

WENCESLAU ER\Z

Augusto Tavares

DECHETO 1\'. U.!J!)3

--DE

15

GOMES.

rl·~

DE MARÇO DE

Lura.

·1916

Cont"die á Companhia Nacional de Navegação Costeira os favores de qwe goza
o L!oyd Braziteiro, excepto a subvenção, para o serviço de navoegação re·
guJ.ar entre os portos da Republica; a que se refere o deereto n. 11.774,
de 3 de novembro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do n. XIV, art. 88. da lei
n. 3.089, de 8 de jaDeiro do corrente anuo, e attendesdo ao
que requereu a Companhia Nacional de Navegação Costeira,
decreta:
Artigo uni co. .São concedidos á Companhia Nacional de
Navega cão Costeira, com séde nesta Capital, os favores. concedidos ao Lloyd Brazileiro, excepto a subvenção, pára o
serviço de navegar;ão regular entre os portos da Republica,
de que tratam o decreto n. 11.77 4. de 3 de novembro de 19i5,
e o termo de revisão de contracto, de 30 do mesmo mez e
anuo, mediante as clausulas que com este baixam, assigna·
das pelo ministro e secretario de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio 1le .Taueiro, 15 de março de 1916. 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESU\U BRAZ

P.

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. H. 993, desta data
I
A Companhin Nal'ionnl de Navrgnção Coilteira continúa
obrigadn a PXPI',ufar o f;Prvico flp navt>gacão a qne se refrrem
o dt>creto n. 11.77 4, dP 3 de novPmbro de 1915. e o respectivo termo de revisão dP contracto assignado rm 30 da
mesmo mer. e ;mno, mediante os onus e favores alli consignados.
'
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11
Na vigemcia do seu contracto, além desses onus e favores.
a companhia gozará de todos os favores e regalias concedidoR ao Lloyd Brazileiro. excepto a subvencão, sem prejuízo, entretanto, da que lhe é assegurada pela clausula XVIII
do termo de revisão acima citado.
IIl

Por sua vez. a
mente a navegacão
d11 nullidade, na vi o
vcr·no e sujeila-so
congeneres.
Rio de .Janeiro.
de Lyra.
DECRETO N.

companhia se obriga a fazet· exclusivadt~ eabotagern, a não alienar, sob pmaa
algum "em prévia autorizacão do Goás dPmais obrigacões para contractos
15 de mat·ço

ü. 99.1- DE

d"

15

A. Tavares

191.6. -

DE MARÇO DE

i916

Approva os estudos e orçamentc•s, ua importancia de 1. 632:773$164, para o
prolongamento da linha de Rio Claro a Itirapina, da bitola de 1"",60,
até S. Carlos e autoriza a Companhia Paulista de Estradas de Ferro
a proceder aos estudos do mesmo prolongamento até Araraquara e de
Itirapiua para (T ahú e dá outra.s 1\rovidencias

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro e ás informações devidamente prestadas, decreta:
Art. 1 .o Mediante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro de Estado .da Viação c Obras Publicas,
ficam approvados os estudos e orcamentos, na importancia de
1.632:7'i3$Hi!t, que tambem baixam, rubricado pelo director
geral de Viação, pal'a o prolongamento da linha de Rio Claro
a Itirapina, da biLola de 1"',60. até S. Carlos; ficando, outrosim,
autorizada a mesma companhia a proceder aos estudos relativos
á construcção do mesmo prolongamento até Araraquara e de
Itirapina para Jahú.
Ar·t.. 2.° Ficam igualmente aJlprovadas as despezas feitas
pela eempanhia nos annos de 1912, Hl13 e 1914, em conta de
capital das linhas que Jazem ob,ieet.o deste decreto e dos de
ns. 7. 838 c 7 .170, de t. de outubro de 1880 e 12 de novembro
de 1908; c as suas imporlancias, de 25:479$702, 4.409:782$499
e 2.337 :587$:?88 ou, eonvertidas em ouro aos cambios de
16 5132, 16 7161! e 111 51164, médios dos respectivos annos,
L 1.715-4-9, L 295.995-3-3 e t 144.120-15-7, incorporadas ao
capital das citadas linhas, que fica elevado a E 2. 393.106-16-10,
a 31 de dezembro de 1914.
Rio de Janeiro, 15 de marco de 1916, !l5" da Indepen•.l"neia ,. ~'~'->" da ll•·pnhlien.
\V lmCERLAU

l1a~z

P.

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

AC'rol DO PODER EXECUTIVO

335

Clausulas a que se refere o deo:reto n. H.994, desta data
I

A quota destinada, cada anno, ao fundo de amortização
a que se refere a clausula rx· do decreto n. 7. 838, de 4 de outubro· de 1880, fica limitada, até ao anno de 1923, a i O o/o (dez.
por cento) da renda liquida, avaliada de conformidade com a
clausula III, e elevada de i (um) para 5 o/o (cinco por cento)
nos annos subsequentes.
·

n
Serão revistas as tarifas das linhas em questão sempre
que os rendimentos liquidos de dous annos consecutivos quaesquer, após a deduccão das quotas de amortização, excederem
Q limite de 12 o/o (doze por cento) doe respectivos capitaes,
para que se mantenha a renda liquida annual até esse limite,
deduzida a quota de amortização.
III
A renda liquida annual das linhas federaes da companhia
exploradas 'em cornrnurn com as estaduaes é fixada em 25 o/o
(vinte e cinco por cento) da renda liquida de toda a rêde de
linhas ferreas pertencentes á mesma companhia.

IV
Não serão tomadas em consideração as despezas relacionadas na fórrna e para os fins de que trata a clausula li do
contracto de 24 de junho de 1901, attinentes a qualquer modifica(lão de traçado, construcção de nQvas linhas e acquisição
de material rodante de novos typos, cujos planos e orçamentos
não tenham sido préviarnente subrnettidos á approvacão do
Governo:

v
l~ica

sem effeito a clausula VII do decreto n. 7 .838, de 4 de
outubro de 1880, que concedeu isenção de direitos de importação sobre os materiacs necessarios á construccão, conservação e ·Custeio das linhas a que o mesmo se refere, não só
quanto ás ditas linhas corno taml:iern em relação á que faz
objecto do contracto de 12 de novembro de 1908.

VI
Picam sem effeito as disposições de decreto e contractuaes
r·m r·.rmf.ral'io.
Hin d~ .JanPirn. 15 de março de 1916.-A. Tavares de
Lura.
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DECRETO N. H. 995- DE 17

DE MARÇO DE

1916

Crêa em Porto Esperança uma Mesa de Rendas subordinada á Alfandega
de Corumbá, Estado de Matto Grosso

O Presidenfp da Republica dos Estados Unülos do Br-azil-,
usando da atuorização constante do art. 104, · n. 10, da lei
n. 3.J8fr-, de 8 de janeiro du corrente anno; decreta:
Art. 1.° Fica creada em Porto Esperança uma mesa rie
rendas-, subordinada á Alfandega de Córumbá.
Art. 2. Vigoram na referida mesa de rendas, no que lhe
forem applicaveis·; as disposições do art. 136, r<a Nova üons1Jlidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas, mandadas Observar na Mesa de Rendas de Antonina, Estado do
Paraná.
Art. :~.o A despeza de pessoal e material, o num€rtJ e
classes dos empregados são os constantes da tabeHa annexa.
Rio de Janeiro-, 17 de marçó de 1916, 95° da Indep~n
dencia e 28° da Republica.
0

\VENCESLAU BRAZ

1) ; GoME!.

J vão Pandiá Co.louerll$ .

'J'abella

Numero-; class-e e vencimentós do pessoal e o material da
Mesa de Rendas alfandegada de Porto Esperança, no Estado
de Matto Grosso:
~umero

f

2
4
1
1
1

2
4

-

C.1asse -

Vencimento annual por empregado -

administrador-, em commlssão (gratificação) ....... .
escrivães, idem ( gratificação) ........... .
officiaes aduaneiros (213 de
ordenado e 113 de gratificação) . . . . . . . ...... .
patrãtJ .................. .
machinísta ............... .
fõguH;ta ................. .
marinheiros ............. .
remadores do escaler ...... .

Total

1:200$000

1:200$009

600$000

600$00()

1:440$000
1:20J$000
2:400$000
1:200$000
900$000
90J$000

5:760$000
1:200$000
2:400$000
1:200$JOO
1 :800$000
3:600$000
17:760$000

Acquisü:ão de uma lancha e
escaler . . . . . . . ........ .
Aluguel de casa ........... .

21 !000$000
2:400$000
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C<.lmbustivel c lubrificantes ...
Expediente; custeio e despezas de installação ....... .

6:00il$000
32:400$000
I

3:000$000

50:160$000

Hio de Janeiro, 17 de marçu
Calcym·as.

de

DECRETO N. 11.996- DE 17

1916. -

João. Pandtá

DE iNIARÇO DE

1916

Dá cxccuçfto a algumas disposições do art. 103 da lei n. J.oSg, de 8 de janeiro de 1916

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
tendo em vista o disposto no art. 103 da lei n. 3.089, de 8
d!:\ janeiro do corrente anno. decreta:
Art. i." São extinctos:
a) a Delegacia I<'iscal no 'ferritorio do Acre. cujas
funcções são transferidas á Delegacia Fiscal no Estado do
Amazonas;
b) a !\lesa de Rendas Alfandegada em' Itacoatiára. cuj.o
material é transferido para a Alfandega em Manáos;
c) os postos e registros fiscaes creados pelos decreto~
ns. 5. 206, de 30 de abril de i 904, e 7. 945, de 12 de agosto
de 19üD;
d) o posto fiscal em Santa Rosa no Departamento do Alto
Purús.
Art. 2.• E' incorporado á Mesa de Rendas Alfandegad)a
de Porto Velho o entreposto existente em Santo Antonio do
Hio Madeira.
Art. 3. • São creados no Territorio do Acre:
a) tres postos fiscaes, sendo: um no Alto Acre, no ponto
de interseeção da linha geodesica - Cunha Gomes; um em
Campinas, Alto Purús, e outro em villa Feijó, Alto Juruá;
b) cinco agencias aduaneiras; sendo: tres no Alto Acre.
em Bapir·ram, Villa Bella e Cabija, uma no Alto Purús. em
Santa Rosa e uma no Alto Juruá - na confluencia do Breu
com o Juruá;
c) oito registros .fiscaes sendo: dous no Alto Acre, em
Iquiry e no Antimary e seis no Alto Juruá em Japurá, Tarauacá, 8. Salvador. Hiosinho da Liberdade. Juruá e Amonea.
podendo, porém. 0 ministro da Fazenda alterar a localização
si ou quando julgar conveniente ao serviço fiscal;
d) um posto fiscal em substituição da Mesa de Rendas
em Itacoatiára. subordinado á Alfandega de Manáos e admir.istrado por funccionari.os da mesma alfandega.
Art. 5. • Salvo as excepções constantes deste regulamento
são subordinados: as mesas de rendas e agencias aduaneiras
á Delegacia Fiscal no Estado do Amazonas e os postos e registros ás mesas de rendaR do:< respectivos departamentos.
Art. 6. • A despeza do pessoal e material e o numero e
classe dos empregado;; das mesas de rendas de Porto Velh~.
das. agencias aduaneiras, postos e registros fiscaes são os constantes das tabellas annexas.
Poder Executivo- r9r6- Vo!. li.
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Ar!. 7 ." Os Jogares de agentes aduaneiros são exercidos
por empregados de Fazenda designados pelo respectivo ministro.
Art. 8." Compete ao ministro da Fazenda. nomear e demittir os administradores das mesas de rendas não alfandegadas, os encan·egados e escrivães de postos fiscaes; á
delegaci~t fiscal· os empregados dus registros e guardas e aos
administradores das mesas de rendas. aos agentes aduaneiros
e aos encarregados dos postos os marinheiros e remadores.
Art. 9. • Todos os empregados de que tratam os arts. 7•
c 8• serão conservados emr1uanto convier ao serviço o á administração.
Art. lO. Os guarda~ são obrigados a auxiliar todo o serviço fiscal, de accôrclo com as ordens dos chefes das respectivas csü1ções.
Art. l L. Incumbe ás agencias aduancíl'as fiscalizar·, de
necôrdo com os trntndos. a imporlnção o exportação das
Ilepublicas Iimitrophcs em transito pelo Tcrritorio do Acre.
Art. 1::?. A fi~caliznção de que ir·ata o nrtigo antecedente
scrú exercida pelo agente aduancirtl c respectivos guardas no
acto do embarque ou desembarque das mercadorias e con:oislirú principalmcnb' no exame c lcgalízacão dos conhecimentos, despachos c outros documentos, na rigorosa c constante vigilancia e inspcc-<:ão do:;; productos nacionaes existentes nas margens Jimitr·oplws rara evitar a sahida eomo
estrangeiro n impedit' todu c qualquer desvio de renda.
Art. 13. Nenhum documento será legalizado ou authcntir·ado sem que o ngcnte aduaneiro ltaja. pessoalmente assislído ao embai·que ou desembarque das mercadorias.
1\rl. 1/1. A's mesas de rendas. agencias e p0stos fiscacs
competem arrecadar toda c qualquer renda federal nas suas
respectivas circumscripções.
Art. 15. O ministro da Fazenda darít as instruccõcs quo
forem precisas para boa execução do scrviç.o fiscal.
Art. 1G. fie vogam-se a.s disposições em contrario.
!li o de .Janeiro. 17 de março de i UI ô, 95" da Indepcndencln
c 28" da Republica.
WENCESLAU Bn,\l P. G"MES.
João

Pandiá Calaaeras.

Tabella A
Numero, classe c vencimentos do pessoal o o material de
cada uma das mesas de rendas de i a ordem dos departamentos
do Alto Acre, Alto Purús e Alto Juruú, no TBrritorio do Acre:1
Numero -

ClaóSC -

v~ncimento annual por enwregado -

J administrador, gratíficacão .•

1 escrivão, gratificação ..•. , ••

f5:000$000
!>:600$000

Total

15:000$000
9:600$000
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3 guardas ( dous terços de ordenado e um terço de gratificação) .•....•......•.
3 1remadores, gratificação .•••••.

2 : 4()-6$000
1:800$000

7:200$000
5:400$000
37:200$000

Diaria de 5$ em 365 dias para os guardas e
remadores ................••..•.••••••.
Custeio q expediente •......••.........•• ;.~

f0:950$000
5:000$000
53:f50$000

UJJscrvaçõcs- Quando os cargos de administrador e escrivão forem exercidos poe empregados de iFazenda, terão
ellcs direito, além do.s seus ordenados, á gratificação relativa
áquelles Iogar·es.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1916. -João Pandiá Ca~
loaeras.

Tabella B
Numero, classes c vencimentos do pessoal e o material da
Mesa de Rendas Alfandegada de Porto Velho c do respectivo
entreposto:
N urnero -

~Jassc

-

Vencimento annual por empregado -

Total

3:600$000
2:400$000

3:600$000
2:-100$000

3:600$000

3:600$000

2:400$000
1:440$000

9:600$000
8:640$000

Expediente e outras dcspczas ...•............

27:840$000
2:000$000

i administrador (gratificação) .

1 escrivão l(gratifica~ãp) ..... f
i fiel de armazem (ordenado e
gratificação) .........••.
4 orriciaes aduaneiros (ordenado e gratificação) •......•
G marinheiros (geatil'icnr,:ãiJ) ...

29:840$000

Rio ti c Jancil'o, l7 de mar·ço de .I !H6. - loão Paadiá Calogcras.
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Tabella C

Posto de fiscalizacão em Itacoatiára, subordinado á Alfandega em Manáos e administrado por um funccionario desl'lll
alfandega:
Gratificação mensal

Encarregaúo ................... .

Despezas diversas, inclusive aluguel de casa ............•..

'!'otal

::J00$000

:J:üOU$000

i0:000$000
13:600$000

Rio de Janeiro, 1'7 de marco de 1916. -João Pandid Ca-

loueras.

Tabella D

Numero, classes e vencimentos do pessoal e o material de
cada um dos postos fiscaes do Alt,o Acre, Alto Purús e Alto Juruá, no Terrif.orio do Acre:
Numero -

..::!asse -

Vencimento .mnuJJ por empregado -

enca!r~gado

.............. .
1 escr1vao ................. .
2 remadores ................ .
1

6:000$000
4:800$000
1:800$000

'l'otal

6:000$000
4:800$000
3:600$000
14:400$000

Diaria de 5$ em 365 dias para
todo o pessoal .......... .
Expediente e aluguel de casa .. .

7:300$000
2:500$00JJ
24:200$000

Observacão--Quando os Jogares de encarregado forem exercidos por empregado de Fazenda, perceberá elle, além dos seus
proprios vencimentos, a gratificação relativa áquella cargo.,
Rio de Janeiro, 17 de marco de 1916. -João Pandid Ca-

logeras.

TabeUa E
Numer(), classes e vencimentos do pessoal e o material de
cada um dos registros fiscnes rlo Alto Acre e Alto ,Juruá. no
'ferritorio do Acre:
Numero -

Classe -

Vencimento annual ror cmpregadc -

1 guarda ...••......•.......
1 remador ..........•.•......

2:400$000
1:800$000

Total

2:400$000
1:800$000
~:200$000
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Diaria de 5$ em 365 dias para ambos ...•.•..
Expediente, aluguel de casa, etc ............. .

3:650$000
f:500$000
9:350$000

Rio de Janeiro, 17 de marco de 1916. -João Pandiá Ca-

loge-ras.

TabeUa F

Numero, classes e vencimentos do pessoal e a despeza de
material de cada uma das agencias aduaneiras do Alto Acre,
Alto Purús e Alto Juruá:
Numero -

Classe -

Gratificação annual por emprepdo -

,f agente aduaneiro ........ .

2 guardas ..•................
4 remadores ................ .

fS:000$000
2:400$000
1:800$000.

Diaria á razão de 5$ .em 365 dias para todo o
pessoal .............................. .
Canôas grandes (duas) ....... .
Um motogodil1e de cinco cavallos, combustível e 'lubrificante .............. .
Mobiliario, barracas, toldos, etc.

2:000$000
5:000$000
2:225$000

Total

18:000$000
4:800$000
7:200$000
30:000$000
12:775$000
42:775$000

9:225$000
52:000$000

Observação - O empregado de Fazenda designado para
exercer as funcções de agente aduaneiro, além da gratificação
desta tabella, terá mais o ordenado de seu cargo.
Rio de Janeiro, 17 de marco de 1916. -João Pandiá Ca·
logeras.

DECRETO N. H. !Hl7- DE 22

DE MARQO DR

1916

:Estende, na vigencia do exercicio de 1916, á Sociedade Auxiliadora dos
Fnnccionarios do Correio Ambulante, a concessão feita a outras sociedadE"s
eongenPrPs J'elo d<>creto lpgislntivo n. 2; 124, dl' 25 de outubro de 1909

O Prrsidrnte da Rrpublir-a dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 104, n. 8, da lei n. 3.ü89,
rlr 8 qe .i aneiro do corrente anno, decrefil:
:Art. f.• E' permittido, durante o exeroicio de i916, aos
funccionarios civis federaes, activos ou inootivos, oonsi!gnarem
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mensalmente á Sociedade Auxiliadora dos Funccionarlos do
Correio Ambulante, com séde nesta Capital, até dous tercos
dos seus ordenados para pagamentos das contribuições a quo
"'~ obrigarem com a rnPsma socil'dadP, na fórma dos reRpectivos
··~fatutos.

Paragrapho uni co. A consignação será observada na resJiecliva folha de pagamento, podendn, em qualquer tempo, ser
l'Pvogada pelo consignante, nrna vez quP esse P.e mostre ·qnitf'
•·•Hn a rdnrida sociedade.
Art. :!." Hevogam-se as tlisposicões em contrario.
Hio df\ Janeiro, 22 do marr.o de Hll!i, !1rí" da Jnrlependt•nl'ia c ?8" da llnpnlllir·n.

!111ío l'orulifi

Calo(fr~ms,

() Pr·psidt~nfn da lll\]mhlir.a rlos 'Estados Unidos do Brazil.
fl•ndo r•m vista o disposto na: Jettra e du art. 15 da lei
11. :!.089. de 8 de janeiro tln 1!1lG, resol\·e adoptar no Servic-•:i
de Agl'ieultnm Pt•afic:, u' r·rgul:-mwnlo que eom este baixa,
n~~ ig11ad" pelo '\I inistr·t~ de E si a do do::; Negociós da i\griculltu·a.
,. lndnslria e Cormncrcio.
Rio de Jnncir'o', ::''? de marÇo de 1!1 I G, 95° da Independencia e '?8° da Repuhliea.
\VENCESLAU Bn.\z P. GOI\IF.S •
.José Rtt(inn

n~.~~r'J'(I

CmwJrnnt-i.

RIJ!lUiamonto ndoptado pelo Decreto n. 1!.998, de 22 de março
de 1916
CAPITULO I
ll.\ f:O~S'I'T~TTÇÃO T~ f'J!\'R !10 SEllYTÇO !1F. ~~~lllf:TTL'rTfn.\ PR\'rTC:.\

Art. 1." O Serviçü do Agricultura Pralir.a comprchende
nmn. Dir'l'clnria, c(jm sf\cl:e nn. Canital Frrlcral-, F.stacõf\R GernP<:
dP. E'<perirnr•ntacão. Eslação dP Pomicultura e Camp•os rle Dn·
mo11slrnçãn, d·~ nccôrd0 com os recursos ort;flmrntarios.
Art. 2." O 8-Prvico tPm p1.w fim:
I. promOYI'r o desC'nvolvimmüo d-n ngricultura em geral.
JH' la pt·opar;nnrla d•5~- pruceõ·sos eultm·n·es mais adeantndd<: e
t'ooii\'PninntPs :-1(1 paiz-~ nrnf.ir:1dos nns Rstncões Geraes de F.xl"'rinwnlaçfi:o. na Estação de Pomicnltura. nus C:1mpos d.--.
ll••nton~trnt:ãn f\ nn' prl\prias J1lantn~ií•~s dos ngricuH.orrs;
IT. divulgar os proce::;~os de boa exploração e desenvolvimPIIb das industrins agrícolas, cdmo as rhl assucnr, distilla-
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l'ia, plantas oleagino~a.~·. textis, etc .. e os de aperfeiçoamento
da polycultura e da cultura mais importante de cada região;
III, proceder a analyses de productos agrícolas e industriaes, adubos, sementes, substancias alimentícias, insecticidas, fungicidas, forragens. etc. ;
IV, realizar estudos de molestias da plantas e dos respectivos tratamentos preventi•iqs ou curativos e demais investigações de interesse para a• agricultura e industrias a~ricolas;
V, estudar praticamente a rotaçfio mais convemente ás
nossas culturas, systemas a serem adoptados, cultura intensiva e extPnsiva, cstnuna<:iín, adubação, irrigação, dr~na
gem, etc.;
VI, procurar adoptar culturas novas, capazes de concorrer para o desenvolvimento economíco do paiz;
VII, elaborar e õístribuír publicações sclentificas e populares que interessem á nossa agricultura;
VIII-, melhorar as culturas existentef;-; pela propaganda de
novos habitas de trabalho agrícola, preparando o maior numero possível de aradores e ade.'>tranrlo animaes nos trabalhos
das machinas agrícolas;
IX, fazer a propaganda dos syndicatos e cooperativas
agrícolas, concorrendo para que se desenvolva na população
rural o espírito de associação;
X, collectar PE·pedmrme. mineraes. vegetaes e anímaes das
differentes zonas d() paiz, eomprehrndendo os productos agricolas industriaes, para o-s lahoralúrios c mustruarios da Directoria e das Eslaçõc~. Gcrne.:. de Experimentação, colligindu ao
mesmo tempo informnções a elles referentes, do ponto de
vista technico, economico e commercial;
XI, collectar dados sobre as condições agricolas e economicas locaes;
XII, fornecer aos a~<ricultores e criadores sementes seleccionadas e plantas 1'euetiferas, nacionaes e estrangeiras,
su.sceptJv,eis de servir de base a culturas indusLriae.:·;
XIII,_ proceder. qunndo lhe for determinado, á inspecção
de propriedades a;,(rieolns doadas ao Governo ou que houverem
F.ido adquiridns pelo mesmo para qualquer .:.ervino dn Ministerio;
·
·
. XIV. ter a seu cargo a defesa agrícola do paiz contra os
animaes e vegetaes nocivos ú agricultura. em relacão não só
ás plantas e sementes das nossas culturas, mas tambem ás
que forem importadas;
XV. inst.allar stncl<-hu1tsf's de machínas e instrumento.:·
ng-ricoln.~. para far.ilitnr n sua acquisicã 0 pelos agrieultores-1
ao custo do preço de factnra, accrescido das despezas rcspc·
ctivas.
CAPITULO li
DA DfRECTORIA DO SERVIÇO DE AGRICULTURA PRATICA
1
~\rt. 3. A Directoria do Serviço de Agricultura Pratica
compete:
I. dirigir' e fiscalizar todos os servlcos das suaR dependcncltls no Districto Pederal e nos Estados;
II, elaborar e divulgar instrucções scientificas e pratiças so~re todos os assumptos concernentes á agr·icultura e
IndustriUs corr;elatas;
·
0
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IH. instruir o pessoal do Servico. tanto da Capital coinó
dofl Estados. na pratica das attribuicões technicas que compet.em a cada um dos respectivos funceionarios;
IV. fazer a distribuicão de semente"' seleccionadas e
plantas provenientes das dependencias do Servico ou adoniridas para esse fim;
v. organizar questionarios technicos sobre agrtcultura
n industrias agriCiolas, afim de serem distribuídos á>:• dep.endencias do Servico. para a collecta de dados e informa((Õell-;
VI. executar e fiscalizar OF~ trabalho, de defesa agricola
no Dist.rict.o "Federal:
VII. providenciar sobre o estudo. exame e analyses dos
productos agrícolas e industriaes, plantas doentes, etc. que
lhe forem remettidos;
VIII, organizar o mostruario de que trata o n. X do art. 2•;
IX, fazer o registro de todos os trabalhos experimentaes
e de agricultura pratica realizados pelo Serviço nos Estados.
de accôrdo com os bOletins e informações que para esse fim
lhe deverão Rer remettidos, m~nsalmente. pelas dependencias
<lo mesmo Serviço;
X, fazer a sua escripturação e a de suas dependencias,
segundo as regras geraes adoptadas prla Directori::t Geral de
Cn11Lahilidade da Secretaria de Estado.
Art.. !f. • A Directoria, comprehendendo uma Secretaria,
I f't'<Í. o seguinte pessoal:
1 director;
t agronomo;
3 primeiros officiaes;
1 auxiliar-agronomo;
3 segundos officiaes;
1 auxiliar de defesa agricola;
5 terceiros officiaes;
1 encarregado de distribuicão de plantas e sementes;
1 encarregado de despachos~
3 escreventes-dactylograpbos;
2 auxiliares da distribuição de plantns e Rementes;
1 guarda do material;
1 porteiro:
i continuo;
2 serventes.
Art. 5. o A Directoria. a quem cabe a distribuição dos
diversos serviços a seu cargo, será auxiliada pela Secretaria.,
Paragrapho uni co. A' Secretaria compete:
I. todo o expediente da Directoria e o processo de contas
c de folhas de pagamento que lhe disserem respeito;
II, a cscripturação das despesas da Directoria e suas deJWndencias;
III. 0 protocollo c registro de todos os papeis, fazendo ao
director entrega dos de naturr.za f.echnica c outros que lhe
rlisserem respeito:
IY, a collecção das minutas, officios, requerimentos, cal'tas
r• f Plegrammas, conservando-os em ordem chronologica;
V. a distribuicão de spmNltes P plantas;
VI, a elaboração dos termos de pm:;se dos funccionarios
da Directoria c de outros funccionarios do Serviço que te ...
nham de ser empossados pelo <;lirector;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

VII, a guarda de todo o material permanente e de consumo
da Directoria e, bem assim, o archivo de todos os documentos
c processos findos do Serviço.
·Art. 6. 0 A .Secretaria ficará a cargo de um i o official
designado pelo director para seu secretario.

CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DOS FUNCCIONARIOS DA DIRECTORI.N

Art. 7. o Ao director do Serviço. que será o consultor do
Ministro sobre todos os assumptos relativos á agricultura
pratica. incumbe. além das attribuições a que se referem os
§§ 1•, 4°, 8°, 9°, H. 13, 14; 16, 17, 18, 2i, 22, 23. 28 e 29· do
art. 27 do regulamento approvado pelo decreto n. H. 436.
de 13 de janeiro de 1915. o seguinte:
§ t. o Velar pelos estudos e pesouizas que se fizerem na
séde ·da Directoria ou em qualquer das dependencias do Serviço.
§ 2. Prover a repartição livremente, nos limites da respectiva verba orça.mentaria, do pessoal .extranumerario, sempre que as necessidades do serviço o exijam, mediante prévia
autorização do Ministro quanto ao numero e aos vencimento,;
r!Psse pessoal.
§ 3.° Communicar ao •Ministro o apparecimento de qualquer molestia ou praga nas pla.ntações do paiz.
§ 4. o Fiscalizar. por si ou por funccionario da Directoria,
as r.onstruc~ões ruraes que se fizerem para o ServiçO' a seu
cargo.
§ 5.• Propôr ao Ministro as bases para accôrdos e convenios que tiverem de ser feitos no estrangeiro, bem assim a organização de feiras. exnosiçõeE, agrícolas. etc.
§ 6. o Propôr ao Ministro a organização de commissões
para estudos scientifico~ que intPresAem rlirer.tamente ao
Servico.
§ 7 . o Dar posse aos funccionarios da Directoria e aos das
dependencias do Serviço. fazendo lavrar e assignar o respectivo termo de compromisso.
§ 8. o Organizar e submetter á approvação do Ministro os
qnestionlllrios a que se refere o n. V do art. 3°.
§ :1.• Promover a elabOração de instrucções e publicaçõe~
outras de caracter scientifico e pratico concernentes ao Serviço.
Art. 8. o Ao agronomo compete:
~ 1. Auxiliar 0 director na orgoanizacão de instruccõeE:• a:
serem enviadas ás dependencias do Serviço c nas respostas ás
consultas feitas á Directoria.
§ ~ • Organizar qua;rlros demonstrativos mensae1> dos tratalhns techniro!':· e eulturaes das E·"tações Gera,es de Experimentação e Campos de Demonstração, registrando systematieamení.~.
em cadernetas especiaeE:-. tanto os resultadii·"· dais
analyses e ensaios realizados nesses estabelecimentc.s, como
os das culturas e respectivas producções.
§ 3.• Fazer E·emanalmente a germinação das sementes
destinadas á distribuição e existentes no deposito da Direct.Dria, Yelando pelo estado de sanidade d'aE• mesmas.
0

0

~ 4. o Organizar os mnstru~rios da DlrcctOl'ia e ter snh
i'!na suarda a bibliothecn.
A d .. n.o Ao auxiliar-agronomt1 cabe:
~ l.o Ex<!<:Ht:l~' os t.rnhalltoo:. de inspecc.fío c desinfecção dos
P"~nJ,cL:cimrm!os
de htn'ticnlfura d1) Di.•lrictõ Federal, ajndaf!o pelo auxiliar rle defesa agricola.
·
§ :? . o Registrar. em caderneta, os lrnhalhos de defesa
ngl'ieola de que LJ:ata o pal'agJ·np!H) anlcrióL·, intlieando os nomrs dos proprietarios do~ e~!nbclecimentos inspeecionados. a
d""''ll1Íll:1Ção sciontifiea ou vopular do parasita ou mo!rsl ia
qtH~ d:mmifiea as plantar.ões, e (IS resultados obtidos.
§ ;l." J<;x~nniiwr· I' de:::inl'edaT' :JS plantas di,trihnidns peln
nirr'<:fOf·irl. de modn a evitar IH'Opagaçiio dr molestías .

.\ r·L. 1 O. São a!frihuii}Ões do auxiliar do defesa agrícola:
~ l." Exrcu!ar os frahalhú:' dP desinfec~ão nos estabclerinwutn.s d,. llu!'! i<;ultm·a do Districto Federal, de accürdo eum
n.c; i n"frucções do agronomo ou do auxiliar-agronomo.
t'; ~2." Ter sernpre na~ mr:lhorcs e.óndkões de conscrvar;iíf~.
n~.:"i" e funecionamcnto ú mnf.rrial de clel'esn :JgricOif\ da StJdo
d:1 Pit·crtoria .
.\l't .. I i. Ao offieial designado para secretario compele:
§ ! ." l)i;'lribnir. pl'óJIHjYI'I', oi;·jgit'. CXUnlÍll[)f C fiRr•aJizar
lnilos os trabalhos da Sect·etarJa, enfrrgandll-O:> no dircclot·
('.llll\·en icnl emen!e informad\ls.
~ 2. Or"anizar a talwlla f!e ctislribuif:ão de credito:: ns
DPir:gncias Fi:·eaes do 'l'l!Psouro l\acional nns Estado? para
Oi~r:nl'l'cr ao pagamento das despPsas da5 dcpcndoncias do ScrYit.'l) q<te .cUITí'm pelaE. diverC'as crJnsigna~fles, rle acr.ordó eom
n ltd ~~r·r.ament.:Jria. nrr«>~en!nndo-a ao dirl'clor, afim de sPr
l'Ptnl'! ti ria :·t Dirrctnria U0ra 1 dP f:ontahil irlade ria Rrcrelaria
ri<~ Es!adn rlon!t·o rl·P. rineo dia~ r!Ppois rle rmhlicada a rrl'eJ ida lei.
~
:!.o ProYioerwinr :-;obre n nroces;o.o das cóneurrencia~.
ffllP. l.iw~rcm de set· ft~itas na Dit·cctoria, pat·a :II'<JllÍSÍI:iio dn
ull:lltlt!•'J' material. pbntas. somente,;-., ef-c.
~ l,." Ci.unprir c fawe t·tnnpri t· as ordens rlo direclor.
~ !í." Soliri!a.t· pr·oyirJcncias do direr.t.or para o andamento
ons !'l'<1l'PS'·ils ~~m rllt·~Jzn. d•'r·larando o motivo da demora.
~ ti." Hepro~PnU11· ai/ din~dor sobre os fmit.:eionarios que
·JaltaJ·,•m ac'1 e•:mpr·imcntn dOs devrrt!'··
·
~ i'." Le!,;::liwl' P aullwn!.if'at· as cüpias e dMnmenl.os qne
li:l i~llll tjp :'('[' expr·dir]ol<;.
~ 8. Encerrar o ponlo dos ftmcc:ionnrins da Dirrctoria ú
hM:-1 rPgulamentar.
~ :l." Fise:llizar os trabalhos da portaria.
~\:'f..
:1 ~. 0 .:; orri!~iaes e escrev.Pnl.e•·-dacty!Og-raphos:. gfío
obrigado~ a executar os trabalhos que lhes forem dl'stt·ibuidos,
enadjuv;.!nric)-se, pr·•;stanflto inf0t·mnções rreiproca,, e eommuItieau:lr} un? an" outro" o qu~: fi'lr ndt~quadô á f:'f'rfcila
ex,..cu<:ão fios diffrrentes srrviços.
·Art. 1::l. _'\o encarregado de drsvaehos incumbe providenci:w !'-ollre <'I transporte, o embarque. o desembarque e os despar~hos de Indo o material da Dircctoria, communicando imtl!l'dialrnuenle ao 1" offidal secretario a razfío da tklll"l'a Ilfl
c.,, 't't ':~i'~') d<! qualquer de~ees :.::crviços.
0

0
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Ari. 1 'I. Ao guarda do material comvete:
§ 1." A gu~rda, conservação f' responsabilidade de todo o
material da Directoria. permanente e de consumo, em depol'itn, inclusiye ióiernenf PS, adubos, instrumentos·, machinns
ngTiml:ls. etc.; trazendo cr)nstantemente o director informaclo
do C'~fnfio do mesmo.
~ 2." A fiscalização da entrada e sabida do todo o material
c rla respectiva embalagem, communicando immediatamento
ao rlirf'ctor do Rcrviço toda e qualquer irregnlaridade ollsf'r ..
\:Hh. par'a as pruvidenci:t=' que t·urem ])recisas.
Art. 1.5. Ao porteiro cumpre:
~ 1 .• ~\brir e fechar as portas da repartição, não só nas
lHn·as nrecRsarias no expediente dJario, mas Lambem ras quP.
forr'm dctrrminadas vor ordem superior, devendo JHll'a isso
r·rHnpar·ccer, pelo mrmos, uma hora antes da que mr C\~!.aht~lr• ..
~~i da para o inicio dos trabalhos.
§ 2." Gnidnr da segurança c asseio da repartição. fi~cal izanrlo os Sl'l'Yenl r.•s e lrabalhadorcs rncnrregados cil'~;<;{·S S!'I'Yir.·us.
· ~ 3. o Attendcr ús despesas miudas da rcparLiçfío, l.arR
r.om~ ns do cnrrrtos. passagens c outras de prompto pagaIIJPJJI.o, fmjf'ifanrlo Rf'lllopl'P as !JlW nfío Jorrm nrg-r>n!f's a OT'dl'lll
JIT'I;\.ia do direnlor.
§ !. o :t,!'aZüT' Pltl liYro f'SpP.cial a rscripturacão das rlf'.s ..
JWRas que realizar c uns ndtoantamentos recebidos para attrmdPT' :ís mrsmas.
.
§ 5. o l~xpedir ou fazer expedtr a correspondrncia official.
por mein de protocollos. em que se possa verificar o dP.vido
re<~<'ltimento.

§ G." Encenar o ponto do continuo. serventes c f.l'ahaJhadorf's, ficando n mesmo ponfo sujeito ao visto rli:wio do 1"
nlf'il'inl i'Ccretarill.

A ri. 1 G. Ao ronf imw compete:
~ 1. o Cumprir as ordens do dircc!M c dos demais ftlTlrcionnrios relntivamcnlf' ao movimcntq de papeis dPnfro da
Direcl.oria.
§ ~." V dar p0lo assPio c boa· ordrm de torlas as rlnprltdf'nr·ias dn J)Jrecforia e JWla conservn\:fío dos moveis. livro~ f'
m~IÍ ~ nhj f' I~ f os empregados no serviç.o.
§ :1." Eneaminhar ao director as partes que t.ivr'l'P.m rln
I.!· a f a!' d0 i nf f'I'C.'3SN; Jlf'IH]Pnf f'S (]n J)Ireetoria, nbsPrvando a,,
di~posi<:Cíl'f: que tklle rl'cehcr·.

CAPITULO
DM1 ERT.\ÇÕES GF.I1"T~S

m;

IV

EXPEllJMEN'J',\QÃO E DO RERYTÇO

AMBULANTE

Art. 17. As Estacões Grrncs de Expel'imenfar:fío fr>em por
fim :

T, o f'~f udó ~y:::lema Ii co cxp-crimcn til i de tudos ns fn.elnres
rclaeio!laclo!'! cnm a ag-rieu!LuJ'a em geral, d·~ fll!)':l;:'i a fornecei'
aos agricultores e demais intrrcssad(ls dados completos e pre-
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riom; para a adopoão de medidas ~ processos aperfeiçoados,
l•·JHlo Pm vista o desenvolvimento da agricultura;
n. examinar e analysar terras de culturas, aguas. aduhoR, correctivos, vegetáes, sementes, ·alimentos, forragens, insecticidm; c qunesquer outros productos da agricultura e da
pecuaria e das industrias córrelativas qu~, r•ara es"le fim lhes .
forem rc1nettidos J'lela Directoria do Serviço, nelas diversas
l'epartições do Minist.Prio on por qualquer inRt.ituicão ou pessoa interessada;
Ill; realizar nos caTJJpOs de experiencia culturas de plantas utois, comprehendendo as que forem communs á região e
outras que devam s1~r nos mesmós exploradas, assim cnmo
todos os trabalhos J:eferentes aos melhoramentos ruraes, taes
com& irri~mção. dT'f'nagem; estrumação, adubaçãG, afolhamontn, pratica de differentes systemas de culturas. manejo
de machinas agrícolas. cultura intensiva. etc.;
IV, attender ás consultas e ministrar conselhos technicos
nos agricultor.es, criadores, industriaes, etc.;
V~ eollectar plantas dóentes-, afirn
de serem Pstudadas
nos f'f't.ahelreimentos competentes;
.
V r; pr·uceder no estudo geo-agrologícó ü chimioo das
torra:<. CJIH'r rara as necf'ssidades immediatas da cultura re~~ionnl, quer para o fim rlfl pnviar f'lemPnto!' para n organiza,.~~~ d:1 r·nrta ngrnlogíca:
VH, wnr<Wrer pnra u apert'eiçuamento de uma cultura
ilr•í ·~r·minarla, f'sturlando-a sob 0 ponto de vista scientificõ;
VIII. proceder a estndOR sobre fermentos e industrias de
di,·,tillar:flo. rõnfornw (•;:. interesse;;: economicos e industriaes
1][1 I'C(!ÍfiO;

IX; contribujr para a j"specialização agronomica ou industrial dos rliplómados pelas escUias agrícolas do paiz e para
a instrucção technica de qualquer profissional de agricultura
cn rlP industria rural:
x, fiscalizar os trabalhos de agricultura pratica dos
Campos de Demonstração situados nos Estados comprehendid0s nn sua jurisdicção c. bem assim, os dos in~pect.ores agric·nlas, chefes ric culturas r iM.tructores agrícolas.
Art. 18. As Estações Geraes de Experimentação comprehenderão duas ordens de serviços:
n) <:erviçM administrativof:;
b' servicos technicos.
Art. i 9. Os serviçl!s administrativos•, comprehendendó
('Xpedi.ente, contabilidade, correspondencia e administração,
fic:nã::l a eargo do dirPct.ór. atl1iliado por um ~scripturario.
Ar!. ?O. 0>: ~ervir,o<; tPchnirflf: "PT'i'ío rliviclifln» em tres
sr>rrnfl,,

rompr~henrlendo:

1°, Secção de Agronomia, que terá a seu cargo a direcção
doR campo~ de experiencia e de rHltura annexos á Estação.
o jardim. pomar. horta. animaes dP trabalho. estnbulos, depositas de machinas, semf'nics. adubM o outros ingrediente;;,
llbscrvações meteo.rologicaS"; etc.:
2°, Secção de Chimica, á qual incumbem analyses de terras,
adubos. productos ngricolas, substnncias alimentares, forra:.ren~. etc.;
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3", Secção de Biologia, á 5,lUal incumbem pesquizas do
physiologia veg.etal, microbiolüglia agricol.a (industrias agrícolas de fermentação), molestias das plantas.
Art. 21. Para a execução doesses trabalhos haverá nas
Estações laboratorios de chimica agrícola; vegetal e bromatologica e technologia .agrícola e de physiOtogia vegetal, microbiologia e phytopathologia, campos de experíencias e culturas, estabulus, galeria de machinas e uma estação mete<Jrologica.
Art. 22. Cada Estação Geral de Experimentação terá o
seguinte pessoal :
1 director;
1 chefe de secção de agronomia;
1 chefe de secção de chimica;
1 chefe de secção de biologia;
1 chefe de culturas QU ajudante de chefe de secção;
1 escripturario;
1 porteiro-continuo;
L servente;
Tantos trabalhadores quantos l'o_rem precisos, dentro dos
recursos orçamentarios.
Ar'L. 23. O cargo de director será. exercido cumulalivamente com o de chefe de uma das secções.
Art. 24. AQ director, além dos serviços administrativos c
dos trabalhos de sua secção, pertence:
I, a direcção technica do e~tabelecimento;
li. executar e fazer executar as ordens emanadas da Directoria;
III; inspeccionar, quando necessar·io; os Campos de Demonstração;
IV. distribuir e fiscalizar os trabalhos dos inspectores
agricolás, chefes do culturas c instructores agrícolas, ambulantes, de accôrdo com 1as instruccões da Directoria;
V, enviar meusalmenLc á Directoria um quadro demonstrativo das distribuições de sementes e plantas e um
quadro demonstrativo das úrea-s cultivadas, culturas e despesns respectivas;
vr. m·ganizar o rnostruariu rle que trata o n. X do art. 2".
Art. 25. Aos chefes de secção incumbe auxiliar o director em todos os assumptos technicos ou praticas, fazer experiencias, estudos. analyses c ensaios-; responder .a consultas,
bem como executar todos os trabalhos que lhes forem distri•buidos, tendo em ordem e sob registro os resultados desses trabalhos.
Art. 2ti. Ao chefe de culturas compete: executar os trahalhos praticos de agricultura-, segundo as determinações do
;chefo de secção de agronomia; registrar as observações meteorologicas; fiscalizar I' dirigir os serviços dos trabalhadores;
fazer a escripturação 'lgricola relativa aos campos de experinncias o culturas, annexos á ];"3stação, e velar pela conservação
do material agrícola do estabelecimento.
Art. 27. Ao escripturario cabe fazer a correspondencia
official, organizar as folhas de pagamento, processar as contas de despesas, fazer a escripturação é ter sob a sua guarda
a bibliotheca do estabelecimento.
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Art. 28. Ao portciro-c.onLinuo compete: cuidar da segurançn. c asseio da sr'do do estabelecimento e cumpnr
ms ot·tlfons que nesse sent.ido lhe fot·em dadas pelo director; recebe:. e expedir a correspondencia o.fficial e encarregar-se das
compras de pl'ompto pagamento, autorizadas pelo director, ao
qual prestarú contas.
Art. 2!J. Para exrr·u!:iio dos servicos que lhes competem
fôra das respectiv,as sédes. as Estações Geraes de Exp·erimentação abrangerão os seguintes Estados:
Estação Geral do Experimentação de Coroatá: Amazonas,
Parú, Maranhão, Piauhy e Ceará;
Estação Geral de Experimentação de Escada: Hio Grande
rJo Noete, Parahyba. P~~rnambuco e Alagôas;
Estação Geral de Experimer!l;H;ão da Bahia: Sergipe e
Bahia;
Estação GoJ·al de Experimenlar;fío de Campos: Espírito
Snnto c Hic de Janeiro.
Art. 30. A execução dos serviços a que se refcr·e o art. 29
Jlt)rf cn~c aos inspectorcs agrícolas, d!Cfcs de culturas c iul\l.ructores agrkola~. cl it'cctamentc ~ubordinaclos ás respectivas
E~laçõcs, pulas (jltaes serão elles distribuídos a criterio do
;\I illi:'lll'O.
'
Art. 31. Nos Estados não abrangidos pelas Estações haver;i inspectores agrícolas, chefes de culturas e instructoros
a[.!ricolas, ambulantes, directamentc subordinados á Dirodori,n.
jrl. 32. Ao inspector ag!'Ícola compete; além da execução
rlP todos os trabalh-os que lhe forem df'terminados pelas Eslct\,'Ões ou pela Directoria, mais o seguinte:
.~ 1." Responder aos questionarias agric.olas relativos a
ir;:1da mun icipio dos Estados, de accürdo com as inslrucções
recebidas.
§ :2." Fiscalizar os tralmlhos dos Campos do Demonstrar~;io, chefes de culturns o rnstructures agrícolas, de accôrdo
tU!ll as 1nstrucções do director do ~erviço.
~ ;; . " Collectar dados e informações relativos ás riquezas
na Lumes dos Est~dos, hem como amostras de terras, aguas,
!Jt'orluctos agricolas, etc., .enviando-os ú Directoria ou ús E~;
la\,'ões.
~ ·1. o .Fazer propagnnda dos syndicatos
e cooperattvas
agrícolas. pt·omovendo não s0 :t fundação dessas assnciacõe.<;,
de acct;rrlo com as leis em vigor, como tambcm de sociedades
I) eorniejos agt'icolas e sociedades
de seguros mutuos agril'olas, de credito, de ar;sistencia e providencia, para o
quo for·necerá aos interessados as informações precisas
suhre a sua organização c funccionamento, servmdo-lhes de
cousnllor·. quando solicitado.
§ G." Fnzer· propaganda do llegisLro do Lavradores, CriadOI'PS e ProJissiom1es do Industria~ Conncxas, a cargo da Din:d0ri::t Geral de :\gl'icultura d,a Secl'etar·ia de Estado.
§ G." Dar conhecimento, ú Directoria ou Estações, do appar·P.cimento de qualquer molostia ou praga prejudicial á:
H!"Ticultur,n. ou de qualquer facto anormal quo mereça atten~~ão, suggerindo as providencias quo lhe parecerem acertadas
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e rernettendo. ao mesmo tempo; exemplares de plantas, fruct,)s etc. atacados; .assim como especimens de insectos e
outros animaes nocivos ás plantas cultivadas.
§ 7. o Attender :ís consultas ornes e escriptas que lhe forem feitas por lavradores, industriaes e outros interessados
em recebei-as.
li 8. o Visitar as propriedades agrícolas, fabricas, engenhos o usinas, nfim de observar o estado de adeantamento da
agricultura e das industrias locaes.
§ 9. o Estar sempre em contacto com os professores primal'ios, procurando todas as opportunidades para ministrar
aos alumnus rins resJweliyas rscol::ts hocões de agdcultura peatica.
§ .10. Iuspeccionaf', nos respectivos Estados, a.s condições
em que se acham as plantas e sementes distribuídas pelo ServiÇ'O; informando sobro a extensão das áreas occupadas pelas
plantações respectivas e a opinião dos agricultore>'l a respeito
dos resultadas obtidos.
§ U. Instruir praticamente os agricultores na escolha
das sementes, preparo das terras, trato cultural, colheita e
beneficiamento dos productos, com o objectiv 0 de melhorar
os pr·ocessos da nossa agricultura.
§ 12. Enviar notas mensaes sobre os trabalhos executados.
Art. 3:3. Ao chefe de culturas nos Estados compete auxiliar o inspector em todos os trabalhos de agricultura pratica, visitando as fazendas situadas nos diversos municípios,
fazendo entre os lavradores a propaganda dos processos culturaes mais adeantadog e instruindo-os no manejo dos instrurnentros agrícolas destinados ao preparo do solo, semeadura, ele.
Art. 3·i. Para execução dos trabalhos do artigo precedente. serão escolhidas em cada Estado, na região mais conveniente, de accôrdo com as instrucções do drrector do Serviço, propl'iedades ag!'icolas, nas qtmes, mediante consentimento dos propriC'larios ou a pedtdo destes, o instructor
agl'icol.a preparará uma área de um hectare, mais ou menos,
nella plantando c eulli\'and:u o vegetal mais explorado pelo
agricnltõr-, afim de lhe demonstrar praticamente a vantagem
da cultura assim modificada.
Art. 35. Cabe ao instructor agrícola o manejo das machinas e instrumentos agrícolas noo Jogares escolhidos para
as demonstra-ções, bem como o tratamento dos animaes de
trabalho e a conset·Yação das machinas, apparelhos e utensílios a seu cargo.
Art. 3G. Em caso de apparecimento de qualquer praga,
n Governo poderá nomear, em commissão. de accôrdo com os
recurso·s orçamentarios, auxiliares de defesa agrícola.
Paragrapho unico. Os auxiliares de que trata o presente
arLigo serão dispensadoH logo que seja extincta a pr<1ga.
Art. 37. ü 1\Iinistro poderá transferir inspectores, chefes
dtl culturas c instructores agrícolas de um para outro Estado
on de uma para outra Estaçfio, conforme as conveniencias do
serviço •.
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CAPITULO V
DOS CAMPOS DE DEMONSTRAÇÃO

Ar L 3·8. Os Campos de Demonstração teem por fim divulgar ciJtre os agricultores, por meio dos seus trabalhos cul1uraes, os melhoramentos de que são susceptíveis as culturas
dd paiz.
Art. 3'9. Os Campos de Demonstração explorarão as culturas mais importantes de cada Estado, que serão melhoradas
por taes estabelecimentos com o preparo do sólo. a escolha
das ~mentes. 1a semeadura, o trato cultural, o modo de fazer
as colheitas e beneficiai-as e, muito especialmente, com o
preparo de aradorcs, além do adestramento de animaes pertencentes aos agricultores, na tracção dos instrumentos agrícolas.
Art. 40. As colheitas dos Campos de Demonstração poderão ser distribuídas a todos os agricultores, como sementes
constantemente seleccionadas. Além de sementes, serão tambem distribuídas pelos Campos mudas das melhores arvores
fructiferas de cada Estado. nel!es cultivadas em larga escala.
Art. 41. Cada Campo de Demonstraç.ão terá a sua escripta agrícola de accürdo com a~ instrucções do director do
Serviço, sendo feita de tal modo que informe aos agricultores sobre a despesa c pruducção de cada cultura e lhes demonstre, com a conta col'I'ente de cada uma, o lucro obtido e
a utilidade dos trabalhos culturaes praticados pelo estabelecimento.
Art. 42. Na mstallacão dos Campos de Demonstração
serão aproveitadas, do melhor modo, as construcções existentes na propriedade agrícola esc<Jlhida, por mais rusticas que
sejam, feitos apenas os accrescimos indispensaveis, visando
sempre o typo mais economico de r,onstrucção rural, ao alcance dos agricultores.
Art. 43. Os servic,'Os dos Campos de Demonstração serão
executados por trabalhadores, aos quaes, verificado o aproveitamento obtidü, será dado, no fim de um anno, um certificado de estagio no estabelecimento.
Art. !14, Para a .admissão; como trabalhador, nos Campos
de Demonstração, são precisos os seguintes reqursitos:
a) attestado de bom comportamento, passado pela autoridade policial do logar em que residir o pretendente;
b) ter a idade de 15 annos, no mínimo, ser sadio e poder
tr·abalhar sem maior esforço com todo e qualquer instrumento
agrícola.
Art. !f5. Os teabalhadores perceberão pOL' dia de trabalho {J salariü corrente no município onde fôr installado o
Campo, cumprindo-lhes executar os trabalhos que lhes furem
disLriiJuidos pelo ehcfc de ,culturas on pelo instructor agrieola.
Art. /16. O nesso.al de cada Campo de Demunstração
cünstará de:
1 chefe de culturas ou ajudante de Inspector agrícola;
1 instructor agrícola ;
'l'antos trabalhadores quantos forem precisos, de accôrdo
com os recursos orçamentarios.
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ParagraphiJ unico.. Os trabalhadores 1rao sendo substituídos á medida que forem ficando habilitados.
Art. 47. Ao chefe de cultur,as compete: 1
§ i. • Dirigir e administrar todos os trabalhos do Campo,
de accôrdo com as instrucções do direc.tor do Serviço ou da
Estação Experimental a que estiver subordinado.
§ 2.• Fazer o orçamento de todos os trabalhos do Gampo
que tiverem de ser executados no anno seguinte, submettendo-o á approvação do director do Serviço nu principio do mez
de outubro.
§ 3.• Admittir e dispensar trabalhadores.
§ 4.• Ministrar aos trabalhador·es ensinamentos profissionaes no proprio Jogar dos trabalhos culturaes.
§ 5.• Ministrar, praticamente. conselhos de hygiene rural
aos trabalhadores e ensinar-lhes a evitar o perigo dos insectos t.ransmissore1-1 de molestias, a mordedura das cobrat>
ven~nosas, etc.
§ 6. • Fazer a escrip turação e expediente do Campo.
ArL 48. Ao insfd'uctor agrícola incumbem todos os trabalhos relativo;; ao preparo das áreas de cultura, semeadura.
trato cultural, colheitas, tratamento dos animaes de trabalho,
conservação dos arreios. das machinas, apparelhos e utensílios agrícolas, etc.'
Art. 49. HaYerá nos Campos de Demonstração o material
agrícola preciso para os seus trabalhos, como arados, grades,
semeadores, t•tc .. e, bem assim, arreios, sellas, carroças, animaes para os trabalhos eulturaes e para o transporte do pessoal da administração, além de uma estação meteorologica de
a· classe.
CAPITULO VI
DA DI81'RIB!JIÇÃO DE PLANTAR E SEMENTES E DAS PRESCRIPÇÕES DE
DEFESA AGRICOLA A RESPEITO

Art. 50. As planfas e sementes destinadas á distribuição
serão produzidas n.as Estações Geraes de Experimentação e
Campos de Demonstração do Serviço ou adquiridas no paiz e
no estrangeiro, mediante concurrencia aberta pela Directoria.
com autorização do Ministro, sendo preferidos, neste caso, os
estabelecimentos commerciaes e agrícolas que melhor observarem as prescripções de defesa agrícola estabelecidas no
art. 62.
Paragrapho uni co. Para os serviços de que trata o presente artigo poderão ser admittidos tantos trabalhadores quantos forem necessarios, de accôrdo eüm os recursos orçamentarios e mediante aut,orizaçãu do Ministro.
· ·
Art. 5f. Nenhuma semente poderá ser adquirida sem
prévio exame das suas condições de sanidade e germinação.
Art. 52. As plantas e sementes distribuídas serão acompanhadas do> instrucções p1·aticas, resumidas, ensinando a sua
cultura.
Art. 53. A entrada e a sabida de plantas e sementes
serão escript.uradas, com os detalhes necessarios, em livros
especiaes.
Poder Executivo - 1916- Voi. li,
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Art. 5'1. l\1rnsalmeniP scd apt'()Scntadn an l\linislro e
pu!Jiintdo no })im·io 0/ficiul c no JJoletim do Mini~terio um
quadro dcrnon~tr·ativo dw; distribuivões eft'ectuadas e, trimen:-almeute, um hnlnnedc do movimento dn rmtradas e sahidas,
por onde se po8~n-m conheeer a despesa realizada c o estado dos
depositos.
Art. 55. Pn r a J'egulal'idade do ser·viço. serão regi sI J·ados 1~111 I iv r· o~ pr·opr·io,;, em ot·drm alphabdica, os nomes
dos a:.;r·ieullor···;; a lj\Wlll J'orvtll di;.:l L'ilmidas plantas c sementes.
Ar·t. tíG. i'> a distr·ilm i~,;ão o e CJIW tt·ata este regulamento
terão Jn·eferc•ncia os agricultores insct'iptos no Registro do
.~I inistPI"ÍO, a cnr;:,m da Drrcf:l<ll'ia c:.~: a I de Agricultura da Secn~Lnria dn E~tado.
,\rt. :í/. u C:uY<'t·rrr, 1-'••d•·r·al pr·"Jtii>il"<Í a ronll'Uda no3
portos da lt<•puhlica llll o transitn <.'JIIr·r> o~ J•;stados e municillios, t!c aecôrdo com os n~s pect.hos govm·nus. de plantas viya~ utt seceas, •:nxet·Lo~. hael'!los, floL'l'R. rolha~, .~t·m••ntcs, fructos,
1u1Jcrt·ulo~. lt!L'I'a~, adlliJo~ u qttaesqtr••r· ou[t·os oL.iectos que
l'Ossam ~:om'ol'l'<'L' pal"a a inlr.·odueri'io dl' var·asila,; animaes ou
\l'f:da<!,; ~l\SCI'j)[.Í\·t~i:i du df'St'JlYOl\"Ílllf'llffl fi<! fll'U).!'a,;.
Art. ,-1H. -'\" planl:r,.; e ~··rn<:nl.t•s impnri:Hia,; e, J1em assim,
ns romcttidas d<' um n outro ponto do paiz deverão, trazer
no involtorio os nomes Lln remellcn[,) e do importador, com
a designaf;ão da localidade ·~ du e~La!Jclccimento t:.le que proeedem.
Art. G!l. As plan t.ns i rnpnl'lnrlas d<'Yet·iio ser acompanhadas dn aitestndo dn sanidarJ,•, passado por J'nm·ciouario competente no pa rz de origem.
1\ rt.. GO. O rt!Ce b inwnto das plantas e sementes importadas exige sempre pxame df' snnidacle. ficando obl'igado o importador a l'Pqnet·t~l-o au di!·edOL' do Scni1~o ou ao l'C]JrescnLante deste nos E~tados.
Art. Gl. As plantas atacadas de rnolcsl ias transmissíveis
serão dcslrnidns l'U rPexportadas. conromw convícl' ao destinatario.
, "'\
Al't. G~. O Lliredot· do Scrvir;o ou scn representante enf.T·m·ú em at:eúnlo, eom o,; ]n·opl'il'iar·ius elos estnbcil'cimentos
de horticultuL'a, para que ostcs sejam visitados pelo auxillaragronomo c auxiliar de 11i~t"e;:;a agricol~1. no J)Tstricto Federal.
ou. fóra dahi, pelo l'uur.eion~uio designado para Jnspeccwnnt~
o estado onfl r·cspcctivas eulturas o JH'Uc•~det· ús desinfecções •.
§ 1. o .Em r:aso de au~encia d0 TllOleslias e pragas. deverá
:"er expedido graLurtamcnte um attcsl.ado de sanidade. em relação :ís plantas examinadas. e. em easos suspeitos, o funccionario respectiYo devení colhce os elementos nccessarios, como
full!as, vlanta~. ~eJJwut•~~. r''lrel<~~. t~IL: .. afim de ~ereru estudados.
§ 2.• O attcsta.do de sanidade referido no paragrapho anterior deverá ser cxhibido por oecasião do embarque de plantas nas estradas de ferl'o e companhias de navegação.

CAI>l'l'ULO VIL
DlSPOSIÇÕES GEIUES

Art. G3. A nomeaçiio de directnr do Serviço serú de Jido <thJ\'ct·no ~~ reenlrirú s<'mprr~ em profissional do
ret:onltt•t:iLla l'Uillpetencill. ll'J~ a~stt!IIJl(Os a cargo da reparti~ão,
\T<' <'.~f'.olha
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A.rt. 6.j. Salvo o caso de especialistas estrangeiros contractados, o provimento dos cargos de chefes de secção das Estações Geraes do Experimentação, inspectores agrícolas, agronorno, auxiliar-agronomo, auxiliar de defesa agrícola e chefes
do culturas, mesmo interinamente, será feito mediante concurso, de accôrdo com as instrucções approvadas pelo Ministro.
§ 1. o No concurso estabelecido no presente artigo só poderão inscrever-se agronomos diplomados.
§ 2. o O dircctor communicará ao Ministro immcdiatamcnte a vaga que se der, para a abertura do concurso dentro
do prazo de 30 dias.
Art. 65. O Ministro, sempre que entender necessario;
constituirá uma commissão de inquerito para dizer sobre a
eapacidade prüfissional de qualquer diJs chefes de secção das
Estações Gera e& do Experi:men{jação; inspectores agricola.s.
chefes do culturas ou ajudantes de chefe de secção ou de
inspecLo-r agrícola e instructores agrícolas nomeados sem
pré\io exame de habilitação.
Art. 66. As promoções aos cargQs de 1 os e 2os officÍjae.s e,
JJem assim·, as nomeações de 3os officiaes e escreventesdaetylographos serão feitas de accôrdo com o que dispõe o
regula111ento approvndo pelo decreto n. U. 436-; de 13 de janeiro de HH 5.
Art. 67. Serão substituídos; em seus impedimentos e
faltas:
a) o director, pelo funccionario do Serviço que o Ministro designar, quando se tr:1tar de ausencia superior a oito
dias; nos outros casos, o secretario assignará o expediente,
auxiliado pelo agronomo;
b) o 1o official sec1·etario; pelo 1" official que o dirootor
designar, e, na falta de designação, pelo mais antigo que se
arlwr presente;
c) o director de Estação Geral de Experimentação; :Pelo
chefe de secção que o di['(•ctor do Serviço designar e, em
falta de designação, pelo mais antigo;
·
d) o chefe de cultura3 de Campo de nemonstração, pelo
funccionario designado pelo director da Estação Geral de Experimentação:
e) o porteiru da Directoria; pelo continuo.
Art. ü8. Os instructores agrícolas servirão em commissão b serão livremente nomeados e demittidos. A escolha farse-ha sempre cntl'e lrabalh.'ldúres que melhor aproveitamento
revelarem no,: estabekeimentos a que pertencerem.
Paragrapho unico. Essas nomeações e demi5sões incumbem:
a) nas Esta~ões Gera,·s de Experimentação; aos directóres
da~ mesmas;
b) nos Campo 8 do Uernonstração, aos respectivos chef€S
de culturas;
c) nos demais easu~, au directur do Serviço de "\gri-cultum
Pratica.
Art. GO. O director poderá designa r qualquer f'unccion,ario do Serviço para fiscalizar os _trabalhos da Directoria no
Districto Federal ou das dependenCias do Serviço nos Estados.
Art. 70. Quando as analyses das Estações Geraes de Experimentação e outros trabalhos não/ constituírem assumptos
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de interesse geral, serão cobradas dos interessados as remuque forem estahelecJdat; na tabella que, para esse
fim, deverá ser urganizada. pelo director respectivo e appro·vad~ pelo Ministro.
Art. 71. Para execução d.as J'uncções a seu cargo, terá
a. Directoria, em sua séde:
a) um deposito do maciunas, instrumentos e utensílios
:1 pplicados á agricultura e á defesa agrwola:
b) um deposito C! f' :::ementr~·"· adubos. m~ect1cidas e fuuo.:ncidas ·
·
c) 'um deposito de publilmçõeR du 8erviço.
Art. 72. Os funccwnartos do 8o!rviç.o de Agl'iculLura
Pratica perceberão os vencimentos constantes da tubella annexa.
Ar!. 'i il. De a1:~urdu llUill u presente regulamento ficam
wanlidos os Campos de Demonstração de Macahyba. no Estado do Rio Grande do Norte; rlo Esp1rito ;:l:mto, no ~stado da
Parahyba; de Rezende, no Estado do llio de Janeiro; de Itajahy, no Estado de Santa Catharina, e de Deodoro, no Distnrt•• l•'Pd·eral.
Art. 7 4. Os Campos de Demonstração de Itajahy e Deodom fil·.ariío diJ·eetameu l.e subordinados á Direct.oria, sendo
o ultimo destinado principalmente á producção de arvores
ft•uct.iferas pa1·a distribuição.
Art. 75. Bão extensivas ao 8erviçu de Agricultura Prati~l. na !Parle que lhe for applicawl. as disposições constaut<'s clo.s arts. 30, 37, 50, 51; 5·1, 56 a 84, 90, 91 c 94 a 98
do regulamento appr·ovar!o pelo clccr·rto n. 1 t. 436, de 13 de
i:meiro dt: Hll5.
"
Art. 76. As díal'ias aos funccionarios serão determinada;;:
velo Ministro, quando julgar opportuno fazel-o, não podendo
"s mesmas exceder ele 15$000.
Art. 77. As duvidas que porventm·a se suscitarem na
exeeução deste regularnenln serão resolvidas por decisão do
l'llinistro.
Art. i S. O prcsenle regulamento entrará em vigor
desde ,iá.
Art. i!l. Ficam revogad11s as dispo:'lições em contrario.
1\io d1· <landn>, ·!.'2 d" maJ·1:n do• 1\lHi.-·.lOs,: 11'11.[i11o Bc·
s•:t'ru. Cavalcanti.
nera~,;ões

Tabella dos vencimentos do pessoal do Serviço de Agricultura
Pratica, a que se refere o art. 72 do presente regulamento
Categoria

Ordenado

Gratificação

Total annual

ô:000$000
2:800$000
2:400$000
2:000!\1000
2:000$000

18:000$000
8:400$000
7:200$000
!i:000$000
6:000$000

1:600$000
1:600$000

4:800$000
4:800$000

lJil•ct:tm'io

Dírector .............. 12:000$000
5:600$000
1" official. ...........
4:800$000
Agronomo ............
f1 :000$000
Auxiliar-agronorno ....
2& oHicial. ...........
l! :000$000
defesa
Auxiliar
de
3:200$000
agrícola ..........
a· official. ........... · 3:200$000
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Encarregado de distribuição de plantas
4:800$000
1:600$000
3:200$000
e sementes; ..... .
Encarregado de despa4:800$000
3:200$000 1:600$000
chos ..........•.
Escrevente- dactylogra3:600$000
2:400$000
pho ............ .
1:200$000
Aux.iliur da distribuição
de plantas e se2:400$000
1:200${)00 3:600$000
mentes ......... .
3:600$000
2:400$000
1.:200$000
Guarda do material .. .
3:600$000
2:400$000
i :200$000
Porteiro ............ .
2:400$000
800$000
1:600$000
Continuo ........... .
Servente (salario men1:800$000
sal de 150$000) ...
Estaçães GeriJ,es· de
Experimentação
4:800$000
Director ............ .
Chefe de secção de
7:200$000
agronomia
2:400$000
4:800$000
Chefe ele secção dt•
'7:200$000
2:400$00()
chimica ........ .
'~ :800$000
Chefe de secção d'~
2:400$000 7:200$000
4:800$000
biologia ........ .
1:200$000 3:600$000
~!, :400$000
Escripturario ....... Chefe dr culturas ou
a.iudante de che3 :IQ00$000
i :000$000
2:000$000
fe de secção ..... .
2:40(}$000
800$000
I :600$000
Portei'ro-con tinuo
Servente
(s a I a r i o
1:,200$000
mensal de 100$)
Campos de Demonstração
Chefe de culturas ou
ajudante de in1 :000$000
3:000$000
sprctór· agricoln ..
2:000!11300
t:ROO~OOO
1 :~00!\W'OO
1'100!11000
Inst.ructor agrícola ...
Serviço ambulante
Insp~tnr agrícola.....
4:800$000
2:400$000
7:200$000
Chefe de eulturas
ou ajudante ·de
2:000$000
1 :000$000 3:000$000
inspector agrícola
Instructnr agrícola....
·l :200$000
fi00$000
1:800$000
Rio de Janeir·n. ''" rl•· mar~o dP 191fi.-1n.çrl Ru{irw BPSI'I'7'a Cmmlcanti.
00\CRE'l'O N. 11. !Hl9 --DE 32
Conc,•!lf' autorhar;ito f•

DE MARÇO DE

('ompanliin Pecuaria ~ Fri.e:orificn
fnncdonnr na Republ~ea

i9W

do Hrazil

p:ll'a

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attenderulo ao que requereu a Companhia Pecuaria e Fri..:.

AC'fOB DO PODER EXECUTIVO

gorifica do Brazil, com s1;de nest.a Capital e devidamente re~
presentada, decreta:
Arfi,g·o unico. :E' concedida autorização á Companhia l'e~
euaria e Frigoriflca do Bmzil, pal'a l'uncciouar na Hepublicn,
1~om o:'! estatutos que apresentou ( •), ficando, porém, a mrsma
:·.nrnnanhia ohrigacb a t:1JIIlJH'Íl' as fnrmalirlar!Ps exigidas pPla
]l'f.;'islação em vigor.
Hio de .Taneiro, 22 de marr:o de 19Hi, \l5° da Indepen~
dt•Iwia e :?W da Republiea.
\YENCESL.\U BRAY. P, GOMES •

.Tos( Jln{ino Bw:.en·a Cnt·alcanti,

DECRETO N. 12. 000 -

DE

22

DE MARÇO Dl~

191 {j

C'•ner<ie autorização i «Adelhort H. Ald.:n, Limited~. p.,m continuar a f1.1nceio·
nar na Republica

O Presidênte da Revuulica dos E,;ladu~ Unidos
atlendendo ao que requereu a «Adelbert H. Alden.
;;ociedade anonyma, autorizada a funccionat· na
pelo decreto n. 7. 688, do 2G rlc· nnn•mhrn de 1HO!),
nwn to l'epet·senlada.

AI'tigo

do Brazil,
Limiied»,
Hepublica
o devida-

dr~erl'ta:

unico. I<;' eoncedida

nuVlrizar·.ão ú «AdelberL JI •

.-\lden. LimiLed», pnra crmtinnar a

l'unecionar na Republica.

eom as nllel'ar,:ões Jeitns em seus estatuto", sob as mesma>~
clausulas que ncompanhamm o citado decreto n. 7. 688. fi;.·anrlo, .por·ém, a mesma companhia dbrigada a cumprir as
rormnlidacles exigidas pela Jegisl:w;\o em Yigor.
Rio de .Janeiro. 22 de marco rJq 1!) l G, !)5" da Jndepen!1Puci:1 e 28'' ela RPJ1Uhlicn.
WENCESLAU l3tUZ P.

GOMES.

José Rnfinr· Bezerm Cavalcanti.

DECRETO N. i'?. 001- DE .?'?
Fixa. os ,·pncimrntos

(los

funccionarios

DE C\f\RÇO IH;

191(i

da E-.:.roln. Prt'mnnitorin

Qnin1.,...

do

~OYetn1•ro

O Presidente da llepubbca do~ l~slados Unidos do Brazil,
n~ando da autorizac;ão contida no nrt. 7", n. I,
lei. n. 3.0R0,
rir R lle jam·iro do corrente anno, rlecretn:

da

Art. 1." Os vencimentos dos funccionaeios da Escola Premnnitoria Qninzr de ~ovem11ro .~iio, a t•nntnr clPsla d<tta. os
_( ·) :Virle D-im·io 0/'fidnl rlc ~9 de março de 1!H6.
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que constam da t.abella annexa, assignada pelo l\linistt·o de
ERtado da Justiça e Negoeios Interiores.
;\rt. 2." ·Ficam supprimidas as rações a que tinham dirPifo os funceionario~ da referida escola e de que tratam n.
taJ,PIIa H. tio l'Pp;ul:mwnlo approvado pelo decr-eto n. 8.2.03,
I!P S clP sctPmhro de 1 !H O, r o art. 2", n. Hí, das leis ns. :2. 8<'12,
dP :l 1ie .ianeiro do 1!111, e :J.08!J, de 8 de janeiro deste anno.
flio dt' .Janeiro, 22 tlP rnurr.o flp HJJG, !Hi" rla TndrpPildt•Jll'ia I' '!~"" da Hevnhlica.
\VEN~CESLAU RnAz

P.

GOMES.

rnl'lns .lfnTimiNrmn Pereira rlos Srmlns.

Tablllla dos vencimentos dos funcclonarios da Escola Premunitorla. Quinze de Novembro, "· que se refere o decreto n. 12.001,
desta data

l

llrdenado

IGrat~tica-,Vencimen·l
'<<10

tos

i director .•.•...... 6.00fJSOOO 3:000SOiJO 9:000$000
f

f
f
t

1
i

.
i

3

5
1
:l

secretario •.•..•.•
1118dico ...........
pharmaccutko ....
üseeiptut•ario .•....
almoxaril<~ ....••.
horticultor ......••
inspector gel'al ••..
mestre deoihciua.
protessore~ ........
itlspcctonJ~ ..... , .
roupoiro ••.•.•.••.
porteiro ..........

4:0008000 2:0005000
/~;01)0~000 2:000SOOO
.!;:wosooo 1:6005000
:): 2003000 1 :601Jl)000
3:200SJOO t:600SOOO
:.':t!UOt't 00 l :4005000
~: ~oosooo I .2008000
~:ltOU!)UÜII 1:2008000
2 . :,uosuoo 1:200:)000
2:000SOOli 1:0008000
:;:ooosooo f :OOOSOOO
:.':OOOSOOO 1:ooosooo

l-Ho de JaneirP, 22 de março de
reira dos Santos.

DECHETO N. j?. 00'2 -

6:000$000
u;OOOSOOO
4:8005000
4:8005000
~:8001)000

4:200$000

'3:0008000
6:000$000
6:000$000
I :8008000
·.:8008000
4:800SOoO
4:2008000

:~:600SOOO

;~:6005000

:-l:tiOOSOOO
1:6008000
a:ooosooo
a:ooosooo
::l:OOOSOOO

3:600$000
tO:SOOSOOO
15:0008000
3:0008000
3:000$000

i9iô.~- t;t~,rtos

DE

total

Ua:vimitiano Pe-

22 DE o\!AitÇfl DE 1\H6

Crêa. mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de
Jaguariío, no Estado do Rio Grande do Sul

O Pre-sidente da Hepuhlica dos ·Estados Unidos do Brazil,
para exe('ur:iio d11 rkrl'do 11. 431, d" H de dezembro de 1896.

decreta:
Artigo unico. Fica ct·eada na Guarda Nacional da comarca de Jaguarão, no Estudo do Rio Grande do Sul, mais
wna hrigucla de infuntada. c~.1m a desirmação de 90 .. , a qual
!'e eonslituirá de tres batalhões do servfço activo. sob ns. 268,
~~;p ~~ :;o·, ,~ tlt~ Ulll dt) dn. ~'''Sei'Yn, sõb n. 90, qUI' se organir.a-

3f.O

1\f:'I'OS DO POI>EH EXl•:CUTIVO

rão com os guardas qualificados nos districtols da referida
eomarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de março de 191ü, !:.15° da Independencia e 2Ro da Republiea,
WENCESLAU

Carlos

BRAz P .

Maxim1~liann

DECRETO N. 12.003 --

nr:

2.2

GoMI$!.

T'rrf'irn dos Santos.

DE 1\TARÇo nr:

1916

Crêa mais uma brigada de infantaria e mais nma de cavallaria de gnnrrlas
nacionaes u3. comarc.a de Rio das Pedras, no Estado de Goyaz

O Pre-sidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para. execução do decreto n. 4~ll. de li de dezt>mbro de 1896·
decreta:
Artigo unico. Ficam cr-eadas na cJuarda Nacional da comarca df' Rio das Pedras. no Estado tle Goyaz, mais uma brig-ada de infantaria, com a designação de lt2", e mais uma brigada de cavallaria, com a de 13", constituindo-se aquella de
tres baialhõe~ do sPrviço acüvo, sob ns. 124. 125 e 126, e de
um do da reservn, sob n. 42. P esta de dous regimentos, sob
ns. 25 e 26, que se oeganizarãu com os guardas qualificados
nos districtos da rPferida comarca: revogadas as dis.posições
em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1916, 95" da Independencia e ?R• da Republica.
WENCESLAU HnAz P.

GoMm=;.

Cm·los Mo:r:imiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.004Crêa maii=;

trtn;I

DE

22

DE MARGo DF.

hrigada de infantaria ('e guardas nacionaes;

1916

ua com"ar<'~ -~Jg

Cuarapary, no F.stado do Espirito Santo

O Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brazil,
para execu~ão do decrPfo n. 431, de 11 de dezembro de 1896.
dPcreta:
Ar f itrD un ieo. Fi<·a crf•acla na Guat·da Nacional da comarca
de Guaràpary, no Estado do Espírito Santn. mais uma brigada
lde infantaria, com a designação de 50", a qual se constituirá de
tres baialõcs do scrvi<}O neiivo; sob ns. 148, 149 e 150, e de
um do da reserva, sob n. 50, que se organizarão com os
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guardas qualificados nos districoos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1916, 95° da Independencià
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Ca1•los Maximiliano Pereira dos Santos.
DECRETO N.

12.005.-DE

22

DE MARÇO DE

1916

Supprime na Directoria Geral dos Corl'eios dous Jogares de amanuensa~
13 de: praticantes de J • classe e tres de praticantes de 2• classe

O Presidente da Republica dos 1Eistados Unidos do Brar.il:
De accõrdo coma autorização contida no n. VI do art. 104'
da lei n. 3.089. de R dP janeiro de 1916. e a propoRta fio rli-·
r r· r· I rn· ~·e1·a I doR r.orreios, decreta:
Arti.go unico. Ficam supprimidos no quadro do pessoal da
Directoria Gemi dos Correios dous Jogares de amanuenses.
I:: de praticantrs dP 1n !'!asse e tres de praticantes de 2" classe.
Rio de Janeiro, '>'> rlP mar(:o de 1916, 95" da Jndependencia.
1' '?8" da Republica.
'VENCESL.\U RRAZ

P.

GoM~<:S.

Auqustn 1'mmres de Dura.

DECRETO N. 12.006 -

DE

22

DE MARÇO DE

1916

Proroga até 31 de dJezembro de 1917 o prazo fixado á Manáos Harbour Li·
mited, para a conclusão da parte restante da muralha <lo cães e r011pe·
ctivo aterro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
altendendo ao que requereu a Manáos Harbour Limited, e
fPndo em vista o motivo de força maior apresentado pela
mt:sma companhia, decreta:
Artigo unko. Fica prorogado até 31 de dezembro de
1 917 o praz·o fixado pelo art. 2" do decreto n. H. 883, de
6 de maio dr 1911. para a conclusão pela Manáos Harbour
J.Jmited da parte rrstante da muralha do cáes e respectivo
aterro, ficando, porém, mantidos todos os demais prazos con.,
tractuaes, quer para a conclusão de outras obras, quer para
o u~o c goso da concessão por parte da companhia.
Rio de J·aneiro. ?2 rlr março de 1!H 6, 95° da Jndepcndencia
r. ?R" da lkpuhlica.
\VENCESJ-"\U BRAZ

P.

Go-'iES.

Augusto 1'avares de Lyra.

.\(1TilS

no

Pílnlm EX EC:nTI\'0

HECHETO N. 1?.007
l>din~l10

-DE

:?0

DE J\JAIH}O

DE 19i6

o Co,nmnlHlo il.a J)pfef';a ::\fovrl do Porto do Rio ele Janciro 1
o 1ln HaRe flc SullmcrRÍYPls

p,

crPn.

I> Pt'PsidPn!e da RPpublica do;; J<~stados Unidos do Braz i!:

Attendendo ao que lhe expúz o almirante graduado

riP E~tado dos Negocias da Marinha, c,
c:m1siderando que r\ ur;.:rentc esl.ahelcccr
Jtil.il·a pa1·a os submersíveis:

~iinisfro

uma base defi-

Hcsolve extinguir o Commando da Defesa l\Iovel do Porto
rln lHo de Janeiro e cstalwlecer, na ilha de Moeanguê, o da
l:n'-P rlr Submrrsiveis, com a lotaçfío eonsf ant.e elo aviso n. 1:1,
d" ;, rir .ianrü·o do corrnntc anno.
llio de Janeiro, .?fi rlr nwrço rlc IDlG, nso r!_a Tnrlependenci:l.
r ':'~" da JIPpnblica.
\VENCESLAH BR,\Z p. Gü1viES •
.4l~.rondrino Frr.ria de Alencar.

DP.CRI<-:TO N. 12, 00~ -

DE

..:\ppr'•'\'.1. o n·l!.tthttwnlo p:-n:1 instrllcção
nl('

29
C'

DE

l\fAnço

serviço~

DE

g-rrq'('~

19.16

nos corpos

trOfl?. ({o E-x{'fCit0

O Presidente da Hr~puhlira dos Estados Unidos do Brazil,
nsando da a ttrihuit.:.i1o qne lhe· eon fere o aet. 48, n. 1, da
1:t,nstitu ir: :to, resolvA approym· o t'cgulamento para instrucção
() sl•rvir1os gm·acs nos eorr1os de tt·opa rto Ex.flrcito, que com
eslt; baixa. as!>ignndo pelo general do flivisão .José Caetanv de
.l<'al'ia, ministro do Estado da Guerra.
Rio de- .Janeiro, 2\J de mnrr:o de HJJG, (Fí" da Indiepcn-

rlrneia·,, ?8" da liPpublirn.
'Vm·o~cr:sLAU BHAZ

P. GoMES.

José Caetano de Faria.

Regulamento para Instrucção e Serviço Geral nos Corpos
de Tropa do Exercito
TITULO I
CAPITULO I

Considerações geraes

Art. J ." O J<-:xorcif,D acha-se constitnldo de accôr,Jo rom

n.~ dispn~it:iíAR do nr1. LI do ckerrto n. ·JJ . 1!!)7, dtP. '2:1 de fev,·reit'o de 1915, e ,; rle~linntlo ú defrsa rla J>at t·in no ex ter i o!'
r· ;'~ mamtlr·nr:ão dnc; lr•i!'; nn int-erior.

Ar.TOS

no

PODER F.X·ECU1'1VO

E' da maxima impodancia purn a re:diz:v:ão des.~e ohjrctívo, além do preparo profissional de todos os gráoR da
hirrarchia, convergencia <log esforços individuaes, perfeita
ilarmonia de vistas, ininterrupta solidariedade e, principalmente, rigorosa disciplina e subordinacão entr.e os varios orgãos 110r cujo internwdio as ordrns do chefe alcançam o ultimo
do.~ subordinados.
E' indispensavel que o superior obtenha dos subordinados obediencia completa e consciente. Obedecer é tão nobrPt·nmo eommandar; ambos são exercícios do mesmo dever mil itnr. As ordr>ns rlrwm :;o r r cumpridas fielmente e sem hesilneões.
A autoridade que d:í a ordem assume inteira responsa·IJilitladf~ da sua cxecnr.ão.
O interesse do servir.o exige uma disciplina rigida, sem
impedir que seja csclnrrl'ida e digna. Todo rigor desnecessario, todo acto ou gesto offcnsivo do superior para o subordinado ou deste para aquclle, toda punição não determinada
nas leis e regulamento::; ou applicada em caso de manifesta
ignomncia. pOl' falfa de f'n~inn, provoca srmpre sentimentoR
t•on trari{)S ao clP-VPl' militar.
O superior rlf•Ye 1J'aLar sru subordinado com estima. considet'fl('ão r bondarlr, gnial-n com benevolencin, sem nunca
r\Psret· á familiarirlack. O ~uhonlinado, por sua vez, não deve
1<-r a mínima llf'sitnçiio nrm o mnis ]Pvc constrangimento em
dar n sells ;;upr•t·ioJ·r~ n:o: Jll'O\'as de respeito e consideração
Jll'rYisl.ns 11os rPgnl:nncntos P as habitnacs entre homens de
ednmç::ío. ,\s mnn ifcst~r,ií••s da di:::riplina são tãn importantes
t•Jn nm Ex••rt•ito. qur' lwslmn parn r:1racteriznl-o.
En!J·r· a fHlnlaf::ío. qnp nYilla " ern·actel', f' n rlesconsidcra<~ão c desrrspPito syslf'maticos, flUO rompem os laços fundamcntncs da institnir,fío. lw semprf' o cnminho do dever •e da.
!JOa .cüurat::ín. fJilf' no f'lihn,·dinadn r·.umpre trilhar sem desfallecimento. A di ~c i p 1in a sü r' n•a I e proveitflsa. quando se
tmdnz em nclos Ynluntarios do subordinado, dictados pelo
sentimentn do rlen•J' dP nma cooprração livre e não pelo re.t·cio que. porventura, lhe possam inspirar os castigos previstos nos reg·ulnmenlns. Todo cmpenh{) do superior deve
eonsistir Pm inspirnr a srns commandados es::;as fecundas disl'o'i•:ões morarR.
Nnda contribue mais para o estabelecimento e a manutenr.ão de nma sã disciplina do que o exemplo quotidiano e sem
rlesfalleeimrnto rlndn 1wlos superiores no eumprimento fiel,
pontual e conscienciosn rlo rlevcr, no preparo profissi()nal, na
t~ompostnra e no deco1·u militar. no serviço e fóra delle, na
severidadr tanto mora 1 como physir.n para eomsigo mesmo,
cmfim nas provn,; •·xtcrinrf's c cnnstanfrs do bom cultivo das
Yi l'ludf's militare[.:.
A suhordin:1r:ãn r]cyp SPJ' rigCli'OSamrn{(' ohsry·vnda dP gráo
rm grúo da hiel'al'ehia militar, csfnhelPeida no rlrcreto ~nn
lll<'·ro H ..í!J7, de .23 dr fevereiro de 1915.
As denwnstrações de respeito. consideração -e fraternidade, habituacs enh·c os militares brazileiros, serão por estes
pt·est ndns aos seus c<~.maradaFJ estr.::mgeiros.

ACTOS no PODEn EXF.CUTIYO

no

r:n\TPilO~IISSO,

ll\

P.\:\OE!TI\ E llO

ITY\INO

Art. 2." Durante o trmpo decorrido entre a incorporação
e o compromisso não fir.a o recruta livre da obrigação militar,
nem pela prestação do compromisso assume elle uma nova;
o !1ompromisso ~~ apenas a confirmação solcmtw de que o
1'1wrn ta rs1.ú submettido á obriga~;:ão militar.
A ecrimonia do compromisso dos recrutas deve .<~er feita
eom toda solemnidade r ;;r vrrificar:í proximamrnf.e um mrz
dnpois da inr.orporacão.
Art. 3." O rommanrlanLe da unidadr mandará formar
toda a forPa dn seu eomrnando. collocando a bandeira a 20
y.assos, em' frente no eentro, ficando elle á sua direita e o
fiscal á esquerda. a dons passos de intervallo; os r·ecrutas, em
uma ou mais fileiras. conforme o seu numero, eommandados
JlPl11 ajudante. serão collocados entrP n unidade r a bandeira,
a dez passos desta e voltados para ella.
O eommandanf.e mandará tocar sentido e a~n·esentar-a1'
mu.s. pronuiH'iando o njndrmt.P a 1'1\f'mula seguin1.1'. quo os rrnnl.aK if'iio rcpd.in!lo em voz alta e pausada:
«IIwnrt)IWanuo-mP :hl Exet·cit.n. tomo o nompromi:;so (,h'
I'Linlpl'il' rig-ot·osanwnl<' n,; orucn~ q11e reel'her das autoridade;;
a quP •'St.i\'Pt' subordinado. ftp rP~prif.al' os suprriores hierarohiens. dn tratar C~()Dl al'feir·ão os irmãos de armas e com
bond:HIP o::: F<nhordin:u]n;>, dr ·dedicar-me inteiramente no scrvir:u d:1 Patria. cu.ia lHllll':\, ii"\trgr·idad•' " iw:;titui!:Ge~ deú•iid.ri'PÍ. enm snm·ificio da propria vida.»
'l\'rminaflo este compr0misso. a tropa fará homiJrD-m•mas:
ns l'cerutas volvrrão :í direita c, eontra-nun·chando á esquerda,
desfilarão em frentP á bandeira. fazPnd() n devidn. continencia,
indo incorporar-se :ís respeetivas unidades.
Art. '1. Emquanto nã0 fôr executada a lei dD sorteio a
Pnrim0nia do compromisso ser:í frita na cnsa da ordem da
rrspcrtiva unidade.
F:m enso algum o rompromisso poderrt ser disp-ensado.
nPm ndindo para mais 1lr• lrrs mrzrs al1;m dn dnta do nssrnlamrmto de praça.
Art. 5." O nfficial pt·om()vido ao primeiro posto pr.estur:í
no gnbinete do rommandante. rm prrsenr.a de todos os offil'iaPs da unidadP, o sf'guint.e compromisso:
«Promrtt.o cmnpriT' fielmen!P n~ rlevrres do meu posto f'
•lefPmlrr. rom sn•~rificio da proprin Yida. a honra, integridade
,, in~tif.ni1'ÕPs df' minha Pntria.»
Art. ·6. Os hatalh(>f'R dP todas as arma!', l'!'!""imenlos de
ravnllaria. grupos de artilharia, eompnnhias de metralhadoras
terão, cada um. sob sua guarda uma handeira nacional, destinada n s:vmholiznr n Patria Brazileirn e a excitar Tiíls que SI'
grupam Pm forno rlPlln o Plevado ;::f'ntimPnto de saerificio
pessoa 1 tãn nPcPssario nn t•nba 1 c\PsPmpPnho da nobre profissfío
militar. Na gurrra e rm manobrns stí o::; batalhões de infantaria e os regimentos de cavallaria conduzirão bandeira. As
companhias c- m; unidad0s cürrespondentes a e !las não usarão
handeira em formatura. excepto TifiS g·nardas de honra, ou
quando essas unidades forrm a nnira força do Exercito existente na guarnição.
0

0
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At'i.. 7." ·cada unidade administrativa terá tambem uma
handeit·a nacional para ser hasteada na frente do quartel, fúrLaleza ou estabelecdmenlo, nos dias de festa nacional, no da
eommemoração da bandeira, no do anniversario da unidade, no
de luto naeiorwl c naquelles C'm que houver ordens do Governo.
A haudeira spr-á hasteada aú nascer e arriada ao pôr do
;ol. salvo uo dia da sua commemorac:ão, em que o hasteamcnto
terá logar ús 12 horas.
N11 dia 2 de novembro e nüs de luto llacional a bandeira
ficani a mPia hastP, devendo porém, quando içada ou arriada,
ir primeiJ·amcute ao tópe. Quando o luto nacional durar mais
dP um dia, a cerimonia de hastear e arriar a bandeira serú
feita diariarrwntc.
Nas (>eeasiões ti•~ sPr hastearia ou arriada a bandeira se
ob:<crvará o seguinte:
n) a g-uarda f11nnarú com as bandas de musica, Lamborel',
,,m·twlcirns ou d1• l:laJ·iHs, indo collocar-se de frente para a
handcim:
/1) o nffil·,ial de dia ua p-nsic.:ão de senlido e a oilo passos
ú dit'l'ila ela guarda, lla nwsma linha, terá á sua retaguarda,
a dous passos de distanl"ia, o eot·ndeiro de serviço;
t:) a mando do ol'fieial de dia, o enl'netciro tocará sentido,
r1" que a guarda rm·<í lwmbro-annas. Em seguida será dado
o tuqll•' tk eontiJWJH'ia ,·om o signal tk execução. A este signal
o eomma11dantc d<l gunt·tla mandar<í apl'esental'-armas, as bantlaH Locarão ,, o adjuncto do official de dia dará inicio ao acto
dl', Jpnfamcnte, hastrnP ütt nrriar a bandeira;
ti) a~ sentinellas farão as eontinencias determinadas no
l'l'~lled.ivo regulamento;
·
r') J'in1lo o neto, o offieial de dia mandará a guarda pam
u l'l'~JH'ctivo corvu t' as bandas para os seus alojamentos;
f) uo dia 2 lh· novembro e nos casos de luto nacional, a
lta uda ti e musica reli rar-se-ha em silencio;
fJ) no dia l!l de novembr{l a bandeira será hasteada pelo
<'hd'o da nnidade, el'reado dos seus officiaes, al)ós o a,judanto
~~~~· fc•ito a lPitum df' um boletim .allusivo.
Art. ~:· l)nnrqu<'r fot·,~a que eslivrr em fúrma fará ap1'c.~enlai'-UI"IIIIIs e lr>dns n~ milib:tr't'S que não estiverem em formatura fat·ão a eoHlinctH:ia iudividnnl, sempre que proximo se
fizet· a er>I!Linetu:ia ú llaudeira ou se t);lcar o hymno nacional.
.\l'l. !l." As handaf4 d1• musiea militares RÓ executarão ü
ltyu111n nacional no" di;ts de festa nacional e quando tenham
dn proslar conlineneia ú bandeira on ao Presidenk da H.evublica.
Art. lO. l'i o !lia 'i de setemb1·o, por occasião da alv·Orada
c nas relr·elus, as bandas de musica militares executarão, em
ve;~ do hymno u;wional. o da independencia; nü dia 15 de noYPIIII.Jt·o, o da proclam;u;iio da Republica e no dia 1 fi do novembn>, o da bandeira.
J.I·L. 1 J. J>;as continencias scrãü tocados apenas os primuiros compassos do hymno.
A1-t. 12. As continencias, si3naes de respeito c honras
militares serão feitas de accôrdo com o regulamento approvado pelo decreto n. 11.446, de 20 de janeiro de 1915.
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1\ECEPÇÃO Im OFFll!IAES

AI' L I :J. Os o l'ficiaes lli'Omovidvs ou transferidos para
quallJUlH' unidade serão uella recebidos com as seguintes forltl:ll idades, que não 11ode-1·ão dispensar;
I. Commandante do cot'Pü de tropa:
Ao approximar-se o 110vo commandanLe, o que vae enlre.,;m· o cornmanclo, á frente da uuitlade fvrrnada, prestar-lhe-lia
a contincncia devida; depois irú recebeLo e virão collocar-se
{'In frente ú tropa, Jicando o que vae assumir o cvmrnando á
esquerda. "\mbos desembainharão a espada, dizendo o priIneiro, em voz al La, vam que a tropa ouc:a:
«l•;u trego o C'Oll1111il1HI11 dL• tal 1111 idade ao Sr. (posto e
1101nc)». E~lc ullinw dil'ú dn m"i"rna maneira: «Assumo o
l:iJlllllH\111 In de ta I nnidadf'». Em seguida voltar-se-hão um para
o ouL1:o (~ abaterão as c·spadas. O que entrega o commandll
(~mbaiu!JUJ'Ü a espada e :!eOmpanhará SPn substituto na revista qne este passar :'t u11idade prcstaudo-llw todas as informa\:ões pedidas.
Depois. o uoyn coltillland,aatc mandarú a força recollH'rse a quarlels e debandar.
I<:m sPgnida dü·i~:.:iJ·-se.-hão an ;ga]JJine.te dt) .commando,
ondn lodos os o!'fir:iat•s sf•t'ão apresentados individualmente
nu novo comHiandaule !Jelo .~eu antecessor e o ajudante do
eurpo proceder:."t a. leitura dos boletins de entrega e recebimeu! o uo Ct•mmando.
·
O novo commandaute c loda a offici1alidade acompanharão o antigo commandante até a porta do quartel.
Para rid observanei,a dPstas formalidades deve o novo
commandante marcar dia e hora em que pretenda aSSQmir
o exercício do cargo.
2. Fiscal:
Apresentar-sc-b,a ao co;nmandaute da unidade; este reullÍl'Ú, em seu gabiuele, todos os o!'ficiaes e lhos apresentará
mdi \·idnalrnente.
:1. Commandante de unidade incorporada:
n. pois rlP sr• ap1·r:~entur an comm,andanlc do regimento
(infantaria ou art ilbaria) e ao fiscal e de ser por este apresentado aos vffiei,aes 4lo regimento, assumirá o commando
de sua unidade de accônlo eom as formalidades descriptas
110 11. ! ; no que lh!o for applicavel.
lt. Ajudante ou secretario:
A p1·esen tar-s(·-l!,a an eornnmndante n ao fiscal da unitlark (~ (•ste o apt•esuntm·ú aos demais officiaes do regimento.
O ex-aj mlantl! aeompanhará o sou substituto á ca·sa cita
ordem e lhe a pn•sr,ntarú o estado menor.
o p•'.ssoal ela secretaria será apl'o_•,:erltado ao no,·o secrctnri<> prlo seu ant,eccssor.
5. Comm(3ndantc de C•Jlllpanbia, bateria ou esquadrão:
Depois de S() ·apresentai' ao com mandante do t'egimento
(infantaria ou artilharia); ao fiscal e ao commtl'mdante dl.l
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ou grupo. e de ser apresentado pelo fiscal fJ. todos
os oiiJCJaes do regimento, assumirá o corrumando de sua unidade de nceôrdo com as formalidades descriptas no n. 1 no
que lhe for applicavel.
·
Nos regimentos de eavaU.aria-, batalhõ~s de artiJ.haxia
engenharia e ca9adot't'S; depois de se apre~tar a10 com~
nlt(lndap.te 6 ao fiscal, que o apresentará a todos os officiaes
da unidade, assumirá u commando pela mesma fórma- em
vresença dQ fisetal.
'
G. Subalterno c aspirante:
_ :Feita a sua apresentação ás ,autoridades superiores da
unidade, será a-presentado-, pelo fiscal, a todos os officiaes.
Em ·seguida _apresentar-se-f4a ao commandante de sua.
r.ompanhJa, bateria ou esquadrão, que o apresentará á uni-

dade.

7. Officiaes dos serviços auxiliares:
flpresent,ar-se-hiío ao commandante da unidade e depois
ao fiscal, que os apresentará á officialidade.
8. Nos corpos que não tiverem fiscal o commandanto
uc;;ompenhn.rá a'l funcções deste.
Art. 14. A confPrencia e recebimento Ao material se
:-,·eJ-i'ficl3,rão dPi!JíOis das :formali)dadeiS :descriptas. dando o
novo e o antigo func~ionario parte. ao commandante do corpo
soln·e a passagem do cargo e entrega do material.
CAPITULO l i

Da iostrucção
PHECEITOS GERAES

Art. 15. A instrucção das trOIJtaS; tendo por fim preparai-as para a guerrn-, deve ser dada de modo continuo e
J!I'ogresi:'Ivo c ter por base uma solida instrucção individual.
Todos os esforços devem srr empregados p,ara formar
soldados vigl•ro~os e diseiplinooos, eonhecendo bem suas
funcções na pnz e na guerra e para desenvolver nos officiaes. !':argenlos c p·aduadus. nos limites dias respeclhas
at.tribuicões. as qualidades de golpe de vista-; iniciativa e
dec.isão-; que lhes permittam commandar com rppidez, precisão e seguran~;a. utilizando judiciosamente o t~rreno e tirando o melllot· partido das armas em combate. Tambem nos
simples sold,ados 8 preciso desem;olver, embora em menor
escala, essas mesmas qualidades, afim de que elles saibam
agir, quando entregues a si mesmos ou quando, porventura,
forem levadcl> a a~;;umir o commando de uma pequena fr·acção de tropa.
A instrucção profissional deve ter por base a educação
moral, que faz do soldado um homem de bem, cuil_lpridor fiel
e conscienciosd d•J seus deveres, e não uma machma de obedecer e agir.
'
'
Art. i ü. Os officiacs formam a parte profissional du
Exercito, encarregada da educação e instrucção das praças,
q,uo constituem o elemento transitc.t-io e renovavel em épucas

3til'J.
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Jixa:-. De~e.nuo o Lempo de permaneucia da praça nas fileiras
;;er o !ll!UllDo possível compatível com a sua instrucção c
educuçao, para permittir a preparação de maior numer·o
com os recursos de que a NaçãQ dispõe, a educação e a instru~çát) do homem incorporado são a razão primordial do
serviço nus corpos de tropa, deante dá. qual todas as demais
devem cctler, pór mais importantes que sejam ou pareçam ser.
Nunca um detalhe de serviço 1ntern 0 deve prejudicar o
!JI"~lmro dos homens pam a guerra. E', por isso, expressa~neH te pro h ibido a ra si ar t)S solda de~ da insf.rucção, seja qual
1or o pretexto.
At·L. i 7. Os cuHunandantes, a c-omeçar pelos de compauhí.a, esquadrão. ctu bateria, são responsaveis perante a autundade Jnunedmtamente superior pela instrucção regulamentar de seu!'; commandados. Os aspirantes c sargentos são
1\; auxiliares dos offieiaes
na inslrucç:ío e educaçãD dos
Jwmens.
Art. -18. Os exercícios devem ser variados para que sua
l'CJJeti(:fto excessiva não fatigue o corpo e o espírito. A natureza e a duração delles serãd reguladas pelo gráo de re~istencía. e UJ!l'Oveitamento dos homens. A exemplificação, ao
alcance da intelligcncia de cada um, é da mais alta imporl;ancia para tornar inl!'ressante e comprehensivel qualquee
ínstrucção.
,\rt. 10. Em todos os ramos do preparo militar 0 oJfícial, sendo, simultaneamente, instructo1· e edur:ad''l·, precisa
nã-o 'Ü dl~ solid 0 vrcparo profissional. como de grande cxJtCriPncia, Jlacicneia, ~:alma. energia, etc., emfim, de todas a~
qualidadE:s de caracter que o habilitem; em qualquer eircurnstancia, a proceder resolutamente, para attingir o fim
desc,i:Hl!l, sem ter nreessidarJp de aguardar ordens· de detalhes
dt' seus superiores.
O instructor deve agir constantemente sobre a intelligencia de seus homem:, procurando desenvolvel-a c servirlhes de modelo, apresentando-se sempre em attitude impeecnvel n teajando o uniforme com garbo e absoluta correcção.
A c-ondição primordial para dar-se uma boa insL!'ucção (·
eonheN~r pPrfPitamPnte o asspmpto
sobre que ella versa: ti
inadmís,ivd faznl-a cansislir simplesmente na leitura dos
regulamenLos para que os homens a ou~am. Si não emrvem
consultas aos regulament(js em
0 inslructor fazer continuas
feente da tropa, pois com isso soffre 8eu prestigio, não deve
elle hr•,;íülr em l\Onsultal-o em enso tl<' rluvida, pondo a honcstírlade profi-sional acima de tudo. O im:tructo1· deve prnCtlf•ar fazer-si~ eomprehendet'
rapidamente. executando ellc
proprio os nHJ\·imcntos c dando as indíeaç.ões neccssarias :í.
cna r'xeeurão. cvil.ai1do longas t•xplieações vr,rhal'«. Qualqur-r
JlliJVÍilll'llf<"\ JlOVO deve SCJ" ohjeeto de UIU3 Jição espc(;iaJ.
O instrucf.or deve fazer suas ohservaçõe~ c rectificar;õe~.
t'l'lllPJ'c ,.m 1om firmr. c decidido, em seguida á <;x.eeução do
movimr>nto. evitanrlo tocar ni) homem pa1·a rectJfJCar-lhe a
JlUsi\;ão, sal vo "i :1 f:llt.a cl<: eomprehensão f!p;;;te a isso <.4
obriga e.
A instrue~1io não !leve se1· dada em fórma de prelecção,
mas. ministrada por partes, com apresentação obrigatoria dos
,t., ;;.,..tn~ ma•tcríaes a que se referir, fazendo o instructor re-
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petidas. perguntas para convencer-se de que os homens o comprehenderam.
Toda instrucção deve ser iniciada do facil para o difficil,
do simples para u complexo.
.
Art. 20. A instrucção, que nunca deve ser interrompida,
mas rnaQtida até no terr.eno das operações de guerra, é constituída por uma parte· tbeorica e outra pratica.
A. theoria, que abrange o conjunto de principias que devem mspu·ar os militares no desempenho de seus deveres
para com a Patria, os superiores,· os camaradas e os concidadãos, c cumprehendc os elementos ind.ispensaveis ao ~Pre
paro do soldado par·a receber a instrucção pratica. deve ~wr
ministrada mediante explicações em linguagem simples, ao
alcance da comprehensão dos ouvintes e sempre illusolruda
com exemplos adequados ou com a vista dos objectos materiaes a que se referir.
A instruceão pratica deve consistir em exercícios diarios,
tendo por objecto a applicacão dos regulamentos.
Um dos primeiros cuidados do instructor será fazer o
conhecimento da personalidade de seus cummandados. sob o
tríplice ponto de vista physir,o, intellectual e moral, afim de
puder empregar os meios adequados a cada um e captar-lhes
d oonfiança.
·
1
Art. 21. O capitão, responsavel pelo preparo de sua unidade. gosa da maior iniciativa e liberdade na escolha dos
meios para a instrucçã 0 e educação de seus commandados,
l'ospeitados os regulamentos e os programmas approvados. Os
ehefrs superiores só podem e devem intervir, quando notarem erros manifestos, desídia. atrazo na marcha da instrucção. ou quando observarem que a orientação que lhe está
sondo dada afasta-se das prescripções regulamentares; nestes
casos devem modificai-a. fundamentando seu acto em
boletim.
Art. 22. A instrucção de qualquer arma comprehende
duas partes: /nstrucção da tropa e preparação dos quadros,
servindo uma boa parte da primeira para preparar a segunda.
INSTRUCÇÃO DA TROPA

Art. 23. A instrucçã 0 da tropa. de qualquer arma, deve
sem ministrada na seguinte ordem:
a) escola de recrutas e de sub-unidades (esquadra. peca,
secção ou pelotã-o); instrucção de soldadós promptos;
b) escola de companhia, esquadrão ou bateria;
c) instrucção de batalhão, regimento de cavallaria ou
grupo;
d) instrucção de re(:\"imento de infantaria e artilharia;
e) instrucção de brigada.
.
.
.
Os exrrcic~ios tartico~ dos regimentoR ele Infantana; e
artilharia c das hrig-adns c;cí se realizam nos campos de mstrucção ou nos ten·puos dP maJ?Obras e teem por fim educar
os chefes a conduzir as r·espectivas unidades na guerra.
A instr·ucr,ão dos graduarias e sargrntos será ministrada
nM dias disponivPis. durante todo o anno de instrurçã<i.
A instrucr.1io individual é a base da preparação da tropa.
Rntrc a instruç.cão individual e as escolas de suh-unid~
des não ha uma s·eparação bem definida; ella~ ~c Pntrelaçam
Poder Executivo- 1916- Yol. U.
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na medida do progresso dos homens nos differentes assumptos que comprehendem .
. jt eorr~cção do_s n?ov!~entos de conjunto decorre da perfeiçao da mstrueçao Individual e do valor dos quadros.
Art. 2.1. As obse-r-yações sobre um erro de manobra
devem ser fe1tas dPpOls dP terminada a execução do movime.nto o~denado, salvo o c.aso de querer o instructor suspendel-a, dispondo a tropa na posição primit:iva. O instructor
deve fazm· suas observações a•JS subordinados illilJil·ediatos;
quer em vo~ _alt.a quer Pm particular, de manetra a respeitar
a resrw.nsabihda.de de cada um.
·
O eonjunLo das observações suggeridas ao commandante
ou ao dire.ctor de uma rnl(\nobra ou de uma instrucção qualque!! .no mteresse do preparo da tropa. constitue a crittca.
A critica-, que r um dos melhores elementos para u aperfeiç,oamento da instnJc•:.ão, nunca deve ser dispens.ada, nem
mesmo quando tudo L'nha corddo do melhor modo possível.
No caso de erros, a critica deve pol-os em evidencia com tacto
c moder·ncão de linguagem. de modo a não ferir o amor proprio cte quem o::; Clltnmetteu e nem embot.ar-lhe o espírito de
iniciativa pelo receio das censuras.
Art. 25. Os periud{)s de instrucção terão as seguintes duI'nções; a contar do comer:o do anno da intrucção:
n i eScola de ·rec1'u.tas, de Saldados 7J1'omptos e de subunidades: J 2 semanas para infantaria-, 16 para metralhadoras. ar·t.ilharia de posição e de montanha; engenharia e corpo
de trem; :?O para caYallnria. artilh!ll.ri::l montada-; a cavallo,
pesn.da de campanha e tropas de communicações; .
b) escala de comp.anhia, esquOdrão ou bater1a: 8 semanas
a contar da terminação dos exame-s da escola anterior; na
engenharia esse períl1do será de 16 semanas; na artilharia de
posicão de 12 semanas;
c) instrucção de batalhão; rratmenio de cavallaria ou
g1'upo de artilharia; ~te sen~anas; depois da terminação dos
e1::ames da f'scola anteriur.
d1 inStruccão de regimento de infantaria e artilharta:
2 seri1an1as, a ·contar da termina.ção dos exames de batalhão
e gruno;
e) tnstrw:ção de brtgada: 1 semana depois do exame do
regimento.
Art. 2G. A cada período de instrucção correspande um
exame de instruccão· que será feito nus primeiros nove dias
que se seguirem á sua terminacã.o. Os ~xames de instT!J~ç.ã.o
Rerão actos solemnes ,a que comparecerao todos us offiCiaes
!lo corpo.
O exame de instrucção será presidido pela autoridade n.
que a unidade estiver im'm~diat~mente subordin?da.; as perguntas o os comm.andos serao feitos por q':lem trveq- dad~ ou
dirigido a instrucçã,J: podendo as autondades superrores
fazer tamhern perg:unt a.s e mandar executar os commandos
que lhP parecerem rom·eni~ntes. Tc_Jdos os assumptos d_gs
respectivos prog-rammas .serao. exammados sem preoQccuppçao
de bi'<'vidade e sem 1nutil fadi~a para a tropa. ~o exa~e de
recrutas e de praças promptas. cada homem sera ex.ammado
individualmente..
.
Art. 27. Os genera:es commandantes das_ grandes umdades comparecerão; sempre que lhes for possivel, .aos exames
das forcas de seu commando.
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Art. 28. A instruc~ão de companhia, €i8quadrão ou bateria será dada, em geral, fóra do quartel; nas pracas de
exercícios ou em terreno qualquer; a de batalhão; regimento
d~ cavallaria ou grupo de ,artilharia, que comprehende, prineipalme;nte. os exercícios de combate e de serviços em campanha, será dada parte· como a de companhija e parte em
campos de instruc~:ão ou de manobras; a de regimento de
infantaria; regimento de artilharia ou de brigada se.rá feita
em campos de in.strucção ou terreno de manobr.as e constará;
principalmente; de exercicios tacticos contra inimigo sup....
posto-; figurado ou representado.
As· companhias de metralhadoras farão seus exeroicios
de combate e de serviço em c,ampanha juntamente com os
batalhões de sua brigada.
Art. 29. Annualmente. cerca de um mez antes da organização da escola de recrut,as. formar-se-ha em cada companhia, esquadrão ou hateria, v nucleo de instrurtores de recrutas, comp(lSto do official designado para encarl'egado d.a
escola. fios aspirantes e sargentos, comu auxl]rares. Com
esse l•essQal reun1do a algumas pracas promptas; das me- ·
Ih ores Instruídas, fará o mesmo offirial. sob a immediata
fiscalização do capitão, uma recordação pnatica dos assumptos que. tiver de ensinar aos recrutas, preparando assim
seus auxiliares p,ara que deem a instrucção com perfeição e
uniformidade.
Art. 30. Sendo o capitão t.J respon~vel pela instrucção
e educação de seus homens, deYerá passar frquentes inspecções parcia'€s nas diversas turmas de recrutas e soldados
promptos. vara julgar de seu ;adiantamento e da uniformidade do ensino. Os recrutas que por qualquer motivo não
puderem acompanhar a marcha geral da insbrucção dos
outros. ou que não forem- ,approvados no exame final passado pelo commandante do corp.o. serão considerados retardatarins no que concerne á parte da instrucção a que nãO
satisfizerem. Os retardatarios serãú entregues .a um instructor especial, &em p·re.iuizo das outras instrucções que continuarão a frequentar.
Art. 3i. A insLrurção na companhia, esquadrão ou btateria, irá desde os primeiros rudimentos da escola de recrutas até á de sargentos.
Para isso os soldados s.erão divididos no começo do anno
de instrucção em duas classes: de recrutas e de praças
!D·romotas. Essas classes serão subdivididas em turmas de
oito .a 12 homens, quantas forem julgadas necessarias pelo
capitão; entregues a a.svirantes e sargentos capazes. Um official subalterno será t.J encarregado geral da instruccão dos
recrutas, um outro d,a das praças promptas.
0'3 ·cabos e sar_!lentos terão uma instrucç.ão especial .ministrada por um official subalterno ou pelo proprio capitão,
sem prejuízo do auxilio que elles tiverem de prestar á instrucção cúmo monitores e chefes de turmas de recrutas. H.avendo mais subalternos, o capitão distribuil-os-ha como melhor lhe parecer.
E' obrigatorio o revesamento annual dos officiaes nos
diversos rarnüs da instrucção.
Os ,aspirantes serão equiparados aos officiaes subalternos no que diz respeito á instru~ão das praças.
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;Perante. o capitão são os officiaes subalternos responpela mstruccão que lhes for· confiada. O capitão estabelece o hora1·io p,ara a instrucçfw de cada assumpto do programma nas e~colas e turmas, podendo modificai-o á pro!JOI'(;ão que ~o r !lendo nec•;ssario; é Lambem de sua cmpretencia _a urgamz~çao de [Jrogr-..mmps semau~es detalhados, que
serao submetlldos prev1amento a aprecwçao do comrnandante
QO COrpO, 0~ progr·amlll<l,S devem deixar á iniciativa dOS offici:aes subalternos a escolha dos meios para o bum resultado
da instrucção de que estão encanegados.
Os officiaes subaltt•nws encanegadvs de classe de instl'Ucção devem passar frequentes inspecções nas turmas de
sua classe; .eonfiadas a aspirantes e sargentos, para ver si a.
iustrucr:ão segue sua w.an:ha normal e si é feita de accõrdo
cvm os regulamentos.
Art. 32. Só por motivos imprescindíveis serão escalados
para serviço, de duração superior a 24 horas, soldados promptos que ainda não tenham compl·etado a metade do tempo
legal de ·serviço.
Nenhum recruta poderá ser escalado para servioo algum
antes do exame da e~cola de recrutas, seja .qual fôr o prC'texW. P''is sua in~trueçiio não pôde ser interrompida.
Duranl1~ o pcriudo de iustrue1;ão de recrutas. os capitães darão, uma yez vur· semana, urna instrucção de conjunto
aos soldados pr·omptó:;:. de sua unidade.
Art. 33. Os süldados empregados como ordenanças dos
officiaes anegimcntadus, dus generaes. chefes de repartição
e. em geral tl~da~· as praças emprpgadas devem comparecer
pelo menos duas vezes por semana a todas as instrucções.
A1·t. :H. F;' expr·essmnente pl'OillbJdo passar recrutas a
vrompto sem rompletar a reqwel.iva instrucçãu, sob pretexto
de exigencias do serviço.
Art. 35. Na instrucção tlHJorica e na educação moral dos
recrutas prurut·ar-sc-hri niio pnssar· dos rudimentos indispensa·veÍs, pOiõ· que c•lmo soldados. continuarão a aprender
durante o resto do :1.11lll1.
Deve-se procumr ~empre uão sobreearregar inutilmente
a intrlligencia tios ltnmpnfl r·orn eousas de que elles não venham a ler· immerliata neeessidade e empregar linguagem
cla"Ba, simp lcs e ao alcance de ;.:ua r~omprellensfw.
Art. 3ü. T•'da instrucçãu qne puder· ser dada fóra dos
quarteis ·só será ministrada no SI'U interior quar.d<> a temperatura ou o múo tempo imrwtlir de m()t\,.1 absolutt) sua realização no exterior. 'l't·a tanuci -se de uma instrucção. que não
po~·sa ser· daua nu interiúl' tios a lujamentos, aprove1tar-se-ha
o tempo eom uma (<11 t r a.
. .
.
O conhecimento dn ten·eiJO sorú dado p!'ilt.'t~:mt•mte a
vista do mPomo, et\m o filll não ;;tí de familiarizar com elle o
reeeut.a, eomn !atnhnflt tin nnif'll'nJiz;tr' a lingua~<em. que
npreBortta ~en ,_;vr!i;;; di\Tt~:·cn\::ts ~~r, ir·(• os habit.::mlos UPS diffel't•ntes E~Vtdus 1L1 I.< ri i:i•1.
· Art. :r;. ,:c.,.ntJ,· '' ll'•.. •n m·n:_,.~ nas mar·cba:- condição i~
di::·pensü::el j)Ul'a' <'ritf\l't'!"•:· i:1~ 1r·np<'.s en_1 earnpan~tn, dever.au
0'3 capitães ini•·•:ll ·1~ r!H 'll"•lo ''i'twn·>'~tvo. defH'liS das olto
1,r·imeit·as ~t·nJ:lll'ls. d,·/.':'"i' :1a":1 :ts tropa:;. IIIOHtadas, que se
;;L'!rtril'em ú int~ot·por·:tt''í" riO'· reei utas. de modo a obterem de
st 1 ~s ll!lirl:tdf>s ruarThn·' af{l ~O kilometrof• para os corpos a
~aveis
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'pé e até 30 kilome.tros J)ara os montados. As exigenci.as irão
crescendo prog-re~sJvamente, e. a partir du meio do anno de
instrucção. oe. cMpos deverão estar em condições de realizar
pelo menos uma vez por mcz uma marcha dial'ia até 30 kilometros para as tropa<; a !lP e até 50 para as montadas· na
artilharia a cavallo e na f'avallaria até 60 kilometrus.
'
As marcha!': á noite devem rnrrecer especial cuidado.
Os exercirios dt~ marchas· á nnite devem ter por fim
familiarizar os honwns c os eavallos com a apparencia que
tomam os obJcctlis nas trevas, acostumai-os a vêr e distinguir na e.--curidão, habitual-as a act'lommodar-se cum os ruidos no·rturnos. a deslncar-sr· s.nrn harnlhu. O soldadu aprende
ainda a manter as lir;nr;íit~s com a frac<:ãO da tropa que marcha na sua frente. a Ol'irmtnr-Sf' á noite e a conservar o sangue frio em casr, dP uma gurpreza. A diwiplina nas marchas
nocturnas d<wr> ;:pr :1hsolut!l e incessante.
Quando as unidades estivnrrm sufficientemente disciplinadas nas marcha;-. nocturna~. serão executados exercício!!
de combate á noite.
Art. 38. Os tiros de eorrihaJe serão realizados em ép()Cail
cspeciaes maread!ls pel[\s regulamentos de cada arma.
INSTRUCÇÃO DOS QUADROS

Art. 39. A part.ir da e~eola de comp,anhia, esquadrão ou
bateria. a intrm~rfio dn tropa. servirá tambem para a preparação dos quadros, isto é. do conjunt•.' de offieiae;o;, s:11 geutos
e cabos de cada unidade.
A instrucçfío dos quadros. além dos exercícios de combate. de tir•' e de .-.erviço em campanha, oomprehende o jogo
da ~uerra. os trabalhos dr estudos · pratioos-• e tbeorlws, as
applicações do !'ervi<•ü em campanha. quer .nos exercícios de
quadros, quer nos exorricios sobre a carta, a cultura phy:;;ica, Pt.c.
Art .10. Afim de adquirir pratica de redaccão dia~. partes
de corrihafp na f.HPI'!'a. P p/\r r>m evidr>ncia ns seus c.onhecimentos pro fi ~sionaes e aprnveitarnento. o militar que exercer cõmmando em qualquer exercício tacfico, deverá apresentar uma pm;-te descriptiva das funcções que sua forca tiver
desempPnttn.rlo.
Art. H. O jogo da guerra e õs exercícios sobre a carta
são duaR f.mtes mnitó importantes para a preparação dos
officiar\9, ohriganM-os a reflectir sóbre as situações e tomar
decisõrs rapina;;. t1·,nnsformando-as em ordens precisas e concisa~.

Art. 42. Cónvindo que os officiaes acompanhem os progresso:;; theoriros e 11rnticos da arte militar e desenvolvam
cada YPZ rnai~ seuR ~onhecimf'nt.ns pr•Jfissiõnaes, os commandanl<'s df'vem inr~ital-ns para que "'' exercitem em trabalhos
f!Assa nnfurAzn aprr>sPnfando mrmorias escriptas ou fazendõ
cunferr11rins. Of'ixnrH]1'l-lhf'~ intPira liberdade na escolha do
assumnto. Ga·O(l óffir~inl ~erá obrigado a faz,er; pelo menos,
nma e'onferPncin tkssas rlurnnlr> õ ann•'·
Qualquer <lfficinl f.em por dever conhece!' perfeitameJ?.te
os regnlamPnfós <' r~ndip-os em vigor no Exercito e a maneira
de marchar e combater de todas as armas.
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Mt. 43. Os officiaes de todos os postos devem entregarse ú cultura dOs exercícios que possam desenvolver as energias physieas, taes como a esgrima, O liro au alvo, a ca.;a·, a
equitação, a natacão, a gymnastiea, os jogos at.hleticos. etc.
Art. 4ii. 11. el)uitaç.ão tem irnpMtancia capilat; os chefes
devem exig-ir que todos os officiaes saibam montar .
.Nos corpos montados o fiscal ou um eapitãu por elle
designado dará exercícios de equitação aõs officiaes subalternos durante O per iodo da escola de recrutas.
Os commandantes das unidades a pé providenciarão para
oue seas officiaes se adestrem nessa arte, fazendo, durante o
periodó da instrucção de recrutas, exer'Cicios diarios plJr
espaço de uma hora na séde de um corpo montado, sob a ditrecçiió dos officiaes deste.
,\rt. 45. A instrucç.ão dos Ufficiaes-, aspirantes e sargentos exige manobras de conjunto e exe-rcícios em terreno
variado. com a tropa Ou só com os quadros. Os exercícios que
visarem principalmente a instrucção dos officiaes e aspirantes
serão sempre organizados tendo para base themas tacticos
apropriados.
Os quadros executarão, sob a direcção de seus capitães,
por occasião de marchas, manõbras e outras Operações, repetidos oxercicios de avaliação d·e distancia·; cOm e sem instrumentos, de orientação, de r~alculo de escoamento de columnas,
de vel<Jcidade de marcha~ de avaliação de effectivos de trOpas
em marcha e em estacionamento e de reconhecimentõ de
posições.
Tódos os officiaes, sargentõs e cabos devem ser instruidos
nas funcções de explorarJ.or, observador-:. agente de !igaçãb ou
estafeta e signaleiro, além das inhr-·rentes a seus postos. Os
curneteirns, tambores e clarins serão instruidos como estafetas e signaleiros.
Art. 46. No períOdo decorrente desde o exame da escola
de companhia-; esquadrão ou bateria, até a formacão da escola
de instructores e nOs dias que não forem occupados com manobras ou instrucções, o commandante dõ corpo dará em lOgar
apropriado sessões do .iogõ da guerra, uma vez por semana.
Essf:' tempo será tambem aproveitado para a realizacão dõs
exercícios de quadros, de exploração-; de seguranca em marcha e em estacionament:o, de passagem de cursos de agua, de
emharque e desembarque em estrada de ferro-; de destruição
de 0 bstaculós com ferrame-nta e explosivos, de emprego de
telephDne e telegrapho, de levantamento expedito, de leitura
de cartas-; de decifração do communicações cryptographicas e
semaphoricas, de· redacçã 0 e transmissão de ordens, etc.-,
tudo de accôrd6 com os regulamentos para a instruccão da
respectiva arma.
Os ufficiaes que tiverrm tomadO parte nesses exercwws
apres!'ntarão, quando a natureza destes o permittir. dentro
de ,íS hbras. um lntiJalho csrripto correspondente; acompanhado de um esboço C<lm a d.eseripçã 0 lacónica das posicões;
das ordens c dus moYimcntó8. tudo conforme o regulamento
do sc;rviço em campanha.
·
Art. 111. Os commandantes das pequenas unidades de
uma mesma gnarniç.ão· prLwidenciarão para que seus õffi-
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ciaes assistam aos exerciciõs de jogo da guerra e manobras
das unidades maióres.
.
Art. 48. OE:· commandantes de regimento, \atalhão ou
grupo isolado darão a seus officiaes themas tacticos para resolver sobre a carta. devendo elles apresentar a solucão por
escripto. Os commandantef· de companhia, esquadrão ou bateria farãó tambem c.c'm qne seus sargentos resolvam themas
tacticos simples.
··
Art. 49. Quando a instrucção houver attingido ao batalhão. grupo ou r·egirnento de cavallaria, os commandante.o. de
regimento. de grupo isolado e de batalhão de ca()ladores darão
themas tacticos para serem res,,lvidos no terreno pelos capitães com suas respectivas unidades. Afim de habituar os
officiaes á direcção das unidades elevadas ao effectivo de
guerra. o c'ommandante do regimento elevará um dos . seus
batalhões a esE·e effectivo com as praças dos óutros dous e o
do batalhão uma companhia ,:.om as pracas das outras duas,
que figurarão como si fossem reservistas incorporados para
a guerra. Semelhantemente procederão os Mmmandantes das
outras armas.
Desses exercícios farão os capitães relatori.o escripto,
.acompanhado de um e:::boço topographico correspondente.
Art. 50. As manobras de guarnição. tendo por fim a:
instrucção dos officiaes na tactica das armas combinadas, devem ser frequentei'·.
Art. 51. Os chefe,; de todos o~ gr·áos providenciarão para:
que os officiaes de cada posto sejam praticamente instruidos
nas fnncçõe~ do posto irnmrdiatamente superior commandando fracções de tropas ccrrespondentes em exercícios de
evoluções, tarfiCOR e dt> tiro. 0~ I~Ommanflantes de e.úmpanhia, esquadrão ou bateria instruirão praticamente os ,.argent.os mais habcis na conducção evt~lutiva, tactica e de t.it·o
dessas unidadef'. o~ cabos devem ~·er instruidlls nas funccões
.
dos sargentos.
O official. sargento ou cabo, chefe de qualquer unidade,
deve estar sempre em condições de im:truir seus cümmandados em todos os detrllhes de serviço c exercicills de sua unidade.
Os offiriae.o do estado-maior do ~~orpo !'erão instruidos
dü mesmo modo que u das companhias, esquadrões ou baterias.
Art. 52. O~ themas tacticos a resolver no terren1) ô-erão
entrel!'ues ao commandante fia força em carta fechada. que
s-erá aberta no p t'imrit•o altu hora rio: ao partir dó quartel.
só será conhecida a dirrcção de marcha,
Art. 53. Todas a~ vezes que se resolverem thema,·. tacticos no terreno, com ou sem a tropa, registrar-se-hão no
esboço as obras de defesa executadaE· óu julgadas necessarias.
Art. [) \. Depr~is das manobras annuaes, e, na falta dPstno·, depoi~ do ultimo f'xame de imtT·ucr:iío de eacla uniria&.
us resper,livos officiacs terão direito a uma dispensa do serviço, que srr·;í. regulada pl'la autor·idarle 1\ompdentH o c•lnccdid.a por turmas. de m,,.Jo a não prejurlirar· as neeessidades
do serviço. Esta dispensa que podeá ser gosadn rrn qualquer
Jogar, será de quatro semanas para os nffieincs n de fluas
para os aspirantes e ~argentos.
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aut.ol'idadr's t:nmpot.Pntef' p;n·a c.fllH\PrleLas:
O comd\andantr~ da divisão ou da região militar: r.os
cnmmandantes dP brigadas e esteK aos eommandantes de
•·orpo; o eommandante de eorpo: am; offit,iaes dos estad•>smainrPs e :;;argenfos fio estafln_mcnor. aos mtpitãt~s suhalbrJ.Jns c aspirnmf.f's; os capitftes. aos sargrmtos, com scieneia do
t:ornmandante do r.orpo. Os gpner·aes de diviRão sf'rão dispPnsados pelo miAistro da Guerra. pPio tempo que este jlll;:rar r·onveniente. Dt>sse período df' dispem;a serão descJntados os dias dfl dispensa do serviço que o offieial já houvflr
gosado durante o anno.
Os offidaes dispei'Jsados nemhum preJui:m t.erão em antirruidad!' e veneimentos assim como os que os substituh·em
a. nenhuma. vantagem pemmiaria terão direito.
Essas dispensas. além do repouso Necessario a uns. fa_
cultam aos outros uma occasião de s~ exPrcitarem no commando do'l postos ~mperiores.
F.~tas disposicõef! são extensivas a todos os outros officiaPs que forem dmdgnados para tomar parte nas manobras.
no exerflicio fie diversos servicos.
Riío

TNBTRUCÇÃO DOS RF:RERVISTAR

Art.. 55. Não sendo a sif.uação dos officiaes de reserva a
mf1sma dos officiaes tia acth·a, r-m comsequencia do prqueno
f.pmpo que pns~am nas fileiras e dos raros periodos dc>, in.
stnwciío a qnP sfío ohrig-ndos. circumsf.aneias e~tas qne imped~m sua pr1rfnihl preparaçiío seguindo a marcha
normal,
n~ rh<'fe~
das unirlades em qt1e forem incluídos exigirão
f](~lle~ a maxima ncfividade e interAsse pelo servico. snbmef.V·ndo-os a um rPgoimen de instrncç5.o intensiva r, pondo todo
o nmpenho em prr.p:~raLos para snas fnncr;i'íes na guerra.
Art . 56. A instrucção dOR f>Oidados rr-sPrvist.as. tPndo por
fim pol-os em condicões rle desemprmhar as funcr:-õos que
IIJP,R eompetrrn Prn ca~o df1 mobili:wçfio, fleve sPr organi:>:ndn,
pondO-SI'\ dfl lado todo o tifltnlhe que nfío se relaciorw immerliatamenfo} com esRn oh,iPdivo; não se trata maic:: df' desrnvolver as nptidõP~ individnaes. mas rir fazer reviver nos homons os conhflcimrntos praticos. profissionaes e os habitos militares que contl'fl hiram dnrante ~na nassa~em ant11rior pfllas
fileiras. Os rflservistas concorrf'm, pois, a tollos os exercícios
rla unidade a qm~ pertencerem. quando forem ineorporados
ao lado rios soldarlo<> adivos. podflndo, por~m. ser grnpadns
r•JJ1 111'1 iilarl~;,:; anf.onomns eom quarlros tia activa.
oBRF.RVAÇÕF:R

Art.. f>7. Os prinriri"" ;:rnrn~;~ rsfafuidn~ pnrn a instrncçiío do<; corpos dn tmn:t ''"''iín npplicav()is a tndas as armas
o servic:os, m0rlificnrlos r!P :'rr~t.rrln t'nm a natur~za espeeial
()p cctdn lHll dflllPc:: P ''"~''"l•·!:1rlns (':11 rlPf:tlllf'>', Sfl,qunrlo 0'l regulanwntos J'<'~w·rtiYns. ·
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Art. 58. A i111strucção sPrá mínlstrad:1 segundo o horario
Rf'guinte:
o

=
~
· · ------ --------1----------~
~
o

=:

..

Observações - 1. O presente horario poderá variar segundo a!' exigencias da instrucção. Nos dias de grandes exercícios de marcha. de serviço em camp811lha. etc .• o almoço
Rerá dado quando as unidades regressarem. desde que as
praças não tenham levado suas rações promptas para o
fiXtTcicio; o flervico será rendido. quando possível dispensando-se se fôr mister. a instruccão á tarde. Os commandantes de
unidades providenciarão para que o almoço no quartel não
soffra um atraso maior de duas horas; em taes dias o jantar
será dado uma hora mais tarde.
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2. Nas quartas-feiras RÓ haverá instrucção pela manhã.
As tardrs serão oecupadas com a limpeza geral do quartel.
lavagem ·de roupa. limpeza do armamento, arreiamento, equiIJamento e reparos dos uniformes.
3. Aos sabbados sô h<werá instrucção pela manhã e a escola regimental não funccionará. Em dons sabbados de cada
mez aproveitar-sn-hão as Larrles para as revistas geraes. etc.
4. Quando houver exercícios á noite. além do toque de
recolher, serão dispensa~os os da manhã seguinte.
5. Nas unidades em que não houver limpeza de animaes.
o tempo disponível será empregado na instrucção. a juizo do
com mandante.
6. Respeitadas as linhas geraes deste quadro, os com~
mandantes de corpo organizarão o horario do serviço com
todos os detalhes, inclusiYe o de distribuição ele forragem e
agua aos animam;.
7. Entre duas instrucções consecutivas deixar-se-ha sempre um tempo de repouso de tO minutos.
8. Nos corpos em que circumstancias especiaes impuzerem a alternçi'in deste quadro. isso só poderá ser feito com
autorização prévia d'o commandante da divisão ou da região
respectiya, quando o corpo não pertencer á divisão.
DOS CONGURSOS DE !NRTBUCÇ.~O

Art. 59. Afim de despertar o maximo interesse pela
instruc('iio, desrnvolvrndo o estimulo entre seus subordinados. ns commanrlantes de unidade das differentes armas. promoverão. anmralmente, concursns sobre as diversas partes da
instruccão thPorica e pratica, quer entre officiaes e entre as
praças. quer rntre as differentrs fracções do corpo.
Art. 60. A avaliação do preparo revelado pelos cnncorre..ntes nas rlivrrsas partPs da instl'l!cçiio será feita em grãos
correspondenf rs ú importancia de cada uma de lias e a classificação ,;;egundn o numero de gráoR obtidos por cada um.
Art. 61. Nesses concursos serão distribuídos premias.
nunca em dinheiro. a'os que mais se distinguirem, correndo
as despezas por conta ela caixa do conselho administrativo
da respectiva unidtade.
As provas do concurso entre as comp:mhias poderã.o ser
substituídas pelos respectiYOs exames de instrucção.
Art. 62. As praças clar:;t'ificadas em primeiro Jogar nos
concursos individnaps u><flrão 'em seu,; uniformes. durante
todo o tempo de serviço. quer no ExPrcito activn quer na reserva, um distinctivo, conforme o modelo que fôr adoptado,
e terão o mPsmo direito ao rngajamento que os cabos.
Art. 63. Só por faltas g-rave,; e rcinrirlrntes pPrdrrá a
praça o direito ao ufln des,;e diRtinctivo. pena que sú poderá
ser imposta prlo commandante do cnr]10.
Art. 6li. Os conrursof: sPrãn feitos de accôrdo com os regulamentos de cada arma. baixando o" commandant.es de unidades as instrucções para regulamentacão dos que não estiverem regulamentados.

ACTOS DO PODER. EXECVTIVO

379

DOS CONCURSOS PARA PROMOÇÃO DE SARGENTOS E CABOS; GRADUAÇÃO DE ANSPEÇADA

Art. 65. A promoção ao posto de 3" sargento, de qualquer classe, será sempre feita por concurso entre os cabos
que tenham bOm comportamento, um ttnno de instrucção e
aptidão para o serviço militar.
Art. 66. O concurso se verificará na primeira quinzena
de abril, agosto e dezembro e constará de um exame thcor1co,
uma 'Prrma piT'atlca e uma espec1al.

Art. 67. O exame theorico versará sobre todas as materias Ieccionadas nas escola.; regimentaes do 3" gráo. de
accôrdo com o programma organizado pelo Estado-Maior
para aquellas escolas e conf:tará de uma prova escripta e outra oral. sendo a primeira de duas horas para todos os candidatos e a segunda de meia hora para cada um; a prova
pratica veri"ará sobre tudo que constitue o programma da
escola de sargentos. previsto neste regulamento. inclusive a
capacidade de commandar urna fracção de tropa correspondente ao posto de 3" sargento e será realizada no interior do
quartel ou em Jogar que o commandante designar ; a prova
especial ve•rsará exclusivamPnte sobre as>mmpto relativo á
especialidade da vaga a preencher.
Art. 68. Si 0 concurso fôr para sargento de saude--; veterinario ou artífice, •ó's candidates serão submettidos ás Ires
exigencia~ mas a parte da instruoção teehnica e taclica da
arma será reduzida ao estrictamente necessari 0 para o desempenho de suas funcç.ões especiaes e exigido pela sua qualidade militar. Na engenharia as tres proYas sãc •ó'brigatorias
para todos os sargentos d•P companhia.
§ 1•. Os concorrentes com •ó' curse completo das eSIColas
regimentaes sNão dispensados de exame theoricÜ', de accôrdo
com c decret•6 n. 10.1!18-; de abril de 1913; t.odos são obrigados á prova pratica; a prova esp•ecial é obrigato·ria para
todos nos coólncurscs em que fôr exigida.
§ 2•. Os concursos para ~· sargento corneteiro e 1• sargento musicc serã•ó' feitos de accôrd 0 com o aviso 1 . 16!}, de
31 de dezembro d•e 1914.
Art. 69. A inscripr;.ão para o concurso será feita no
r,orpo por simples pedioo verbal ao ccmmandante de companhia-; esquadrã•ó' ou hatJeria·,- que remetterá a rela~ã 0 dos
inscriptcs ao fisral do corp(}, para os devidos fins.
De posse dessas relações-; 0 c•ó'rnma.ndtlnte do corpo as
fará publicar em bolPtim, designado o dia inicial das provas
e a commissão examinadora.
Art. 70. Nó' caso rm que nenhum cabo se apr·esente a
concurso para o preenchimento de uma vap,a de 3• sarg-ento
ou que tenham sido inhahilitados os que se tiverem inscripto,
pndPrão concoôrl'E'r os ansneçadas e soldados de bom comportamento·, qute tenham pPlo menOos um anno de instrurção e
aptidão pa.ra '6' serviço militar.
Art. 71. A elas~ificar,.ã 0 será feita pPlc numero de grãos
e só será valida até nOi\'O concurso.
Os c•ó'ncurrentes que se Julgarem prejudicados poderão
reclamar ccntra a classificação-; por intermedio de seus commandantes de companhia.
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Neste caso-; o commandante d1ô corpo providenciará como
fr'\r de Justiça;; podendo até nnnullar 0 concurso.
Art. 72. A promó'cão a 3° sargento será feita srgundo a.
ordem de classificação n0 concurso. O preenchimento dos
ouh<ó's postos de sargento será feito na ordem hierarchica
por escolha-; mediante proposta do cnmmandante àirecto e
approvação cltó' commandante do corpo. Os sargentos de
saude-; veflerinario-, artífice, hem como os especialistas da
('•Dgenharia só podrrão passar para 0 utra class~ P'ó'r transf·erencia, si em concurso, realizado em época normal·, tiverem
sido classificad,tis acima dos g-raduadns ou soldados concurrentes e por promoção sP tambem-, em concurso normal-; forem
appi"ó'vados n 0 que cnnsfitue a parte pratica ou especial da
classe para a qual prPtender~'m srr transferidos. Ana.logamente se prorede.rfl com os sar~?entos das drmais classes que
quizei'em passar para as dP saudc-. vrterinario ou artífice.
A' vag-a de sargent'ó' a,iudante concorrem todos os primeiros sargento!" do ctH·po, com Pxcepção dos musicos e
artífices.
Art. 73. A prom'ó'ção a 3° sargento importa para o promovido na obrigação de SPrvir pelo mrnos por mais dons
annos. f.erminad'ó' 0 sru tempo de 9f>J'Viço.
Art. 74. A commi~sã 0 examinadnra no concurso para
sarg-1mf.o será comp'ó'sta do fiR~Cal do corp();- cnm 0 presidente,
de um rapitão e de nm subalterno para isso nomeados pelo
rommandante.
Qnand•ó' 0 concurflo fl\r para sargentos cie saude, veterinaria·. intlmdenria e artifires. o snhalterno flerá rMpectivamente fluhstitnid 0 pelo medir~ vef.rrinario, int.endente e o
njudante.
Art. 75. As vagas de c11bos serã 0 preenchidas peM's
anspeçadas e snlciados; que trnham recPbido instruccão até
Pxame de escola df' companhia por mei1ti riofl concurso semr>Jhant.e ao que fica estahderimr>nf.o p~.rn os cabos na promoçã'ô a :l" sargPnto.
Art. 7ô. O sargento ou cabo transf~rido-; por qualquer
motivo·; de uma arma para ontra só podPrá cnnservar ·ô
post 0 na ur.irlade Pm rrue fl\r incluirlo-: sr houver vaga, fa7.rndti f'XamP dns matm·i:1s qu11 cnm:tihwm 0 concurRo rle q11e
h·ata f'.st.e r.n·pitnl•r. trinta dia~ depois da arm~s·entação. No
caso de sflr inhnhilitarlo-. tN·:í baha do posto.
Art. 77. 86 podrrão ser g-raduado,; pm anspeçaria os s'l'ildados promplos Que saibam lêr, rsr.rfwe~ contar correr-tamente e tPnhnrn htim rnmpol'tamPnto.
TIA Ef'lr.ni.A RF;t_1L\TENTAL E llA DIBT.TtYI'HECA

Art. 7R. Rm •·ad,a corpo de tropa haverá 11Tna escola. Que
funccionar:í rle acrôrdo com a~'l disposi<:fies do art. 1o do regulamr·nto pal'a 11~ institutos •ni!if.al'""' rlr ••nRino, npproyrufo
rwr derretn n. 10.198, rir abril de 191:-l P altrado pelo deo'l'd·o n. 10.R:1?--. rie ?6 dP m:n•:o de 1!JH.
O ensino nf'ss:-~ esroln sf'rrí fPitQ. dr ~rcrkdo com os. programnmH! para o ensino nas 1\Scolas', reg1mentaes organizados
pelo Estado Maior do Exercito.
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Art. 79. As .aulas funceionarão diariamente, excepto ás
quartas-ferras-, sabbados. domingO!S e dias felr'iados; das 19
ás 20 112 hQras.
Art. 80. O commandante da unidade nomeará, med~ante
proposta do director, feita de accôrdo com os commandantes
de companlHa; tantos aspir,antrs. sargentos 0 u outras praças
b.abilit.adas para c.uadjuvantes do ensino, quantas forem as
turmas de 20 alumnos. N,as escolas em que a frequencia diaria attingir a 100 alumllws poderá ser nomeado um offieial
ou_ aspirante que se encarregará do ensino de uma turma
adrantada. substituirá o director nos seus Impedimentos e o
auxiliará na direcçãJ da escola.
·
. Art. 81. A nota de exame e disposições a ella relativas
serão reguladas pelo que se acha estabelecido nos · oubr06 estabelecimentos de ensino militai'.
Art. 82. Será severamente punido todo alumno que não
comparece'r ás autas sem motivo justificado.
Art. 83. Os auxiliares de ensino terão a seu cargo principalmente o ensino dos analpha}letos.
Art. . 84. O!S commandantes de companiLia jlloompanhario
com solicitude o ensino da escola e empregaríío todos os esforç.os e dedicacã,o para que no exame de instrue{(ão a sua
unidade rtão flpre~ente analphabetos. Com ~sse fim poderã(r,
de accôrdo com o respect'ivo director da escola, esealar praças habilitadas par a auxili,ar o ensino.
Art. 85. O director observará na escripturação da escola
os modelos adoptadL'"IS, organizará o$ pedidos dr que necessite
e proporá as medidas indispensaveis ao ensino.
Art. 86. O trancamento da matricula só poderá ser feito
por concluão do curso. pür exclusão das fileiras do Exercito
activo ou falta absluta de aproYeitflmento.
Art. 87. HaYerá annexa a c,ada escola regimental uma bibliotheca-, c·OIOPL'SLa esp.erialmente de livrus sobre assumptog
militares. hitoria c gcographia patria que ficará a ctargo do
director da escola.
Art. 88. Eta bibliotheca funcriunaTá em sala especial e
estará aberta nas hol';:~s que o commandante determdnar. podend.:o ser frequentada t.anto pelos officiae.s como pelas praças
da unidade.
Art. 89. E' prohihido conversar no recinto da bibliotbeca.
Art. 90. As despe7,.as com acquisição de livros, assignaturas de revistas milifflres. encadernação de brochuras, etJc,
correrão por conta da caixa do conselho administrativo dl&
rc.spect iva unidade.
Art. 91. O rcsponsavel por extravio ou inutilização de
qualquer lino ou artigo _da bibliot~eCill soffr_erá em seus vencimentos o desconto da !llllrportanCia respectiva-, ordenado em
boletim pelo comrnandante da unidade.
Art. 92. Haverá na bibliothec;a um catalogo de todas as
obras e um livro para registro da sabida e entrega de livros.
Art. 93. Para se encarregar do servico de entrega e recebimento de livros. o director da escola e_scalará. mensalmente um seu coadjuvante, a quem comp•e•tlrá registrar no
livro respediv•' lodo o movimento de livros e. communiear
inunediatamente ao LIIrertor. qualquer occurrencra que se dê
no rcl'ir1to da bibliotheca.
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CAPITUL) ill

Iosr.rucçõcs das diversas armas e s,t•viços

Art. 94. A instrucção da trüpa comprehende dWlS partes:
uma geral-; commum aos recr·uta.s dr~ todas as armas e outra
esP'ecial propria a c,ada uma destas.
INSTRUCÇ1\0 GERAL'

Amor da Patria, da Bandeira e do corpo a que pertencer
o recruta - Princípios gr1·aes de o:;ubnrdinacão e disciplina Virtudes militares exemplificadas: sentinwnto do dever, força
e vontade, amor á ordem, momlidade, obedifmcia, abnegação
coragem, pontualidade, presteza, decoro mil ilar, camaradagem,
etc .. - Organização gr-ral do Exereito e do servicü militar Hierarchia militar - Uniformes e distinctivos dos postos do
Exercito e da Armada. Continencias P signaes de respeito Designacão da unidade e formaeões super·iores a que pertence
o recruta - Nomes e residencias do8 officiaes do corpo a que
pertencer o recruta e ctas altas autoridades militares - Serviços geraes dos corpos de lr'Opa ·- Deveres g-eraes do soldado
- Deveres do reservista - Transgressões disciplinares e crimes - Princípios geraes de hygiene e asseio corporal - Limpeza dos alojamentos, camas, dependencias do quartel, etc. Gonducta no quartel, na rua, nos estabelecimentos publicos,
Jogares de diversões e vehiculos - Conducta em casos especiaes como os de doenca, licença, destacamento, guarda, plantão, patrulha, ordenanca, testemunha, etr.. - Conducta perante
as pessoas e aut'Oridades civis - Conducta em viagem por mar
e por terra - Conducta com os prisioneiros e feridos - Ordens, pedidos, requerimentos, partes e queixas - Canções militares - Conhecimento dos principaes t-oques e signaes Vencimentos militares - Tabellas de uniformes e de rações
- Modo de usar o uniforme - Nocões rudimentares de geographia e historia patria e militar.
Gymnastica e exercícios livres e com apparelhos, de accôrdo com o respectivo regulamento, corridas, jogos sportivos.
Orientacão de dia e de noite - Avaliacão de pequenas distancias sem instrumento.
INFANTARIA
ESCOLA DE HEUilU'l'AS

I

Tnstrüceão geral.
Il

Nomenclatura, limpeza e trato do fuzil. Noções de tiro:
phenomenos passad'Os na arma e no espaco; descripção dos
alvos regulamentares, recompensas de tiro (R. T. I.).
Composição e modo de funccionamento da munição.
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Descripção · do terreno e influencia de sua fórma e natureza sobre a .efficacia do tiro individual e conectivo.
Nomenclatura, limpeza e trato do equipamento; modo de
equipar.
.
Ferramenta de sapa, sua descripção summaria, modo de
conduzil-a e empregai-a na construcção de uma trincheiraabrigo e defesas accessorias.
Rudimentos do serviço .em campanha; recepção e transmissão de ordens; serviçQ de segurança em marcha e estacionamento; diversas especies de estacionamento; armar e,. oi.esarmar barraca; cúidados com o armamento, equipameqto e uniformes no bivaque; s-erviço no bivaque.
Noções sobre o combate- de infantaria até a companhia.
UI

Instrucção individual, com e sem arma; educação do
passo quanto a amplitude e velocidade; marchas de instrucção.
:Formação da fila e da fileira; alinhamento e contact<1 na fileira. Formação da esquadra. Entrar e sair de fórma. Formação do pelotão (R. E. 1.).
Marchas de treinamento.
Esgrima de bayoneta, parte preparaooria (I. E. B.) .

IV
Ordem aberta. Exercícios da esquadra e do pelotão, em
ordem unida e aberta. Instrucção individual do atirador (R.
E. 1.).

v
Tiro de instrucçãQ (R. T. I.).
Observações

A instrucção de recrutas durará 12 semanas, a contar d<1
começo do anno de instrucção.
A progressão a seguir na instrucção é determinada pelo
commandante da companhia, que organizará semànalmente um
programma detalhado, deixando, porém, certa margem á iniciativa dos officiaes encarregados da instrucção.
P~ra a execucã0 do ensino deverão ser observados os regulamentos, guias e instruc~ões em vigor.
Desde o começo atacar-se-hão simultaneamente todos os
p.ontoo da instrucç.ãu.
INSTRsUCÇÃO DE PRAÇAS PRO~PTAS

Jnstrucção de soldados

A instrucç.ão de soldados promptus será ministrada durante o período de funccionamento da escola de recrutas e
comprehende-; além da recordação e aperfeiçoamento de toda
a instrucção dada nessa eseola. mais o seguinte:
Gymnastica nos apparelhos. Esgrima de baiunelfta em
combate. Applicacão da avaliação de distanoias e sua me-
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dida. com v Lelemelti'IO. Signaleiros. Patrulhias de ®mbat.e.
seus d":Ve_!'es no e~ljare.Cimenro, reconhec,imento e ligaf.i.ã04Transnnssao dt' ordens escriptas e verbaes; transmissão de
ordetUs de boca em buca; nas linhas de atiradores e no servif.iO
de segurança em marcha e est;wionamento. Tiro em continuação: Desrnvolvimento do servico em campanha. Marchas
de tremamt'Dtl!. Orientacão.
Os exercícios de campo devem 81er executados com equinament.o completo, inclusive ferramenta de sapa e barraca.
Os soldados artífices e ferradores reC'P1berão a instruccãu de
praças promptas, sem Pt'ejuizo do desempenho de suas funtções especiaes. Ül:' erneie'iros e tambores serão especialmente exercitados em sig·naleiros; tt·ansmissão de ordens e
~valia(,ião de distancias.
Jnstrucção de anspeçadas e cabos
A instruc~.:ão de anspuca~ e cabos comprehende:
Commando da esquadra em ordem unida e aber~. Conducta na offpnsiva e defensiYa; aproveitamento do terreno.
Fiscalização da :wtividatle do atirador em combate. Command
de patrulha dP esc.larecimento-, rieconheCiime:nto e ligação.
Emprego e nomendatura da ferramenta d'? sapa. Aval~acão
elas distancias médias e sua medida com o telemetro. Servil}l!
de .segur.anca em marcha e cstacionam~<•nto. Leitura de rartas.
Confccçiio de liguiros c1·oqu1s. Cummando de pequen(><S posttJS. Conservaç:io do material de campanha.
Noções de taetica de infantaria até a compj!lnhia. Noeões
sobre os regu lame,ntos em geral e os diversos codigos especiaes. Noções de administr.ação. Conhecimnto perfeito de
seus deveres geraes e de suas espeti.alidade.
A instrucr;ãc• de anspeeadas e cabos será ministrada
por urn official, podendo a parte relativa á administr,acão ser
confiada ao 1o sargento da companhia.
Os cabos de ~ude além da instrucção de tiro receberão
a instruccão de sua especialidade, ministrada pelo medico do
corpo.

Instrucção de sargentos
A insll'ucl,iãó de sargentos comprehende:
Commando da secr;.ão e pelulão. em ordem unida e aberta.
Evoluções da companhia. Comrnando dú fogo em combate.
Disciplina do fogo.Conducta na "ffensiva e na def,ensiva. Fogo
contra cavallaria. Servi<;:o de segurança "m marcha e estadonamento. Serviçt'S de acampamento e b1vaque. Cummando dos
pequenos postos. Escl,aredmento, vec.onhecimento e ligacão;
f:'ignaleirús; commu:n•icações telephoni·ca..,. ConSitruC~~;ãü de
trincheiras: tr'açadns e IJPI'fié" regulamentares; defesa;s accessorias.
Avaliação das médi,as e g1·andes distancias. Avaliação apJ•licada. Medida das distancias Cllm t.elemetro. ~
.
Gyumast1ra. Esgrima e baWlll•ta. Or·Ipntaçao de di.a e de
noite. Orientacão com a bussols. Topograpbta m~lit.ar. Le,·antarnentos expditos.; confeccã" de croquis. Le1tura de
carbas.
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'f h cor ia elementat· do tiro individual e collectivo, Exerciciüs de tiro. Serviço dos alvos no stand e no campo. Registro
do remllado do tiro individual e c,ollectivo. Resolução no terrçno de themas tacticos simples. de seccâo e pelotão. Exercicios de quadro. Nocõ~.s de tactica de Infantaria até ao biatalhão. J!jstudci commentado dos regulamentos da arma.
. ·Nemenclatura detalhada do armamento, equipamento, munição. e instrumental de sapa. Servicos administrath-os do
corpo; especialmente da companhia. Organização do Exercito.
Mobilização.
ESC:Of"\ DE 00.:\lPANHIA

A instl·ucçã.o de companhia será dalta pessoalmente pelo
éap·itão. de accôrdo com os regulamentos adaptados; e comprchende:
Execução em conjunto dos movimentos ensinados no periodo anterior. !\I awhas de treinamento. Marchta em acoolerado. Marcha ao assalto. Fogo contra a caV~Ullarla; e tudo
mais que consta do respectivo regulament.o de exercícios.
Linha de atir.adorPs: sua formação, ma;mhas e evoluções; occupação de urna posicão, combate na offensiva e na
defensiva: marcha de uma linha de atir;~dores ao assalto.
Oonbtrucção de trim h eira-abrigo c de apoio para a arma;
pon~aria collcctiva contra aiYos de oombai,e e reparticão do
fogo eontra os mesmos, e tudo mais que consta do R. E. I.
Serviço de segurança em marcha e estacionamento-, -de
dia c do noite. Patrulhas de esclarecimento. reconhecimento
e _Uga,;fto.

Educacão da vista na dcSicoberta de ah,os de combate, a
distancias médias; aYaliação das distancias a que se acham
esses alvos.
ne.senvolvimento e aper.!'ciç~amento da inslrucção reguia.men:.ar do tiro.
E•sgrima de ba;roncf.a em combate.
Obse1'vações

.\ es<"ola de t'cnnpanhia dura oito semanas c nclla tomam
parte todas as praça~. antigas ·C novas, todos os graduados,
sargentos e officiaes.
Em cada sema.n~ h;IVcrá, pelo menos, ym e~ercicio de
marcha. [';os exercicios de campo os homens levarao o equipamento completo.
Diariamente os commandantes de companhip farão chegar ao do batalhão uma nota explicativa da instruccão ppra
o dia seguinte com designação do Jogar em cyue dew· ser dada.
afim de que elle a possa fiscalizar.
A instruccão de compànhia oontinúa após o respeôtivo
exame de instrucção, sobretudo no que se refere .á prepararlão para o combate. sempre que não h<Juver exeorc1cios das
Únid~do(',s superiores.
Os exercícios de combat• serão feitos suppondo sempre
uma determinada situação tacticp. Os tiros de comiJ.ate serão
realizados em épocas marcadas· pelo regulamento.
Poder Executivo - 1916- Vol. II.
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INSTI\UCÇ.\0 DE R\TALIL~O

A instrucção de. batalhão começará logo devois de terminados os exames de companhia, visará es•pecit3Jmente o combate em ligaç..ão com as outras armas. será dada no campo; e
eomprehende:
Form~ções de batalhão; passagem de uma formação a
outra; marcha do batalhão nas diversas formações. Marcha
de parada.
Desdobramento do batalhão; marcha e evoluções do batalhão desdobrado; repulsa a um ataque de cavallaria.
Desenvolúmento do batalhão para o combate. Combate
na offensiva; o batalhão apoiado nos dons flancos, no €iXtremo da linha do regimento, ou isolado. Oc<ecu!Pacão de uma
posição: combate na defensiva: abandono da posição; passag<"m ú offPnsiva. Combate ú noitP. Coustrucção de entrincheil'anwutos. Comhato t'lll ligação eom as outras armas.
Serviço de segurança em marcha; segurança de um sector de batalhão; pateulhas de offici.al de infantaria no reconhecimento do terreno e das posiç.ões inimigas. Construcçãu
de frentes entrincheiradas c suas defesas accessorias. Passagrns de curso de pgua. Embarque e desembarque em estmdas de ferro. Se.rviço.s de acampamentos e bivaque. Cozinha individual.
Desenvolvimento completo e aperfeiçoamento da instru·
cçã1o regularnentjar do tiro.
Observações

'

O periorlo de instrucção de batalhão dura quatro semanas; mas a inst.:-ueção tactica continúa até ao fim do anno d3
.Justrucção.
'
Dur1ante esse periodo procede-se ao exame das cadernetas de avaliação de dist&ncias.
Todos os exercícios de combate obedecerão a um thema
tactico-, senrio o inimigo sup.posto, figurado ou representado.
O serviço ~e segurança re,a!izar-se-ha tamto de dia como de
noite.
EXEllCIC!OS DE l\EUIMENTO

A im;trucção do regimento tom Jogar logo depois dos
!.'Xames de batalhão c comprehende:

Formações do regimento; marcha nas diversas formações; marcha de lHU'ada. Desdobramento; movimento do regimcllto desdobrado.
Combate na offcnsiva; ataque a uma posição fortificadà
de campanha. Occupação de uma posição; combate na defensiva. Combate á noite. Serviço em campanha.
Observaçúes

Os exm·cw1os de regime11.to duram 15 dias e realjzanuc
tws campos de instrucção ou em terrenos que offereçam o
espaço ncc·essario ao completo • desenvolvimento das ope.
rações.
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~ exercícios de combate obedecerão- sempre a uma
determinada situação tactica. podendo o inimigo ser sup.
posto, figurado vu ?'apresentado (R. M. E.). Quando fôr
possível, colilstituir.se.ha, para os ultimos exercícios, um
destacameato mixto de base de regimento, afim de família.
rizar os commandantes com o emprego das outras armas.;

EXERCICIOS DE BRIGADA

Em seguida ao período de iastrucção do regimento, ou
immediatamente antes das manobras, a brigada fará oito
dias de exercícios. para o que se lhe juntará a necessaria
cavallaria de exploração.
Esses exercícios serão feitos contra inimi,go figu1rado ou
representado, no .duplo a~specto offensivo e def~nsivo, yisando em especial os movimentos associados de frente e de
flanco.
1\IETRALHADORAS
ESCOLA DE RECRUTAS

I

, Instrucção geral..

u
Nomenclatura, limpeza e trato do mosquetão e da meteu.
Ihadora. do equipamento dos uniformes e do arreiammdo.
Serviço de cavallariça; forrageamento, trato e limpeza
dos animaes. Cuidado com os animaes em marcha. JIJ.O acam.
pamento e depois de um exercício. Cuidados com os cascos.
Divisão do cavallo. Conhecimento das molestias -mais communs no ca.val!o o no muar e seu tratamento de urgencia.
l\lodo de encilhar e arreiar os animaes.
Noções sobre o tiro. Descripção dos alvos r11gulamenta..
res. Recompensas do tiro. Composição e modo do funccio.
namento da munição. Descripção do terreno e influemcia de
sua fórma e natureza s.ohre a efficacia do tiro.
Ferramenta de sapa; sua descripção summaria. modo de
conduziLa e empregai-a na construcção de um abrigo ligeiro
para a metralhadora e das defesas accessorias.
RudimeNtos dos servir;os em campanha; modos de prc.
parar o equipamento e de equipar; recepção e transmissão
de ordens; bivaques; armar c desarmar barraca; prander os
aNimaes na corda e DIO armei do bivaque; cuidados com o ar.
mamento, equipamcR{o, liniformes e arreiamento no bivaque;
serviço no bivaque..
·
Noções sobr'3 o papel das metralhadoras em combate.
III

Instrucção individual sem arma e com arma; educação
elo passo quanto á amplitude e velocidade; marchas de in.
strucção. Formação da fila e da fileira; alinhamento e (lon-
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tacto; eonversões; passar de uma formação á outra. Eiltrar e
swhir do fórma.
Marchas de treinamento.
Esgrima de baioneta (preparatoria).
IV
Insl.rucção com a metralhadora.
. CoNhecimento do material; funcções dos serventes; serVIÇO da metralhadora em ncçfio. TRstrucç.ão do po11Laria; escolha dos apontadores.
Trato e exame do material. reparações de urgencia.
Montar a metralhadora pwra o tiro; desmontaLa para a
marcha.
Cat·rcgar c equipar os animaes.

Escola do candue,tor. Arreiar c cnfreiar os animaes;
a.iuslar o atJ:reiameNto; apreseNtar o aLlimal, conduzil-o a
passo e a f,ro-te; fazer alttl; voltas; recuar o a:aimal; passagem de obstaculos; marcha de instrucção.
VI
Escola de seeção eom o material úe metralhadoras. :Formações e evoluções; accionamcutos; rnarohas de instru.cção e
de treinamento.

;vn
Iustrucção de tiro com o mosquetão scgm1do o R. T. I.
até o tiro i11.dividual de iw.strucção.
Instrucção de tiro com a metralhadora.

Observações
A instrucçã.o de recrutas e da sub-unidade (secção) du.
do começo do anno de
ü.tstrue.cão.
Desde o começo aLacar-seJti:io simultaueamer-tte todas as
partes da I a V e VII; oito semmms depois iniciar.se-ha a
insLrucção da parte VI. combinadé~mente com as anteriores,
na medida do necessario.
Para a ililstrucção da parte VI as pracas promptas CONcorrem com os recrutas.
A progressão a seguir na insLrucção é uma das attribuições do commaNdn,nte da companhia. que organizará semanalmente seus programmas detalhados. deixando uma certa
margem á iniciativa dos officia:es encarregados da instrucção,
Desde os primeiros dias de instrucção convém fazer alguns tiros com mu,nicão de guerra, afim de que os recrutas
:vejam o funccionamento da metralhadora.
rarl't d.czeseis semanas, a contar
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.
E' no período da instrucção de roorutas que a companhia
faz seus tiros de instrucção.
Para detalhes da instrucção seguir-se-hão os regulamentos. guias e instrucções ·em vigor ..
INSTRUCÇÃO DE PRAÇAS PRONlPTAS

Instrucção de soldados

A instrucção de soldados promptos será ministrada durante o período do funccionamento da escola. de recrutas e
comprehende, além da repetição e aperfeiçoamento de toda
a in&trucção dada aos recrutas, mais o seguinte:
Gy~nastica em continuação.
.
Medição de distancia com o telemetro. Preparàção dos
·signaleiros, estafetas, exploradores e agentes de ligação.
Modo de inutilizar o material de me>tralhadoras. Esgrima de
baioneta (de combate).
lnst1'ttcção ae anspeçadas e cabos

Commando da metralhadora; conducta na off.eiJJSiva c na
aefensiva; aproveitamento do terreno. Tiro com 0 armamento
portatil. Esgrima de baioneta. Conhecimento dos codigos e regulamentos vigentes para a arma. Nomenclatura completa do
material. Serviços de estafeta, explorador, observador e
agente de ligação. Noções do serviço de ferrador e noQções de
veterinaria. Avaliação das médias distancias; telemetria. Noções de administração e escripturação militar. Serviço em
campanha. Conhecimento perfeito de seus deveres geraes oe
de suas especialidades.
InstJrncção ae sm·gentos

Commando da secção; evoluções· e tiro; serviço em campanha; commando de fogo; condur;ta na offensiva e na defensiva; serviço de segurança em marcha e em estacionamento; acampamentos e bivaques; serviço de exploração, reconhecimento e observação.
·
Signaleiros.
·
Fortificação do campo do batalha; traçados e perfis regulamentares para metralhadoras; defesas accessorias.
Gymnastica e esgrima de bayoneta.
Topographia milHar; leitura de rartas e confecção do
eroquis.
'
Avaliação de distancias; telemetria. Noções completas sobre o tiro. Exercícios do tiro com ·o armamento portatil. Serviços dos alvos no stand e no campo.
Resolução de themas tacticos simples. Exercícios do
quadros.
Noções de taclica de infantaria até o batalhão; papel das
metralhadoras.
Nomenclatura detalhada do armamento, equipamento, ar;reiamento, munições _e instrumental de sapa.
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Serviços administrativos e escripturação militar.. espê ...
cialmente da companhia de metralhadoras. Organização delalhada do Exercito.
Conhecimento geral de todos os regulamentos e codigos
~m uso no Exercito e detalhado dos que se referem ás metralhadoras e infantnria. Mobilização da companhia de metra..,
lhndoras.
EBCOJ,;\ DE COMPANHIA

A instrucção de companhia será dada pessoalmente pelo
necôrdo com os regnlnmentos ndoptados,

~~n cch!mandante, d~
n eomprchende:

Formação e evoluções da companhia sem o material do
mef.r:1lhadorns. Proseguimento elo tiro cohl o armamento portatil. Esgrima de baioneta.
Composiç.ão, formações .0 evoluções da compnnhia com o
m:lterial de metralhadoras.
Acciorwmentos. Serviço de tiro. Observação; transmissão,
(lo commando á distancia.
A companhia no combate offensivo e defensivo; recdnhee ~monto do objectivo c escolha da posir;ão de tiro'; occupação
da posição; segurança immediatn: observação de tiro; condncção do fogo; scrvico de rcmuniciamenLo; abandono c mudança de posição.
Serviço em campanha. marchas, acampamentos, bivaques,
serviços de seguran1;;a, exploração e ligação, passagem de cursos
de agua, embarque e desembarque em caminho de ferro, preparo rlas posições fortificadas do campanha.
Paradas para as revistas c inspC'C!.:ÕCi'l, com e sem o matorial de metralhadoras,
Continuação da educação moral.
Episodios de brilhantes acções de metralhadüras.
Exercícios tacticos da companhia em ligar,ão com a infnntaria, real ou figurada.
Preparo tactico dos quadros: tbemas tactieos nü terr.eno
com a tropa e com os quadros; t.lwmas tarticos sobre a cart.a;
jogo de guerra.
Observações
'!\. escola de companhia dura oito semanas e nclla tomam
parte todos os soldados, antigos e novos, todos os graduados,
sargentos e officiaes.
A escola de companhia tem dous fins: adestrar o pessoal
na manobra, na disciplina de fogo, emfim na pratica da execução technica de todos os serviços; habilitar seu commandante a bem conduzil-a em campanha, preparar e dirigir o
fogo.
Nesse período preparará o commandante da companhia.
suas secções para o emprego isolado, em casos excepcionaes.
Nüs exercícios de combate, com ou sem tiros reaes executar-se-hão croquis, indicando as diversas phases da a~ção·
nas marchas, os graphicos correspondentes.
'
Os exercic~os de serviço em campanha serão sempre feitos com o eqUipamento completo •. Os cargueiros de munição
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serão equipados com o peso correspondente ao dà munição
quo devem conduzir na guerra.
As marchas nocturnas serão executadas desde que a
instrucção de marcha estiver sufficientemente adeantada.
A instrucção da companhia continúa mesma depois do
exame, sobretudo no que diz respeito aos serviços em campanha e ao tiro.
Os concursos de pontaria e os tiros de combate realizarse-hão nas épocas marcadas pelo respectivo regulamento.
CAVALLARIA
.. ESCOLA DE RECRUTAS

I

In strucção geral.
II

Nomenclatura, limpeza e trato ao armàmento, do equipamento, dos uniformes e do arreiamento.
Forrageamento, trato e limpeza dos animaes. Cuidados a
dar aos cavallos em marcha, no acampamento e depois de um
exercício ou de uma marcha. Cuidados dos cascos. Divisão
do cava !lo. Conhecimento das molestias e accidentes mais
communs nos cavallos e seu tratamento de urgencia.
Modo de encilhar c desencilhar; enfreiar e desenfreiar .·
Noções sobre o tiro; descripção dos alvos regulamentares;
recompensas de tiro. Composição e modo de funccinamento
da munição; explosivos e seu emprego.
Rudimentos do serviço em campanha. Modo de preparar
o equipamento e de equipar. Bivaque. Recepção e transmissão de ordens. Noções sobre o serviço de exploração e reconhecimento. Armar e desarmar barraca. Prender os animaes
no anel e na corda de forragem. Cuidados com o armamento,
equipamento, uniformes c arreiamento no bivaque, acampamento e acantonamento.
Emprego da ferramenta de sapa. Construccão de um
abrigo ligeiro. Noções do papel da cavallaria em combate •.
UI
Escola a 1lé desarmada - Posicão do soldado. Formaturas
da escola. Voltas a pé firme. Marchas de instrucção. Voltas
em marcha. Movimentos em accelerado. Alinhamentos. Passagem de uma formação á outra. Conversões. Entrar e sahir
de fórma. Continencias.
Escola armada - Nomenclatura succinta, manejo e empre-go do mosquetão, lança e espada. Repetição dos exercícios
da escola desarmada.

IV
Gymnastica Exercícios livre-s e com appnrelhos, espccia(ls para tropas montadas.
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v
lns.trucção cqnest1·c - Comprehende de um modo geral
o se·gumte: apresentar um 1a.n1mal, c.onduzil-u ao picadeiro.
FOl'matura da escola dn rquitação. 'Montar e apear. >Saltar a
cavallo e saltar em terra. Posição a cavallo. Manejo
das redeps. Acção das pernas. Emprego das espo,ras.
ComblllaÇião das ajudas. Pôr o cavallo em marcha e
dPl<'l-o. Gymnastiea a ravallo, a pé firme e em marcha. Volteio. Tomar a pista. Trote curto e largogalope. Trabalho com dis1tanci,as. Mudanças de mão.
Voltas e meias voltas. Marchar em circulo. Recolher o cavallo. Recuar. Piruetas. Ladear. Trabalhos com estribos.
Trote elevado. Figura.s. Saltos e passagens de obsrtacul/o.
Trabalho em conjunto. Eswla armada. Manejo e emprego .das
arma!' a cavallo em todas as andaduras.

VI
Rscoln de 1wlollío a 1lé - Composição e :formação de pelo! iio. Mai't'.lins de instrurçiio. ·Conversõrs e mudanças de dircc(:iio e frente. 1\fudanç,as de formações; rupturas e desenvolvimentos. Ordem aberta. Instrucção individual dos atiradores. l\Iovimcntos da linha de atiradores. Tiro de instru-

ceiío.

VII
Escola de pl'lotão a carollo - Formações e evoluções.:
1\lontar e apear. Marchas em todas as andaduras. MarchiRS de
mstrucção e trenamento. Conversões e mudan!lR-s de direcção e rrente. Reunir e alinhamento. Cargas. Combate a pé.
Serviço em campanha.
Obscl'vaçõcs
A instrucç.ão de recrutas c escola do pelotão durará 20
semanas. a contar do começo do anno de instrucção.
DPsde o .rolllC\:0 atacar.:sc-hão simultaneamente todas as
parte,: T a V, até o prepa:ro dos recrutas. iniciando-se·,. em
seguid,a~ a in.strucção das partes VI e VII; em que poderão
concorrer as p·raça.s promp!l,a.s.
A progressão a seguir na instrucção é uma das attrilmições do rommandante do esquadrão. que organizará sem,annlmente seuf" programmas, deixando umn certa margem á iniciativa dos officiaes encarregados da instrucção.
A insfrucção equesltre n1ão soffr·e Interrupção. Os cavallos mais hem trabalhados e mansos do esquadrão pertencel'ão á escol.a de recrutas.
Para os detalhes da instruc,ção seguir-se-hão os rcgulameiJtos; guias e instrucções adoptados.
ll\'RTIIT'fY).~O

DE PR.\ÇAR PROMP'I'AS

Tlls~l'ucção dc

soldados

A instrucç·ão de soldados promrptos será ministrada dutrn.nte o p!eriodo de funccionamento da escola de recrut~as.
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. . Ella comrprehende a repetição, desenvolvimento e o aper·
fel()Oamento de toda ,a instrucção dada aos recrutas e mais o
seguinte: p['epanação dos estafef.als, telepbílniJSftasl. e)!!ploradores e signaleiros; avaliação de distancias com instrU!lllento;
orientacão. Serviço em carnp,anha. Conhecimento do terreno
e sua utilização militar. Desenvolvimento e aperfeiçoamento
do tiro. Marchas de dia e de noite. Noções do socviço de ferrador e noções de veterinaria; instrucção espec~l de equitação para os melhores cavaHeiros. afim de halbilità.l-os a
montar os animaes de remont,a e os difficeis do esquadrão.

Instrucção de anspeçadas e cabos
Commando de esquadra. Noções mais desailV10l!Yii4ia);
sobre o tiro. Conhecimento detalhado do serviço da armta até
a escola de pelotão. Oodigos e regulamentos vigentes para a
arma. Serviços e Pstafeta, explorador e agente de ligação; pratica de avaliação de distancias; manejo de pequenos telemetros. Serviço de patrulhas. esclarecimento, reconhecimento e
ligação. Serviço de segurança em marcha e estacionarnento.
Destruição de obStaculos com e sem explosivos. Noções de
!l•lngraphia, telep·honia, hippologia. Signaleiros. Equitação.;
J,eitura' de cartas. Serviço de ferrador e noções de veterinaria. Conhecimento perfeito de seus deveres ger.aes e dos diversos serviços que podem prestar. inclusive os de suas especialidades. Noções de administração e CSCli'ipiLuração m~
litar.
Instrncçiío de sargentos
Commando de pelotão a pé e a cavallo. Oonhecimento
gr1•al de todos os regulamentos c codigos 'em uso no Exercito e detalhado dos que se referem especialmente á cavallaria: serviço de campanha. Topographia militar; leitura de
cartas; levantamentos expeditos e confeoção de croquis; equitação; bippologia; serviços de signaleiros, telephonistas, telenwtJ·ista c telegraphista.
Orientacão de dia r de noite. Construcção de abrigos e
trincheiras. Utilização dos accidentes do terreno. Exeroicios
de pelotão em ordem unida e dispersa. Serviço de communicações. Organização det:tlhada do Exe'N'.ito; mobilização d'e
esquadrão; administração e escripturação militar do es,quadrão. tiro e esgrima, resolução de themas tacticos simples;
exercicios de quadros; conhecimento perfeito d'e suas attrihuições e das dos officiaes subalternos.
Os sargentos e caibos mais babeis cavalleiros recebem a
instrucção especial de equitação e picaria de modos a poderem
montar os animaes de remonta e os cavallos difficeis do esquadrão.
·
··•: '1•'·'\!'1
Os sargentos e cabos de saude e veterinario. sargentos e
soldados aTtifices, clarins, cabos e soldados ferradores recebem
a instrucção de praças promptas na medida em que não prejudique o desempenho de suas funcções especiaes. Os clarins
são especialmente instruidos como signaleiros e agentes de
ligação.
ESCOLA DE ESQUADRÃO
~ões

.N. escola de esquadrão c.omprehende: ,Composição. formae evoluções do esquadrão. Serviç0 d'e seguran<:a em mar--
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cha, estacionamento e combate, isolado ou não õ em combinnçli.o com as outras armas.
Esquadrão a pé em combate contra a cava,llaria e contra
as outras armas; ordem unida e dispersa: desenvolvimento,
marcha e papel dos atiradores na. offens.iva e defensiva; reforcamento da linha de UJtiradores.
Carga em ordem unida, dispersa ou aberta. Esquadrão
em descob-erta. exploração e reconhecimento. Castrametração :'
bivaque. acampamento e acantonamento.
Passagens de cursos dagua; pontes improvisadas. Consfrucçã.o necessarria para transpô r um pa.sso de rio.
Construcção de entricheiramentos rapidos. Destruição
de linhas ferre as, telegrophicas, etc. Emprego de explosivos ..
Tiro collectivo com o mosquetão. Levantamento expedito.
Croquis. Signaleiros. Embarque e desembarque em estrada de
ferro. Continuação da. instrucção de equitação. :Marchas de
dia c de noite.
Prelecção sobre os factos da ndssa historià militar esp·erinlmrnte relativos á cavallarja.
Observação

X escola de esquadt·ão principiará no dia seguinte ao
exames de re1crutas e du;rará oito semanas.
A instrucção de esquadrão continúa mesmo depois do
Pxa1w• dl' ·CS((U:Hlei'ío..~nhrPiwlo no que diz respeito aos servieos em campanha e ao tiro. Diariamente os commandantes
de esquadrão apresentarão ao commandante do regimento uma
not.a explicativa da instruo~ão que tiverem determinado para.
o dia seguinte, com designação do Jogar em que deverá rea!i7.ar-sc. afim de que elle possa! fiscalizai-o.

r.nmpo~i(:ão. formac;õr,s ~" rvolncõc;:; elo rrgimento. Tirginwnfo o>mhrigadaclo. TIPI!irnento Pm rr,vh::ta: drsfilar.

Serviço de campanha: marchas de approximacão e formn.ções a. adoptar pmra o combate; combate de regimento contra a cavallaria e contra as outras armas: combate de combina~ão com as outras armas; combate a pé; descoberta, explornção, reconhecimento. segurança da primeira linha na divisão: serviço de protecção· de uma divisão de infantaria ..
Serviço de segurança de um regimento de cavallaria isoIndo, em marcha e estacionamento. Regimento-vanguarda de
uma brigada de cavaJiaria. Regimento de cavallaria nos postos
avançados. 1\larcha. bivaque. ::wamparncnto o acantonamento.
Rmbarque e desembarque em estradas de ferro e no mar.
Pa!'sagcns de CUTROS dagua.. Pontes improvisadas. Servi~n
opt i co c telcgraphico. SignalcirGs e telegraphistas. Exercícios
de quadro. croquis. levantamento expedito e organização do
graphic 0 de marcha. Fortificação paissageira. Themas tacticos.
A instrucção do regimento 11l'Íl!cipiarú npús o exame do
CS(Jnndrão c durnrá ((natro semanas.
A insfrucção do csquaclrão e do regimento continuará
flppoi~ elos rPspcd.ivo.~ rxnmrs clnrrmtc todo o anuo de inst.rncrão.,
·
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CORPO DE TREM
ESCOT..\ DE RECRUTAS

I

Jn!'ltrncçfío geral.
li
CC!m'ó' nn. cavallnrin.

UI

Como na cnvnllarinj supprimindo-sc o que diz resp•eito á
lança.

IV·
Como na cnYnllnrin.

v
Como nn cn.vnllarin.
VI

Como na caYnllnrin.
VII

Como na. cnYalbrin.
VIII
Esrnla (1,, rnndurtor - C:ondm:ir uma parf\Jha :í mão.,
Montar e apear. Governo da parelha desatrelada. Atrelar e
desntrelnr. Preparação c conducçã, de ca.rgueiros. 1\fló\'imcnto das viaturas atreladas em diversa>~ andaduras. Converfliíf's. FazPJ' nlto. Tran;;por nm ohstaculo. Rccnar. '!\farrhas
de instrucção f\ de treinamento. Gó'nduccão de viaturas rle
hol,;n. Df\scripçãn " nomcmclatnra das viaturas regulamentares. Equipamento e carregamento das viaturns. Trnbalhos do
scpnrnçfío das vinturns e dos arreios.
ESCoT~A DE PRAÇM:i PROMM'AS

Insfi'Ucção 'de soldados
A instrucção de s<61dados promptos será ministrada dnranf f\ o 1wriodo rl<' funrrionamrnto da escola de recrutas n
romprehende. além da repetição e aperfeicoamento de toda a
instruccão dada aos recrutas, mais o seguinte: preparação
dos estafetas: signaleirS~ e exploradores. Desenvolvimento
do serviço €m eampnnha. Marchas de resistcncia de dia e de
noite. N>ó'ções do ferrador o vetcrinario.

lnstrncr:tín de ansper;adas e cabos
· Comvrehendo: o mesmo que na cn:vallarin; funccões de
chefe de carro.,
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Instnwção de sargentos
Conhecimento geral dte tod6s os r··egulamentos e codigus
em uso no Exercito e detalhado dos que se ref·erem especialmente ao tr~m; ,;crviço em campanha; leitura de cartas; equitação; hippologia; ~erviçns de signaleiros; telephonia e telegr·aphista.
Orientação de dia e de noite. Construcção de abrigos o
trincheiras. Commando de pelotão. Serviço de communicações e abastecirnenM'. Organização detalhada do Exercito.
Mobilização. Administração e escripturaçãú' militar do esquadrão. 'l'iro. Funcções de chefe de columna e de bagagem.
ESCOLA DE ESQUADRÃO

Divisão e composição do corpo de trem. Constituição ü
conducção das bagagens, das columnas de munições, dos comboios de vivNes c forragens dú's depositos de remonta movei;
das companhias de saude, trem de pontes. Serviço de abastecimento das tropas em campanha. l\iarcba e estaeionamcnto
das columnas; bagagens, etc.
Scrviç0 de segurança c defesa. de um comboio.
Transportes por estradas de ferro e v;as mariLimns c
flnviaes.
Pas!'la.gem de cursos de agua.
App\icar:.õcs do scniço em cnmpnnli::v( tllemas inet.icos;
c~el~cicios de quadros.
'
ARTILHARIA A

C:\ \'ALLO

ESCOLA DE RECP.TJ'NS

I

Inst.rucr,ão geral.
H

Nomenclatura, limpeza e trato LO armamento, portatil c

de arti\hal'ia. dn rquipamPnto, dos unifornws e do arreiam~nlo.

Serviço de cavallariça. Forrageamento. trato c limpeza
dos animacs. Cuidados a dar aos cavallos em marcha. no
acampamento c depois de um exercício ou de uma marcha.
Cuidados dos cascos. Divisão do cavallo. Conhecimento das
molestias c accidentes mais communs nos cavall<Js e seu tratamento de urgencia.
Modo ·ele en'Cilhar. arreiar e enfreiar os animaes.
Noções sobre o tiro. Funceionamento e effeito dos projectis.
Rudimentos do serviço em campanha. M<Jdos ~e preparar
o equipamento e de equipar. Recepção e transmissão de ordens. Bivaque. Armar e desarmar barraca. Prender os animaes na corda do bivaque. Cuidados com o armamento, equipamento. uniformes e arreiamento no bivaque. Serviço no bivaque.
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. EmJ~n~~·o tla ferramenta de sapa. Construccão de um
abrigo ligeiro para a peca; defesas accessorias. Noções do
papel da artilharia em combate.

111
Hscola a pé desannada - Posição tlo soldado. Formaturas
da escola. Voltas a pé firme. Marcas de instruccão. Voltas
em marcha. Movimentos em accelerado. Formação da fila e
da fileira. Alinhamentos. Passagem de uma formação á outra. Conversões. Entrar e sahir de .fórma. Continencias.
Escola arrn,ada- Nomenclatura succinta e manejo da espada e do revólver. Repetição dos exercícios da escola desarmada.
IV

Gyrnnastica - Exercícios livres e com apparelhos, especiacs para as tropas montadas.

Jnstrttcção com a peça - Co111hecimento e nomenclatura
sutccinta do material. Funccões dos serventes. Serviço da
peça não atrelada. Instruccão geral de pontaria. Escolha dos
apontadores. Instruccão especial dos apontadores.
Trato e exame do material. reparações urgentes e máJ1ohras de fol'ça.
Co.nhecimento, manejo e trato das munições.
Carregamento e equipamento das viaturas.
Modificações no serviço da peça para o tiro real.

VI
lnsil·ucção eq-ucstrc - Comprchende de um modo geral
o seguinte: Apresentar um animal. conduzil-o ao picai:leiro.
l•'ormatura da escola de equitação. Saltar a cavallo e saltar
em terra. Posição a cavallo. Manejo das redeas. Acção da~
pernas. Concordalllcia das ajudas. Por o .cavallo em marcha.
e tlctel-o. Gymnastica a cavallo. a pé firme e em marcha.
Volteio. Tomar a pista. Trote curto e largo - Galope. Trabalho com distancias. :Mudanças de mão. Voltas e meias
voltas. Marchar em circulo. Recolher o cavallo. Recuar. Ladear. Tt·abalhos com estribos. Trote la.nca:do. :Figuras. Emprego da espora. Trabalho de campo. Saltos e passagem de obstaculo. Trabal•ho em conjunto. Escola armada.
Manejo e emprego das armas a cavallo.
VII
g~cola de couduetol'tJs - "\rreiar e ajustar o arreiamcnto.
Conduzir uma parelha á mão. Mont·ar c apeiar. Governo
da pa1·elha desatrelada. Atrelar e desatrelar. Movimento das viaturas atreladas em diversas andaduras. Conversões. Fazer alto. Passar um obstaculo. Recu)llr. Marchas
de instrucção.
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VIII
l:.'sr:ola tle secção a pé - Formaturas. Evoluções.
de tiro :com armamento portatil. Instrucção
Jl<ccial dos apontadores.
IX
sLrw~1;ão

In-

es-

Escola tle secçiio Hlrelada - Formaturas. Evoluções.:
Accionamentos. Marchas de inst.rueção o de treinamento. J[lstrucção especial dos apontadores.

Obse1·vaçues
A inslrucçiio rlos recrutas e ~las sub-unidades (peça e
St:c(:ilO) dural'ú 20 semanas, a contar do começo do armo de
ins trucção.
Desde o começo ataear-se-hão simull.aneamente todas as
vartcs I a VI; 12 semanas depois iniciar-se-ha a instrucção
àas partes VII e VIII e quatro semanas mais tarde a da parte
IX. combinaclamente com as partes ,anteriores na meditia do
necessario. · A instrucção dos apontadores e a instrucção
cquestre dos artilheiros e condu~tores não soffrem interr-upção.
l'at·a a insl!'ue1:ã:o das v:H'les VII, V1li c IX, as pracas
vromplas eoueot'l'Clll cum 0 s recruta:".
Os conduetores só recebem a fnstrucção com o material
(]e artilharia u qwwto baste vara poderem desempenhar as
Juncr;<'íes üe scr\'Ulllcs cal'l'egaclor e municiador da p•eça e flervcúle cio eat'l'O de munieão.
A progressão a segu.ir na instrucção é uma das attribuiçüw' .:lo cummamhmlc de bat~tria, que organizal'á semanalmcHL<~ ~eus progTamnm" detalhados deixando uma certa margera (t iniciativa dos olTici:lf'S encarregados da instrucção.
DtiHmtc as duas ultimas semanas da instrucçã0 de renuta~. {• eommandanle da bateria aproveitarú os exercici.os
com o rnalct·ial J<ara. t'l'lmidas as duas St'eçõcs, iniciar a inE>Lntcl;ilo ~obre o tir:u de bateria.
Desde os primeiros dias de imlt·uct;;ão convém fazer alguns di:•paros a llala afim de que os recrutas vejam o funccionamento da peça. No vcdocl~) da iustrucção de recrutas cxeeularú a bateria o~ seus tiros de instrucçãlu.
Par<1 os detalhe-s da instrnccão seguir-se-hão os diversos
rcgu!amcnto:s guins e instrucções adoptadús.:

Jnsll'ltcr;ão de soldados

'A iuslt·uee.ão de soldados promplos será muistrada durank o JICJ'incio dr) funccionamento ela csecila do reerutas e
eompr·chnndc alt'm da rerJCtiçã.o e 0 aperfeiçoamento de to.da
:•. Í!1sLeuceão dada aos recrutas mais o seguinte: G'ymnast1ca
Pm appnrclhos propria J)ara as prnr.as montadas. Preparacão
dos c3tafcta "· si gua leiro~, telephoJJistas. exploradores; _obserYatfores. Servil·o ele avaliação (\e distancias com e sem Instrl!-mcnl03· c.riell(t\ç.'ío. ~\lodos de inutilizar O material de arti-
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lhal'ia. Scrvir:o em campanha. Marchas de rc8istencia. No. ções uo ~ervi\:o de Jenauor e noções ·Oc veterinaria. Instrueçilio especial de equitação para os melhores cavalleir'Os afim
de habilitai-os a montar os animaes de remonta e ol3 cavallú~.
difriceis da baleei a.
lnstJ'ucçúo de anspeçadas e cabos
A instrucção de anspeçadus e cabos comprehende: Conhecim(!uLu detalhado do ~e.rviço da arma até a escola de serção
atr(~!ada. Instrucçã 0 espceial completa de apontador. Nomenclalt!ra complrta d;J todo o material e suas munições. Modo
de carregar os projeetis; noções mais desenvolvidas sobre u
tiro; tabellas du tiro; <'lll[Jl'ego dúos dlvrrsos projectis. Tiro
com o armalll('!ÜO pul'LaLil. Instrucção de equitação. Codigos
o regulamentos vigentes para a arma. Serviç.os de estafeta,
explorador, observador o agenlo d~ ligação. Serviço de ferrador e noções de veterinaria. Conhecimento perfeito de seus
devores geraes c do3 diversos serviços que pod~m prestar, inclusiv~ os de suas especialidades. Noções de administracão
e escr'ipturação militares.,

lnstrucr;ãu de saruentus
A instruceiio Jc sargenLõs comprellende: Commapdo da
Jll't:a. Conlleeinwn l.u geral de todos os regulamentos e codigos
em uso nó Exercito •e. detalhado dos que se referem especialmente :í art.ilharia de campanha. Serviços de exploração, reoonhp,;imento e aln~Leeimento de munições em combate. Resoluçãl.'l de themas tarticos simples - Tópographia militar •1
Leitura de cartas e eonfecção de croquis. Exer.cicios de quaàro. l·'ortificaçilo do eamp.õ de batalha. Equitação. Noções
d'e hipulogia, SetTiços de signaleiro, telephonista e telemetrista. Pratica da eo1u1ucção evuh1tiva e de tiro da bateria.
Noçõc~. completas do tiro. Tiro com armamento portatil. N.u~
(:õcs dt} tadiea das armas (~õmbinadas. Organização detalhada
do };xercito. Mobilização da bateria; administraçãl> e escrivturaçfio militar. ewecialrncnte de bateria; conhecimento perfeito das atlribtti~~Ül'S de sargento n das de official subalterno •.
Papel da artilharia a caYallo em ligação com a cavallaria, em
marcha, cstaeionan!l'nto c combate.
Os sargentos e cabo~~ mais babeis cavalleirus recebem inslrucção especial du equitação c picaria de modo a poderem
montaL· os auim~li!S de remonta e os cavallos difficcis da bateria.
Os ea!Jos de saude t' veterinario, soldados artifioes, clarins
eJerradL·re;,; recebem a iJ~strueçã 0 de praças prumptas na ~e
dida. P.m que não prejudique o desempenho difl sua:<"~ funcço~s
especiaes. Os clarins são es:Pecialmente instruidos como sh
gnaleiros, observadores e agentes de ligação,

BSCot;À

DE BATERIA

A escola de bateria será dada pelo capitão, de accôrdo com
os regulamentos adaptados e comprehende: escola de b'ateria
a 2Jé, com e sem material, e escola da bate1·ia atrelada.
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A escola de bateria a pé sem material comprehcnue :.
furmaturas e evoluções.
A escola de bateria com o material comprehendc: composiçãó e divisão da bateria. Formação de combate. Preparação e execução do tiro de bate·ria (tiro simulado). Serviçoi
de observação e transmissão de commandos a distancia.
A esc-ola de bateria atrelada comprehende: composição
da bateria. Formações. Evoluções. Marchas. Accionamentos.
l?raccionamcnto da bateria para o combate. Reconhecimento
do objectivo e da posição de tiro. Avaliação e medição de distancias. Marcha de accesso. Serviços de segurança, de exploração c observação. Occupação de posições. SeTviço da bateria em combate. Remuniciamento. Abandono c mudança de
posições.
Serviç,o em campanha. Marchas. Bivaque. Acampamentos
c acn.ntonamentns. Passagens de cursos de agua. Construcção
de pequenas pontes improvisadas. Embarque e desembarque
em caminho de ferro. Preparação das posições fortificadas
de campanha para a artilharia; defesa contra a acção dos
aeroplanos.
Paradas para as revistas e inspeccões.
Colntinuação da instrucção de equitação e de pontaria,
~em distincção mais entre recrutas e praças promptas.
Episodios da historia militar hrazileira e estrangeira, que
digam respeito a acçóe~ brilhantes de artilharia.
Observações

A cseola ue bateria dura oito semanas e nella lomam
parte todos os soldados nntigos e novos, todos os granadeiros,
sargentos c officiaes.
A escola de bateria tem um duplo fim: adextl'ar o pessoal na manobra, na disciplina de fogo, emfim. na pratica da
execução technica de todos os serviços; habilitar seu commandante a bem conduzir sua bateria em campanha, preparar
e executar o tiro c conduzir o fogo.
Nos exercícios de combate com ou sem tiros reaes executar-se- hão croquis, indicando as diversas phases da acção;
nas marchas. os graphicos correspondentes.
,
Quando ·a bateria. isoladamente, fizer tiros reaes de in~õtrue<:ãll e de combate, o capitão será o director dt~ üt·(, c o
l'CStttmsttvel pelo serviço de segurança.
Os exercícios de serviço em campanha serão sempre
:feitctl em completa ordem de mm·cha c com as viaturas carl'egadas eomo para. a guerra; podcr-se-ha empregar vara isso
munição de exercícios, em vez de munição de guerra. O peso
das viaturas irá augmentando progressivamente, de modo a
aMin~ir cJ normal. quando carregadas e equipadas em guerra.
As 1nnrdws nocturnas serão :feitas desde que a instrucção de
marcha t~stiver sufficientemente adcantada.
A instrucç,ão de bateria contintb mesmo depois do exame da bateria, sobretudo no que ~iz r~speito aos serviços em
eampanha c ao tiro, tanto de ar~Ilhana. r_omo de armamento
portatil. Os eonrursctl tlc pontarm c os tlro:- de eomhate se
realizarão uas épocas marcadas no respectivO regulamento.
Diariamente os commandantes de baterias enviarão ao comJUandante de grupo uma nota explicativa da instrucção que.
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tiverem determinado para o dia seguinte, com designacão do
logar em que deva ser realizada. afim de que possa elle fiscalizai-a.
·
INSTHUCÇÃO DE GRUPO

Composição dó grupo. Formação. Meios de commando.
Evoluções. Fraccionamento para a marcha e para o combate. Ligações. Exploração.
Serviço em campaNha; marchas, bivaques, acampamentos e acantonamentos; redacção e transmissão· de ordens. Embarque e desembarque em via ferrea. Passagem de cursos de
agua. Servico em combate; reconhecimento e escolha das posições e dos objectivos; reparticão dos objectivos; occupação
e mudança de posições; conduccão do fogo; serviços de observação e segurança. abastecimento em munições. Exercieios tacticos do grupo em ligação oom a cavallaria simulada
ou real.
Exercícios de tiro simuladJO. Direeção e emprego dõs
fogos de artilharia.
Preparacão tactica dos quadros. Exerciciõs de quad'ros1
resolução de themas tacticos nõ terreno e sõbre a carta;
jogo da guerra. Organização de põsições fortificadas de
campanha.
Paradas para as revistas e inspecções.
Observações

A instrucçãõ d0 grupo dura quako semanas. Uma vez
feito •l exame, sua ins·truccão tactica 'COntinúa até o fim do
ann 0 de instruccão.
O grupõ executará marchas noturnas como ficou estabelecid,l para a bateria.
O commandante tle grupo antes de começar qualquer
exercició reunirá seus officiaes e explicar-lhes-ha o fim que
Item em vista.
Quanto aõs cr,1quis e graphicos se procedltll'á como ficou
estabelecidó para a bateria.
O grupo executa tiros de instrucção e de combate na
'época marcada pel<l respectivõ regulamento.
O eómmandante de grupo é obrigado a fazer critica do
tiro e cl1'ls exercieíc1s tact.icos; a critica da parte tactica do
tiro é feita nó terreno; a da parte technica nõ quartel; depois
de organizados õs boletins de tiro e Ievantadõ o effeito
obtido nos alvos figmativõs.
ARTILHARIA MONTADA

Destinada a acompanhar a infantaria, tendo parte de
.seu pessõal a eavall<l e parte a pé. sua instruccão será dada
segnndi) o programma geral para a instrucção da artilharia
a cnv~llo cmn as moriifir·ar:õt>s decorrentes da nature7.a. de
sua Organb:ação e do seu servir;o em campanha.
Em particular, ôs S<lldados artilheiros não receberão
jnstrucr;ão de equitação; para tõdos os cabos; porém, Ena é
Poder Executivo - 1916 - Vol. H.
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obrigatória. A instruccão de tiro com o armamento l)orlalil
(mosquet:io) deve ser feita de aecôrdo cvm o R. T. I. até o
tiro individual de instrucção. O manejo do mosquetão será
icitn de accürdlo com o R. Ex. 1.
A instrucção de regimento e brigada de artilharia ó .
exclusivamente tactica e será feita de accôrdó com o R. Ex.
A. e o n. S. C.·, na parte referente ao combate.
AHTILHAIUA DE MONTANHA

Reger-sc-ha pelü JH'Ogramma geral para a instrucção da
artilharia a cavall 0 c mõntada eom as modificações dccor·rcntcs üe sua organização, seu lllaterial e natureza do serYi\:O a prestar em campanha, tudo die acci>II'do cóm os regulamentos relativos a essa especialidade da artilharia.

Sendo a al'Lilhari[l uma arma de instrucçãõ complexa e
quasi 1/Hia dn con,iuncto e sendo seu cHectivD em homens no
''~mro de )lar. estrictamcnte calculado para 0 servil;o do malr>rial;- não podmn os sóldado()s dessa arma ser distrahid.os da
iuslrueçã 0 a uão ser pür motivos de absoluta força maior,
taes como, prisão em cellula úu por senlença, molestias;
s~;rvi\:ÕS de justiça e outros analogos. E' expressamente vcdadú empregai-os no serviço de guarnição - guardas, patrulhas-; etc. , destacamentos, ordenanças de officiaes extJ•anhõs ao corpo·, e em geral em qualquer funcção que õs
L\fasle do qum-tel nas horas de instrucção.
AHTILHARIA DE POSIÇXO

Sendo a arlilbaria de posição do n<)SSõ Exercito oxclusi\';1fltnllle destinada ao serviço das fDrt.ificações costeiras u
l'hl\·i<ws, sua inslnle\:ão será dirigida principalmente nesse
sentido. Al(>m disso, seus quadros d:everãó ser instruidõs na
medida do pt>ssivel n 0 que diz respeit.J á artilharia de sitiõ
c naval.
I

ESCÓLA DE Hb.'CRUTAS

I

lnstrncção geral.
li

1'\orrwnr·.lalura-; limpeza e trato dó ::tl'mamrmlll.
Conhecimento da obra de fórtifica~ão onde se adw o
emno f' lHJmcnclatura de suas diversas partes.
No1;õrs sobre o tiro em geral: phenomcnos passados na
arma e no espaço; descripção dns alvo~ regulamentares; rccómpensas de tiro. Composir.;ão e modo de funccionamento
da munição do armamento portatil; applicação ab tirv d~
artilharia. Funccionamentó e effeito di.'is projectis.
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Descripção do terreno e influencia da sua fórma e natmcza sobre a efficacia dos tiros individual e collectivo.
Classificação dos objectivos de tiro da artilharia de posição terrestre e costeira. Noções sobre o material e tiro da
artilharia naval.
Rudimentos do serviço em campanha. Recepção e transmissão de ordens. Modos de preparar o equipamento e equipar. Bivaque. Armar o desarmar barraca. Emprego da ferramenta de sapa; construcção de abrigos e obras ligeiras de
fortificação; defezas acces~orias.
Conhecimento das bandeiras de todas as nações e classe
dos navios.
Regulamento das fortificações.
UI

Escola desal·mada - Posição do soldado. .Formaturac!l da
escola. Voltas a pé firme. Marchas de instrucção. Voltas em
marcha. Movimentos em accelerado. .Formação de fila e de
fileira; alinhamento. Passagem de uma formação á outra.
Conversões; entrar e sahir de fórma. Continencias.
Escola armada - Nomenclatura succinta e manejo do
fuzil. RepetiçãQ dos exerci cios da escola desarmada. Instrucção de tiro com o fuzil.
IV

Instnteçüo com o material de artil/wr·i·a- Conhecimento e
nomenclatura succinta do material com que a bateria tem de
trabalhar. Funcções dos serventes. Serviço da peça. Instruccão geral de pontaria; escolha dos apontadores. Instrucção
especial de apontadores. Trato e exame do material; accidentes e reparações de urgencia; manobras de força.
Conhecimento, m:mejo, armazenagem e trato das munições.
Modificações do serviço da peça para o tiro real; carregamento simulado da peça.

v
Escola de secçüo
Formaturas. Evoluções. Instrucção
de tiro com o armamento porta f. i!; tiros de instrucção.
Serviço de combate com o material de artilharia. Serviço de municiamento dus peças:
Serviço de segurança em marcha e estacionamento.
Esgrima de bayoneta.
Instrucção especial dos apontadores.
Observações
A instrucção dos recrutas e das sub-unidades durará t6
semauas. Desde o eomeçü atacar-se-hão simultaneamente
todas as partes I a IV; oito semanas depois iniciar-se-h a a
inE-trucção da parte V combinadamente com as anteriores. A
instrueção dos apontadores não soffre interrupção.
A progressão a seguir na instruccão é uma das attrib.uições do commandante da bateria, qu.e organizará semanal-
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mente seus programmas detalhados, deixando uma certa mar·
gem para a iniciativa dos officiaes encarregados da instru·
cção.
Desde os primeiros dias de instrucção convem fazer
àisparos a bala com peças de pequeno calibre afim de que
os recrutas vejam o funccionamento da arma e possam comprehender as explicações do instruetor relativas ao tiro das
peças de grosso calibre.
Para os detalhes da instrucção seguir-se-hão <Js regulamentos de infantaria e os adaptados para a artilharia de posição.
INSTRUCÇÃO DE PRAÇAS PROMPTAS

lnst1'ucção de soldados
A instrucção de soldados promptos será ministrada
durante o periodo de funccionamento da escola de recrutas e
comprehende :Repetição e aperfeiçoamento de toda a instrucção
dada aos recrutas. Gymnastica nos apparelhos e applicada.
Desenvolvimento do serviço em campanha. Preparação dos
telemetl'istas. signaleiros, te-lepllonistas, telegraphistas, exploradores, observadores, registradores. Inutilização do material
de artilharia. Tiros de applicação com o fuzil.
]11sl!·ncçt1o de ansper;adas e cabos

A Íltsti·urr;fít• de nnsprc.adas e c:ab•)s co:nprelJende: Conhecimento detalhado do serviço da arma até a escola de peça e de
,,.,,.c:fío :-Pm o material de artilharia para PEta ultima. Esgrima
de baioneta. Instruc.ção especial de apontador e observador.
Nomenclatura completa de todo o material e suas municições.
Carrcgalllcnt.tl dos nr·o.J,.etis. Nor-<los mni!' dcf'envolvidas E·ubre
o tiro. Tabella de tiro e seu nmprep-u. Tabcllas de velucidade
do alvo e do vento r srn mrmrõo. Er:1rrrgo dw:; diversos projeetis. Tiro rom o armamrnto purtaLil. Codigos e regulamentos vigentes plllra a arma. Servicos de esclarecimento e reconheciment0 ct•mo na infnntnria. Conhrr.imento perfeito de seus
deveres geraes .e dos diversos serviços que podem prestar, inclusive 08 rle su;1s e,·.pw~ialidadcs. No(:ÕL's de administração e
cscripturação militar.
lnstrucr;ilo 1/1: NII'(JCnhJs

A instrucr-ãu de sargeJtOLs comprehonde: Commando de
srccão. Conhcr.imento ~eral de todos os rcgulamentOE· e codigÕs em uso n•1 F.xe:·cilo c detalhado d08 que se referem ao
servir o d:1 artilharia de pusicão. Fortificação semi-permanente c -nor.iief' r! e ftwti !'ic~ac:ão ppr·manrn te. Tnstrnrr:ão esrrcial
de apontadnr c clbscrvador c de mais uma das e~re.cialidades
acima rnenrion:vJas. N•lt:õr' gerars snhl'e as esnecJalldnrlf'!'l rm
que não for completamente· adestrado. Noções completas do
tiro rle infanl.:1t'i:-t P rlr artilhnt'Ía de po"i,_:ãn (terrestre e costcirai: bbrll:1 dr Urn P ontra:-; c seu manejo; emnre~tl ct0s
divrt'f••)~ pr·o.irdis. Tiro eom o arnwmrnto p~llt:1t.~l: Nc.cf~~
sobre minas marítimas c torpedos. Topographia mtllt\J-r; leitura de cartas o conf.ecçã 0 de croquis. Noções de tactiça applicada á guerra de pos1ção. Conhecimento RummariO do
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~~ter~al nava); seu ~_3m prego contra as obras de fortifrcaçan rostmra. Scrv11;u de rreonhecimento dos navios de
guerra. Or·:;aniza~~ib detalhada do Exercito· mobilização da
bateria. _Administração e escripturação rnilit~r. especialmente
da batena. Cllnheeimento perfeito das attribuções dos sargentos e das de official subalterno.
Os cabos de saude, os soldados artífices e curneiteiros
<-ec~bem a instrucção de praças promptas. de modu que não
preJudique o desempenho de suas funcções especiaes.
Os corneteiros são principalmente instruidos como signaleiros c transmissores de ordens.

Escola de bateria
A escola de bateria comprehende: escuta de bateria sem
o material de artilhm·ú1 e escola da bateria de tiro.
Na instrur.r:ãu da 1" parte ~eguir-se-ha. tanto quanto pnssh:el, o programma de infantaria com as modificações e restricções impostas pela organização e serviço da unidade em
campanha; a instrucção de tiro com 0 armamento portatil será
feita segundo o R. T. I.
A 2• rornprchende a preparaçã.o e a execução do tiro de
bateria, simulado ou reduzido. contra os diversos objectivos
que a artilharia do furte ou bateria possa ter ({e bater. Serviços de observaçfí<J do tir·o, telemetria. registro de derrota dos
alvo~. flurtuantes. ralfmlo dos elemento~ de tir·o. transmissão
de commandcs por telegra~pho. telephone, semaphoros e signaes. Serviços de exploração, comprehendendo a procura dos
object.ivos e seu reconhecimento. Serviço dos paióes; preparo
e condnc()ão das rnuniçõeE·.
Trabalhos de fortiricaç.ão passageira! e semi-permanente.
Construcção e armamento de baterias, defesas acces•sorias.
Reparaçí'íeE· dos estragos prüduzidos na obra de fortificação
pelu tiro inimigo.
Feitos brilhantes da artilharia de posição tanto em
guerras nacionaes corno estr·angeiras.
Regularnentn de fortificações.
Continuação da instrucção de apontadores; concursos de
apuntadoreE•.
Continuação da instrucção dos telemetristas registi'ad!Jres.
transmissores de comrnandos. explMadores de objectivOI!•;
concursos dessas e~pecialidade.
Etiqueta naval.
Parada pai' a inspeccõe~. c revistas.

()lJscrvações
A e.--cola de batena de posição dura doze semanas e nella

tomam partE' tn11to os solcladtts antigos como os novos. Como
na artilharia de campanha, ella preenche dous fins. adestrar
o pessoal na manobra. na diseiplina de fogo ~ na pratic_a, da
execucão ter~hnic~a rlo tiro e de todos os E.erv1ços. e hab1htar
0 capÚ.ão a preparar e e~;crutar r·apida e convenientemente o
tiro e os sPns pffiriac~ a dirigir eventualmente o fogo Ô(' sua
bateria:.
Quando a bateria fizer tiros reaes iso~damente; .o capitão será 0 director do tiro e o responsavel pelo serv1ço de
11egurança.
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EXECUTIVC

'A in&brucção ·da bat.eria eontinúa mesmo depois do
exame da respectiva escola, sobretudo no que diz respeito .ao
t.Jro e a todos os serviços a elle inherentes.
IN STHUCÇÃO DE BATALHÃO

A Instrucçãu de batalhão de artilharia de posição é dirigida sob o ponto de vista tact1co e de 'accàrdo com os regulamentas especiaes para o "lerviço de defesa dos pontos
fortificados das fronteiras terrestres e rnaritimas. O ba:t~
lhão póde ser assemelhado ao grupo de artilharia de c~m
panha, levadas em conta as differenças ria natureza do servir;o dessa especialidade da artilharia.
Além disso, quando todas a,. baterias estiverem aloj.adas
na mesma obra de l'nrlifica(,>ãl'. o batalhão será instruido
como na int;antar·b. ··om as J'C~tricçi'íC's impostas pela natureza da arma.
Na artilharia de posição a instrucçã 0 do batalhão iniciase desde .a terminação da escola de bateria e vae até o fim
do anno de instr-ucçã<J.
Quando as baterias estiverem destacadas p,ara pontos
muitos afastados c não dependerem tacticamente do eommando do batalhão. este const.ituirú apenas urna unidade adminH;ti'afh a. Nes!';as condições não 8 possivel estabeleeer regras
fixas para a instrucção do batalhão.
Quando o botalhão formar uma unidade t,actica-; sua
instrucção ter(t po.r fim principal habilitaJ' o comrnandante
1;; orgãos nuxili.are!3 a empregar. curn successn, suas baterias
na defesa do forte •JU uo scctor de fortes ou baterias por elle
sen,ido.
,
Devido ao pi~ço elevadíssimo elas munições e á pequena
duração de vida dos gr,ande;:; eanhõe.'l. não é pnssivel realizar· annualmrntc os tiros de combate de batcrta com munições de guerra: as t>al crias armadas com esses canhões farão
geralmente ti1·os com os tubos rcductores. Um tiro de combate com muni(;fio de guerra só pí'1de ser feito por ordem
estweial do ministro O.n Guerra e a elle deverão assistir todas
as batcr1as do S(~dor·. Os. tiros de t·ombat•P. das baterias se
Jealizarão durani.P a e~cvla dt• b,alalhiio. ou dr.pnis ele termJn.ada a escola de bateria.
A instmcçün de bat,alh1io de artilharia de p<Jstção será
regida em cada r~aso por um guia especial organizado poelo
commantlanrte c subrncltidu ú apt·r•ciat_;ão e approvat,:.ão das
autoridades eomp('tcntes.
ENGENHAlUA

lnstrucção commum a todas as praças
ESCOLA

DE RECRU'l'AS

I
Tnstruc~:ão

ger.al.
II

NL)menclatul'a. limpeza e trato do armamento c equipamento. Nomenclatul'a da munit;fío. !\lodo de equipar. !lere-
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pção e transmissão d•' ordens. Bivaque. ArmM e desarmar
barraca. Cuidado com o armamento, equipamento, uniforme
no bivaque. Servico no bivaque. Rudimentos do serviço de
campanha.
III

Instrucçã.o individual; com e sem arma. Educaoão do
pass.:> quanto á amplitude e V'elooidade.
•
Marchas de instrucção. Form.ação da fila e da fileira.
alinhamento e contactL' na fileira. Entrar e sahir de fórma.
I•'orma(:.ão da esquadr,a e de pelotão. Exercicio da esquadra e
de pelotão em ordPm unida. Marchas de treinamento. R. E. I.)
IV

Nações de tro e tiro de Instrucção. (R. T. I.) Esgrima
de baioneta. (I. E. B.)

v
Principaes explosivos de destruição. especialmente os
manipulados nas fabricas militares do paiz. Propriedades e
poder destruirlor ria polvora negra e dynamite. Meios de
mutilizar os explosivos. Cuidados para a fmtrada em paiôes
e com o manuseamento de explosivos. f:uirlados exigidos mo
transporte dos ~~xplosivos. sua armazenagem em carros ou
nbrigos no ~~ampo d1~ batalha. Conhecimento do material de
arrebentamentos de minas e modo ele empregai-o. Detonador
electrico. Collocação de linhas para explosão de minas. Espoletas electricas. Conhecimento e emprego da ferramenta de
mineiros. Barras de minas; mina.s furadas. Emprego dos
e:li:plosivos na destruição de pontes, muros e arvores. Emprego
dos explosivos na destruição de peças met.allicas. estradas de
rodagem, pontes, vias ferreas e material rodante. Destrui~ões
subterraneas. Torpedos e mina!'! fluctuantes. Destruições
em baixo d'agua.

VI
Nomenclatura. rlescripção e conserva~;.ão da ferramenta
empregada na construcção de trincheiras e de estradas de
rodagem. Distribuição e transporte da ferrameNta de par.
lque; sua posição quando a pé firme ou em marcha. Emvrnfm da fenarnrnta dr parque na construcção das trincheiras-abrigos. para atirador deitado. de joelhos e em pé; nomenclatura do respectivo perfi 1 e traçado. Trabalhos de
fachinngem; revestimentos. Construcção e reparação de es.
tradas de rodagem. Defesas accessorias, sua constru-cção e
destruição. Organi1.ação defensiva dos accidentes do terreno.
VII

Elementos de pilha secca (de campanha) e de liquido
Leclanché. Associação dos elementos em bateria, principal.
mente em série ou tensão. Corpos bons e máos conductores
empregados na telegraphia. Conhecimento pratico dos elemriDtos constitutivos de uma linha telegraphica: conducto-
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res, isoladores e supportes; conductor de amarração; commutador de linha. Conductores, Pnrolamento P desenrolamento FJ.as desenroladPiras, evitando ~~oca, e dobms: emendas
americana. britanea e de vinco; sua amarração nos isoladores.
Collocação dos isoladores nos supportes. Estacamentos dos
postes. Cnn her.irnento e manejo dn fl'tTam<'nta PmprPgada aa
construeção de linhas telegTaphir,n~: disll'ihtlição do serviço.
Construcção de linha~ telephonicns dP r.ampmtha. l\lontagem
dos p6stos tclephonicos de camprrnha. Tnrnnda dr• trrra ou
chapa; emprego do fio de retorno. Desmontagem, destruição e
ligeiras reparações das !in h a~ tcleplJon icaf'.
VIII
Nós, emendas de cordas e amarraçõPs. LigaçõN;. Emendas de madeira; emprrgo de grampos P talas. CmJRtrucção e
nomenclatura de r,aya llrteR de dons a Reis pés. Preparação
das margens. Construr,ção do,; eneon tms dr pontes. Collocação de ravallriPR a braço P pr•lo neocrsso rias longarinas.
Collocaçã.o das long-nrina!'1, stw lignr:ãn aos apoios: assentarnrnto dn fabnlPiro, sua fixatiãn por mrio de ama1Tações ou
vigas. Apoios fluetunntrR: dP troneos, de t.oneis, de barcos
ou sa.c::os; sw1 construrção. Navrgaç.ão a vara. Collocação
dof: apoios f!uctuantes. AncoragPrn simples c rpforçada; aneoragcm nas margem;: rlirccta e indirerta.
INSTRUCÇÃO DE PRAÇAS PROMPTAS
[nSi1'UCÇãO de soldados

A inf:trucr;ão de soldaclos promptos comprehende a repetição d~s partes mais eonvcnirntcs dn instrucção da escola de recrutas e da especial rlc sua eompanhia.
A instrucção rlP rornpfeiros, r,ondnr.torrs r sigrowleiros se
fará duranfp todo o nPriodn dr• instrtwr;.ão annuaL devendo
ser designados rm·n frPqnrnbLas enmo nprPndizes. logo após
os exames de J·~?cTnf.ns. t.nntos snldndos qunntm ns vagas
exi.o;tentes, accrescirlas daR provaveis no mmo seguinte. A
in:::trucção elos conrlnctores POnRtnrá só rln so grupo do pro::;rnmma rlc instrucção do corpo rle trem.
rnst1'ucçãfJ dP rrnsrwr:orlas

P

cabos

Os cabos. além da inf>f.rncr;iio fk rN·r••fn~ e rla rlP <:11:1.
comnnnhin. sp instJ•niT·fío mn.i" Pm ~Prviçns dP nnt.rull.ns.
rondas. exploradores e 'Jignnleiros - nomenclatura de terreno e seus accidPntes. idfin" a:"raef' sohr" leitura di> cartas.
curvas dr nivel, pscalas mJmPricas r alinhamento: orientação com a bussola portatil P manejo dos pequenos fE'Iemetros.
Emprego de Pxp!Osivos <' rliY~rso!" procesE<os de transmissão
de fogo. Conservação do matprial em deposito. Equitação.
Escripturação e contabilidadP rla rompanhil\: codigos e regulamentos em vigor no Excrr,ito.
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lnstrucção de sargentos
Os sargentos. além da instrucção de recrutas. da de cabo
e da de sua companhia. ~e instruirão mais nos serviços de reconhecimentos. segurança em estação e em marcha. communicações e sígnaleiros. Tiro de revolver. Topographia militar, Pxcnuçã.o .do perfil e traçado de obraR de •·: :tpanha de
accôrdo com um croquis dado. Photographia. :!',ur;ões de htpologia e veterinaria. Equitação.

Escola de companhia
Execução. em conjunto. dos movimentos ensinados nos
períodos anteriores; marchas de treinamento; marchas em
accelerado. e marchas ao assalto. tudo sem material. Serviço
de segurança em marcha e em estacionamento de dia e de
noite. Formação. evoluções e marchas conduzindo o material.
Carregamento e descarregamento das viaturas ou cargueiros
da companhia. Embarque e desembarque em estrada de ferro.
Manobras de força. Estacionamento e respectivos trabalhos.
Passagem de cursos de agua. Observatorios e mangrulhos.
Fraccionamento da companhia para os serviços de emgenharia.
Desenvolvimento do serviço em campanha. Paradas para revistas e inspecções. Resolucõe~ dP t.hemas tacticos e technicos.
Exercícios de tiro. esgrima. gymnastica e natação.

lnstrúcção de batalhão
Fica reduzida ao necessario para apresentação da tropa
em revista ou parada.
INSTRUCÇÃO ESPECIAL DAS COMPANHIAS
f• COMPANHIA -

SAPADORES-MINEIROS

Conhecimento geral da ferramenta e materiaes empregados pela companhia.
Entrincheiramentos. Meios de ataque e de defesa .
.Fogos: diversas especies: fogos curvos. blindagens.
Defesaf: acressorias. Construcção e destruição.
Desembarque e preparo dos campos de tiro.
Installações para artilharia e metralhadoras. Travézes.
Abrigos para munição.
Fortificação de ~ampo dfl hatnlha. Trineheiras-at.Jrigos.
Baterias rapidas.
Posições t.aeticas isoladas. Linha f' entrincheiradas continuas.
Organização defensiva rios qocidentes do terreno e seu
aproveitamento.
Sapa: volante. progressiva e enterrada. Alargamento e
aprofundamento das sapas.
Ataque e defesa das posições fortificadas.
Construcção de caixilhos e quadros.
Construcção de poços, gale,rias e ramaes .
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Mudanças de dimensõE-S. dr. inelinnção e de direcção. Reparação de galerias e poços.
Consolidação das galerias. Sua demolição.
Carregamento. atacamento e communicação do fogo aos
fornilhos.
Ventilação. illuminação. respiração e saneamento das galerias.
Car·ga~ e effeitos das minas. Regras para o calculo das
cargas. Precauções contra aceidentes.
l\linas furadas. Petardos.
Ataque e defesa pelas minas.
Fogaças. Minas automaticas.
Destruição de obstaculos em geral.
L:mçamento de grnnadns de mão.
Vias de communicação. Reparação e in utilização de estradas e caminhos.
Destruição parcial de uma via-ferrea e sua reparação.
2"

COMPANHIA -

TELEGRAPHISTAS

'l'elegrap.hia opttca

Conhecimento e manejo dü matc1rial empregado na telcgrrtphia optica.
Localtzar,ão e mo11tagem dos postos optiC<JS.
Cnnlwr~irnento do a!phabeto, numeração, pontuação c signr~c;; eonvcncionaes Mnrse.
Pratica de transmissão e recepçãn dl' despachos.
Tcle(!raphia e telephonia

Operações relativas á construcção de linhas de campanha
e pcrmanentl's, ao longo das estradas, na travessia de passag-em de n ivel. de pontes. rios e localidade5.
utilização de linhas existentes.
1\proveÜamenlo de linha abandonada pelo inimigo.
Conhecimento completo dos elemento, eonstitutivos das
eslar:ües iell,gTaphicns o telephonica!:i.
l\lontnp-ern de po~to~. teleg-raphicos e telephonicos.
Commutat;.fír, r• translação Nnpregnndo commutadoreR
(snilrí') de eampanlw e nrparelhn~ t"legraphicn!' de translação.
l\luntngem rlP posto~ em dertvat;ão. t<;mprego do crnnmuÜl(lor de linha.
llepar-ações I ig-eir:Jó' dos apparelhos.
V C't'it iear:ão. localiza~ão " repr1rn~ etc avaria~. Occupar;ão
e clestruiç5o de postos.
Pratica de transmissão f' recepção de de-spachos.
Apparelhos de rneclida de precisão e de verificação.
Radio-telearaphia

Noções funclamrntae~ sobrr telegraphia sem fio.
Nomenclalut·a c USD das partes principaes dos apparelhos radios das estar_:õl's pol'!ateis t• fixas empregadas no Exercito.
1
l\lonta~cm c desmon Iagem de uma esta cão radio porta til.
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Rrgnl;uião c fun~~iDnnme-nto dos appnrelhos radios das
esla'.:ões fixas e portateis.
Alterações de comprimento de onda e energia. de
tr:msniissão.
Pratica de transmissão e recepção de despachos.

3" companhia -

Pontoneíros

Vocabulario do pontoneiro e noções sobre os cursos de
ngua.
· Operações prrliminnres para a construcção das pontes.
Passagem dos cm·sos de agua sobre corpos fluctuantes.
Barcos e balsas.
Construcção de pontes suspensas: rígidas e flexíveis.
Estabelecimento de apoios de cavalletes, de estacas e de
llar·cos. Bate-estacas de circumstancias e seu emprego.
Pontes de equipagem: transporte e conservação do matcl'ial, ligações especiaes das equipagens, lançamento e levantamento das pontes.
Navegação: individual, de barco, de flotilha e de cimporlas de transporte.
Ancoragem.
Pontes mixta:o,. de cavalletes e de barcos.
Pontes volantes e comportas de navegação.
Commando de ponte. Serviços de guarda, protecção e vigi lancia das püntes. Organir.a~:ão defensiva. das pontes.
Re-paração das pontes, sua inut ilir.ação e destruição.
COJ\IPANHIAS DO BATALHÃO FERRO-VIARIO

Vias permanentes
lleconhecimento, expiOra'.:ão e locação.
aterr·os e tune·is.
Reparação e consolidação dos aterros, córtes e tunneis.
Conhecimento geral do material fixo.
Via Decauville e normal - desvios, ligações e ermamantos.
Assentamentos de via provisoria e permanente. Locação
" nssentament(ls das curvas - superelevação.
Distruição. inutilização ·e reparação das vias ferreas.
l\ludança de via, de inclinação e de direcção.
Minas furadas - r,arrngamento, atacamento e communieação <lo fogo.
Cargas e cffeitüs das minas; regra para o calculo das
ea rgas; pre~nw:ões contra nccidentes.
Lançamento de gmnadas de mão.
Minas automaticas.
S<'rviço dos guardas da via permanente.
Córte~.

'J';·a[ego e locomor;:ão

Conheeimento geral do material de estação c rodante.,
Signaes de segurança do trafego. Serviços de ga1·es.
Noções sobre rna.chinas a vapor e clectricas.
Serviço de estação, armazem e retaguarda.
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Conhecimento e maillejo do material empregaldo nos telegrapos opticos e electricos e telephones.
Localização e montagem dos postos opticos e estações.
Conhecimento dos signaes Morse.
Commutação e translação telegraphicas.
Utilização de linhas telegraphicas existentes e aproveitamento de linbas abandonadas.
Montagem de postos telegraphicos em derivação.
Verificação. localização e reparo de avarias na linha telegrapica. Medidas de precisão e de verificacão. Reparacões
ligeiras dos apparelhos telegraphicos e telephonicos.
Pratica de transmissão e recepcão de despachos.
Pratica de conduccão e reparação de machinas.
Servico dos guardas de estacões e cabineiros.

Obras de arte
Conhecimento geral das pontes e viaductos.
noeiros e pontilhões.
Tcchnologia das profissões elementares.
Vocabulario do pontoneiro e no<;õcs sobre cursos de
agua.
Operações preliminares para eonstruc~ão das pontes.
Construcção de pontes.
Navega<;ão individual.
Guarda technica das obras de arte. Commando de ponte.
Serviço de guarda. protccção e vigilancia das pontes.
De~truição. inutilização e reparação das pontes e viaduetos.
Construccões improvisadas de cstai,;ões, gares. plataformas e armazens.
Consolidação dos tuneis.
Construcção de viaductos de madeira.
PARQUE DE AERONAUTICA

Conhecimento. nomenclatura. montagem. desmontagem,
conservaçãt•. reparação. conduccão. emprego, manejo de toda
a ferramenta e todo o material do Par·que de Aeronautica.
Cuidados com o transporte. manuseamento. armazenamento e emprego da essencia.
Preparação do gaz e cnchimenLo dos aerostatos.
Manobras para retirar e recolher os apparelhos ao hang!lr.
Preparo de aerodromos de campanha. destacamentos,
terraplanagens. construcções de paiócs improvisados para a
essencia. montagem f) desmontagem dos hangares de campanha.
Lançamento de granadas de mão.
Bicyclismo. motocyclismo e automobilismo.
Visitas a aerodromos. hangares e garages.
Conhecimento. manipulação e manejo do
telegrapho
Morse e do material empr·egado nos postos opticos e radios.
seu l'unccionanwnto, regulação f' reparações ligeiras. S1gnaes
Morse -·- Recepção e transmi~são de despachos. Alterações
de comprimentos de ondas e de ener·gia de transmissão.
Montagem e desmontagem de antenas radio de campanha.
Drachens.
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Navegação aerea. Meteorologia. Aeronautica militar.
Photo-topographia aerea. Desenho topographico.
Machinas de explosão - trabalhos de officinas.
Pilotagem aerea - Vôos e aterragens; vôos nocturnos •.
Ralds.
Observações e reconhecimentos aereos.
Redacção e illustração dos relatorios de ascenção.
Combates areos (material simulado).
,
,
Exercícios em occasião de manobras.
O ensino de pilotagem será ministrado pelo profissional
nomeado pelo autoridade
competente.
I
CoMPANHIA LIGEIRA DE PONTONEIROS

A esta companhia será ministrada a mesma instrucção da
3• companhia dos batalhões de engenharia.
Obsel'vaçõcs

1. • A instrucção da escola de recrutas será ministrada
em quatro períodos de quatro semanas e a da cómpanhia em
dous de nilo semanas; a contar da terminação dos exames de
<recrutas.
2. o O commandanle da unidade, com a necessaria antecedencia, discriminarü as partes que devem ser tratadas em
cada período, atacandó simultaneamente todos os grupiJs e os
commandantes de companhia crrganizarão os programmas detalhadOf; para o rnsino das mesmas, de accôrdo com o hõrario
rc;,;·uJomentar.
3." A instruceão de tiro eónstará sómente de noções dfl
tiro e tiro de i nstrurGãõ, sE'ndo ,obrigatória a todas as praças;
f!uaesquPr que sejam as suas funcções.
!t. • A instrucção, quer geral, quer especial das companhias scr:i dada pessoalmente rrló~ respectivos commandantes
c nella tomarão parte todos us soldados-; graduadós, sargentos
c officiaes.
5. • A instrucção especial das companhias. e os exercícios de
batnlhãtJ eontinnarão, mesmo depõis do periodú regulamentar
de instrucção, fa?:endo ainda os commandantes de cl!mpanhia,
com O>' seus subalternos, recunhecimentõs; tendo em vista a
especialidade da companhia.

SEl1YIGOS DE SAUDE E VETERINARIA
Instrncção geral
I

so·vico de S(IUdc em tempo de paz - Noções 'SUinmarias
sõbre organização grra I (' fnn(~eionamento do serviç,o de saude
(IJTI tem pó de par,.
Serviço ref!illJf'lll.r~l. nPs hospitaes c enfermarias militares.
Org-anização e funcção dos enfermeiros c padiuleiros.
Material c medicamento~ do serviço
sanitario em
tempõ dn paz.
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II

Serviçu de saude em campanha - Noções summarias sogeral e funccionamento dO serviço de saude
em e:w1paulta. Objecto e divisão da strviço. Formações sallll a nas.
Funceionamenlo dv sHviço ele saude uu~ corpos de tropa
em cstaeionamentos, mal'cha e combate.
Urgan ização e funeciunamcnto dos pós tos de soccorro.
Levantamento dos feridos na linha de fogó e seu transporte
para o pastõ. Emprego rlús diversos meios de transporte.
lH'C or:;anizar~fíó

NOÇÕES DE HYOIENE

Princípios g.:raes de hygiene individual. Asseio cOrporal.
CuidaclDs particulares a dar á cabeça; á bocca, ás mãos, aos
prjs. :í pclle, etc. Paras i tas do homem e seus meiós de destr·u i 1-o".
Hygi!;ne dos exercícios em geral; gymnastica; exErcJcios
militan•s, maJ•cllas, r•quita(;ãv, esgrima e nataçãl>. H.egras
hygicuicas par·a óbtcnçfí 0 do estado de treinamento. Meios
prophylaticos dvs aecitlcnlPs gcrac<; ~~ locacs devidos aos exercieios e ma relias.
I!ygiene do vesluario c roupas brancas.
H ygic ne da alnuentaçiio. Bebidas. Hação alimentar. Alimenta(:fio insut'ficiente, inanição.
Molestia>: derivadas da
supera! imentarfío. TntoxicnçãO de origem alimentar. Molestias transmissivei;; pelos alimentos. Parasitas.
Hygiene dn quartel. Limpeza e asseio das dependencias,
dormitoriOs; refeitm·ios, cozinha, xadrez, cellulas, latrinas,
etc.
i\Jcdidas hygienicas a observar durante as marchas e manobras.
Hygicne das trõpas em bivaque, acampnmentos e acantonam r: utos.
lleeommendações cspeciaes a observar em tempo de epidemia. Prophylaxia das malestias transmissíveis.
Molrstia~ venerens: sua prOTlhylaxia no Exercito.
AlcoolismO: sua pruphylaxia no F:xercito.
NOÇÕES SOBllE PH1~1ET110S

SOCCORRUS

MEDICO-CIRURGICOS

DE

TJRGENCJA

Noçõf's sumuJQrias sóbre 0 esqueleto e cõnstituição das
d.il'fr•J·entes partes do ~õrpo humano e suas funcções.
J•·cridas: symptoma,;, marcha, accidcntes e complieaçõcs;
trai allH'nto. Feridas nas (lifferentes rrgiõcs do corpo. Feridas
de ;.:ut'tTa. ;\,.Ppsia ~~ anti>lepsia.
.
.
.
Pt•imeii'''S cuidados a dar aos ftndos. Peças dr curailVI"'·
Jla~ntc tlc em·aliYo individual c seu modo de applieação. JmproYisaçã0 de emativos. Cor:tdições especiaes do mei? cirurf!ÍCO em earnpanha. Generalidades
sobre os curatlvos nos
campos de batalha.
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Hemorrhagias traumatlcas. 1\ieios improvisados e de urgencia para deter as hernorrhagias; compressão á distancia.
eompressão directa sobre a ferida.
Fracturas. Indicações a preencher para seu tratamento.
Apparelhos communs e improvisados oom peças de fardamento, equipamento, armamento e outros recursos de occasião.
Lesões tl;aumaticas divm·sas: contusões, torceduras, luxação; derrames articular·cs; symptomas e tratamento.
Accidentes obser·vados durante as marchas. Accidentes
locaes: escoriações, bolhas. hypeJ;:idrose, unha encravada,
callos.
Accidentes gm·aes observados durante as marcnas: pt·oduzidos pelo sol e calor; produzidos pelo frio; causados pela
fadiga. Meios de combatel-os.
Primeiros soccu•rTos a dar em casos de accidentes consecutivos ás feridas, constituindo perigo de vida: commoçãu,
desfallecimento, syncopcs c morte apparente.
Cuidados urgentes ás victimas dos accidentes bruscos c
ameaçando a vida: asphy:nados, afogados, soterrados, enforeados, queimados, feridos pelo raio, retirados de incendios,
intoxicados por gazes, etc.
Cuidados a dar nos casos de envenenamento. Feridas cnYcucnadas; mordeduras de cobras; embriaguer..
Meios de combater as molestias e indisposições mais frequentes nos soldados: dor de dente, dor de garganta. indigestão, colica, diarrhéa, opprcssão, ataques, pontada dc lado,
lumbago, torcicollo, queimadura, furunculo, etc.
lnstrucção especial
ENFERMEIROS HEGIMENTAEl'l

Cuidados a dar a todos os doentes: asseio do doente; manoim de vestir e de despir um doente; maneira de preparar
um leito. de mudar de leito; distribuição das dietas e dos
medicamentos; thermomebria, vigilancia durante a noite;
cuidados a dar nos casos de delirio, de alienação mental e de
accidentes graYes.
Serviço rla enl'ermaria: papel do enfermeü·o, antes, durante c depois da visila medica; preparativóS para pequenas
operações ou cura tivc;s; papel . do enfermeiro durante e depois da op1~ração; conservação do instrumental cirurgico c
dos objectos de cnutchouc. Asseio e hygi.ene da enfermaria c
dcpendencias; arejamento, tranquillidade e silencio.
Execução das prescripções medicas: administração dos
remedios de uso interno: poções, capsulas, pilulas, purgativos,
etc. Appliração dos remedios externos usuaes: collyrios, gargarejos, lavagens, ventosas. sanguesugas, sinapismos, cataIIlasmas, injecções hypodermicas, loções, etc.
Elementos de anatomia e physiologia; corpo humano e
suas differeiJ.tes partes; conformação externa e diversas rcgiõPs do corpo; estrudura. Resumo das differcnles funct_:iks
do organismo. Alimentos e bebidas.
Noçães de cirurgia: asepsia e antisepsia, suas applicações. Peças de curativo: gaze, algodão. impermeaveis, com-
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pt·r's.·':l". tnmpües, fins ele sutura. etc. S.oluções antisepticas
mais usuaes.
Curativos: seccos e humidos. Applicações humidas. Inig:~ção das feridas.
Cctlt·ensão dos curativos: modo de applicação das ataduras nas differentes partes do corpo; triangulos, lenços, etc.
Apparelhn de fractura. Diversas especies de apparelhos:
elo talas. gotoira·s, gessados, silicatados, etc.
Apparelhos provisori~; e definitivos: modo de applicação dos appare.Jhos de fractura.
Cuidados a dar até á chegada. do medico nos casos urgentes: syncopes, asphyxias, queimaduras, insolação epilepsia, colicas, oppressão, hemorrllnr.dns, retenrão de' urina,
env-enenamentos, nevralgias, etc.
i\'kdidas a I omar nos rn~.,,s ele molestias transmissíveis.
I ~olam·.•nto P desinfcccão.
Noçf,e;: genes sr>hl'C hydrOLltct·apia, mas-sagem c suas
app!icações.
Papel do enfrmneiro regimental nas formações sanitarias
da nmg narda em eampanha.
P.\Dl.ULl\IR.OS

Papel e devere:> dos pad'ioleiros nol campo do batalha, an1"'· rltn·anl,. ,. rlnpoil' 1ln combate.
Luvantamcuto dos 1\cridns tw campo de batalha.
TIJrrnrit·a de :tltnhlnt' nm fNido e cuidados a dar para lr.vaulal-r•: I'Ollocar c, ferido em urna po~ição normal; reanimrr!-0 " conful"lal-o: examinar e cuidar da ferida para
lcYant.'ll·-o c transw•rtal-o.
;\latwllrns de levantamento pnr dous padioleiros: cõlloeando-se um de cacln ladu do ferido; collocando-se todos dous
<l•' mc·smo bd 0 do fericl(JI.
l\fanc,bras ele leYmüamento por tres o por quatro padiOleiros.
l\f:1no~)ras do de~cicla dos feridos a cavallo: por um só
padiolciro sobre• as costas e sobre os braços; por dous padio!r·iJ'os c pot· Ire'~ padioleiro<;;.
Tral!f'[)OJ'Í(~ rh~;:: feridu!':.
fl'ivrrsos modtt~s de transporte: a braço•s, em uma padiola
e <'m viatura.
Tt•ansrortc n hr;:rns por um sô padiu!Piro: Has cosfaf'
L' nnR \'1raço~..
Transporto a hrar:.o~ pot· dons padiolciros: pusic:ão sentada - transporte em duas mãos: transporte em quatro mãos;
po~ir,ãn
lkitacta -- n r.~rido ,; apnnhado die um !'Ó lado - o
fEwido ,; up:mharlo dos dous Jncl•JS '-- o ferkl1o r\ apanhado pelas
cxlr0midadP~.

·

trP!'1,

Tr~~nspork.

!!1l:l.ll'O

a. brar:os de feridos c•m posição deitada, pur
eineo p:uHokiroc;.
f.yp'•"
,f,. padiob. n"st·riprã(.. das padiolas

011

DiY('rso~

Fraroek " Mannl't.
'J'l'<lh<llho~

]ladiol~·jtns.

lln ~rnf
r:uliola~

cldra

:n•xiliat···~;

~l:m,·iJ·a

i1qpr>1'

i"ndn:::

0

<'ffC'ctue~dnc;

pelos

rll' faznr n,.; lHÍ~. TJnift,, dn p~ças de ma-

idri lmq::itnrlinal I' Pln cruz por tnpiO dP laços.
improvis:Hias <•.om rPeursos rk nccrtsiiío. com
JlC'I~·rt,s r\•~ Pquipamr·nf,r. far<'lamcnlo l' arm:nnrnto para a condnl'Ç:Ín de fr•ridos sentados on deitados.
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Formatura dos padiuleiro·~. - Manobras para armar o
desarmar a padiola .Franck. Equipamento e·~pecial do padioleirc.
Installação do ferido na padiola e transp('Jrte da pad'iola
carregada.
Transpcrte da padiola por dO:us e por quatro padio_leirus;
precau9õP-s a tomar durante a marcha em terreno umfurme
ou ar.oldentadu.
ManuJJra-.s para subir ou descer co'm a pad!iola carregada
uma t>scada. um declive, transpôr uma -cerca. um fôsso, etc.
Manobras para o descamegamento da padiola na mesa de
operações ou de curativos e no leito do doente.
Embarque e desembarque dos feridos deitados ou ~en
tados nas viaturas. Transpurte em viaturas auxiliares.
Outros me,iõs de transpoirte de feridos no dlorso de muares, em artolas, em Iiteira. em padiolas de rodas, etc ..
Exercícios de armar e desarmar 0 supporte-pad1olas e
barracai'. Equipamento e carregamento das viaturas de saude
regimental.: Utilizacão do's cães no s1ervico de saude.,
YETERINARIOS

Hippologia, sua divisão e relações.
Caracteres zoologicos dos s.olipedes; d esqueleto do solipede I' o mechani5mo de sua marcha.
Org&os de quo se compõem os apparelho's circulatorio,
r·cspiratorio. digestivo e da g.eracão.
Aprumos. andaduras e taras.
Nomenclatura do casco. Ferragem e hygiene dus casco~!~
e dos membros.
·
Denticãb'.
Pclagem e signll.es exterio.res que devem presidir a: escolha do um eavallo. Parasita da pelle.
·
Hygiene da peile e cuidados com os objectos. usadOis na
limpeza dos animaes.
Hygiene nas marchas, estacionamentcl. manobras e em
campanha.
Cuidados a serem observados nas viag8!Ils em vapor e
estrada de ferro.
·
Hygiene das cavallaricas.
Cuidados a serem /dispensados em casos de atcidentes:
feridas. traumatismo, queimaduras, manqueiras e mordedura
de cobra.
Pr~ncipaes. moi estias trans~issiveis e emprego dos sôros
e vac~mas, cuidados prophylatico~ a serem adaptados, afim
de evitar a sua propagacao; techmca da malleina e da tuberculina.
Molestias mais communs aos nossos animaes e primeiros
cuidados a lhr?s serem dispensados.
Nomenclaturà. descripc:.ão e manejo dos principaes apparelhos de contensão.
Nomenclatura. drscripcão e manejo dos principaes instrumentos de eirurgia, usados na clínica veterinaria.
Estudo do thermometro; sua applicacão e leitura.
Estudo das seringas; technica das injeccões.
Alimentação dos animaes de tropa. Regimen alimentar
no quartel. em marcha e em ca-mpanha.:
Poder Executivo- 1916- Vol. II.
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ObServações

A instrucção sobr-e o serviço de saude será dada pelo
medico de accôrdo com este programma e horarios mandados organizar e approvados pelo commandante.
Os cabos de saude e os candidatos a este posto receberão
diariamente a instru.cção de enfermeiros que será assistida
pelos segundos 'il terceiros sargentos de saude.
Nos corpos montados o veterinario fará prelecções aos
sargentos, cabos. aprendizes veterinarios e ferradores e ás
praças _dos esquadrões ou baterias. sobre os conhecimentos
indispensaveis de hippologia, medicina e hygiene veterinarias
c referentes aos animaes de tropa.
Além dessa parte obrigatoria da instrucção militar, cumpre ao medico, sempre que verificar qualquer irregularidade
relativa á hygiene. expôr aos soldados os males e perigos que
ella póde occasionar á saude individual e collectiva.
TITULO

II

Das attribuições e deveres inherentes a cada posto e funcção
CAP!TULO IV

Regimento de infantaria
Do commandante

At·t. !J5. O commandante do rcgimennto é o principal responsavcl pela instrucção, administração. disciplina do corpo,
P. pela exacta observancia das ordens geraes do Exercito e
das especiaes, relativa·s á unidade do seu commando.
Art. 96. Além das obrigações estabelecidas em diversas
partes deste regulamento e das attribuições que lhe são conferidas no regulamento dos serviços administrativos, approvado pelo decreto n. 9. 996. de 8 de janeiro de 1!H3, cumpre-lhe:
'
1. Superintender todos os serviços, deixando,. com tudo,
aos seus subordinados 0 livre exercício de suas funcções, para
que sintam a responsabilidade dellas e desenvolvam o ·espit·ito de iniciativa indispensavel na paz c na guerra.
2. Velar pela instrucção do regimento, comparecendo inesperadamente aos exercícios das companhia·s c dos batalhões,
c tomar as medidas que possam corrigir qualquer desvio na
instrucção.
3. Ter sempre em vista a eventualidade de uma mobil iza~,;ão c esforçar-se para que seu regimento ·esteja
devidamente apparelhado.
4. Dar a todos seus actos exemplo da maxima ccrrccção,
pontualidade e justiça.
5. Exigir de seus subordinados que se f ardem correctamentc e pautem seu procedimento civil e militar pelas normas
da mais severa moral.
6. Esforcar-se para que seus officiaes sirvam de ex€'ffi..,
pl 0 ás praças, quer na instrucção, quer na disciplina.
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7. Estudar o comportamento dos officiaes, para poder
formar S(~re elles juizo seguro, e observar cuidadosamente a
capacidade, os defeitos, de cada um, não só para sua sciencia,
como para dar com justiça e ·exactidão as informações que
lhe forem pedidas.
8. I~ouvar em boletim regimental unicamente aos officiaes e praças que se tornarem, excepcionalmente, dignos
dessa menção, tendo o maximo escrupulo. para que o elogio
não se converta em formula banal e griCdosa.
9. Rectificar em boletim regimental, justificando seu
acto, qualquer ordem publicada no dos commandantes de batalhão, quando estes, depois de observados, não fizerem a necessaria cct.Tecção.
1O. Corresponder-se directamente com as autoridades
civis ou militares, quando o assumpto não exigir a intervenção da autoridade superior, e pedir e prestar aos chefes de
repartição e commandantes de corpo as informações que forem nec·essarias ao serviço publico.
11. Communicar com urgencia á autoridade superior
qualquer facto grave occorrido no regimento. solicitando a
sua intervenção, si não estiver nas suas attribuições providenciar a respeito.
12. Impedir que seus subordinados discutam pelos jornaes, mesmo questões de ordem technica e profissional, sem
a necessaria compostura militar e discreção, punindo-os de
accôrdo com o regulamento disciplinar, ou solicitando a intervenção da autoridade superior, si não estiver nas suas
attribuicões fazel-o.
13. Despachar ou informar devidamente, com urgencia.
os requerimentos. partes, consultas, queixas; etc., de officiaes e praças, '3 fazer achivar, punindo os seus autores. si o
caso for para isso, as que não etiverem redigidas em termos
ou de natureza capciosa., publicando em boletim as razões
dessa resolução.
14. Nomear. de accôrdo com a escala, as commissões
previstas em lei e as que julgar indispensaveis ao bom andamento do serviço .<41, por livre escolha, as que reclamarem
nptidõcs especiaes. ·
·
15. Mandar proceder a inquerito militar sempre que for
necessario elucidar qualquer facto, e nomear os conselhos
que tiverem de Julgar os ófficiaes e praças effectivos. aggregados ou addidos, de accôrdo com o Regulamento Processual
Criminal Militar.
16. Designar o dia c a hora em que se deverá effectuar
o pagamento ás praças.
17. Presidir. com 0 maximo cuidado, os exames doe instrucção. examinando com os auxiliares que escolher todas
as partes do ensino . afim de julgar com justiça o methodo, o
esforço de cada commandant.e e o preparo da tropa.
18. Reunir, depois de cada exame, inspeccão ou exercício,
os officiaes que ne!Je hrluve•rem tomado parte, e, em critica
breve c franca, expender seu juizo. salientando os pontos que
julgar merecedores de reparo ou elogio.
19. Mandar verificar praça no regimento, de accôrdo com
a lei. aos sorteados ou voluntarios.
,
20. Determinar as companhias em que devem ser incluídos os officiaes subalternos, aspirantes e praças, desi-
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gnados <AI transferidos para o regimento. tendo em vista o
effectiv·o de cada uma dellas, prornpto no serviço.
21. Transferir, quando convier ao serviço, o~ subalternos
e praças de uma para· outra companhia ou da fi1A!ra para
os diversos serviços e vice-versa. ouvindo os respectivos
commandantes de batalhão.
22. Mandar submetter a exame as praças graduadas que
forem ineluidas com transferencia de outra arma, rebaixando.._as, quando reprovadas.
23. Excluir das file·iras do Exerci lo activo e incluir na
reserva, entregando as respectivas cadernetas, com a escripturação completa, as praças que houverem terminado o
tempo de serviço a que foram obrigadas, respeitando as disposições em vigor.
2 L Remetter :i autoridade competente. de accôrdo com a.
lf'i. a relação dos sargentos engajados que tiverem de passãr
para a reserva.
25. Excluir as praças qun fdrem julgadas incapazes para
o srrvi~;o do Exercito e as que estiverem comprehendidas no
art. 'l" do rPgulamento para o serviço de alistamento e sorteio,
mesmo que devam á Fazenda Nacional, exceptuando no primeiro caso. as que nãa poderem prover os meios de subsistcncia c tiverem requerido asylamento.
26. Não excluir as que, tendo concluído o temp-o de serviço, rstiverem ausentes ou cumprindc: castigo disciplinar,
pot· srnlrneiar, 8rntcnciadas, em tratamento no hospital, e as
qtw <lewrPm á Fazenda Nacional; estas ultimas poderão ser
Pxcluidas, si indcmnizarem immediatamente á Nação ou si
os vencimcnlc~ a que tiverrm direito chegarem para i-sso. As
de má conducta serão excluídas independentemente da divida,
quando l)S interesses da disciplina o cxi,jam.
27. Excluir os officiaes c praças transferidos do regimento, continuando. porém, estas addidas até seguirem a seu
destino.
28. Excluir o official que fallecer, commun:" nd 0 immediatamente a occurrencia á autoridade superior: proceder em
rplação ao espolio de accôrdo com o avi .. de 25 de setembro
de 1fl95, e providenciar quanto ao funeral. de accôrdo oom a
familia do fallerido. por intermcdio do intendente da unidade, podendo mandar adeantar pelo thesoureiro do conselho
ndminü;trat.ivo 0 dinhiero para o cnterramento. recebendo-o,
depois da. repartiç.ão competente.
29. Excluir as praças qne desertarem ou fallecerem, procedendo para com as primeiras. segundo est.atue o Regulamento Processual Criminal Militar. e para com as segundas,
de accôrdo com as disposições em vigor.
30. Descontar para baixa no tempo de serviço prestado
pelas praÇas no Exercito activo os seguintes períodos: de frequencia nas escolas militares, de go;:o de licença superior a
15 dias em um anno. de deserçf\o até á cnptura, ou apresentação de sentença definitiva e dr serviço anterior á deserção,
quando a sentença for de accôrdo com a ordenança de !J de
abril de 1805.
31. Mandar registrar. no livro a isso desl.inado. os nomes
dos reservistas de primeira categoria. constituída pelos homens das classes que mais recentemente passaram para a
reserva, attendendo a que o numero delles deve corresponder
0
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a9 E'ffer.tivo de guerra da unidade de SPU l'nmmando nccrrsCido d~ um terço. Os excedentes desse numero. de preferencia
os mais velhos, ?entro da classe mais antiga, passarão para a
segunda categoria,
32. Communicar annualmente á autoridade incumbida
do registro militar do respectivo Estado os nomes dos reservistas r·elacionados em sua unidade e. immediatamente. os
dos que não o foram, por se haverem retirado para outros
Estados, ou por estar completo o numero de reservistas de
primeira categoria.
33. Excluir, em qualquer época do anno, da relação desses reservistas os que declararem a sua mu!iança de r·.esidencia do respectivo Estado para outro, incluindo em seu Jogar
um da mesma classe de segunda categoria, participando tal
occurrencia á autoridade competente.
3!1. Incluir nessa relação. si houver vaga, o reservista
de primeira categoria procedente de outro Estado, que lhe
for mandado apresentar. e. não havendo vaga, communicar o
facto á autoridade competente.
35. Fazer registrar na caderneta dos reservistas oo per iodos de manobra·s a quE' houverem comparecido.
36. Communicar á autoridade encarregada do registro
militar 0 comparecimento dos reservistas de segunda categoria, que se apresentarem para manobras.
37. Facilitar á classe dos voluntarios de manobras a instrucção de recrutas, designando o official que a deve dirigir.
38. Providenciar sobre inclusão desses voluntarios no
regimento. durante o período de manobras, de accôrdo com as
ordens superiores. e. terminadas as manobras, excluil-os. fornecendo-lhes a respectiva caderneta. si ainda não a tiverem
recebido.
·
39. Proceder com os voluntarios especiaes de accôrdo
cem as disposições do Regulamento do Serviço e Sorteio Militar.
40. Prover o cargo de secretario do regimento, por escolha sua. o de director dn escola regimental, por propoota dO
fiscal. e o de ajudante de batalhão. por proposta do respectivo
cdmmandanfe, scientificando de tudo a autoridade superior.
41. Prover todos os cargos que sejam desempenhados por
praças de pret d:e accôrdo çom as propostas dos officiaes a
que tenham de ficar subôrdmadas, ouv1dns os commandantes
de batalhão e companhia.
42. Preencher as vagas de sargento e mais praças graduadas e de classe. sempre que passados oito dias, não lhe
se,iam apresentadas as respect_!vas propostas por quem de _direito e no caso de apresentaçao destas. dentro de quatro dias,
declarando. quando não as approvar, os motivos de sua resolução.
43. Utilizar no serviçot de escripta da secretaria os sargentos enrarregadoR dos sreviços auxiliares, sempre que o
accumu1 0 de trabalho daquella repartição reclamar tal medida.
H. Punir os officiaes e praças pela.s faltas disciplinares
que commettrrf'm. podendo relev~r _do. resto da pena qualquer
de seus subordinados preso diSCiplinarmente á sua ordem.
45. Reintegrar na sua primitiva graduação a praça
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que. tendo sido rebaixada por effeito de sentença. for ahsol,·iua Pnl ultima instancia.
46. Requisitar annualmente, no mez de janeiro, inspecção
de saude para as praças addidas pertencentes ao Asylo de Invalidos da Patria.
47. Conceder aos seus subordinados até quatro dias de
dispensa do serviço, sem prejuízo de vencimentos. Esta dispensa só poderá ser dada ao mesmo individuo uma vez por mez.
48. Conceder ás praças a licença supplementar especificadà no art. 14, lettra b, da lei n. 1 . 860, de 4 de janeiro
de 1908.
49. Annullar; antes da averbação e pela fórma por que a
tiver publicado, qualquer nota sua que tenha reconhecido injusta ou illegal.
A annullação depois da averbação só poderá ser feita por
determinação do ministro da Guerra.
50. Fazer baixar ao hospital ou enfermaria o official que
der parte de doente depois de nomeado para qualquer serviço
ou de haver recebido ordem de marcha. communicando o facto
á autoridade competente, afim de ser o mesmo official suhmettido a inspecção.
51. Remetter trimestralmente á secção competente do Departamento da Guerra a relação das alterações occorridas com os
officiaes, dando ao fiscal para assignar as que disserem respeito a elle commandante.
52. Mandar eliminar da carga do regimento os artigos que
forem extraviados ou inutilizados, por officiaes ou praças,
obrigando os responsaveis, inclusive os desertores reincluidos,
ao pagamento da respectiva importancia desde que não apresentem motivo que os justifiquem ..
53. Dar suas ordens, sempre que for possível, por intermedia do fiscal. Quando o fizer directamente, os officiaes
que as receberem deverão levai-as ao conhecimento daquella
autoridade.
5!1. Publicar em boletim regimental o recebimento do
dinheiro para occorrer ás despezas do corpo e a sua entrada
para os cofres do regimento, hem como todas as resoluções
do conselho que importem em receita e despeza.
55. Hequisitar da repartição competente, quando não
conste das respectivas guias, o tempo de duração e custo do
todos os objectos fornecidos ao corpo.
56. Mandar incluir na carga do regimento tudo o quo
for fomecido pelas reparti~ões competentes ou adquirido pelo
conselho administrativo.
·
57. Considerar em máo estado os artigos que se inutilizarem em serviço e já não se prestarem mais a concerto,
depois de examinados por uma commissão composta de dous
membros do conselho administrativo sob a presidencia do fiscal
para examinai-os. Depois do parecer desta, esses artigos sahirão
da dependencia em que se acharem e serão recolhidos á intendencia regimental. Só serão dados em consumo os que não
possam ser vendidos em hasta publica ou administrativamente. A importancia arrecadada nessas vendas deverá ser·
recolhida ao cofre do conselho administrativo da unidade.
·
58. Conservar na carga qualquer artigo que, embora
snbstituido por ter terminado o seu tempo de du.ração, estive~
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em condições de servir, esforçando-se para que os bens da
Fazenda Publica sejam zelados e aproveitados com economia.
59. Transferir qualquer artigo da carga de uma para
outra companhia ou repartição.
60. Descarregar as munições consumidas em exercícios.
61 . Enviar ás autoridades superiores um relatorio annual
detalhado sobre a administração e instruccão de suas unidades, propondo todas as providencias que julgar necessarias.
62. Só permittir que a banda de musica toque em festas
e actos de caracter particular mediante contracto feito pelo
ajudante, devendo recolher á caixa do regimento um terco do
producto de cada tocata e distribuir proporcionalmente os
outros dous pelos musicas que nella tiverem tomado parte.
63. Attender ás reclamações de todos os seus subordinados, quando forem justas e estiverem em sua alçada; ler
ou dar a ler a cada official a sua folha de informações, que
pessoalmente deve organizar, para enviar á autoridade competente.
.
64. Ter na secretaria um livro 'onde sejam lançadas as
declaracões de família dos officiaes para os effeitos de montepio e meio soldo, de accôrdo com a lei n. 2.484, de U de
novembro de 1911 .
·
65. Providenciar para que os ajudantes e secretario do
regimento e batalhões não permaneçam nessas funccões por
mais de dous annos consecutivos, propondo o substituto do
ajudante do regimento.
Do fiscal

Art. 97. O fiscal é· o auxiliar e substituto do commandante; serve-lhe de intermediaria na transmissão de ordens,
cuja exe-cução fiscaliza e deve ordenar sempre em seu nome afim
de tornar patente a unidade de direccão.
Art. 98. Incumbe-lhe além das attribuicões que lhe são
consignadas no Regulamento dos Serviços Administrativos:
1 . Dirigir a secretaria e fiscalizar cuidadosamente 11
instruccão do regimento, providenciando para que seja dada
de accôrdo com os regulamentos em vigor e horario estabelecido.
2. Organizar o boletim regimental de accôrdo com as
ordens do commandante, providenciando para que delle sejam
extrahidas as cópias necessarias á distribuição pela secretaria
do regimento, seu estado menor e pelos batalhões.
3. Ter a seu cargo a escala de serviço dos officiaes e
aspirantes a official.
4. Informar todas as propostas para preenchimento de
vagas ou Impedimentos eventuaes no serviço regimental.
5. Na ausencia ou impedimento do commandante, assignar
documentos e tomar providencias de caracter urgente, privativas das attribuições delle-.
6. Scientificar o commandante do que houver occorrido
em sua ausencia e das providencas tomadas.
7. Fiscalizar todos os serviços e obras do regimento, apresentando a despacho do commandante os pedidos devidamente visados pela autoridade competente, quando satisfizerem
as exigencias legaes.
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8. Inspecci<mar a escripturação do regimento, certificando-se da c;•Ja exactidão.
9. Providenciar para que o regimento tenha os elementos
materiaes indispensaveis para a execução dos programmas da
instrucção.
10. Auxiliar o commandante nos exames de instrucção.
11. Distribuir os djfferentes alojamentos, de accôrdo com
as ordens do commandante.
12. Velar assiduamente pela conducta civil e militar dos
officiaes e praças do regimento, no intuito de secundar os
esforços do commandante na manutenção da disciplina e do
bom nome do regimento.
13. Inspeccionar com frequencia todas as dependencias do
quartei ~ assistir, sempre que julgar conveniente, á sabida dos
generos para as refeições diarias, bem como ás refeições das
praças e á distribuição das forragens aos animaes, providenciando sobre qualquer falta <JU irregularidade.
14. Escalar o batalhão aue tiver de dar o serviço no dia
seguinte, só recornmdo a maís de um quando o pessoal do que
tiver escalado for insufficiente para o serviço.
15. Escalar para o serviço os officiaes e aspirantes, observando o seguinte criterio:
a) escalar o serviço externo antes do interno e o ordinario
antes do extraordinario;
b) escalar o official mais moderno em igualdade de
folga;
c) contar as folgas separadamente para a escala de cada
serviço;
d) evitar que alguem dobre no serviço, salvo necessidade
absoluta.
16. Determinar a hora ,, lagar de concentração dos batalhões .em qualquer formatura cio regimento, cujo commando
assumirá atP, a chegada do commnndante.
17. Permittir que os officiaes de sua escala troquem de
serviço, publicando a alteração em boletim.
18. Assignar ,,·coalquer documento referente ao commandante.
19. Ouvir o commandante de batalhão antes de dar andamento a qualquer parte que lhe seja dirigida sobre officiaes
ou praças da respectiva unidade.
20. Mandar a f fixar na secretaria, casa da ordem e sala do
official de dia uma relnr.ão da morada de todos os officiaes
do regimento, effectivo~. ngtrregados e addidos, c bem assim
nas diversas dependencias quadr-os com as a ttribuições dos
sargentos e graduados encarregados do respectivo serviço.
Art. 99. O fiscal será substituído em seus impedimentos
pelo commandant0 de !batalhão mais antigo.
Do ajudante

Art. 100. O ajudante do regimento é o auxiliar immediato do fiscal.
Art. 101. Incumbe-lhe especialmente. além das attribuições que lhe são consignadas no Regulamento dos Serviços
Administrativos:
·
1.: :rodo o serviço dE) ordens.
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2. Administrar e instruir o estado menor do regimento.
propondo as praças em condições de. preencher os cargos de
sargentos e graduados. ouvindo os respectivos commandantes
.
quando ellas vierem de fóra do estado menor.
3. Instruir as bandas de musica. tambores e col"'leteiros.
na parte relativa ao aperfeiçoamento especial dos movimentos e evoluções militares. procedendo a esse ensino nos dias
designados, sendo nesse serviço auxiliado pelos ajuldantes de
batalhão.
4. Propôr as praças que devam passar a aprendizes de musica. corneteiro e tambor. ouvidos os respectivos commandantes e o medico e bem assim os aprendizes de bôa conducta
que devam passar a musico, corneteiro e tambor.
5. Organizar trimestralmente a relação de alterações dos
officiaes do estado-maior do regimento.
6. Ter uma escala dos officiaes e aspirantes do regimento
e bem assim uma do serviço dos batalhões afim de poder indicar. na ausencia e em nome do fiscal, a quem cabe desempenhar qualquer serviço, e communicar depois ao referido
fiscal a alteração occorrida.
7. Reunir e inspeccionar todas as forcas que tiverem de
sahir do quartel para serviço extraordinario, quando comprehenderem pessoal pertencente a mais de um batalhão.
uma vez que não se trate de companhia constituída de cada.
batalhão.
8. Escalar os serviços que tenham de ser feitos pelo estado menor do regimento.
9. Receber todas as partes. relações e mais papeis que
tenham de ser apresentados ao fiscal, notando as alt€rações
dadas, particularmente as que devam ser publicadas em boletim. e entregai-os depois á seeretaria para serem archiva:dos.
10. Organizar o mappa da forca sempre que houver formatura geral do regimento.
11. Commandar a parada quando o serviço fôr dado por
mais de um batalhão.
12. Ter a seu cargo a direccão technica das officinas.
Art. 102. Não poderá servir como ajudamte o filho.
genro. irmão ou cunhado do commandante ou fiscal.
Art. 103. O ajudante será mbstituitlo em seus impedimentos pelo ajudante mais antigo dos batalhões.
Art. 104. O ajudante é o responsavel pela carga dos
utensílios existe1ntes na casa da ordem.

Do secretario
Art. 105. O secretario é encarregado dos trabalhos de
escripta referentes á correspondencia. ao archivo e ao registro das alterações dos officiaes.
Art. 106. Incumbe-lhe. além das attribuições que lhe
são consignadas no Regulamento dos Serviços Administrativos:
i . Escripturar pessoalmente a correspondeooia de caracter reservado.
2. Expedir a correspondencia. fazendo registral-a em um
caderno-protocollo em que aerf! passado Q competente re.ciiJo.•"
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3. Subscrever as certidões e demais papeis congeneres
que tiverem de ser assignados pelo commandante do regimento.
4. Conferir· e authenticar as cópias de documentos existentes na secretaria. feitas por ordem superior.
5. Fiscalizar e ter em dia a escripturação das L-adernetas-fés de officio dos officiaes.
6. Prestar os esclarecimentos que lhe rorem pedidos pelos officiaes do regimento quando se tratar de assumpto pessoal e não reservado.
7. Dirigir o pessoal da secretaria. mantendo nella a II)aior
ordem c disciplina.
·
8. Solicitar do fiscal o material necessario ao serviço.
9. Ter sempre em dia a escripturação. de accôrdo com
os medelos, e o archivo bem organizado.
10. Ter uma relação dos ob,jectos que se acharem no
gabinete do commandante e na secretaria. feita de modo a
facilitar a conferencia da carga.
11 . Reunir e entregar diariamente ao commandante. logo
que este chegue ú secretaria. a correspondencia recebida.
12. Não deixar sahir livros ou documentos da secretaria
sem ordem do commandante c recibo da pessoa que os tiver
pedido. devendo verificar. ao serem restituídos, si voltam no
estado em que foram entregues. r. no caso contrario, communicar o facto ao commandante.
·J 3. Escripturar o livro de declarações de família; trazer
('fi dia, em livro especial. o historico do seu regimento.
Art. 107. A escripturação da secretaria será feita pelo
secretario c pelos primeiros e segundos sa!'gentos archivistas
do regimento, ajudado. quando necessario, .pelos sargentos
archivistas dos batalhões e sargentos dos serviços auxiliares.
Art. 108. Nenhum subalterno poderá exercer o cargo de
secretario sem que tenha estado pelo menos durante um anno
no exercício de subalterno de companhia.
Do medi:co

Art. 109. O capitão medico ó o responsavel pelo serviço
de saude do regimento, sendo auxiliado pelo 1o tenente medico. Entende-se com o commandante por intermedio do fiscal sobre o funceionamento desse serviço.
Paragl'Upho unico. Fica subordina.tlo á autoridade tcehnica do chefe do serviço de saude da divisão ou região,
com quem se eorrespOJlderá officialment.e por via hicrarrhica.
Nos casos urgentes. quando houver necessidade da intervenção immcdiata do chefe do serviço de saude. o medico poderá. mediante prévio conhecimento do commnndante, entender-se direetamente com essa autoridade.
Art. 110. Cumpre-lhe:
1 . Encarregar-se do serviço clinico da enfermaria regimental, dando ao 2° sargento 'de saude as ordens c instrucções
uecessarias para o tratamento das praças doentes.
2. Dirigir e velar. sob a autoridade do commandante do
regimento. tudo o que conccrne ú hygiene. saude do pessoal
c funecionamento de totlo o serviço, propondo ao fiscal todas
as medirias que julgar nccessarias.
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3. Fis'calizar todo o serviço de saude da unidade e especialmente a pontual execução das medidas prescriptas com o
fim de prevenir a invasão ou (leter a propagação de molestias
transmissíveis.
4. Inspeccionar com frequencia, sob o ponto de vista da
hygiene, todas as dependencias do quartel, propondo ao commando do regimento as medidas que julgar convenientes.
5. Estar ao corrente. por intermodio do chefe do Serviço
de Saude e Veterinaria da divisão ou região e das autoridades
civis da Saude Publica. do estado sanitario geral da população
e das condições de salubridade do Jogar que serve de parada
ao regimento e da sua circumvizihhança, afim de poder com
segurança e a tempo, tomar as necessarias medidas de defesa
sanitaria da tropa.
6. Providenciar junto ao commandante para. por seu intermedio, ser communicado á autoridade de Saude Publica
local. o apparecimento no quartel de mole!!tias transmissivels
de notificação compulsoria. Quando se tratar de pessoas de
família dos militares residente!! na localidade e sob seus cuidados profissionaes. essa notificação será feita directamente
pelo proprio medico.
7. I•'iscalizat· a instrucção de hygiene e de primeiros soccorros medico-cirurgicos dada aos recrutas pelo 1o tenente
medico, encarl'egar-se da instrucção especial dos enfermeiros
e padioleiros regimentaes e a da organização e funcciona~
mento dos serviços de saude. de accôrdo com os respectivos
programmas adoptados. fazendo frequentes exercícios praticos
com o pessoal e material sanitario de campanha.
8." Comparecer acompanhado do 1o tenentE:• medico dó
regimento a todõs ós exereicios de instrucção pratica dos
úf.ficiaes para attender a qualquer caso em que haja necessidade dos seus servit;us profissionaes f:' tomar parte nas questões
concernentes ao fnnecionamento dõ Sf:II'viçó de saude em
campanha.
9.~ Organizar os pontos para ó CCincurso de admissão dus
sargentos c cabos ele saude c de veterinaria, devendó fazer
parte das respectivas mesas examinadoras.
10. Procr>der, auxiliado pelo 1° tenente medico, a exame
sanitaeio de todos os recrutas por occasião da incorpóração-,
estabcleqendó para cada um o respectivo registo de incarpora('ãu; ciStabelecer e trazer em dia o registo medico de aquartellamento de accôrdo com as instruccões adaptadas.
11. Dirigie tóua a cscripturacão referente ao serviço e n.
cargo do 1~ tenente medic(J, principalmente o registo medico
d•: incorporacãó das peaças e os provimentos de medicamentos
e material do sciTir.o de saude do regimento, verificando si
elles estão de aectirdú t·om as tabellas em vigor; dar parte á
autoridade competentr das irregularida.ct.es que encontrar e
solicitar as providencias que não estiverem em sua alçada.
12. Examinar minuciosamente as substancias alimen,tares
na óccasião do rcccbimcnto.
13. Examinar a qualHJ.ade da agua, requisitando as analyses nccessarias. todas as vezes que clla se tornar suspeita e
velar pc la cunsenar.ão dos filtros.
1-í. Jlroceder á vaccinaçãõ e revaccinação anti-variulicas
em todas as prat;as que necessitarem; tudo rcgistando em
livro especial.
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i 5. Pt'Ovidencinr pnra o isolamento dõs doentes accomm,ettidos de molestias transmissíveis e sua rapida e directa
remoção para Us hospitaes de isolamento e, quando não ull
houver, para os hospitaes ou enfermarias militares.
16. Prescrever as medidas de desinfecção dos Iocaesroupas; E•tc. , de aecôrdo com as instrucçõcs em vigor f isca~
lizanclo a sua execução.
'
17. Visitar ou fazer visitar a domicilio pelo 1• tenente
medico os officiaes, sargentos, praças e pessoas de suas famílias legitimas, quandó, devido ao seu estado não pudf:irem
comparecer á visita medica no quartel.
18. Sô te em diroittJ a serviços medicas a domicilio as pessoa;:; de familias de officiacs cõnstantcs do livro de declaraçãó
de família.
19. Comparecer promptamente ao quartel quandó chamado pelas autoridades cõmpetentes para attender a qualquer
servir o extraordinario.
20. Propôr ao commandanto do regimento por occasião
da incorporação d10s recrutas, tüdas as medidas que julgar
cónvenientes com o fim do facilitar a acclimação e a ad-aptação desses homens á nóva vida, de modo a habitual-os progressivamente ás fadigas resultantes da propria natureza du
serviço militar; o mesmo deverá far.er quando se tratar dl6•
contingentes chegados de fóra.
21. Apresentar ao fiscal do regimento o mappa dos medicamentos consumidog durante o mez.
2:?. Organizar; trimestralmente, para ser remt,Ltido ao
chefe do scrviçõ de saude e voterinaria da Divisão ou Regiã<r,
o mappa nosologico ctu regimento e n mappa de carga e descarga do material cirnrgico e medicamentos e annualmentoum relatório detalhado de todo o serviço a seu cargU; acompanhado do mappa nüsologico relativo ao mesmó periodo.
Nesses mappas nusologicos dos regimentos só devem ser
consig-nadas as mõlEstias tratadas exclusivamente na respectiva enfermaria; ahi se registarão o movimento numerico d<e
baixas e ai LaR ao hospita I !YU rnfermaria militar e os soccorl'OR mrdico-cit·urg-i1•os pi·rsfados no eorpti. Alt\m disso se cstabelecer:'i a especificarão do effectivn du regimento; a porcontagem dos enfermos, dos hospitalizados e dus murtus, com
o fim do se conhecEr o estado sani tario do corpo, devendo o
período de cada anno ser comparado com os currespondentes
de armos anteriõreg; finalmente serão feitas as consideraçÕo"scientificas convenientes; sobretudo relativas á etiologia e
prophylaxia das mlJlestias transmissíveis da lucalidade.
23. Ter sob sua responsabilidade toda a carga de medicamentos e material sanitario do regimento, velando pela sua
cunservação e utilização.
2-!. Fazer os pedidos de medicamentos e material sanitari0 Jr accôrdo com as tabellas o instrucções em vigor.
25. Visitar ou fazer visitar pelo 1° tenErnte med.icu, pelo
menos uma vez por semana, os scrldados doentes do regimento;
que estiverem em tratamento no hospital, afim de conhecer o
seu rlSiado, marcha e natureza da molestia. informando ao
commandante dOs caso;: mais graves o importantes.
26. Dar parecer, como perito. sobre todas ~s questõ!_ls
formu:ada,-z pelo commandante do c.urpo em relacao as perldias praticadas com 0 fim de reconhec~r Q fundamento das
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allegações de molestias, feHas pelos militares, sobre as mollestias simulada~, provocadas ou dissimuladas; sobre as relativas ;i vterificaçã.o da qualidade dos alimento~ e bebidas destinadas ás praças; sobre a aptidãu physica especial para determinados serviçoR c sobre questões de incapacidade temporarid. ou definitiva para o serviço do Exercito. do's militare<> du regimento.
27. Fazer os exames de corp.~ de delicto e de sanidade
que lht! forem determinados pelo commandanúe do corpo.
28. Dar ao fiscal do regimento uma parte d'iaria de todas as occurrencias que se derem em relação ao serviço de
saude da unidade, assdgnalando o movimento dOE' soldados
doent.~s. por batalhão, dos que se acharem em observação ou
convale~cença e dos que estiverem em tratamento no hu;Spital o'u enfermaria regimental.
29. Dar ao chefe do serviço de saude da Região até o
d1a 1O de cada mez. uma parte relativa á hygiene e principae~. alterações di'j serviço de saude do regimento, consignando
o movimento dos doentes duranf;e esse período. Em época
de epidemia essa parte deverá ser dada em períodos mais
curtos c, conf'Orme as circumstanoias. até me~mo diariamente.
30. Communicar-lhe immediatamente. em tempo de epidemia. :::s primeiras manifestações do mal e as modificações
produzidas no estado sanitario do regimento, mbmettenoo á
sua comüderaçãl'l as pesquizas que tiver emprehendido quanto
á desooberta das origens da epidemia, quer ellas provenham
do estado ~anitario da população, quer de condições climatericas. topographicas ou do proprio quartel.
31. Submetter igualmente á sua apref:'iaçãlü todas as medidas prcphylaticas urgentes que tiver empregado para combater o morbo, pormittindo-lhe assim poder esclarecer ao general commandante da Divisão ou Região, de quem provocará
a~ necessarias ordens.
32. Nessas partes o capitão medieo deverá comparar o
estado sanitario do regimento com o da localidade que lh-e
serve de parada e. sendo p.ussivel, lembrar as epidemias anteriores o o reeultado das medidas empregadas para oombatel-as.
33. O capitão medico é responsavel pela: erdem e· disciplina (jm tod"s os locaes destinados ao funccionamentD dO
serviço de saude.
Art. 1H. Ao i • tenente medico compete:
1 . Pas~ar diariamente a visita medica do regimento registandu nos livros respectiv:os e por companhia os nomes
de tndo.5 os soldados que ahi comparecerem, mencionando o
resultado do exame medico e detalhadamente a~ prescripções
tomadas a resp·eito de cada um delles.
2. Proceder em dias marcados pelo commandante a uma
revista sanitaria das praças, de modo que cada uma de lias
seja ~xaminada, pelo menus uma vez por mez e pe~ada de
tres em tres mozes, registundo o resultado no livro respectivo.
3. Auxiliar o rapitão medico no e,xame sanitario do todos
os rc•:rutas por ocrasião da incorporação.
1
4 Ob~ervar attcntamento os homens .cuja constituiç.ão
IJfio apresente a for~.a e o vigor necessario para o serviço; os
que attingidos de crrtas enfermidades compatíveis com o serviço. mas que. em consequencia de um treinamento muito
rapido, podem transformar-~e em affecções graves; aqueiles
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tlt.ja innpLidã:o para a profissão milHar só se fôr revelando
nu decurso do serviço.·
O r·csultado dessa obscrvaçã0 e da pe~quiza das respectivas causas deve ~cr levado ao conhecimento do capitão-medieo chl'fe dv serviço, com o qual combinará sobre as medidas
11eeessarias a prupür ao commandante.
5. Examinar todos os homens que chegarem ao regimento
de volta de marelw.s. diligencia c serviços ou dispensas em
virtud J das quaes tenham estado ausentes do quartel por
mais do quatro dias.
G. Examinar sob o ponto de vis la da irl~egridade dos orgãos da respiração, da circulação c da predispusiçã.o ás hernias, todos os soldados propustus para apvendiws das bandas
de mu~ica. corneteiros ou clarins, e antes da inclusão definitiva dos mesmos nas referidas bandas.
7. Visitar frequenlemente os alojamentos, xadrez. cellulas, latrinas, banheiras, refeitorios, cozinha, informando ao
capitão medico do resultado dessa visita e solicitando as providencias que julgar necessarias.
8. Encarregar-se da instruccão C:us recrutas e pessoal do
serviço de saude sobre noções de hygiene e primeiros socc.orros nwriico-cirurgicos applicaveis no quartel. em marcha e
em campanha, de accôrdu cum o~ progr!:!mmas estabelecidos.
9. Dar cumpl'imento ás ordens emanadas do capitãJo medico, prestando-lhe todas as informações sobre o serviço de
que fôr incumbido.
10. Auxiliar o capitão medico na escripturação do servi(.'o ~anitario dos batalhõe~ fornecendo-lhe nas épocas reguhnnentures, todos os documentos respectivos.
11. Comparecer com presteza ao quartel em caso de chamado extraordinario.
12. Dar ao capitão medico uma parte diaria do serviço
sanitario que lhe 1'ôr designado.

Do intendente
Art. 1 e. O in lcnden te <; o repreoentante do serviço de
administração no regimento. E' elle o encarregado de tud() o
aue fôr relativo á subsistencia do pessoal e c~valhada, aquartelamento. far:damcnto, equipamento. material dG acampamento e ncquisiçi!o do material ncccssario ao mecanismo
adminislrat ivo.
Art. 113. Compele-! h c, al<~m das nttribnições conoignadas no lleg'ul:mJCnfo dos Scrvit;Os Administrativos. mais as
scguin:r-s: 1 . Eseri1)turar o livro carga gernl do corpo.
2. Ter a seu cargo o material que e::tiv~r em repartição
onde nf:o haja responsavel directo.
3. Organizar mGnsalmente um mappa da ma teria; prima
consumida c das obras f1eitas nas officinas.
L Fazer os pcd!Jdoo do material neccso:ario ao corpo e
apres•Jnfal-os ao cnmmandante para serem visados.
5. Heeebcr as quantias destinadas ao corpo, recolhendo
ft caix•l d.o regimtmto us que no dia do recebimento não tiverem c competente deotino.
6. Receber do coooelho o dinheiro nec'E'.Issario ás despezas
administrativ'as de :Cada mez.
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7. Receber dos cl')mmandantes de companhia,s, por intermeclio du sargento intendente. os vencimentos das praças que
não tiverem comparecido ás formaturas e pagal-u:s ás mesmas quando se apresentem. No fim do mez dará parte dos
pagamentos qu,e tenha effectuado e recolherá á caixJa do
corp 0 a qupntia correspondente aoi< que nãlo tiverem sido
feitos.
·
8. Entregar ás diversas repartições us valores que a
e lias devam ser recolhidos.
9. Receber da repartição competente u material destinado 'lo regimento e os artigo~ que Jh,e furem arresentados
por ordem superior, passando recibo e organizando uma
relação do,s preços por que foram adquiridos, com o tempo
de duração, para ser publicada em boletim.
10. Recolher mensalmente á caixa do conselho todas as
quantias proveniente~:
a)
de gratifieações das praças que forem presas corrcccionalmente sem fazer serviço; b) dos contractus de musica; c i da venda dos artigos imerviveis e do estrume; d) das
multas em que inco:rrerem os fornecedores; e} dos descontos
feitos em resarcimento de damnos e prejuízos cau~ados pelos
responsaveis.
,
11. PI"estar mrnsalmente oontas da receita e despeza
organizando o respectivo balancete.
12. Apresentar ao fi~ cal. até o dia 1 O de cada mez, todos
os documentos de receita e despeza afim de ser conferido o
balance!Je.
J 3. N0 fim de cada quinzena proceder, em pre~sença du
fiscal ·~ do official de dia. a um balança geral dos generus
exist0ntes na arrecadação e apresentar, no fim do mez, áque\Ja
autoridade,, nm mappa demonstrativo dos. generos entrados
c consumidos durante o mcz e dos que passam para o mez
~cguint.~.

11. Fazer com :< necessaria nntecedencia o pedido de generos pnra cada quinzena, levando em conta os que tiverem
pnssad0 da quinzena anterior.
J 5. Organizar scmestralmentA a tabella de distribuir;ão
de refeições. de accôrdo com a tabella geral feita pela repartiçã<> competente.
. 1G. Distribuir, em presença do official de dia, os generos
que tiverem de ser forneddos para consumo diario dos batalhões e hem assim a forragem dos animaes.
17. Fazer a. compra do material necessario á execucão das
obras e concertos ordenados pela autoridade competente.
18. Niio entregar objccto algum de sua carga sem ordem
do eommandante e o competente recibo.
19. Examinar, fazendo pesar, medir ou contar, todos os
artigos que receber.
20. Ter a seu cargo o serviço de illuminação do quar. fel. dC3Ignando quem, dentre seu~ auxiliares, deve ajudai-o
nessa tarefa; org::mizar 0 respectivo mappa e inspecc:ionar
frcqtE~ntemente toda a installação, de modo a providenciar de
prompto sobre qualquer concerto.
21. Receber o material existente no quartel para onde
0 corpo tiver de mudar-se e organizar uma relação com declaração do estado em que se ·acharem os artigos encontrados.
,
22. Communicar ao fiscal o estrago de qualquer generb
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ou artigo existente na arrecadação, prestando os devidos es·
clarecimentos.
23. l'r<Jpôr, por intermedio do fiscal, tudo quanto. julgar
conveniente para melhorar as condições do rancho.
!H. Ter a seu cargo a direcção administrativa das officinas.
25. Incumhir-se do rancho dos officiaes.
2G. O intendente será substituído em ~'eus impedimentos por um asnirante, de accôrdo com o art. 27 e seus paragrapllos do fiegulamento dos Serviços Administrativos.
ES'l'ADO MENoH.

Do Sal'(JI!nto ajudante

Art. Hli. Cumpre ao sargento ajudante do :regimento:
i. Coadjuvar o a,iudante em todo o serviço da casa da
ürdem r de seu archivo, zelando velo material da mesma.
2. Ter perfeito conhecimento dos regulamentos, das ordens geraeR do Exercito e das relativas á sua unidade.
3. Ter uma escala dos sargentos, cabos e corneteiros.
4. C:omparecer a toda~ as formaturas em que tomar
partf\ o ajudante.
5. Par·t.icip::n· a a ajudant() qualquer ordem que lhe fôr
dada ll1r()rlamentc pelrrs autoridades superiores.
(i. Receber a correRpondcncia o mandar entregai-a.
7. Dirigir o pessoal empregado na casa da ordem c distrilmir-llle o servir-o.
Rr>rô ~'>uhstituído em Rem impedimentos pelo sargento
ajudante mais antigo dos batalhões incorporados.
Do Jo sw·acnto m·chivi,sta

Art. 115. Compete-lhe auxiliar o socretario na escri~
pturaçãlo da secretaria, trazPndo o archivo na melhor ordem;
exerce no estadtl menor do regimento funcções analogas ás do
1 o sargento na companhia.

Do ;>,o sargento a1'Chit,tsta
ArL HG. Compete-lhe auxiliar o serviço da secretaria
do estado menor.

e

Do 2° !sargento de saude

Art. 117. O 2• sargento de saude fica sôb a immediata
direcçã-o do capitão-medico do re!?."imento e tem, em relação
ao serviço da enfermaria regimental, ós mesmos deveres que
o enfermeiro-mór das enfermarias militares.
Art. 118. Cabe-lhe especialmente:
·1. Executar todas as ordens em relação ao serviço sani..
tario e ao da enfermaria e acompanhar o capitão-medico ern
todas as phases do serviço.
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3. Organizar 0 bOletim geral das baixas havida:: no regimento. não só para f·ornecer informações, oomo para dar conta
de todas a's alterações que occorrerem no serviço,
3. Organizar o bvletim geral das baixa~. havidas no regimento .
.i, Encarre.gar-se de toda a escripturaçãu relativa aó serviço sanitario do regimento; inclusive a da enfermaria.
5. Zelar pela conservação; asseió e bua ordem da enfermaria e demais loca~:s destinados ao serviçu sanitario d() regiment<i; bem como de todo material sanitariu.
Do 3o sargento veterinariv

Art. 119. Compete-lhe:
1. Zelar pelo serviço de hygiene e de saude dos animaes
du regimento·; cumprindo e fazendo cumprir as prescripções
do official vett~·inario que fôr designado para dirigir essn
serviço.
2. Inspeccionar, diariamente, á hõra determinada; os
animaes e as baias; dando parte ao official de dia de qualquer
anormalidade que encontrar; afim de que elle possa providenciar junto a 0 fiscal; que resolverá subre a necessidade de
fazer cllmpnrecer um v Eter inarió.
3. Dirigir o srrvico de ferraria e dar instrucçãu aos soldados que se destinem a ferradóres.
4. Requisitar dõ intendente do regimento mediante pedido; visado pelo ajudante, ó numero de cravos e ferraduras
necessarios para õ serviço.
5. Assistir ·diariamente á limpeza dós animaes.
6. Receber diariammte da arrecadação a fórragem nocessaria aos animaes c assistir á sua distribuição.
7. Sacrificar, por ordem da autoridade competente; o
animal victima de accidente que o torne inSEil'vivcl c u que se
achar atacado de muleslia para a qual o regulamento veterinarió exija essa providencia.
8. Ter sob sua guarda todo material veterinario e o da
ferraria; incumbindo-se da respectiva escripturacão.
SlJldado ferrador

Art. 120. E' o auxiliar do 3° sargento veterinario nu
serviço da ferraria. Cómpet.e-Ihe:
1. Examinar diariamente <Js eavallus do regimento afim
de verificar si algum d'elles precisa dos cuidados da ferraria.
2- Fazer todos 0 s trabalhos que necessitarem us mesmos
animaes.
·
3. Marear os caYallos nõvos .
.t. Substituir o sargento veterinario nó serviço da ferraria.
Do to saraento intendente
Art. 121. CompEiie-lhe auxiliar o intendente nõ serviço
de subsistencia; ficando sob 'sua immedia ta direcção.
Poder Executivo - 1916- Voi. 11.
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Do 2• sargento intendente
Art. 122. Incumbe-lhe auxiliar o irrtendente nv, serviço.
de contabilidade.
Dos cabos intendentes
;'\rt,. 123 ..Siiü auxiliares do serviço de intendencia-; subordmados aõ mlendente, que regulará suas funcções do
aceôrdo com o respectivo regulamento.
Dos soldados

auxiliares

Art. 12.1.. São praça.s empregadas no rancho e nas arreca(iações.
D 0 1" sm·gento dv material bellico
Art. 125. Cómpele-lhe auxiliar· o intendente, em tudo
que fôr relativa ao material bellic 0 e ao material em deposito
pertencente ao regimento.
Do cabo do material

bellic 0

Art. 12G. Incumbe-lhe auxiliar o 1• sargento do material
bellieo no respectivo serviço.
Do 3" sargento artífice
Art. 12'7. O 3' sargento artífice é o mestre dó serviço das
officinas.
Do cabo armeiro
Art. 128. E' enearregadO dos trabalhús de reparação
armamento.
Dos soldados ar'ti{ices

dO

Art. 129. Compete-lhes exeroer nas officinas as suas
especiaes.
Do 3• sa1·gento co1•netetro

fnnc~:ües

Art. 130. Ao 3° sargento cometeiro. que deve conhecec
perfeitamente todos os toques das differentes armas.
incumbe:
1 . Ensinar os toques de corneta e tambor ás praças da
banda. nas horas para isso designadas. auxiliado pelos cabos
corneteiros dos batalhões. entre os quacs distribuirá turmas
de aprendizes. cuja instrucção fiscalizará cuidadosamente.
2. Examinar, diariamente. antes de começar o ens.aio, todos os instrumentos, dando parte ao ajudante quanklo encontrar algum estragado.
3. Não alterar, nem permittir que seus subordinados alterem os toques ctas ordenanças em vigor.
!1. Indicar a,o ajudante os soldados que tenham aptidão
para tocar corneta Qu tambor. de modo que sempre existam
aprendizes em numero conveniente.
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Do 1° sm·gento musico

Art. 131. Ao 1o sargento musico, que deve conhetJer bem
musica e tocar um instrumento, compete:
1. Ensinar e ensaiar o pessoal da banda de musica. nas
horas determinadas. auxiliado pelos musicos de 1" classe. aos
quaes distribuirá turmas de aprendizes. cuja instrucção fiscalizará cuidadosamente.
,
2. Examinar. antes de principiar o ensaio, todos os instrumentos, dando parte ao ajudante. quando encontrar algum es_. , "'' '1llill
tragado.
3. Indicar ao capitão ajudante os soldados que tenham
aptidão para a musica, afim de ter sempre aprendizes.
4. Responder perante o ajudante. por occasião Idas formaturas •. pela disciplina. uniformidade e compo,stura militar
dos musrcos.
,
Dos mustcos de 1•, 2• e 8• clasl!es
Art. 132. Além das demais {Jbrigações impostas ás outras
praças. compete a cada um:
1. Esforçar-se por aprender tudo quanto fôr ensinado
pelo mestre da musica. pedindo-lhe. sem constrangimento.
qualquer explicação sobre pontos duvidosos.
2. Communicar immediatamentr ao mestre da musica
qualquer extravio ou desarran,io no instrumental de que estiver encarregado, esforçando-se para que o mesmo esteja sempre em bom estado de conservação.
§ ~.o Aos musicos de 1• classe compete encarregarem-se
do ensmo das turmas de aprendizes.
§ 2. • Um dos musicos de 1" classe servirá de contramestre e substituirá o mestre em seus impedimentos.
Art. 133. Os musicos tomarão parte. nos dias que lhes
forem marcados, na instrucção de padioleiros. dada pelo capitão medico do regimento.
Dos cabos e anspeqadas m·denanças

Art. 134. Serão tirados dentre os cabos e anspeçadas dos
batalhões, de accôrdo com os quadros da arma, e ficarão ás
ordens dos officiaes superiores do regimento, não podendo ser
empregatdos em serviço estranho á sua profissão.
Dos sol!dados conductores

Art. 135. São encarregados do serviço de tracção das
viaturas do regimenlo e do trato do respectivo material e cavalhada e serão tirados dentre as praças que tiverem aptidões
para esse serviço.
BATALHÃO INCORPORADO

Do commandante

Art. 136. O commandante do batalhão é o respMsavel peo commandante e o fiscal Ido regimento pela adminis-tração, instrucção e disciplina da sua unidade.

ra~nte
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Art.. f37. Incumbe-lhe. além das attribuicões que lhe
são conferidas pelo Regulamento dos Serviços Administrativos:
i. Desenvülver a instruccão profissional dos officiaes,
de accôrdo com os pri'!lcipios geraes estatuídos neste regulamento.
2. Dar pessoalmente a iristrucção de batalhão.
3. Fiscalizar rigorosa. frequente e inesperadamente a
instrucção, a escripturação e o material das companhias. corrigindo com firmeza qualquer neglige'!lcia.
-í. Providenciar sobre o que for necessario á mobilização
rapida do batalhão.
5. Propôr o ajudante do batalhão.
6. Esforçar-se para que as ordens geracs do Exercito c
as dó regimento sejam devidamente observadas.
7. Collaborar, quandü lhe for determinado. nos exames de
instrucção dei pessoal de üutros batalhões.
8. Publicar as ordens do regimento, additando-lhes, sempre que for necessario. as determinações indispensaveis á
sua perfeita execução.
H. Encaminhar, devidamente informadas, por intermedio
do fiscal do regimento, ao respectivo commandante. todas as
propostas de promoção de pracas e provimento de funcções
de officiaes.
'10. VAiar pf'lO comportamento de seus subordinados.
11. Punir os offkiaes e praras do batalhão, de acc.ôrdo
com eslr regulamento.
12. Apresentar ao fiscal do regimento pedido do que necessitar para instrucção de sua unidade.
13. Examinar o material que for fornecido á sua uniJade, assim como, de vez emquando, a alimentação das praças.
Art. 138. O commandante de batalhão será substituído
pelo mais antigo dos capitães do rE'gimento.
Art. 130. Quando o batalhão estiver temporariamente
isolado. fóra da séde do regimentO, o commandante terá as
attribuições de commandante c fiscal do regimento; designará
um subalterno para d!'Sempl'nhar as fnncções do secretario,
c org-anizará os srrviços indisp<'nsaveis ú vida isolada do batalhã(), dando de tudo conhecimento ao commandantc do reginwnto. a qurrn remettcrá o que for nccessario á escripturação .0 registro a carg-o da secretaria do regimento.
Paragrapho uniro. Os officiaes do batalhão destacado,
nã·o eonror·r(~rão nas substituições de cargos que vagarem no
rogimcnto, assim como as vagas que se derem no batalhão
destacado serão preE'nchidas com officiaes de•ste.
Art. 140. O commandantc de batalhão que estiver exer•'t:endo a fiscalização do regimento e ct officiaes qup estiverem
exercendo cargos nessa unidade serão substituídos nesses serviços, sempre que o seu batalhão se desligar do regimento.
Do ajudante

Art. 1 H. O a,iudante é o auxiliar immediato tio commandante na tl'ansmissiio de ordens.
Art. 142. Compete-lhe:
1 . Recebe1· as ordens e alterações diarias do regimento e
transmittil-as ao commandante do batalhão.
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2. Dirigir a escripturação que competi :r: ao com mando do
batalhão. bem como a relativa ás praças do estado menor.
3. Entregar á secretaria do regimento todos os documentos e mais papeis regulamentares.
4. Ter sempre em dia uma relação dos utensílios existentes no gabinete do commando e na casa da ordem.
5. Exercer no batalhão funcções analogas ás estabelecidas
para o ajudante do regimento.
6. O ajudante de batalhão será substituido em seus impedimentos pelo mais antigo dos segundos tenentes do regimento, excluídos os que estiverem no commando de companhia.
ESTADO MENOR

Do sargento ajudante

Art. 143. O sargento ajudante de batalhão incorporado
é auxiliar do ajudante nos respectivos .serviços.
Art. 1H. Colmpete-lhe:
1. Ter perfeito conhecimentó de todos os regulamentos,
todas as ordens geraes do Exercito e das relativas ao regimento e ao seu batalhão.
2. Possuir uma escala dos sargentos e cabos do batalhão
para poder indicar a qual delles toca qualquer serviço ordinari0 ou extradt'dinario.
3. Conhecer todos os sargent{)s do batalhão, de modo a
poder informar sobre suas qualidades e habilitações.
4. Distribuir aos sargentos das companhias o boletim regimental.
5. Comparecer a todas as formaturas em que deva estar
presente o ajudante e auxiliai-o no serviçct de reunião e inspecção dessas formaturas.
6. Substituir o aJudante na.s formaturas internas e distribuição do pessoal. tís quaes esse official eventualmente não
c1Jmparecer.
7. Participar ao ajudante qualquer OTdem quo lhe for
dada. directamente, pelas autoridades superiores.
8. ProcuraT manter a boa harmonia entre os sargentos
do batalhão, servindd-lhes de exemplo. quer na observancia
dos preceitos disciplinares, quer na correcção de conducta.
9. Receber a correspondencia do batalhão e distribui!- a.
Paragrapho uni co. Será substituid~ em seus impedimentos pelo 1• sargento mai·s antigo do batalhão.
Do 2" sargento archivista
Art. H5. Ao 2• sargento archivista cumpre auxiliar a
escripturaçãcf da casa da ordem.
Exerce no estado-menor funcções analogas ás dos primeiros sargentos das companhias.
Do 3• sargento de saude

Art. 146. Compete-lhe obrigações analogas ás do _s~
gundo sargento de saude doi regimento, na parte que for apphcavel ao batalhão.
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Paragrapho un it~o. Em relação ao serviço da eiijfermaria
regimental. tem as mcsm:lls attribuiçõcs que os enfermeiros
das enfermarias militares.
Do 2° sargento intendente
Art. H7. O 2° sargento intendente é o encarregado do
de intendencia do bata !hão, como auxiliar do intendente.
Do 2o sa1'aento do material bellico
serviçt~

Art. 148. Centraliza C• respectivo serviço
corno auxiliar elo intendente.

do

batalhão,

Do cabo armeiro
Art. H9. Cc.tnpete-lhe no batalhão obrigações
lhantns :ís do cabo armeiro do regimento.

seme-

Do cabo corneteiro
Art. 1.50. E' o auxiliar do 3° sargento corneteiro do regimento. R' tirado drt; soldados corneteiros que saibam os toQUI'~ por rnusicn.
Dos soldados conductores
Art. 151. Teern as mesmns funcções qu 0 no rPgimenlo.
COMPANHIA INCORPORADA

Do commandante
Art. 152. Ao rommandnnte de companhia compete:
t. Instruir sua unidadn. applieando os proceBsos que julgar mnis cc~nvenientes ao preparo da companhia para a
gtwrr·a. de nccôrdo com ns ot·dcns gerae•s dt) Exercito e os regulamentos em vigor.
2. Educar militarmente seus commandados, inspirando~e na justiça para ree.ompensnr os que bem se cooduzirem e
revelarem qua lidndcs militares. e corrigir os que se afastal'·em da hoa noemn. procurnndo por grndativas punições. de
harmonia com n natureza da fnltn e ns precedentes dos delinquentes, chamai-f~ ao eumprirnento do dever.
3. AdminiBtrar a companhia, vtrificando directamente.
ou por intermedio dos officiaes subalternos, si o pagamento
do pessoal está feito regulnrmente, si elle está bem alojado,
nlimentndo e fardndo. e si dispõe de armnmento, equipnmcnto e mais mntcrial neccssario; emfim. si tudo está preparado pnm uma rn pida mobilização. cabendo-lhe agir de
mcllo que o pessnnl destinndn a executar os differentes serviços dC'sempenhn cnbalmente seus deveres.
4. Ter sempre em vista que ci rommando de companhia
rt>oresenta a verdadeira escola de commando immediato,
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pois é nelle que o official se exercita nessa funccão, aprimorando as virtudes militares, adquirindo a energia capaz de
manter e elevar o moral das tropas no campo de batalha.
5. Di·~tribuir os pelotões da companhia peloS subalternos,
entregand{}-lhes o material nece~sario e responsabilizando-os
pelas faltas que encontrar.
6. Distribuir pelais subalternos o servi co de in~truccão
das praças e fraC1,;ões Ja companhia e fiscalizai-o, para que
haja unidade de vistas. mantendo, entretanto, a autoridade e
iniciativa que ell'es devem ter.
7. Entender-se com o commandante do balalhão ~obre
todos os assumptos que dligam respeito á companhia.
8. Mandar fazer wda a escripturação pelo 1• sargento,
fiscalizando a sua exactidão.
9. Mandar organizar pelo 3• sargento intendente a relação de vencimentos d'a companhia, fazend~-o receber du intendente. na ~na presP,nca, a respectiva: importancia e entre~ar a có'te, no mesmo dia dó pagamento, O'S das pracas que
houverem faltado :'i formatura, acompanhados da relacã.O
resp:ediva.
10. Assistir no pagamento e quando não o possa fazer,
designar um subalterno para o substituir. verificando Si todas as pracas são pagas na fórma devida.
·
1 f. Esforçar-se por ter perfeito conhecimento do pessoal, afim dP poder julgar de seu·E meritos e de!f•eitus.
12. OuYir com attenção as queixas que qualquer de seus
commandados lhe dirigir, por injustiças sdffridas, providen-chndó do accr'\rdo eom o r.aso. sem nunca e8quecer que cnmmotter:i falta gi'aYe doscurando esta parte de seus deveres.
13. Visitar sours eo'mmandados enfermos nos hn~pitaes e
enfermariasi p·elo menos uma vez por mez, ouvindo-os e providoneiando sobr·e suas reclamacões.
1 í. Ordenai' 0 rolmparecimento á revi~ta medica das praças nas quaes observar signaes de deficiencia de cunstituicão
e de vigor para o- servico da arma.
15. Não consentir que, por parte de seus subordinados,
haja nl!Rração d,.. ~ uniformes.
16. Punir as praças de sua companhia, effectivas. aggregadas cn addidas, de accôrdo c.om o regulamento disciplinar.
17. Acompanhar com so1icitud.e 0 s processos. em que
qualquer dellatl cshiver envolvida. providenciando para que
não lhe faltem o~ r·ecurs6s de defesa nem sejam demorados
€Si'es processos.
18. Fazer P'edidn á arrecadacão geral a propbrçã0 que fôr
precis•mdo dó material necessario á instruccã'O de tiro.
1!). Submetter á consideracão do commandante do bata~hão o programma >.emanai detalhado de ino;truccãO, participando-lne aó mesmo temro onde e a que ho'ras tenciona
t::xecu~,a::- os exercicios.
20. Declarar nas receitas. passadas ás famílias das praças
de prêt, si ellas e~tfío legalmente habiiitadas :t receber medicamentos das pharmacias militares.
21. Alssi!mar as baixas ao hül"pital dos officiaes e praca'>
do sua companhia.
22. Verificar, c!'lm attcnção e frequentemente. a escala
do servi~o da companhia.
23. Conceder permissão para que troquem de servico as
praças sujeitas :í sua escala. antes de cómeçar 0 serviço para
qnp ti verem sido designadas.
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2't: E5tahelccer a policia no irrberior da companhia, pro-

vrden~wnJo

para que as praças se cnruservem sempre decentemenb vestHlas t) calçada~; só exigir o uniforme do dia para
os exercícios, formaturas c sabidas.
2.[). Submetter ao commandante do batalhão as propo-,tas
pnra peeenchimcnto dus postos que vagarem na c.ompanhia e
bem ~t:sim das t.ransfercncias que julgar· necessarias.
2 1). Apresentar ao commandante do batalhão as praças
promovidas e graduadas.
27. Requisitar, com antecedencia, do intendente, pr.ovid>encias para alimentação de sua companhia. quando esta
tiver que fazer exercícios em Jogar distante do quartel. de
onde nãio p08sa regre~sar á hora da ~-e.feição.
. 28. Participar au .commandante do batalhão as faltas havrdas nas forma1Jtiras da companhia e que escapem á sua
eompetencia remediar.
29. Apresentar semanalmente um mappa do pessoal, de
accôrdo com o modelo adaptado, e os papeis diarios regulamentares.
30. Providenciar para que a escripturação esteja sempre
em dia e pl'Dmpta a ser inspeccionada.
31. Verificar com attenção e frequentemente a existencia
dos artigos a cargo da companhia e ter uma relação desses
artigos em condições de servir para conferencia.
32. Registrar ou fazer registrar em livro especial, pelos
respectivos 'encarregados, a instrucção dada diariamente á
companhia e os rcsull,ados dos exercícios, velocidade de marl'ha, porcentagem de retardatarios, pontos obtidos no tiro ao
alvo. etc.
33. Alternar os sargentos nos serviços da companhia, de
modo que ellos se exercitem em todos os mistéres inherentes
ús suas gradua(fões.
34. Conceder ás praças dispensa do serviço, até 24 horas,
em numero que não prejudique o serviço, dando disso parte
ao commandante do batalhão.
35. Dispensar da revista de recolher ou de pernoitar no
quartel as praças de bom comportamento at6 um quinto do
effectivo. não s0ndo diariamente as mesmas.
36. Exigir de seus officiaes subalternos, aspirantes, sargentos e cabos, o absoluto cumprimento do dever, a maxima
dedicação ao servico c, na medida das attribuiçõess de cada
11m, o conhecimento pel'feito dos regulamentos e ordens geraes do Exereito e particulares do corpo, afim de que sirvam
de exemplo aos soldados sob todos os pontos de vista.
37. Considerar emfim a companhia como uma familia de
que elle é o chefe. esforçando-se para que aos seus commandarlos se faça inteira justiça e se dA a instrucção e educação militares previstas neste regulamentli.
Art. 153. Para que o capitão pOssa cumprir as obrigações
rPcorrentrs de sua missão, 1erá sob suas ordens os officiaes
~ubalternos. aspirantes, inferiores, graduados e pessoal da inJ,~ndcncia. mencionados no quadro da companhia, pelos quaes
distribuirá, de arrürclo com as prescrip(}Ões dos regulamentos,
os ;::erviços de ordem fixa e. segundo julgar mais conveniente,
os que estiverem subordinados ao seu eriterio.
Art. 154. O capitão seJ•(t ·substituído pelo 1" tenente
prompto mais antig0 do regimento.
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Paragrapho unico. No impedimento accidental do capitão,
reRponderá pela companhia o mais graduadõ dos seus subaltrrnos presentes.
Art. 155. Quando uma companhia destacar para local
onde fique isolada sem se poder corresponder diariamente
com o commandante df' batalhão, o capitão terá attribuições
analogas ás rlo commandante e fiscal do batalhão de caçadores,
além das inherentes ao commandante de compnbia, tanto sob
o ponto de vista de administração como de instrucção; um
subalterno terá attribuições analogas ás de a,iudante e de secretario de batalhão de caçadores além das de subalterno de
companhia, concorrendo, porém, com õs demais subalternos no
serviço diario.
Paragrapho uni co. As substituições de commando serão
feitas dê mõdo analogo ao estabelecido para o batalhão destacado do seu regimento.
Art. 156. O capitão terá para sua montada um animal que
será fornecido e forrageado pelo Estado.
·

Dos officiaes subalternas
Art. 157. O official subalterno auxilia o capitão no com4
mando, administrarão o instrucção da companhia.
Art. 158. Incumbe-lhe:
1 . Secundar ()S esforços do capitão para que a companhia
esteja sempre instruída e disciplinada.
2_. Ter pleno conhecimento das ordens do Exercito, das dO
corpo e das do eapitão sobre õ serviço interno da companhia.
3. Lêr diariamente o boletim lo batalhão, no qual lançará
a palavra «Sciente» e sua rubrica.
4. Responder pela companhia na ausencia do capitão, tomando sem he'sitar, qualquer providencia urgente e communicando-a üpportunamente áquelle officiaf. Esta 'attribuição
compete ao mais graduado ou mais antigo dentre os subalternos ou ao que estiver na occasião. O exercício desta prerogativa constitue prova de iniciativa, que o offici.al deve cultivar.
5. Estar sempre no quartel ás horas destinadas á instrucção de que se ::1char encarregado. Quanllo, por motivo
de força m:1ior. que lhe cumpre justificar, não puder comparecer, deverá communical-o com antecedencia. para que o ensino não seja prejudicado. A falta não justificada constitue
grave infracção disciplinar.
6. Visitar diariamente o alojamento de seu pelotão. in~ormando-se de tudo quanto houver occorrido de extraordinario, afim de communicar ao capitão.
7. Tomar as providencias que julgar UXJertadas para impedir extravio de objectos pertencentes ás praças, solicitando
do capitão as medidas necessarias á conservação dos uniformes. do armamento c equipamento.
8. Communicar por escripto ao capitão todos os extrávios e perdas de objectos pertencentes a seu pelotão, após
f!Ualquer exercício, ou outro serviço, e bem assim scientifical-o
do estado do armamento, a que dedi:cará o maximo cuidado •'
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9. Reunir seu pelotão c inspeecional-o antes de incorporai-o á companhia.
10. Declarar no registro diario da instrucção o ensino
ministrado ao pessoal a seu cargo, annotando as observacões
que houver feito quanto ao aproveitamento das praças e outros assumptos correlactos.
Art. 159. O subalterno, em objecto de serviço. não poderá se entender por escripto ou verbalmente com o commandante do batalhão sinão por intermedio do commandante de
companhia. salvo o caso previsto de queixa contra este ou
no desempenho de funcção ou serviço sujeito immediatamente
á autoridade superior.
Dos aspirantes a official

Art. 160. O aspirante a official exerce todas as funccões
inherentes ao official subalterno, exceptuadas. porém. as de
.in iz de conselhos e encarregados de inqueritos.
Dos sa1•gentos

Art. 161. Os sargentos são auxiliares do capitão e dos
subalternos na instrucção, disciplina e administração da companhia. Em vista de sua pcrmanemcia effectiva na casRrna .
.mnnprc-lhes assegurar a ob~=wrvaneia ininterrupta rias ordens
vig1~ntes, tratar SI'Us subordinados com bondade .mas sem familiaridade nociva :í discipli•na. esforçando-se por captar-lhes
a estima c o respeito; attender eom solicitude ás suas justas
pretenções c nunca occultar as faltas que commetterem, pois
desse modo tornar-se-hão connivent.es e acoroçoarão a reprodncção dellas.
Art. Hi2. Os sargentos serão promovidos pelo comma:ndante dn regimento na fórma pl'evista neste regulamento.
Art. 163. Ao 'l • sargento compete:
'l. Fazer a escripturação qne lhe> f<'!r desigonada pelo capitão e fiscalizar a que estiver a cargo dos outros sargentos.
sendo responsavel pelos erros ou omissões encontrados nos
papeis que apresentar :í assignatura do eommandantc da companhia.
2. Conservar em dia a escripturação e as es,calas de serviço da sua companhia, fazend01-se auxiliar pels demais sargentos, em horas que não sejam de instrucção.
3. Archivar os boletins do regimento, depois de extrahir.
de accôrdo eom elles e com a escala, os papeis de serviço e as
ordens referentes aos officiaes da companhia, que serão entregues a estes em fórma de aviso. quando não se acharem no
quartel na hqra da leitura da ordem á companhia.
lt. Organizar uma relação mensal. do pessoal da companhia, registando na observação respectiva todas as alteracães occorridas durn.ntc o mez. afim de servir de base :í escripturação flUe tiver de ser organizada.
5. Prestar todos os esclare·cimentos de que carece>r o 3"
sargento intentlente para preparar os papeis a seu cargo.
6. Exercer, na ausencia do capitão e dos officiaes da
companhia, autoridade sobre o pessoal, pro;eura.ndo conduzir~
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se de modo que seus actos cada vez mais o recommendem á
estima e consideração dos superiores.
7. Annotar as faltas das praças ás 'differentes formaturas.
8. Instruir os demais sargentos nos assumptos concernentes á escripturação. afim de pol-os a par do serviço e preparai-os para o substituir em seus impedimentos.
9. Substituir os officiaes subalternos no com mando dos
pelotões.
10. Conhecer a mstrucção de sua arma até. a escola de
companhia (evolução. tiro e serviço de campanha) e os regulamentos.
11. Fazer a leitura da ordem diaria á companhia e escalar
o serviço diario mediante ordem do capitão.
12. Formar 15 minutos antes da parada as praças que tiverem de entrar de serviço; fazer a chamada. revistar seus
uniformes e armamento e conduzli-as ao Jogar da parada.
quando fôr feito o respectivo toque.
13. Formar a companhia para as revistas ou designar
um sargento para substituil-o nesse serviço. com conhecimonto do capitão.
11!. Receber tü()as as partes. queixas. eflc .• dos demais
sargentos, dos graduados e praças para levai-as ao cónhecimento do capitão.
15. Na ausencia do capitão e de qualquer official da comr:anhia participar ao official de dia qualquer occurre~ia de
que tenha conhecimento.
16. Recolher á arrecadação da companhia os objectos deixaklos pelos homens que baixarem a enfermaria ou forem
presos.
17. Apresentar-se ao capitão logo que este chegue ao
quartel. levando-lhe o expediente diario para ser assignado.
18. Escripturar na companhia as cadernetas das respectivas praças.
Art. 164. Os primeiros sargentos serão tirados dentre os
segundos, de accôrdo com as prescripções deste regulamento.
Art. 165. Aos segundos e terceiros sargentos compete:
1. Auxiliar o comman{lante de seu pelotão nas partes da
instrucção que elle designar.
2. Communicar ao commandante do pelotão tudo que
occorrer em sua ausencia.
3. Auxiliar o primeiro sargento, em horas que .não sejam
de instrucção. em toda a escripturação da companhia e no
mais que se rdacionar com o serviço.
!1. Verificar si as praças de seu pelotão tratam e arrumam o que lhes pert-ence de accôrdo com as determinações do
commandante da companhia.
5. Con hecPr a instrucção de sua arma e os principaes regulamentos do Exerci lo. como foi estalbelecido para o 1o sargento.
6. Annotar, em qualquer formatura, as faltas do pessoal
de s'm pelotão. afim de communicar ao 1° sargento.
7. Ao 2° sargento compete substituir o 1o sargento em
seus impedimentos ou a titulo de sargenteante; na falta do 2°
sargento, assume essas funcções o 3° sargento mais antigo ou
outro que o capitão designar.
Art. 166. Os segundos sargentos serão tirados dentre os
terceiros, de accôrdo com as prescripções regulam:eutares ..
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Dos graduados e soldados

Art. 167 . Aos cabos de esquadra incumbe:
1 . Cuidar dos soldados pertencentes á sua esquadra, ensinando-lhes praticamente como são feitos os differentes serviços, cumprinklo e fazendo cumprir por elles as ordens recebidas do sargent!J qo pelotão a que pertencer a esquadra.
2. Commumcar a esse sargento tudo que occorrer na auscncia delle.
·
3. Procurar conhecer as funcções do 3• sargento. afim
Ide preparar-se para desempenhai-as nos casos de impedimento delle e habilitar-se a ser approvado em concurso á
promoção a esse posto.
Art. 168. Aos anspeçadas cabe auxiliar os cabos e substituil-Qs em seus impedimentos.
Art. 169. O soldado tem o dever de pautar sua conducta
pela observancia das leis e regulamentos. de modo a se mostrar digno da farda que veste. O respeito e obooien,cia aos
superiores hierarchicos, a fraternal camaradagem com os
companheiros. o adestramento na utiliização das armas. o
asseio corporal e dos uniformrs. o cuidadQ com o armamento
e equipamento, a dedicação :,rJo serviço e a voluntaria.
submissão ás regras da disciplma. são qualidwdes illdispansaveis ao soldado para que se torne militarmente util e socialmente digno do papel que tem de desempenhar.
Art. 170. Cumpre-lhe:
1. Esforçar-se para aprender tudo quanto fôr ensinado
por seus superiores, pedinidO-lhês sem acanhamento quaesqucr explicações sobre pontos duvidosos.
2. Evitar desordens e questões. quer com cam~radas,
quer com civis, abstendo-se da pratica de vícios que prejudicam á saude e aviltam o moral.
3. Saber que é pt'ühibido vender. desencaminhar ou extraviar de proposito ou por negligencia, peças do seu fard·amento e equipamento ou outros object.os da Fazenda Nacional;
conhecer perfeitamente tudo o que constitue a instrucção
geral.
!L C"mmunicar immediatamente
ao sargento Mmmandanto da fracçãQ a que pertencer qualquer extravio ou estrago,
em serviço, de lleça,, de •Sou fardamento. armamento e equipamento, afim de que tal orcurrencia chegue ao eonhecimentu
do commandante da companhia.
5. Apresentar-se ao cabo de dia á companhia: quando se
sentic doente afim de que o medico ó examine, lembrandO'-se.
pon\m, de qi.te incorrerá em falta. si a rnolestia for simulada.
Art. 171. Os graduadúS aggrega·dos serão in~l~idos naE•
vagas que se derem, si satisfizerem as condições exigidas neste
regulamento.
Do cabo de saude
Art. 172. O cabo de saude tem em relação á enfermaria
regimental as mesmas atlribuições que os ajudantes de enfl't;moirOs das enfermarias militares.
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Art. 173. Incumbe-lhe especialmente:
1. Assistir á revista medica.
2. Comparecer a toda,s as instrucções de saude.
3. Substituir os terceü•os sargentos de saude nós seus

impedimento~·.

4. Velar pela limpeza do mobiliari:o e utensílios pertencentes ao serviço sanitario.
Art. 17 4. O cabo de saude escalado para ó serviço diario
deverá pernoitar na enfermaria.

Do 3° sargento intendente
Art. 175. Ao 3° sargento intendente competem os serviços
de funcl,os, nibsistencia. fardamento. equipamento, alójamento. acampamento. em summa tudo que disser respeito ao sel'vico de intendeneia da companhia.
Art. 176. Incumbe-lhe:
1. Reeeber d!o 1o sargento todas as alterações neeessarias
á organização da relação mensal de vencimentos das praças,
sendo responsavel pelas ·irregularidades que se derem.
2. Receber do official intendente o p·ret da companhia e
proceder M pagamento, tudo na presença do capitão ou dú
offieial por este d1esignado.
·
3. Entregar ao official intendente, depois de feito ú pagamento, os vencimentos das praça~. que não compareceram á
frYrmatura.
4. Organizar diariamente os vales de raçõe.s das praças
arranchadas e dos animaes f{)rrageados pela cómpanhia.
5. Organizar mensalmente a grade numerica das raçõcE·.
6. neceber do 1o sargento as alterações necessarias á organização dos pedidos de fanlamento. equipamento. material
de alojament(~ e de acampamento. munições e demais artigos
neceSE·arios á companhia.
7. Tr-r· uma relação dos objr-ctos da carga: da comparrhi,n,
convenientemente alterada, sendo responsavel pela-· exactidão
dessa escripturação.
8. Organizar os papeis de fim de anuo relativos ac serviço
de intend'encia.
!) • Ter a seu cargo a arreeadação do material distribuído
á companhia.
Do cabo intendente
Art. 177. O rabo intendente é o encarregado do serviço
de rancho da comp,nnhia.

Do soldado auxiliar
Art. 178. E' o auxiliar do cabo intendente.
Do cabo do material bellico

Art. 17fl. E' o guarda da arrecadação geral da cempanhia
e serve como auxilia.r do 3• sargento intendente para tod'o ó
serviço de depOE•ito.
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Dü soldado cõnd-u.cto1·

Art. 180. E' o guia da viatura de munições da companhia
e o encal'regado do eavallo de montada do capitãio.
BATALHÃO DE CAÇADORES

Art. 181 . Os officiaes e praças do batalhão de caçàdorcs
toem attribuiçõcs analogas ás dos seus similares no regimento
rle infantaria e batalhão incorporado.
Paragrapho unico. O ajudante será substitui/do em seus
impedimentos pelo subalterno mais antigo.
COMPANHIA DE M ETRALHADO!\AS

Art. 182. Os nfficiaes e praças te em attribuições analogas aos similares do batalhão de caçadores.
Art.. 183. O cornmandante accurnulará as suas attribuições com as de fiscal além das inherentes ao cornrnandante
{!c eompanhia. tanto sob o ponto de vista administrativo corno
de instrucç.ão.
Art. 184. Um sulbalterno accumulará as attribuições de
ajudante e de Recrciario além das de subalterno de companhia.
concorrendo com os outros no serviço diario.
Art. 185. Os sargentos e praças não comprehendidos no
quadro da companhia de infantaria teem attribuições anal o-.
gas ás dos serventuarios de igual categoria nos batalhões de
caçadores c nos grupos e baterias de artilharia.
REGIMENTO DE CAVALLARIA

Do commandxtnte

Art. 186. O cornm:mdante de regimento de cavallaria tem·
attrihuições analogas ás do cornrnan:ctante de regimento de infantaria, c mais as seguintes:
·I . ProvideiJ!r,iar em tempo sobre a remonta do regimento.
2. Nomear uma r,ommissão composta de um commandante
do esquarkfin. do um subalterno c do veterinario para examinar e receber a cavalhada de remonta. Essa cornmissão tirará
a resenha e mandarú marcar nos .cascos. com o numero do regimento e do esqw11drão, os cava !los que fôr recebendo.
3. Nomear. oppnrtunamentc. uma cornrnissão
com a
mesma organizaçüo da anterJor, para examinar e avaliar a cavalhada declarada imprestavel pelos commandantes de esquadrão
e mandar vendei-a em hasta publica. desde que obtenha a
necessaria autorização para isso. fazendo recolher a importancia ao cofre do regimento.
·i. Distribuir pelos esquadrões e estado-menor a cavalhada de remonta. de a.ccôrdo com o effectivo dessas unidades.
·
5. Transferir cavallos de um esquadrão para outro ou
para o estado-menor, quando o serviço assim o exigir.
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6. Autorizar o sacrifício immediato do cavallo que o veterinario declarar atacado de hydro{lhobia. mormo ou outra
molestia de facil contagio, que requeira semelha'llte providencia e dos que ficarem inutilizados em consequencia de desastre. Disso se lavrará um termo assignado pelo official de dia
e o veterinario.
7. Excluir os cavallos comprehendidos no artigo anterior
e os que tiverem morte natural. bem como os que forem extraviados, devendo neste caso e no de inutilização não casual
responsabilizar os culpados.
8. Organizar a tabella de distribuição de forragem e de
agua, de accôrdo com o conselho administrativo, ouvido o veteri'llario a quem tambem ouvirá quando houver necessidade
de alterai-a.
9 . Providenciar junto ás autoridades competentes no sentido de ser ministrada nas estações telegraphicas a respectiva
instrucção aos sargentos, cabos e soldados telegraphistas.

Do fi'Scal
Art. 187. O fis;cal tem attribuições analogas ás de fiscal
de regimento de infantaria, e mais as seguintes:
1 . Inspeccionar frequentemente a sabida da forragem da
arrecadação para os esquadrões. verificllllldo si é observada a
tabella estabelecida em relação á qualidade e quantidakie.
2. Visitar frequentemente a enfermaria dos cavallos e as
cavallariças dos esquadrões, afim de verificar si os animaes
recebem os cuidados hygienicos precisos e a alimentação conveniente.
3. Nios regimentos, cuja cavalhada não estivrer em cavallariças, vi~itar e inspeccionar as invernadas, sempre que
lhe parecer necessario.

Do ajudante, secretario e medico
Art. 188. Attrlibuições analoga/s aos seus similares no
batalhão de caçadores.

Do intendente
Art. 189. At.tribuiçõe~. analu.gas ás du iUtendente do batalhão de caçadores e mais as seguintes:
l. Superintender os serviços de forragem e ferragem àa
cavalhada.
2. Dirigir a escripturação do livro de matricula de cavallós. fazendó registar não só a:s resenhas OQimo as alterações que se derem por motivo de extravio, morte e venda.

Do veterinario
Art. HlO. O vcterinario é o encarregadu do serviç0 de
hygiene e do sande da caYalhada; entende-se com 9 che,fe du
Set·vil}v de Saude e Veterinaria da Região ou Divisao, nos assumpt);g technicd!' e sci,entificos, pelos tramites legaes.
Art. 191. Tem a seu cargo a enfermaria, a pha;rmacia e
toda a escripturacão respectiva, de accôrdo com os arts. 5•,
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go c 21~, do regulamento do scrviç.l') de veterinaria do Exercito,
incumbindO-lhe mais:
1. Exercer sõbrc a cavalhada a mais activa e severa vigilancia, no intuito de evitar as molestais a que está sujeita,
e de poder combater prnmptamente as que vierem a manifestar-se.
2. Empregar em tac~. occasiões as medidas aconselhadas
pela sciencia, recbrrendo promptamente ás autoridades compclPnte,., quando essas medidas escaparem á sua alçada.
3. Examinar minuciosamente todos os dias a cavalhada.
nas horns determinadas no horario do serviço int•erno, acom~
pan'hado pelo 3" .oargento veterinario e o cabo ferrador e, em
cada e.squadrãt:í, flClo respectivo cabo veterinario, e mandar
annoL::~r na caderneta deste ultimo as alterações de rcgimen
t]lW julgar conveuitnlc introduzir no trato de qualquer ca'allo.
..}'~·'I
L Providenciar para. >'erem apresentados na enfermaria
os ravallos que precisar0m de curativos. mandando fazel-os,
wll sua f-' vistas, pelo pesso'al auxiliar.
G. Fazer baixar á enfermaria o cavalio doente e só permittir que algum animal neHas condições fique em tratamento na cavallnriça do esquadrãO, quando não houver ineonveniente.
G. MandaJ' isolar jmmediatamentc o cavallo que reconhecer atacado de qualquer molestia c.ontllgiosa e, pelo menos,
o>S dous das baia;:; contíguas; far.el-as desinfectar, rigorOsnmrntc, depui~ de dc$bccupadas. assim como o arreiamento c
mai'l ol•;iccto:s que tiverem servido aos cavallos atacados.
7. l\"ão pcrmittir a v.:ilta desses animaes ás baias que uccupnv~u;l na 0 ccasiã.u da mole81tia sinão depois de. um espaco
de tempo aconselhado prla hygiene.
S. S6 eonserYar nas baia1s eo;mmuns animaes atacados de
molest.ws ligeiras, cu.i.O tratamento não f'Xccda de 15 dias.
9. Propilr ~~ abatiment0 de qualquer animal victima de
r.cr·ide'1te que o inutilize po:r c.Dlnplct0 para o serviço, ou que
~:r achar a!acadü dfl molestia que exi.ia flCmelhante providencia. devendn solicitnr, sempre qu0 fôr pussivel. uma confcr·rmcJa para verificação da sua incurabilidade olu imprestabilidade.
1.0. Communiear pM csrripto ao fiscal todas as altera\:ÕC's
relativas á cavalhada. Jugo que houver terminado os
trahallw' de insvccção dia ria.
1l. Comrmmicar igualmente ao capitão do esquadrão
!:interessado todas ns alterações que devam i'Rr immediatamcHtc feila~. inclepen(Jentemcnfc de ord>em ou approvação
rln fiRcill.
1:2. Nií,<1 rons•~,nl.ir qn0 f'C app!iqur~m curat.ivos nos cava ]lo~. H~m ordem suo. ;;alvo ca~o d'P. urgencia. cumprindo
t'Hlão r. qurm os fizer. levar-lhe a respectiva communicação.
1~. Pratic~ae nos cavalllls as Operações necessarias.
11. A I testar o,; casos de morte que occurrerem na cavalhadn, antol'~iand!'· o :mimai eu.io diar.nosticó tenha sido
<luvidnsf' ,-,11 quando lhr frir dderminado.
lií. Fiscalizar o servir::o ela ferrar~a.
Hi. Formula L' o~ ponti"is flara o concurso á promoção de
:{' sarp;onto. caho vct0rinario e ferrador.
17 . Instruir os sarg.ent.os r cabos veterinariO'!'o no mudo
de fazer o~ curatiyos, principalm0nte os de urgenc.ia e na
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manip•Jlacão dos medicamentos e formulas precisas para o
tratamento dos auimaes.
lti. Instruir o cabo fer·rador· e os ferra()ores na arte de
Jerrar ,_; de trai ar dos IJés dó entes ou defeit\IDSOS.
J \}. lUS)JCGGÍOl!Hl' Os oojeetO<s da carga dos VeterinarÍOS
e .fetTadur·0s, respmJmoilizando-oo, em parte escrip•ta dada ao
1ifeal, r;eht8 falla,; tJUe encontrar.
:!O. Visitar lu·quenlemcnte a enfermaria. verificando si
o serdt o é exeeuLallu lle accõnlo com as ordens existentes.
:! L. Assisti e á marea~ão do·l' Ull-Üuaes. verificando que a
avpltcao_;ão das tua!'ca:;o. nfi.o os offcnda;
:22. Assi~t.ir ;i chegada dos caval!üs que se recolherem
ao quartel vindos de exercícios ou serviço. prescrevendo as
mC'd idas mn it;u·ia:.; que julgar nccessarias.
23. Fazer parte das commissões de recebimcruto de cavalhada do remonta; das que tiverem de julgar os animaes
inservireis e das de recebimento d·o i'drragens.
24. Indicar aos commandantcs de esquadrão e ajudantes
de mgimentv as praças para o preenchimento das vagas que
SL' derem no seniro yetorinario c na ferraria.
25. Hcceber diariamente, de accôrdo com o que fôr pcditM', a quantidade de forragem necessa.r·ia ao sustento da
cavalhada da enfermaria.
26. Ter uma relação do material sob sua responsabilidade e LI'azer om dia a escripturacão d.o serviço a seu cargo.
27. Ter· sobro os cavallos particulares; que por qualquer
circumstancia se aclwr.em 110 regimento, as . mesmas altriouicões e autonomia q1w sobre os demais, menos as d'5s paragraplws 9" e 1:!, que dependem do consent.ime.nto do propl'ictario; '6brigado nestes casos a retirar immediatamcntc do
quarlel o animal em questão.
28. Quando a unidade não tiver animao:; em cavallarü;;a.~-,
iomar conta da inY·emada auxiliado pelos &argentos e cabos
veterinarios, calJós fmTadores e mais prucas necessarias ao
serviço; oesealados pdd regimento; recebendo, do fiscal as
respectivas ordoens e instrucções.

lJu sw·acntu ajudante, Jo c 2'' sm·gentos archivistas e 3o sargento de saude
r.
Art. 1U:Z. Tecm aMribuições analogas ús dos seus simiJarcs no regimento de infantaria c batalhão incorporado.
lJo 3' Sai'(Jento vetm-inm'ÜJ

Art. Hl3. Incumbe-lho:
L. Auxiliar 0 yeterin~rio do res:im_e!lto no d_oscmBcn h o
Jas a.JJI·iga(:Õl'S que !li e dtzom . resp·erto, cor.nmurucand•6-lhe,
diariamrnle, todas as occorTcnGJas que se tiverem dado em
sua anscneia.
d
t
J
~. Dirigir 0 sonir.o da ferraria; n:tai_rdan 9 c:x;eeu ar so ~
suns yistas todos os trahalh•ó's res~ecbvos c mleressando-sc
peb conservação d'ó's cascos dos aJT1lmaes.
.
_ .
' 3. Te1· sob sua guarda a carga de to!lo o mate~tal extstcnte na. ferraria.
PoJer Executivo- 1916- V<:>l. l!.
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1. llcquisitar 1.1'1! sargento iuteudent:~ do regimento·;
mediante pedido com o visto do v!Clcrinario, o muner 0 de
cravos e f•~r·eacluras net~cssario·s ao ser·viÇ'J.
5. Subst.ituir o Yeteriuar.io quando, por· lJua\quer motivo·, não comparecer a•() quartel;. dando 1nr·Lc ao official do
dia de quaLquer circumstancia imprevista 4ue occorr·cr', afim
de que clle possa provide·nciar· como für neeessal'io.
6. Pralicnr· nos animaes Lod•ó's os cuidados hygienicos c
Uwra.veuticos que lhe forem úeterminados pelo veterimu:io.
encarregando-se igualmente da manipulação das prcscr:ipções
pharmaccuticas formuladas para os curativos.
Do Jo sargento intendente
c\rt. lDí. T••m allrilmiçõcs analogas ás do seu similar

uo

regiruenlo ele itli'tuti:U"ia c mais as seguintes:
1. Organizar diariamente uma nO'la da forragem da cavalhada do regimento; de aceôrdó cürn as alterações publicadas na ordem; discl'iminando o numero de animaes existentes
cru cada esrruadrãn e na enf•urmaria.
~. Fazer entrega dessa fõrragem aos esquadrões e á enr .. rmaria, em presença do official de dia, a quem ·passará a
refel'icla nota para a devida conferencia.
Do 2" sargento ·intendente; ea!J,J intendente e soldados auxilia•
res, 3" sw·aenlo do n~ateJ•ial bell'ico e 3" sargento m·ti!(íce

Art. i\) [i. Aútribuições analugas ás de seus similares
regimento de infantaria.
Du caúo sclle i1'o-eo1'J'iciro, soldado m·meiro, soldado
tcii'O e solâado sc1'ralheiro

no

eal'p~n

Art. 1!)G. Compete-lhes exercer nas ol'ficinas as funccõcs
de suas esnel.lialidades.
Do cabo ferrador
"\.l't. HJ7. E' o auxiliar do sargento v.eterinario na ferraria.
Compele-lhe:
-1. Instruir os sóldados ferradores na arte de ferrar.
:2. Examinar diariamente õs cavallos do estado menor do
regimento, afim de verificar si algum animal precisa dós
cuidados da f{•ITaria.
3. Fazer todos os trabalhos de que necessitam os mesmos
eavallós; auxiliado pelo sõldado ferrador.
4. Marcar os cava !los novos do estadu menor.
ú. Substituir· o sargentó veterinario nõ serviço de fer.raria.
Do soldado {er1'ad"01'

Art. 1!)8. E' o auxiliar dó cabu ferradõr
ferraria.

no

serviço da
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Do 3• sargento clarim-; cabos ordenanças, soldados ordenanças
e soldad<Js conáuctores

Art. 199. Attribuições analogas ás de seus similares
regimento de infantaria.

no

Do 2" sal'gcnto, cabo e soldados telegraphistas

Art. 200. São os t;ncarregados do serviço da secção de
telegraphia c servem sób a direcçãu dõ ajudanL'. O 2" sargento é o rc,_;I!OL~avel pelo material respectivo.
Art. 201. Todas as praças, além das afltribuições especificadas. teem mais as especiaes, decorrentes de sua arma, em
tudo que se refere ao trató e conservação de sua montaria
e do respectivcr arreiamento.
ESQUADRÃO

Do c11mmandante

Art. 202. Tem attribuições analogas ás de seus similares
no l't,gimentó de infantaria c mais as seguintes:
1. Velar attenLamente pela hygiene e saude da cavalhada
ü 0 esquadrão e pelú seu treinamento.
2. Exigir que os officiaes e praças tratem com ó devido
cuidado õs cavallos de suas montadas.
3. Visitar frcqupntcmente as cavallariças do esquadrãó,
verificando si a cavalhada é alimentada de accôrdo com a
tabclla c si as rccomrnendações do veterinariu são óbservadas.
4. Prestar ao veterinario todo ó auxilio para u dtLSemJICUho das a l Lribuições que lhe competem.
5. Nãü consentir que qualquer cavalló de seu esquadrãoseja utilizado vm·a marchas longas ou exercícios violentos
sclll que tenha tid(i o preciso treinamento.
G. Exigir que os subalternos passem f,requentes revistas
ao arreiamento de seus p-elotões. afim de serem evitadas as
pisadUl'as no lümbo dús animaes.
7. Distribuir os pelotões do esquadrão pelos subalternós-,
entreg-ando-lhes a cavalhada e o material necessario, c respónsabilizando-os pelas faltas que encontrar.
8. Determinar a {)ivisão da ftlrragem rect:bida·; entre os
cavallos de seu esquadrão; d.e accôrdo com as condições de
eada um.
Dos sttbaltm'nos
Art. :!03. Att.rilmi<.:ÕPs analllgas ás de seus similares no
regimento de infanf al'ia e mais as decorrentes da natureza da
arma.
Do f•, .2• e :J• sargentos
Art. 204. Attrihuicões analcrgas ás de seus similares no
batalhão de infantaria e mais as decõrrentes da natureza da
ar~a.:
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])os cabos rk esquadra; aw;]Jcçadus c soldados
Ar L. '.'03. Attl'ihn ir;õcs anallígns ás de seus similares
hatalhfío dD infantar'ia c mais as decürrentes da natureza
aema.
Dv caiJo vctc1·inario

nó
da

Al'l. 20li. Cúmptte-lhc:

1. ?;clar pelõ servir, 0 de hygierw c saude da cavalhada do.
rest•ecli vo esquadrão.
~. Auxiliar (J :Jr sargento vcterinario nos serviços da enfermaria e da ferraria na parte referente á cavalhada do es<luadrão.
3. Acompanhar 0 Ydcrinariu do regimcntó nas visitas de
i nspecçfío ú cava lha da; tomandú nota das recõmmendações
fl'i las.
4. Levar afi conhecimento uo capitãó as prcscripçõcs do
Ycl erinario, sendo ruspúnsavel pela sua execução.
G. Examinar diariamente a cavalhada do esquadrão para
verificar quacs os animacs que precisam dos cuidados da ferrat·ia, communicaudo ao 3" sargento veterinarió o resultado
desse exame, afim de que ello providencie sobre animaes que
precisarem de ser fcrra~los ou de tratar dos cascos.

Do cobri tlc saudc) ,'Jo sargento intendente; ·cabo intendente-;
soldado auxiliar; soldado scllciru-·col'rieil·v-, sóldado (el'rarlur c soldado clarim
Art. 201. Atll'ilmições analugas ás de seus similares na
infantaria, sem prejuízo da unifúrmidadc da instruccão dõ
set·viço geral do regimento; õ soldado ferrador é auxiliar do
cabo fnnador e cómpcle-lhe ferrar os anirnaes dü esquadrão.
Art. 208. Quando o esquadrão se destacar da sua unidade·,
obscrvar-sc-ha ü disposto para a. companhia de infantaria em
collfJir;.ões analogas.
COI\Ptl DE 'l'REi\I

,\rt. 209. O com mandante nó que <liz respeito á instruer;fio c ::ulrninistrnr:ão trm attrillniçõPs analogas ás de commalldanlu dP regimenlLl de cavallaria c mais as seguintes:
1. Fazf.'r <'xreul.ar trnnsportes militares de qualquct' natureza (vivcrrs; fúrragcns, fard:unenlo, equipamento, munição, saurJ.e, etc.), que lhe forem ordenados.
2. Fornecer aos quarteis generaes da respectiva divisão
eonutwtúres; Drdcnan(:as f\ anirnaes para transporte.
Art. 210. O medico tem attribuições analogas ás do mediro do batalhão dil caçadõres, os demais cargos teem attrihuiçõcs analogas ás estabelecidas pnra os seus similare13 nos
esquad t·ões.
Regimento de artilharia montada

Art. :211. Os officiaes c praças teem attribuições analõgas ás dos seus similurcs no regimento de infantaria e caval-
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laria com as indispensaveis alttlrações peculiares á organização e serviço dn arma.
GRUPÓ

!:s'CORPúRADO

Art. 2 I 2. Os Officaes e praças te em attribuições analogas
ás de seus similares no batalhão incorporado e no regimentõ
de cavallaria com as alterações decorrentes da natureza d.a
arm;t.
B.\TERIA INCÕRPORAD.\

Art. 2 I 3. Officiaes c praças toem attribuições analogas
~eus similares na companhia e no esquadrão com as alterações dC'C(HTentes da natureza da arma.
Ao commandan[e compete mais:
1. Zelar pela conscrvac;ão c limpeza de todo o material d:o
nrtilharia disf.rihuirlõ á I.mtf'I'ia.
2. Distribuir os homens pelo serviço de conductor e nrtilheiro e os animnes pelo serviç-o de tracção e montaria.
3. Dividir a ba teri.a em duas secções, com pessoal, cavalhada e material correspondente, e entregar cada uma dellas
a um subalterno f]ue ficará re~ponsavel perante elle pelo trato,
conservação c limpeza dos animaes e do material, ajustagem
do arreiamento, disciplina c instrurc_:ão dos homens, ordem nos
alojamentos, etc.
Cada secção será dividida em duas peças, confiadas, cada
uma, a um sargento chefe de pe•ça.
Art. 21-1. Aos sargentos chefes de peça compete ainda
mais:
1. Revistar diariamente os animacs de sua peça e assistir,
Rcmpre que o servi(;o o permitta, á limpeza e á distribuição du
forragem c agna a0s mesmos, dando immediatamente parte ao
commandante da sccrão de qualf]uer anormalidade que encon. trnr. tomando as providenrins que forem de sua alçada.
2. Inspeccionar frequentemente os uniformes de seus homens, bem como o nrmamento, equipamento e arreiamento,
fazendo marcar os uniformes, roupa interna e de cama.
3. Assistir :í limpeza do arq1amento, equipamento e arrriamento dos homens de sua peça, não permittindo o emprego
de snbstnncias de I imwza flUI' não forem officialmente adaptadas c dando parlf', qunndo faltar ou estragar-se qualquer
cousa.
4. Revistar frequentemente o material de artilharia de
sua peça, assistindo ú limpeza do mesmo e exigindo que seus
homens lhe deem o trato conveniente, sendo elle o respünsavel pela sua ron~f'rva(:ão: dar parte, ao commandante
ria scc(:ão, de todas ns faltas f)ue encontrar.
5. Fazel' formar ,;na pl'c_:n, fmcilhar e atz·elar as viaturnfl
c'OJJforme as ordcn~ recf'bidas, velando por que tudo se faça
c:m perfeita ordem c com rapidez, participando ao comman-dantc da sec•:ão qunnflo a peca estiver prompta c flanadns as
·inrp:ularidades f]Ue porventura existam.
G. Cumprir e lazer cumprir pelos homens de sua peça as
ordcnfl Ruperint·r·s e as prPsrripções ref!"ulamentr.res.

fls de
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Art. 215. Ao 3• sargento intendente incumbe maia ter ai
seu cargo o carro forja, o carro de bateria e ·as demais viaturas
não distribui das ás secr;:.ões.
GRUPO DE ARTILHARIA A CAVAJJLO, DE OBUZES E DE MONTANHA

Art. 216. Os officiaes e praças teem attribuicões analogas ás de seus similares no regimento de artilharia e no batalhão de caçadores.
Art. 217. Quando não houver fiscal, o commandante
necnmulará as suas attribuições com as deste cargo.
BATALH.~O DE ARTIT-IfAil.IA DE POSIÇÃO

Art. 218. Officiaes e praças teem attribuições analogac;
ás de seus similarer:; no regimento de infantaria e bateria montndn, com M alterações peculiares ao serviço de fortificac;ões.
Art. 219. Ao commandante compete mais:
1. Exercer o commando da fortificação em que aquartelar
o hatalhão.
2. Procurar conhecer bem os arredores da posicão que estiver guamecendo, para poder agir efficazmente em caso de
gurrra.
·
Art.. 220. Ao fir:;cnl. competem mais as attrihuições de maJor cta praça.
Art. 221. Ao capitão n.iudrmt,c competem mais as attribuições de ajudante da praça.
BATALHÃo DE ENGENlfAlliA

A.rt. 222. Offieiaes e praças teem attribuições analogas
ás de seus f!imilares no batalhão de caçadores e regimento de
cavallaria, com as moclificaçõm; peculinres á organização e ser•
viços cta arma.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 223. O pessoal empregado nos serviços de saude, vetarinal'in, administrnção, material bellico, artífices, ordenanças, etc., desde o regimento até a companhia, esquadrão ou
bateria, não constitue classe separada; p6de, pois, ser transferido rlc um serviço para outro. de accôrdo com as prescripções
desh~ regulamento, ou para a fileira, ficando sempre sujeito
ú instrucçãL1 geral da unidade. Poderá tambem, sem prejuízo
de suas aLtribuições especiacs, ser nomeado para o serviço interno, conforme determinar o commandante, concorrendo os
sargentos graduados e soldados nas escalas correspondentes.
Paragrapho unico. Nas mesmas eondicões devem ser con!'ideradc:s os sargent.os amanuenses.
Art. 22·i. Fóra das hor-nfl de instrucçãó de que estiverem
cncarre.gados, não são os offieiaes obrigados a permanecer no
(Juartel, salvo o cai'.o de desempenho de serviço ou das funcções particulares de cada um, previstas neste regulamento ou
detcrminnçíio do commandante.
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Art. 225. Ao subirem do quartel ou de suas resideneiaE
deverão os officiaes de todos os postos deixar indicado onde
poderão srr rncontrados para o caso de um serviço extraordinario.
Art. 226. Os sargentos são obrigados á p·ermanencia no
Quartel, nas mesmas condições dos graduados e soldados.
Art. 227. Os aspirantes são equiparados aos o:fficiaes ...•
Art. 228. Todos os serviços de saude e veterinaria,
administração, officinas, secretaria, casa da ordem, etc. começarão a funccionar diariamente ás horas que o commandante dewrminar e proseguirão até quatro horas ou, extraordinariamente, além desta hora, quando assim fôr mistér.
Art. 229. Nos casos em que as prescripções estabelecidas
para a instrucção, attribuições de posto e serviço de qualquer
arma não sejam bem ~xplicitas, proceder-se-ha por· analogia,
de accôrdo com o prescripto para as outras armas.
CAPITULO 111
Dos serviços geraes
CAPITULO V

Serviço interno dtario
m~G!MEN'J10

DE INFANTARIA

Art. 230. O serviço interno diario não imlpedirá o comrarecimento ao~ exercícios praticos internos; ás instruocões
theoricas c ás aul,as da escL)la rrgimental; sendo as praça!!
dispensadas sómente quando estiverem de sentínella ou em
serviços inadiavei's.
Art. 231. Todo o pessoal de serviço permanecerá armado
c uniformizado. de confnrmidadr com as •Jrdens dada.s.
Art. 232. Nos regimento,. de infantM'ia. cuJos hntalhõrs
cflLivercm alojados em um só quartel, será csealadG para o
serviç.o diario ú seguinte pessoal:
Um official subalterno ou aspirante, para n serviço de
di-a ao regimento;
Um 1° sargento, .<:·eu adjunto;
Um 2° uu ::i" sargrnl.o. para o serviço de dia: em cada batalhão;
Um cabo de ordens ao regimento c a cada batalhão;
Um cUJho de :>a udr, para 0 serviço medico;
Um cabo ou anspeçada e tres soldados, em cada companhia.
para guarda dos alojamentos;
As praça.<:· necessari,as para a guarda: do quartel;
Os cornetei t'Of' ncrrsflarios ao servi co.
Do officíal de dia

Art. 233. Ao official de dia compete:
1. A,s·segurar a perfeita! execuçãó do s,ervico •. ~ ~umpri
mento cxacto das disposicõ!ls regimentaes ~ ;:~. p'ohci'~ mterna.
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Depende directamentc do fiseal da unidade, é o responsavcl
prla ordem, po!ieia e limpeza do quartel. salvo as partes que
estão a cargo dns companhias c cstad•lo.· menores, nas quaes
sô poder-ú intervir, Quand() nã<) PRtcjam prPsentes os commandantes de companhia ou os offieiaes seus substitutos c os
niudantes.
2. Dar a instrur..-:ãü tllcorier. ou prn ti ca in t0rna que lho
r•ompetir.
3. Apresentar-se ao commandantc c fiscal do rngimcnLo
P rommandanlPs do halalhãn, Jogo flUO ostas autoridades ehe!!11<'111 no quartel.
". Vi!'·itnr, com o .qrn antecessor. al) asO<umir o serviM,
f.odas as drpendencins do quartel. verificando si Pslão ell.as
dPvidarnent.P a!'sciadns P em onkm P eerf.ificar-sf' da existPnPia do lodo~ Oi'· pr0sos.
ri. Tm;r>ect~ionar rrrllt!c·nternen t P a guarda. providenci::mdo
irnnwrlinf.nmrntr snhrr• nnalqn.':' irr,,:~nlari•hrle qnr Pncontrar.
G. M"nrionar em Jivro especial dn r.artes; rubricnd 0 p11Jn
fi.cral do rcgimrnt,J. n;:; nreurrrncins qu 0 se derem nas suas 2'1
lt~ll'as rl<' ,:rrvirn r• r·nhricar o,. papeis rrgulamrnt.nres.
7. :\ssis!ir ú snhida dM grnrros da anecadação para a
cn:>:inha c :í cli~po;::ição dn;:: rar::ões :ís praeas, fiscalizando a sua
Qmilidailc r qnanlillarlr, c permanrrrr THl rcfcitorio rluranln
as r11feir:.õos.
8. Ordenar n~ f.Of!nes estrictamente indispensaveis,depois
do snlicil,'lr nermis.~ão fi qualquer :mperior que p0rventura s•l
:whr rn,ximo.
.
fi. Assignnr ns hnixn·,. exf.raordinarias ao hospital.
10. Guardar em seu poder~ durante :.í noite, as chaves das
prisões.
,
1 t. nesp•lnder wlos objcc!os existentes na Ntla do official
dr1 dia.
1'.>. FnPr rncnsf.ar n: uma companhia a;:; prar;ns mnndnrlns
aprc;:;rntar pel0 qur>rt.el genern I, depoi!' dfl encerrnr!o o expfldi<'llf<', n;::;::ignanrlo nm vnlc .~nrplcmrnt.m· dr rar:fio.
1~. Tomnr. na nm.rncia
das nutnridndrs rompctenf.r,:,
qualquor medid.a urgentfl qnc <::fl torne ncccssarin, communirnnd,J immcdi::ttam•:ntc ll facto ao fiscal.
1 'Í. DiRpflnsar de pernoitar nn qnartel a praca que. por
ne!·cssid:HlP nrgf'nte c na mnrncin flp ;;:cu commandantc do
r~umpanhi:l. solirifap este favor, uma vrz fJlle sr.iam .insta~. ns
allr:zaf'õr;:; fl hum o ;:;l'n comportamento. mcnci<inando ll sen
arfo-, no livro de partes. Ess:1 cnnccssfío será dada por cseripl!~ c n"·idgnndn prlo <iffirinl.
.
1 fi. Mencionar em sua narfe as \!L1rn!" de sahHla c regresso rlo for~;:as. nnimaes e viatnras.
·
15. Rec·eber c acomtP,anhar o commandante c qualquer
ontra autoridade militar qnnnd•' rntrar no qunrtel.
17. Rondar c fazer ronda'r. durante a noite. as sentinrll.ns r as diversas rlrncndrncins do edifid,,.
18, Fisraliznr n distrihuiçfío das ra(:Õ'Ps :í~ prar:as que
cst.iv.ercm nrc~r~s f' em tra;tarnenfD na enfermaria rcgiment.nl.
Hl. Examinr~r as refeições rlr~f.inarlas :ís pra~ns Qll~' ~P
arharcm de srrYiço externo.
20. Fazer recolher :ís prisões as pr,ar..as fJllc fo~e~ ~pre
sontadns prosa~ J10l' ordem superior; ns punulns diSCipllflar-'
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mente ou as presag preventivamente; e soltar :tS que tiverem
concluído o castigo, m.:mdando apresentai-as ao seu commandante de companhia.
21. Nã.o permitlie que as praças recolhidas ás prisões
tenham comsigo instrumentos com quo possam damnificalas, armoas. artigos de fumante; jogo; etc.; consentirá; Jl{lrém;·
que levem seu uniforme de exercício e as peças de agasalho
apropriadas á estação. exe<eptuando-se o capote.
22. EnYiar .ao fiscal, log0 qu sahir do serviço, a reJar. 5o dos moveis e utensílios fia ,sala do,.official de dia. a relação dos g,•neros c forragem sabidos da arrecadação·; os roteiros da guarda. relação de presos·, pernüites das companhias ou outros qua••squer documentos QUe houver recebido.
23. Assistir á entrada da forra~em e a entrega da que
f llr pedida.
2 4. Inspeecion.ar as baias. pro'\•idencia•ndo sobre q'ualqucr irregularidade que -observar.
'
Art. 231. A escala do serviço de official de dia será
constituída por todos os officiaes subalternos e aspirantes a
pfficial do regimento; qu.::md 0 o numero desees officiaes for
inrerior a cin.ro entrarão; successívament~~ na escala para
c-ompletai-o os a.iudanl.rg de bntalhiío, dircefor cta cRcola regimPntal o secretario.
Do sar(Jento adjunto
_•\<rL 235. O sargento afljunt!l é 0 auxiliar immedi.·üo do
offic:ial de dia. Incnmhe-Ihe:
..
L Tomar par[.r na parada diaria o em seguida apresentnr-fl>e ao official de dia.
2. Visil ar as dcpendencias do quartel e dar parte ao official de dia de tudo o que ohservnr contrario ás ordens cs1nhrlociclps.
::J. Assistir o rancho das pracas.
Assistir a visita medica; t-omando n:ot:t do,; nomes das
pra~ns qu 0 baix.arPm no hüspital 0 u enfermaria regimental
I
e das que ficarem em observaç.ão.
5. Organizar os papeis que lhe forem indicados pelo official de dia.
6. Fiscalizar o seryico ctas praças encarregadas da fachina du quartel.
7. Acompanhnr o official de flia nas revistas que ellc
tiv0r de passar.
8. Assistir á di,;ll'ihnir,ã-o de forragem e de agu.a. nos anL
mars do regimrnto P :i limpeza dos mesmos.

't.

Dli

gm·aento

d1?

dia ao batalhão

A1·t. 236. O sargr:nto de r! ia ao batalhão (í .auxiliar cto
officinl dP dia ao l'l'f!imento. Competem-lhe no batalhão funcçõcs UJ]alogas :ís de ~m·gento adjunto no r<>gimcnto e mais
as srgumtes:
1. Assistir á chamafla nas revistas das comjpanhias e
estado menor do .hntnlhií-o, tomando nota das pr~ças ausrlltes nara cümmumcar seus nomes a·O snrgentu adjunto.
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2. Receber. dos cahos dt> dia das companhias a: nota das
praças arranchadas e das ausentes em serviçn; f.azendo guardar as rações destas ou prlwidenciando para que seitam levadas a seu cte:stino.
·
3. Alternar com o sargento adjunto nas inspeccões notnrn,t\s do quartel e das comnanhias de seu batalhão.

Dos corneteiros e dos toques
Art. 237. Serão escalados diariamente os corneteiros necessarios ao serviço.
Os to•ques devem ser redu:ddos ao menor numero pos~
sivel.

Dos cabos de dia e ]Jlantões das ,,ompanhias
Art. 238. Os cabos de dia e plantões das companhias
Hão guardas do alojamentJó' da unidade a qne pertencem.

Art. 239. Ao cahó de dia incumbe:
1. Apresentar-se; Jogo depois da parada, no •tifficial de
{lia (' fio sm•ge-nto de dia ao seu ba:talhão.
2. Receber o ~ervico de sen ante0essor e percorrer c•Sm
ellc o alojamento da companhia; verificandfl f)llle tudo c,;teja
limpo r Pm prrfcita m·dcm c f)ue 'ó's detidos se acll•rm ywosPntes.
·
::!. Mnnt1rr Pm ]WJ'teit•ú nss·e·io o nlojamento das pra<.',as.
4. Acordar as praças ao toquP de alvor·ada e providenciar para que -ellas procedam no arranJo das camas c aos
cuidados de ass•eio prssoal·. dP manci1'a flilf' na Mcasião de
raneh•ó' 11stejam promptas parn entrar em fórma.
5. Fazer executar pPlOR plantões. rlPpois do rancho da
manhã: a limpeza do alo.iamento.
fi. Conscrvar-Re n 0 rrcinto da rompanhia para attendrr
pT'omntamrntP a qnalquw· órdrm c rumpriJ' as instrurçõrs
que lhe forem transmittidaR pr,lo respectivo sargen'tieante.
7. Tomar nota rlns praças arranclinda.:; que PRfiverf'm
ausentes rm srrviro " rlar srns n•ó'!nes ao sargfmto de rlia no
ba:t,alhão.
•
8. Formar a cnmpanhia sPmpre que fôr nccPssario.
!l. r.nnrinzir n rompnnhin formada r ns prar::as uniformizarlns J1fll'rt o r:mcho <' dali trnzel-a. s.r•m <'Xigil· •ti nniformc
do dia.
10. Niio rnnsPntir jofro rlf' nzrtr; rlispnta on nlgaznrra no
alojamento.
11. VPlar para que •ó~c; plantõ,r>~ sr ronscrvcm attcntos e
cumpram fiPlmonl!e ti'ldas as ord11ns.
12. Apre~entar ao sanrenlo rlf' rlin as TJT'nens doentes f!IH'
tiverem de compnrrerr :í visiln mPdiea f' tambf'm as que ficnrf'm prp~as, r'b'nsp,rvanrlo n<l alojamento aP dlctidas por ordem supcriôr. cn.i a relação nominal firnr:'i f'm seu poder.
13. Render os p!anlt.ões ús mesmns horas rm que se rcndf'l'rm os quartos da guarda.
14. Dar parte ao sarg"rntea•nte da rompanhirt; c na a.usPncia d~stc aó ~?rtrgf'nto rk dia ao batalhão, rlc qualquer
irrt'gnlaridadc que se dér nn. rompanhia.
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15. Nã() con:sootiT no a\lóljmeiillto a presença âe c.iv:rs;
salvo visitas autorizadas.
.
16. Apresentar-se a qualquer official que entve noó' aloJamento.
17. Fechar o alojamentl6 quando a companhia sahir oara
serviço ou instrucção; entregando as chruves ao plantãô de
quarto.
·
18. Não permittir que depois do toque de silencio haJa:
conversa alta no alojamento.
19. Deixar em seu i'ó'gar um dos plantões i qua:ndo obrigado a ausentar-se temporariamente do alojamento.
Art. 240. Ao plantão compete:
• ·1
1 . Manter-se á porta do aloj ament/6 ~ para dar sginal da.
approximação de qualquer offidal; que se dirija pa.ra entrar
na compa[l)hia.
,
Este signal; quando houver campainha ele~trica; consistir:\ em um toque de tres segun(M's de duração pouc0 mais
on menos; no caso contrario; o plantão 'lOmmandará em vóz

..

alfa: Gornpanhia - sentimJ "I
·• •"'~I
2. Zelar pelo asseiló'; ordem e policia do alojamento:·
3. RevistaJ' os obj.ectos que qualquer praça pretender

retirar do alojamenM'; quando tiver duvida sobre o verdadeiro dono.
~. Exercer a necessaria vigilancia pam que não se utili7.em de objectos pert;enrentes a praças ausentes do aluja.mrnto.
c
5. :fmpedir que: dcpoiR dló' toqnr de silencio e sem prévia, licença do cabo de dia;. entrem n 0 alojamento praças de
ontraR companhias.
6. Avisar ao cabo de dia qua·ndo vir jogos de a?.ar ou
qualquer outra irregularidade.
Art. 2~1. Os rabos de dia c plantões compareorrão á
parada: uniformi?.ados; trazendó' apenas o cinturão.
Da alvoradlf

Art. 2~2. O offieial de Slervioo. á hora regulamentar~
mnndar:í fa~r·r 0 t.oqun de alvorada pel•ó' corneteiro de serv.iço.
1\ essfl 'l()(Juc todas as praças se levantarão. prored.rndtO aos
ruidados de hygiene e asseio corporal, farão suas camas,
prPparando-se logo para o rancho e os exercícios. O commandante da guarda mandará accordar os presos o providendenciando sobro sua hygienc pessoal fará sahir, escolt::ldos,
os que tiverem serviço de falchina, ord'0111ando aos áemais que
pro'cedam á limpeza daR prisões. Nos dias de festa nacional
on do regimento o toque de alvorada será feito por toda ban'da
de rornetas.
Da (achina

Art. 24 3. Haverá em cada regimento uma praça encarrrgada do serviço de fachina.
, Art. 244. Todos os dias. Jogo depois do café da manhã,
o encarregaldo da fachina requisitará do conup.andante da
guarda do quartel o numero de presos necessarws ao serviço
e o de praoas para escoltai--os, devendo ser uma praca para
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cada im'so quàndo o serviço fôr no interior do quartel e duas
quando no exterior; em seguida fará executar a limpeza do
rruartel e mais depen,dencias.
Art._ 215. Os plantões varrerão os alojamentos de suas
<COmpanhias e os empregados do rancho, os das arrecadações.
os das officinas. etc., as suas respectivas dependencias.
Art. 246. Terminado o tralbalho, o encarregado da fachina mandará remover o lixo para o Jogar apropriado e
apresentará os presos ao commandante da guarda, afim de
sm·cm recolhidos ás prisões.
Art. 2ft7. Durante todo o dia o encarregado da fachina
velarú para que os pateos e dependencias do qna.rbel permanf'r:am rigorosamente asseiados.
Art. 248. A. fachina será feita pelos sentenciados e presos .correcc10naes e. na falta destes. por praças para tal fim
· i"'R('nlnctas,

Das revistas diarias
Art. 219. Em épocas normaes haverá uma revista diai:'ia
a do J·ccolhí"'r, que se effectuará á hora regulamentar. O
officinl de dia deverá pnsBar durante o correr da noite rcv istas incertas sem 0xigir f[Ue as praças acordem ou se lcvnn Lf'ln das camns.
PnragTapho unico. Nos dias em que não houver instrur.ção, será passada. pela manhã. uma revista á hora designada para o começo dos serviços.
Art. 2rJO. Na revista do recolher observar-s'e-ha o· seguinte:
1. O corneteiro de serviço executará o toque de revista
:í:;; 2l horas precisas.
O sargento de dia de cada batalhão assistirá a chamada
:í revista feita pelos sargenteantes das companhia:, ou por
um sargento para isso escalado e. em <'eguida, levará ao conhrnimrnto do official de dia as faltas vrrifiradas, entregnndo-lltc os pcrnoHcR.
O official do dia assistirá n revista de tres companhias.
uma ele cada batalhão pelo menos, c far-se-ha rrprcscntnr
nas das outras pelo seu adjunto.
Em seguida ús revistas os sargentos de dia aos bablhõcs
nprrsc•11tar'ão ao official de dia as prac:as que tiverem permissão pant pernoitar fóra do f[Uartel.
2. O commandante da guarda passará revista a esta.
comnmnirnn(lo ao nffirial de dia as faltas que encon~rar.
::J. O sargrnto que sargentear o estado-menor passarlhe-lia revista levando ao collhecimcnto do official de dia as
altP-rações occorridas. Os sargentos ajudantes não são obrigados á revilsta de. recolher.
Art. 251. Estando o regimento de promptidão. os capitães passarão revista ús suas companhias. communicando as
faltas ao c:ommandante do batalhão e este ao fiscal do regimento. Si npenas um dos batalhões do regimento estiver de
promptirlií:fl, a,; mas rPyistas ficarão fóra da alçada do official de dia.
Art. 2fí2. A's 22 horas o officail de dia mandará fazer o
toque de silencio, 'depois do f[nnl as praças Re reenlherão a
~Nls alo,inmentos,
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Da revista medtca
Art. 253. Toda praça que se sentir indisposta. não podendo fazer o seu serviço, pedirá licença á autoridade competente para comparc:cer á visita medica.
Art. 25·L Na occasião da visita medica os cabos de dia
ás companhias conduzirão os doentes para a sala da consulta;
o metlico procederá á chama-da dos doentes por companhia,
. fazendo entmr cada um por sua vez; feito o exame o medico
mencionará no livro de visita mE"dica o nome do consulente
com seu parecer. as prescripções e indicações.
Parag1·apho uni'Co. As praças cujo estado as impossibilito de deixar o leito serão examinadas pelo medico no proprio alojamento.
Art. 255. Deverão comparecer á visita medica:
1. A praca que se queixar de molestia ou pretextal-a
por occasião do servço ou de exercício;
2. A que voltar do hospital. cujo boletim de alta deverá
ser apresentado ao medico para o registro das competentes
alterações.
3. A proposta para aprendiz de musica. clarim ou corneta ou para pertencer definitivamente á respectiva banda.
-1. A que tiver ordem da autoridade competente.
Art. 2fíG. Ficarú em tratamento no quartel a praça affectarla de indisposição tal que lhe permitta fazer o serviço
ou apenas uma parte delle ou necessite lle ligeiros curativos
cu medicações feitas a horas certas na sé:d~ do serviço de
saude. do regimento.
Art. 257. Ficarú de utJservação na enfermaria regimental. dura,nte 48 horas no maximo, a praca que não apresentar
syrnptomas positivos de molestia. de m_odo a não permittir
ao medico formar juizo immediato.
Art. 258. I<'icará isento de todo serviço e em tratamento
na enfermaria regimental a praça que necessitar de cuidados
medico-cirurgicos que tornem provavel a sua volta a serviço
cicutro de s'.lis dias no maximo.
Art. 259. Convalescerá na enfermaria regimental a
praça vinda com alta do hospital. ainda em estado de não
poder fazer fJ serviço e necessitar de repouso.
Art _ 260 _ Baixarú ao hospital a praça cujo tratamento
não possa ser feito na enfermaria regimental; essa praça passará a veneer por aquelle estabelecimento etapa e gratificação. devendo declarar-se na baixa a qualidade da praça e todas as alterações que influam nesses vencimentos afim de
que o respectivo intrndente possa organizar o pret.
Art. 2fil. Depois de terminada a visita. o sargento de
saude levar:í o respectivo livro ao fiscal, para tomar conhecimento e providencial' sobre as prescripções c indicações do
medico.
Art. 262. O capitão medico fará a 1visita aos doentes da
enfermaria dando ao sargento de saude e pessOal do serviço
de saude as necessarias instrucções.
Art. 263 _ Finda a visita o sargento de saudc organizará
o mappa do movimento do dia. de accôrdo com o modelo regulamentar. para constar na parta do medico. e fará o pedido
das dietas. afim de s~;r entregue ao inteRdente. depois de visado p~lo fiscal.
·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Al'L. 264. As formalidades e demais pre~ripções a
obser·var relativamente aos doentes que entrarem e aos que
já estiverem em tratamento na enfermaria regimental serão
analogas ás prescriptas aos doentes nas enfermarias militares.
Art. 265. Quanto ao regimen dietetico o medico, ouvido
o commandante, estabelecerá uma tabella apropriada. para os
casos especiaes; para os outros casos consistirá elle na ração
lwbi.tual do soldado. toda o,u em parte.
Art. 266. Quando houver doentes que necessitem de
medicação especial, que não possa ser feita com os recursos
da tabclla em vigor. o me,diço fará uma receita para todos
em uma mesma folha de papel, a qual será aviada na pharmacia militar da respectiva guarnição.
Art. 267. O cabo de saude de dia logo após a visita medica levará ü phf!l'm<}cia da guarnição o receituario que não
possa ser aviado na enfermaria regrmental; após a parada
Irá buscar as alterações no hospital, e á tarde conduzirá para
esse estabelecimento as praças que tiverem baixado e de lá
trará as que tiverem tido alta.
na parada

Al'L. 208. A parada realizar-se-ha á hora regulamentar;
nella Lomarão parte todas as praças que tiverem de entrar em
serviço. Todos os officiaes que tenham de entrar de serviço
deverão a clla comparecer.
Art. 269. O ajudante mandará fazer o toque :.'i hora
designada no quadro. As praças entrarão em fórma no recinto
de suas companhias 15 minutos antes da par:ada e o 1• sargento. ou um designado pelo capitão, passará revista minuciosa nos uniformes e armamentos e verificará. pelo papel de
serviço, si estão presentes todos os homens escalados. Ao toque de parada. o referido sargento marchará com o pessoal
de sua companhia p.ara o logar da formatura. Alli o metterá
em linha. em duas fileiras, c occupará a posição que corresponder á numeração de sua unidade. Ao toque de parada. o
ajudante devení. achar-se no Jogar habitual da parada. acom- ,
panhado por um dos sargentos ajudantes. o qual ficará á sua
esquerda c um passo á retaguarda. e ahi assistirá á entrada
em fónna dos contingentes das diversas companhias. Os sargentos que trouxerem as companhias lhe communicarão qualquer· occurrencia relativa á formatura e depois cada um tomar;i posição á retaguarda daquella a que pertencer. na altura do centro e a tres passos da segunda fileira. O pessoal
do estado menor que entr·ar de serviço formará á direita da
:rorça.
At'i. 270. Presentes todas as companhias. o sargento
:1judante rectificaní o alinhamclllto da parada e mandará os
sargentos, cabos e corneteiros á retaguarda. Estes formarão
em uma só fileira, a oito passos de distancia. por suas graduações. l!~m seguida. o sargento ajudante dividirá a força
em guat~das. de conformidade com o roteiro, e por ellas distribuirá os sargentos, cabos o corneteiros. segundo as prescripções da ordem. A' esquerda dia ultima guarda formarão os
.sargC\lltos de dia aos batalhões e outros. escalados para o ser:viço diario; em seguida. os cabos de dia das companhias com

AC'J'OS DO PODEll EXECUTIVO

463

os plantões c. por ultimo. o pessoal #;los servicos Isolados.:
A'. direita da P!lrada. á. distancia de tres passos e no prolongamento da pl'lmt.ma fileira. formarão os corneteiros que tiverem de entrar de serviço. Preparada a forca. o. sargento
ajudante corrigirá. pela ultima vez, o alinhamento e tomará
posição. conYcnientemente perfilado. tres passos á direita dos
corneteiros. O ajudante eollo:ear-se-b,a então na altura ido
centro da força, de frente para ella. á distancia de 15 passos.
e mandará: Hombro armas. Em conttnencia, apresentar a~
mas.
A esta voz os homens que estiverem sem armas farão
a contineúcia individual e os corneteiros tocarão a marcha
da ordenança. Em seguida. o ajudante mandará: Hombro ar·uws. Guardas á d 1jeita, marche. Depois fará a parada seguir
a seus destinos. Os offi13iaes não formarão na parada. Si
houver alguma guarda cbmma,ndada por official, este assume
o commando depois de dividida a parada. marchando com
e!la a seu destino. As gum·das ~rão pelo caminho mais curto
render os dift'erentes serviços.
1\rt. 271. O sargento ajudante poderá commandar a parada na ausencia do ajudamte.
Art. 272. Quando uma guarda. commandada por official.
recolher-se ao quartel elle mandará o sargento dar parte ao
official de dia e debandará depois de ter feito a continencia
regulamentar.
Art. ;27:L As outras guardas que se recolherem a quarteis metterão em li!Irha. no logar habitual da parada. farão
a eontinencia ao tetTt•no c só debandarão com licença do
oHicial de dia.
Art. 27 'i. A' medida que se forem realizando as substituições. os commandantes das guardas que sahirem. excepto
os officiaes. apresentar-se-hão ao offrcial de dia.
Art. 275. As praç.as de serviço isolado procederão da
mesma fórma.

Da auarda do quwu·tel
,\rL. 2/(L Diariamente !:lerão escalatlª-s as praças necessaria::; ú guarda do quartel. que ficará directamente subordi..
uada ao official de dia.
Essa guarda será composta do numero de praças estricLamente necessarias para serem distribuídas tres por posto.
Para os postos em que não houver necessidade de sentinella
durante o dia. a guarda receberá. ao escurecer. um reforço
que se retirará pela manhã.
Art. 277. O commando da guarda será exercido normalmente por um 2° ou 3° sargento.
Art. 278. Incumbe especialmente ao commandantc da
guar/(la:
1. Velar constantemente sobre todas as praças da guarda
c fazer com que e lias cumpram suas Obrigações.
2. Verificar, ao entrar de serviço, a presença das praças
presas ou reclusas e a existencia e estado dos utensilios a
seu cargo,

,\CTOS llll PllDEH E:\ECt!Tl\0

a.

L1'r :í,; JH"a\!US, lo:;o tll·pois de rendida a guarda, as
lll'Lmliat·L·s a Psse set·vico .
.\. l'rohihir ajunlattll'lllo JHb llroxintidat.IP~ do eurvu da
guarda, ljft~ prisü~>~ P dPs l1n,.;los das SPnlinellus.
G. .Nfw p1•rnli\Lir lllle ser11 ,;;ua urdem soldado algum ou
outro qualfiner iwlivilluu pcgw~ na.' ai'!llas ela guarda.
G. Jmpcdir a Pntrada de IJpliida,.; alt:uolieas c de inflallliu~tru~.:~;ües

maveis.
'7. y,)llat· a sallida Llu l>L'at;a,; t!Ue nãu e8lejam no unii"ut'lll" do dia e assoiadas, ou niio lenlHtm :1 competente lieença.
H. .J<awt· acompanlntr ú fll'CSI'llÇ'a do ofl'ieial de dia qual1\Ut!J" eiYil qLw t•t·t~teuda entrar HO quartel.
\l. Formar a guarda pam l'I~IHlidío das sentiuellas, mandalltlll del!a111Jal-a ap,•na,; ft•Jtila ~ahido u qual'ln l'l'S[If'ctivo.
( l eaiJo apt·esüularú au rutlliiJalldanle da ~nanla o quarto que
LiYt·r sid'1 rrndido.
lll. Formar a guarda ao lu·ljue de recolher.
li. ·Formar a g·uarda e Bialtdar· rt•rr•nllcet•r, a GO pa~:;os,
pulo ntiJo <teOill[Htnltatlu de tinas praça~, toda furç.a uu gt·upu
1111" dt) Hllite se ap[JL'oximat· do •quartel.
1:!.
Fontlat' a gmu·da e manrlar feelwr o purtfiu 'lll!Undn
su rkr Jlll quarll'l algum facto anormal.
1::. Fot·mat· a guarda c dar parte ao u!Ticial de dia ~!ltaudo
ltou ,·r·r alguma d'·sonlem nas immedia~;ões do quartel.
1 í. Não al1rit· as pris<ie~ St'IIJ ordem do official do dia
lWlll l'l't:l'llt'l' Ull soltar fil'eSUO: SI~Jtl düll'l'JlJÍlla(,'flO dPSSl' ufficiaJ,
l"l)\i~tando-o préyiamcnlc.
!ri. J\landat• aprn,;eutal' ao oríicial de dia, pot· (H'l'asião
da vi,;ila mudica, o,; lli'esos doentes.
lG. Ent.n•gat· os presos ao cu carregado da fac·hiua, ú hora
Hmreada para o scrviç.o.
J7. ltourlar 1: faz''l' roudat !'eiu l'a]Jn da guanla as ~en
tincllas.
JH. T\iiu l'llllSPJI!iJ· 1\lli) pra\:as ou JlP~!:ioas estmul!as falem
au~ preso~. sem liet•tH:a do oUicial de dia.
1\l. \"dar velo l'ignt·oso asseio das prisões c eunservacão
dos u teus i li os.
:20. fJ!:ntreg<w a parte d<J, gnarcla ao official de dia logo
depoi.'-' da parada.
:! 1. Forma e a guarda, d•; lia~~ onda cruzada, em frente ú
porta da pri~iio, quamlu tiYer do abril-a.
·
;!.;.'. Dtll" entrada :is Jll"U<:<~>i que se apresentarem depois
de fechado o portão, m<>n~.ionandu em sua 11artc os seus nomes
c á~ horas da entrada.
J3. l'rPslat· com a gwu·da a,; contincncias regulamentares.
Art. :2;0. Au ealJo ria guaeda incumbe:
J. Coadjuvar eiH tudo o sc•t·yi,~o o i'UHJ!llandaule da guarda
·e cutttptir as snas o1·dcns.
'2. Conduzir os .c!lml'lu." •[Jlla!Hio tin~rt~m •le ser rendidas
a,; St!uliiwlla;.;, yeririeando si as ordens >'iio h<'IIJ tt·an;;mittilias.
:1. Heconileecr as rorc;as ~.~ gt·upos que di' noite se arJpro:ximat·pm do 'quat·lel.
'L Alternar com o r:mmua n dau te ela g uartla uo sr•rvi~;rJ d•~
:;:mHlas ás scntinellas.
Art. 280. O eonmt:~IH.lantu e as vraças da guarda são in'''-'llal'll\ eis u eurvu da guaL"cla, salvo as pequenas ausencias
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imp1·cscindiveis; manter-se-hão uniformizados c armados dutodo o serviço; as sentinellas exercerão toda vigilancia
}Jara que não haja a menor infracção .das ordens em vigor.
Art. 281. As , sentinellas sel'ão substituídas de duas em
duas horas ou de hora em hora quando se torriar nccessario .
..\.rt. 282. No corpo da guarda haverá taboletas com a
i.'elação dos utensilios ahi existentes e nas prisões, com as
instrucções para o serviço da guarda e com os nomes das
.praças presas e detidas.
Art. 283. Esta ultima relação será reformada pelo commandante ·da guarda quando se tornar necessario; as outras
serão pelo intendente do regimento.
·Art. 2&1. O serviço de .guarda no quartel será regulado
tanto quanto possível pelas normas para o serviço de guarnição.
~·ante

Du rancho

At·t. 285. Em rcgm todas as praças devem ser al'l'ancltadas. O commandante só poderá conceder desarranchamento
uos seguintes casos:
1. A's praças que vivel'em em companhia de sua família, servindo de arrimo ú mãe viuva, pae valetudina!'Ío,
irmã solteira ou il'mão menor, condições que deverão ser devidamente comprovadas.
2 ..Ais ordenanças e [H'a~,;as empregadas em serviço externo
de caracter permanente.
3. Aos sargentos c gmduados.
4. Aos musicos de classe c aos artífices.
l\ rt. 286. E' condição indispensavel para a concessão do
desarranchameuto, que os sargnntos, graduados n soldados,
além de boa conducta, lllOl't~m na visinhança do quartel, ex~epto as praças comprehendidas no n. 2 do artigo anterior.
At't. 287. As peaças desarranchadas receberão no fim do
o:nez a respectiva etapa em dinheiro.
·
Art. 288. Não se abonarão ás praças de pret raçõe~ atrazadas ·que por qualiquer eventualidade deixarem de ser forne·
cidas no devido tempo.
.:\,rt. 289. As refeições serão distribuídas á hora marcada
na tabella.
Art. 290. Os genrros cxtraordinarios só serão fornecidos
nos dias de festa nacional.
Art. 291. O rancho pa!'a os sat·gentos set·á distribuído ao
mesmo tempo ~]Ue o das praças, em mesa separada.
Art. 292. Os offieiaPs de serviço interno ou de promptidão terão direito, gratuitamente, a uma ração de praça, correndo por conta do cofre do regimento sómente as de,;pezas
com a melhoria do seu rancho. Aos demais offi.ciacs é tambcm permittido arranc,.har·, media~te indemnização ao cofre
do regimento de todas as despezas com isso occasionadas.
_ ~<\:rt. 293. Aos officiaes e sargentos é facultado melhorar,
á sua custa, a tabella de generos para suas refeições, cabendo
ao fiscal examinai-a e submettel-a á approvação do commanPoder Executivo- 1916 - V oi. 11.

30

466

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

dantc. iAs quotas .com que houverem de contribuir os offi-;
ciaes e sargentos arranchados serão descontadas de seus ven...
cimentos, pelo intendente, e recolhidas ao cofre do conselhq
administrativo.
·
Art. 294. Em campanha e manobras todos os officiaes
terão direito gratuitamente a uma ração de praça.
lÀ'I.'t. 295. .Quando receber communicação de estar prom ...
pta a refeição e tiver examinado a amostra, o official de dia
far:á apresentai-a ao fiscal e ao commandante. Em seguida
mandará tocar flanc h o -Avançar.
·Art. 296. Oompete ao official de dia a fiscalização dai
quantidade e 'qualidade das rações distribui das aos ihomens •1
O preparo das refeições ó fiscalizado pelo official intendente.1
Do boletim do 1·egimento

Art. 297. Será publicado diariamente um boletim assignado pelo commandanto e contendo, além das suas deter...
minações, o detalhe do serviço e resumo das ordens superiores,
cujo conhecimento interesse ao regimento.
O ajudante fará extrahir as cópias necessarias, em machina de escrever ou outro processo rapido, e mandará archivar o original; em ;cguida distribuirá essas cópias conferidas e rubricadas pew fiscal aos ajudantes dos .batalhões, ao
intendente e ao estado menor.
Os ajudantes dos batalhões levarão aos respectivos commandantes o boletim do regimento e organizarão, de modo
analogo, segundo as ordéns que então receberem, o de suas
unidades; deste boletim serão extrahidas as cópias necessarias
ás companhias e ao estado menor, as 1quaes serão entregues
aos primeiros sargentos drnquellas e ao sargento archivista •.
O original do boletim, assignado pelo major, ficará arcihivado
no batalhão, bem como a cópia do do regimento. Uma cópia
do boletim do batalhão será enviada ao fiscal do regimento
para ser apresentada ao respectivo commandante.
O commandante da companhia dará, em seguida ao boletim do batalhão, suas ordens para o dia seguinte; determinará o pessoal para os diversos serviços, e indicará as
partes do boletim que devem ser lidas á tropa; essa leitura
será feita pelo to sargento na formatura, á tarae, que se effectuarlí por companhia, immediatamente depois da instrucção,
sem preparo nem formalidades prévias.
As praças formarão em seu alojamento no uniforme em
que estiverem; o 1° sargento lerá_as ordens e designação dos
serviços.
10 sargenteantc do estado menor lerá o boletim para o
respectivo pessoal.
Nmhuma falta ó deRculpavcl pelo pretexto de se não ter
conhecimento do boletim.
'
Em cada companhia será affixada, em um quadro, a escala de servi.;:.o c o programma dos trabalhos a executar no
dia seguinte.
Art. 298. Os officiaes lerão diariamente, em suas companhias, a ordem na qual lancarão o- Sciente e a sua ru...
brica,,
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1\rt. 2'99. Quando no boletim do regimento 0 u batalhão
houver alguma disposição de que convenha dar cO-nhecimento
com solemnidade. o respectivo commandante poderá ordenar
a reunião dos officiaes na secretaria ou a formatura do
corpo.
· Art. 300. O commanrlante de regimento. os oom.ma.n.dant~s de batalhãO e de companhia poderão ordenar que seua
officiaes compareçam,- reunidos. á sua presença; em dia e
horas marcados, quando quizerem .fazer-thes pessoalmente
qualquer observação relativa ao serviço e á disciplina

Das formaturas
Art. 301. As f,)rmaturas parciaes de companhia iJ<ara
seus trabalhos diarios s·erão feitas sem toque algum.
O batalhão formar:! de accôrdo com as disposições estabelecidas pelo n. Ex. I.. marcando o commandante. J>Or intermedio do seu aJudante; o Jogar e hora para assumir o
commando.
Os toques da ordenança serão feitos pelo corneteiro de
servi co.
Os corneteiros e tambores formarão nas cOOilipanhias; e
~uando o batalhão se reunir irãu constituir a banda.
Na marc.ha, dos alojamentos ao ponto de reunião; só
tocarão os tambores.
Para formar o regimento; o respectivo ajudante comanunicará aos batalhões a hora e Jogar da formatura do regimento.
Os cormnandantes de batalhão conduzirão suas unidados
an Jogar fie reunião, onde já deve estar o fiscal, cinco minutos antes da hora marcada. formando Cl)mo lhes for prescrioto pelo commandant-e do regimento na ordem de sua numeraçã,r, salvo disposição em contrario.
j\ 0 c::~so de formatura urgente. esta se fará ao toque de
- Formatura; as companhias entrarão em fórma no uniforme que estiverem e; depois de recebeJI ordens-; serão conduzidas ao Jogar de reunião do bataJ.hão; si o toque partir do
rogimentl); os ba!alh'ões, de·pois de formarem separadamente,
ser·ão cancluziclos ao local da reunião de regimento.
BATALHÕES DE CAÇADORES E DE ENGENHARIA

Art. 302. Nos hatalhões de cavadores-; oos d!' engenharia
e no~ hata-lhões incoroorados que aquartelarem ISOladamente,
o -servico diario é or·ganizado e executado de modo analogo
ao esta:belecido ,para os regimentos de infantar:ia, cabendo _an
sargent" adil!nto as funcções de sllrg~to de dia ao batalhao.
Art. 303. Hnvrndo falta de oftiClaes subalternoA e. a~
pirantes TJ3ra constituir a escala de serviço de dia, com. cwco
officiaes no mínimo; entrarão para a escala o secretario ~ o
directo.r da escola regimental; si ainda assim nã~ puder ella
ser orgn,nizada, 0 serviç_? de dia passará a ser. feito pelo sar.g,ent0 de dia ao batalhao no que for compatiyel com o seu
posto. sob a fiscalização de u!ll o_fficial ou aspir~te, escalado
diariamente; mas sem a obngaçao de pt~rmanencia no quar~
~el durante as 24 horas.
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REGIMEN'ro DE CAVALLARIA

Do o{{icial de dia
Art. 301.. Tem attribuições analogas ás do official de
dia ao regi1pento de infantaria; nos serviços que são communs e ma1s as seguintes:
1. Mandar fazer, ás horas determinadas, Os toques de recebimento e distribuü;ão de forragem, agua para a cavalhada, revista veterinaria, officinas, etc.. e velar pela exccuç.ãu destes serYiç:us.
2. Assistir ás entradas de forragem e á entrega da que
for pedida pelos esquadrões; verificando a qualidade e quantidade pelos vales respectivos.
3. Registrar no livro competente das oocurrencia.s diaI' ias as que se derem nus serviços relativos á cavalhada.
4. Percorrer as cavallariças depois da limpeza geral.
afim de providenciar sobre qualquer irregularidade.
5. Não permitt.tr que saiam do quartel, por emiprestimo.
animaes do regimento; sem urdem expressa do commandante.

Do adjunto
Al't. 305. O oJficial de dia terá a sua disposição um sargento com attrihuiç.ões analogas ás du sargento adjunto no
regimento de infantaria e mais a fiscalização dos serviços da
cavalhada.
Do sargento de dia ao esquadrã•
Art. 30G. '!'em attribuicões analogas ·ás dos sargentos de

C: ia nos batalhões c mais as seguintes:

t. Formar 0 esquadrão para as revistas diarias, fazer
a .chamada c communicar ao adjunto os nomes das p·raça.!l
ausentes.
2. Formar o esquadrão c conduziLo ao ranchv; fazendo
guardar as racões dos homens ausentes em serviço.
3. :Formar o esquadrão ao toque de limpeza e verificar
si todas as pi·aças compareeem trazendo us apparelhos de limpeza e as cabeçadas de prisão com arreiatas.
4. Marchar com o esquadrão para as cavallariças; ao
toque de avançar; e mandar proceder á limpeza das mesmas
(' da cavalhada.
5. Distribuir pelas p.raças presentes os cavallos das que
se acharem no hospital ou de serviço.
6. Não consentir que os animaes sejam limpos sinão a
rascadeira c escova, exc·epto as pernas e cascos que serão
lavados.
7. Só permiLtir o banho dos animaes quando houver
ordem para isso.
8. Acompanhar 0 c.apitão ou qualquer outra autoridade
nas ·visitas que fizm~ ás cavallariças, prestando-lhe as informações que exigir.
9. Inspec·cionar. tanto de dia como de noite. as cavallariças; verificando si as sentinellas estão vigilantes.
10.. Receiber na arrecadação a forragem dest'inada; at>
esquadrão e assistir á serrotagem da alfafa ou capim.
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11. Assistir; ás horas fixadas. á. distribuição da forragem e agua á cavalhada. de accôrclo com as ordens do commandante do esquadrão.
12. Tomar nota dos cavallo.s que se desferrarem. escrevendo seus .numeros om nomes no quadro negTo existente
nas favallari~Ças.
13. Não oermiLtir que os animaes sejam soltos sinão ás
horas para isso estabelecidas. ·
14. Act'mPanhar o veterinario na visita aos animaes do
esquadrão, escrevendo no quadro negro os nomes ou numercl$ dos que forem encontrados doentes.
15. PTestar a.o veterinario inform~ões sobre o que
houver notado nos anima.es,. bem como sobre as occurrencias de seu serviço na parte referente á saude dos mesmos.
1G. Vela·r para que as determinações do veterinario
sejam fielmente cumpridas.
17. Informar M ad,iunto de todas as faltas ou irregularidades que obsf'rvar ou lhe forem communkadas pelos
guardas das cavallariças.
Art. 307. Os sargent.os escalados Dara o serviço de dia
,aos esquadrões com:purecerão á parada e em seguida se apresentarão ao official de dia e ao adjunto·; indo depois receber
o servico rie seu antecessor; passando com este uma revi!jta
geral á cavalhada·; verifkando a limpeza das cavallariça.s-,
existencia e bom estado dos utensílios.
Art. 308. Nenhum cavallo isolado poderá ser tirado das
cavallaricas sem r.onhecimento rio srnrg.ento de dia; salrvo
quando estiwr presente um official do esquadrão que isso
ordene. O sargento de dia deve inspecccionar 0 estado de
limpeza e arreiamento de qualquer cavallo que sahir isoladamente. Regressando um cavallo isolado., elle tem por obrigação inspeccional-o para ver o estado em que se acha·, dando
parte de qualquer novidade que enc.ontrar.
Art. 309. Diariamente será escalado um 2• ou 3" sargento do estado meMr para ahi desempenhar funcções anaIogas ás do sargento de dia ao esquadrão e um ca:bo veterinario para o servir-o de dia á enfermaria dos animaes; tendo
ahi funcções analogas ás do sargento de dia ao esquadrão.
Da auarda das cavallariças

Art. 310. Cada esquadrão nomeará diariwmenoo a sua
guarda de caval!ariça, composta de um a:nspeçada e tres soldad<Y!l, podendo o numero de soldados ser au;gmentadu
quando o effedivo da cavalhada tornar isso necessario.
Art. 311. A guarda da cavallarica será substituída todos
os dias; por occasi·ão da parada interna; e apresentar-se-ha
sempre no uniforme de exercício.
Art. 312. Ao anspeçada comm;andante incumbe:
1. Distribuir os guardas por grupo.s de baias. dar-l'hes
111s instrucções para o serviço, escrever seu nome e os dos
guardas no quadro negro, fazendo a design~ão dos quartos
p;ara 0 serviço nocturno, tudo em presença do sargento de dia.
2. Receber de seu anteoessor a forr;agem destinada á
alimentação da cavalhada e os objectos neces!!,ll.r'ios a.o seil"viço, os quaes c.onferirá pela relação que lhe f()r, apresentada.
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3. ~amin.ar a ca-yalhada. verificar si está limpa; si ha
aJgum animal~ em serv1y.o fóra do quartel e desde quando, e
si os que estao nas baias teem ferimentos ou contusões que
o veterinario não tenha examin.ado.
4. Communicar ao sargento d.e dia ao esquadrão qualquer occurrencia que se dér no serviço, afim de que elle a
leve ao conhecimento do ~apitão e do offioeial de dia ou do
adjunto.
·
5. Reunir o iJ.essoal da guarda quando toc-ar distribuição
de f!Jrragem e agua para a c.avalhada·, e dividir por elle o
serviço.
,.
6. Fazer render á núite as sentinellas; depois de distribuída a ultima ravão de forragem-; ás mesm.as horas QUe as
da guarda do quartel, e exigir que cada soldado receba de
seu antec-essor 0 serviço·; verificando se tudo está em ordem.
7. Não permittir que a guarda se afaste para longe dp
cuvallnrica sem motivo justificado.
8. Velar par.a que as pracas não maltratem os anirnaes;
.
dando p.arte das que assim procederem.
Art. 313. O commandante da guarda das cavall.aricas é
inseparav.el das baias; salvo pequenas ausencias indispensaveis. A' noite; depois de collocado o 1" quarto de sentinella
ás cavallariças-; poderá ir repousar nas immediações das
baias.
Art. 314. Aos guardas das cav.allariças incumbe:
f. Desde o .toque de alvorada até o de silencio; fazer a
limpeza das cavallaricas e conserv;1l-as assseiadas.
2. Distribuir a forragem e agu.a.
3. Não permittir que um c avalio seja conduzido para fóra
das cavallariças pela c.oleira e sim pelo bucal ou bridão.
4. Não consentir que sejam r.etirados da cavall,ariça os
objectos que fazem parte da carga.
5. Não consentir que úS animaes sejam maltr,atados e
permanecam f6ra de suas baias.
1
6. Dar parte ao eommandante da guarda quando reconhecer que algum animal apresenta indícios de rnolestia.
7. Não permittir que o animal que chega.r de serviço
seJa logo desencilh,ado,. devendo s·er recolhido á baia que lho
P. destinada, sem o fr.eio e com a cilha desapertada.
S. Não consentir; salvo ordem de autoridade eompetJente;
que qualquer praça se utilize de outro c;~.vallo que não o de
sua montada.
Do cabo de dia

Art. 3f5. Como na infantaria-; com as mrodifieru;ões impos}.as Dela existencia do sargento de dia ao esquadr!W.
Do ferrador de dia

Art. 316. Serão escalados diariamente um ferrador e um
aprendiz n.ara os servicos extraordinarios da ferraria!-,• cabendo-lhes· oompar·ecer á parada e apresentar-se ao s·argento
adjunto; serãu insep>araveis do quartel.
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Da limpeza da cavaZhctda

'Art. 317. A limpeza e o trat.o dos animaes eerlio feitos de
hcc6rdo com as normas estabelecidas na «Cartilha do soldado
mQntado,. A h<>ra determinada pr.ooeder-se-ha á limpeza
da cavalhada; todas as praca.s <lisponiveis formarão com qualquer uniforme velho e c.om os artigos de limpeza; .os sargentos de di,Q fttt'lio a éhamada, e M tm'IUe de avaneàr M condudrão J)artL n envàllarica.
Sempre que o tempo permittil'; a· limpeza se fará fóra
(las baias.
Iniciada oelo corpo do cava li&-; passà depois 'á crina e á
cauda e em seguida .aos ea.scos; verifi·éando si existe algum
corpo estranho ná ranilha ou na palma. bepols, com agua
lbem lim:o·a, lavalfr-se e enxugam-se os olhos; e finalmente.
;lS ventas, quartelas. etc..
Deve haver tl'do cuidado em qtie o cavallo fique bem enxuto, principalment~ no inverno.
Os cascos devem ser untados nos talões e em torno da
corôa, tuna vez por semana.
.
Alóm dessa limpeza geral, o cavallo deve ser limpo dll
modo mais summario-; .antes de ser encilhado e quando se
recolher ao quartel.
No tempo de inverno é prohibido dar banho aQs cavallo!!
imt.es das tO horas da manhã e depois de i4 horas.
Terminada a limpeza geral 1 o e.argenw de dia ao esqua(lrão fará o ferrador revistar a caYalhada par.a verificar o
t:!stado das ferraduras, tomando not.a ,dos animaes que necessitarem ser f'('rrados; em seguida dará parte ao official de
dia, qu 8 irá verifi,car como o serviço se fez; corrigindo as
faHas que encontrar. Terminada essa inspec(,)ão-, o esquadrão
:entra·rá em fórma e retirará.
·
Das formaturas

Art. 318. Ao toque de Encilhar, o sargenteante de cada
esquadrão formará o pessoal, no uniforme em que se achar,
'e o conduzirá ás cavallaricas. onde cada um encilhará seu
cavallo, sem enfreiar; as pracas voltarão então ao alojamento,
para se apromptarem. Ao toque de Montar, o esquadrãQ entrará em fórma no alojamento, sendo conduzido á oavallartca
pelo sargento; ahi, as pracas retirarão oo cavallos das-baias.
os enfreiarão, entrarão em seguida novamente em f6rma a pé
com os cavallos pela redea; os subalternos totnarãô conta de
s·eus pelotões, e o mais antigo ou graduado apresentará o esquadrão (\O capitão, que o mandará montar e aguardará a
ordem de avançar para conduzil-o ao Jogar da reunião, de
accôrdo oom 0 regulamento da arma. Os clarim1 formarão
crim os esquadrões e só se reunirão á banda, quando aquelles
chegarem. ao ponto de reunião do regimento.
Quando se tratar de formatura Ul'gente a pé, o toque será
o de Formatttra, como na infantaria; si a formatura urgente
for a cavallo. será ordenada pelos toques de Encílhar-Montar;
neste caso. as praças se apromptarão rapidamente no alojamento, e. levando os arreios, se dirigi~ão á cavallariça, en-eilharão os cavallos, montarão e entrarão em fórma. Logo que
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o esquadrão esteja formado, o capitão 0 conduzirá a trote
para o Jogar da reunião.
Paragrapho unico. As formaturas parciaes de esquadrão
para seus trabalhos diarios s·erão feitas sem tdque algum,.
ARTILHARIA

Art. 319. No regimento de artilharia montada e nos
grupos isolados o serviço geral será feito como na infantaria
t cavallaria, com as alterações
impostas pela natureza da
arma.
Art. 320. Nos batalhões de artilharia de posição o serviço será feito como nos regimentos de infantaria e de accôr-.
do com as prescripcões do regulamento para as fortificações
da Republica.
Das formaturas
Art. 321. Na artilharia as formaturas se fazem, partindo
sempre da unidade base, a peça, exceptuando-se as formaturas para revistas, rancho, limpezas, etc., nas quaes as pe.ças formam promiscuamente sob a direccão do sargento ou
do cabo de dia.
Para as outras formaturas os processos variam, conforme se trata de formaturas com du sem o material, a horas
prefixadas ou imprevistas.
Formatura sem o mate1•ial a horas prefixadas - Para a
formatura da bateria, 0 sargento chefe de peca e, na sua falta,
<J cabo. fórma seus homens no alojamento na maximo um
Quarto de hora antes, faz a chamada e passa uma revista nos
uniformes, equipamento e armamento; as pequenas faltas
sm·ão cdrrigidas; as maiores, que não puderem ser reparaaas
antes da formatura da bateria, serão levadas ao conhecimento
do 1o sargento ou do official que commandar o serviço. As
faltas que forem notadas primeiramente pelo 1° sargento, ou
peJ.o official commandante de secção, serão da responsabilidade do chefe de peça. Em seguida, as pecas marcham formada!'1, sob o commando dos chefes respectivos, para 0 Jogar onde
se realiza a formatura da bateria. Alli chegadas, participam,
oo chefes de peça ao 1" sargento, ou ao official que commandar, Que suas peças estão prompt'as, (i!tndo tambem parte das
faltas c irregularidades que tenham encOntrado.
Os officiaes tomam conta de suas secções. Si o cãpitão
estiver presente, elles participam-lhe que suas secções estão
promptas e aquelle toma d eommando da bateria; si o capitão
ainda estiver ausente, o 1° tenente prepara a bateria de
:tccôrdo com as ordens recebidas e manda avisar o capitão de
que ella está prompta, entregando-lhe o commando com a
devida contincncia. quando este se apresentar.
O capitão marcha então com sua bateria para o Jogar
onde se faz a formatura do grupo e ahi apresenta-se ao
major eommandante do mesmo, e, na sua falta, ao capitão
mais antigo; o grupo toma a formação mais adequada arY terreno, de accôrd 0 com as ordens do coronel c~mmandante do
regimento.
Formados os grupos no Jogar marcado para a reunião do
regimento o tenente-coronel assume o commando e manda
avi:;;ar, pelo ajudante, o coronel de que o· regimento está
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prompto, entregando-lhe o c(}mmando com a devida continencia·, quando este se apresentar.
Formaturas com o material a horas prefixadas - Cerca
de 40 mi!Íutos antes da hora marcada para a formatura da
bateria, os chefes de peça mettem em fórma seus homens,
uniformizados. armados e .equipados e procedem como se disse
acima. Mandam em seguida os conductores e homens· mdntados ·encilhar seus animaes e apresentar os artilhieros ao terceiro sargento intendente para retirarem a arttlharia do deposito e formarem o parque. Na artilharia a cavallo, é preciso levar em conta o tempo para q1,1e os artilheiros encilhem
seus ~Javallos, o que será feito depois de formado o parque.
Formado o parque, encilhados e enfreiados os animaes.
os chefes de peça conduzem seus animaes para o parque e
mandam atrellar ás viaturas ou carregar os fardos, designando os artilheiros para auxiliar os conductores. Promptas
as peças, os sargentos passam uma inspecção e participam ao
official cômmandante da secção que suas peças €stão promptas. Os commandantes de secção passam. por sua vez, uma
inspecção em suas unidades e partioipam ao C(}mmandante da
bateria que suas seoções estão pr(}mptas, o que deve ter Jogar
precisamente á hora marcada para a fdrmatura da bateria.
Para 0 mais, procede-se como nas formaturas sem material.
Na artilharia de posi;:ão, conforme o material que a bateria tiver de servir. mganizar-se-hãc:i prescripções adequadas para as formaturas com o material.
Formaturas sem o materiat a horas imprevistas - Essas
formaturas são commandadas por meio de toques de clarim
ou de corneta, como na infantaria.
Formaturas com u material a •.\oras imprevistas - O primeiro toque é o de Encilhar, ao qual as praças procedem
como na formatura a horas prefixadas. Ao toque de AtreUar,
os chefes de peça conduzem seus animaes para o parque e
ahi procedem como se disse acima. Os commandantes de secção assumem o commando de suas secções e o capitão o da
bateria, tudo como já se disse, avançando as baterias atrelladas para o ponto de reunião do grupo.
Em campanha, a artilharia ainda fórma ao toque de
Alarma, fazendo-se a formatura, segurttlo as prescripções do
R. S. C.
Todas as formaturas dev·em ser executadas rapidamente,
em silencio e com a maior calma.
CORPOS DE TREM E COMPANHIAS DE METRALHADORAS

Art. 322. O serviç,o será feito segundo as regras estabelecidas para o regimento de cavallaria, batalhão de caçadores
e grupos isolados.
CAPITULO VI
DO ~ERVIÇO EXTERNo DE GUARNIÇÃO

Art. 323. O serviço de guarnição é o mesmo, quer se
faça em cidades, acampamentos ou acantonamentos, quer nas
praças de guerra. e as suas regras são applicaveis ao tempo
de guerra, como ao de paz, salvo as excepções determinada!'~
no r·egulamento do serviço de campanha.
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Art. 321. Os serviç.os de guarnicão ou externo são os
seguintes:
a) guardas, rdndas. patrulhas, reforco e ordenancas, que
Ao rendem diariamente;
b) guardas de honra e paradas;
c) escoltas e fachinas.
Art. 325. As ordens relativas aos servicos de guarnição
Aerão dadas diariamente nos boletins dos commando~ competentes; nos casos de urgencia, porém, poderão ser transmitidas verbalmente ou por escripto.
Art. 326. O commandante de guarnicão accumula essa
funccão com a do commando de sua unidade. publicando em
~eu proprio bolc>tim as ordens de serviço externo, que serão
distribuídas por toda a força da guarnição.
Art. 327. O c>ncarreg-ado do boletim nas sédes das dívisões rí o chefe do estado-maior e fóra dellas. o proprio fiscal
da unidade a que pertencer o commando da guarnição. A elle
compete:
1 . Receber todas w:; manhãs. logo após a parada, as
partes relativas ao serviço do dia anterior e os mappas diari-os das unidades e estabelecimentos sob a jurisdiccão do
coonmando da guarnicão.
.
2. Escalar o serviço de modo que os officiaes e unidades
da guarnição li façam em rigoroso turno. tendo cuidado que
cada guarda seja composta de indivíduos de uma mesma
unidade.
Ar!. 328. Os commandanteR de unidade. de fortalezas.
chefes e c>nl:'arregados de servicos. são subordinados ao commando da guarnição em tudo oue for relativo ao servic;o externo e policia geral nas localidades em que se achal'Cm.
O serviç-o interno será feüci de accôrdo com os respectivos
regulamentos.
Art. 329. Na or~ranização dos differentes serviços, devese levar a simplificacão ao 11xtremo possível, de modo a nunca
prrjndicar a instruccão das tropas.
Art. ::l::lO. OR Rerviro~ extrnordinarios que possam f'Obrevir, serão dados pela unidarlr NH'alada para dar o serviço
ordinario. e, caso isto nãn f:eja possível, pllr uma unidade indicada pelo commando fln g-uarnicão.
Art. 331. A forr,a de carla :rnarda deV·P ser fixada. tomando-se por hase trPs soldadft; por E<cntinella, sendo do duns
horas n trmpo de cada uma.
Paragrapho unico. Nns cstar,ões rigorosas e se~:rundo as
localidndes. os cdmmanrtnntes rle p-uarnir,ão poderão elevnr
Psta haf'e n quntro solrlados. reduzindo o tempo de cada sentinella de d11as para uma hora.
A1·t. 332. Torlo servir,o começndoi e depois inte-rrompido.
por orrlem supPrior, srrn abonarlo na oscab respectiva, como
feito.
Ar!. :l::l::l. 81ío isf1ntos rlo Sf1rviço de guarnição os offir.iaes qnp rlesemrwnharem commisRões de qualquer natureza.
que os inhihmn de!=IRP servir:o. a rriterio do commandante.
Art. 334. As tropas não devem ser distrahidas em servic_:,o policial ou outro qualqurr de natureza semelh::mt.e, nem
ser posta á disposição de autoridades policiaes.
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Art. 335. As guardas, patrulhas, rondas, etc., ficam sob
o commando immediato do commandante da guarnição excepto as dos quarteis das diversas unidades.
'
Art. 336. Quando o serviço de guarnição exigir guardas,
patrulhas e rondas serão escalados diariamente. pelo commandante da guarnição, um ou mais officiaes subalternos,
para o s·erviço de fiscalização; esses officiaes denominam-se
officiaes de ronda. Conforme a importancia do serviço da
guarnição, quando houver guardas commandadas por offieiaes. a fiscalização poderá ser confiada a um capitão, que
tomará o nome de official de dia á guarnição.
'
Paragrapho unico. Na escala de official de dia, bem
como na de official de ronda, concorrerão, pelo menos, seis
officiaes, inclusive os addidos, que as constituirão, exclusivamente. sempre que for issp possível.
Art. 337. O Clfficial de dia á guarnição é o responsavel
pela regularidade do serviço externo, e tem por obrigação:
i. Apresentar-se, com os officiaes de ronda, ao assumir
o serviço, ao commandante da guarnição. para receber a senha e contra-senha e as ordens que houver de cumprir.
2. Visitar as guardas durante o dia, pelo menos, uma
vez. c varias vezes durante a noite, afim de examinar si o
serviç0 é feito com regularidade.
3. Distribuir a senha e cdntra-senha ás guardas e aos
officiaes de ronda .
.f. Requisitar, em caso de tumulto, a força que for necessaria e examinar si as guardas estão vigilantes e em condições de resistir a . qualquer aggressão, para scientificar ao
cí1mmandante da guarnição de tudo ci que houver e receber
suas ordens.
5. Permanecer no quartel do commando r'la g-unrnição ou
no Jogar mais conveniente. comforme determinar o mesmo
t'(}mmando.
6. Quando qualquer official ou praça, no serviço ou fóra
delle, corrimetter falta, fazel-o apresentar ao commando da
unidrtde a que pertencer. levando o facto ao conhecimento
do commandante da guarnição.
7. Remetter ao commandante da guarnição, até 2 horas,
r'lepoü;; de rendido no serviço, uma parte em que mencionará
as novidades que occorreram.
Art. 338. Durante as 24 horas de serviço o official de dia
e os officiaes de ronda ficam immediatamente subordinados
no commando da guarnição.
Art. 339. Cada um dos officiaes de dia á guarnição será
acompanhado de sua ordenança a cavallo ou a pé, conforme o
0fficial estiver, montado ou a pé.
Art. 340. Ao official de ronda incumbe:
1. Apresentar-se ao official de dia em Iogar e a horas
que lhe forem determinados e receber as ordens deste.
2. Participar ao official de dia qualquer novidade que
exi.ia providencias de sua parte; cumprir as ordens que lhe
forem dadas e apresentar-se a elle logo que tenha conhecimento de qualquer anormalidade que s·e esteja passando.
3. Rondar as guardas, patrulhas. etc., conforme as ordens
recebidas. ·
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Art. 341. Quando não houver official de dia 0 official
de ronda mais antigo accumulará as duas funcções.
Art. 342. Os serviços de officiul de dia e ronda serão
feitos por officiaes montados e na falta destes por officiaes a p1!.
Art. 3-1.3. A força detalhada para o serviço externo formará na parada de sua unidade, de onde seguirá directamente a seu destino.

Das aum·das
Art. 3H. Na substituição das guardas serão observadas
as seguintes regras:
Ao chegar a guarda que entra de serviço á distancia de
50 passos, a sentinena da que vae ser rendida bradará A's
armas. A guarda de serviço, de arma ao hombro, formará em
linha e esperará a outra, que, marchando em passo ordinario,
irá collocar-se tambem em linha, á esquerda daquella. O commandante da nova guarda mandará então Apresentar armas;
no que será correspondido com igual continencia pelo outro;
este m:mdarú cm seguida J!omb1·o-armas, no que será acompanhado por aqucll~
Conrluida tal formalidade, se dirigirão um para o outro.
de espada perfiladn, si forem officiaes, e de hombro-armas.
si forem prnçns; o da nova guarda, informadü do numero de
sentinellas que ella deverá fornecer. mandará dividil-a pelo
FJargent 0 ou cnbo em vnrias partes. chamadas quartos de sentinella~. fazendo snir o primeiro destes para o ~erviço com o
rrsprctivo cabo dr e~quadra c o da antiga á direita. Durante
o tempo em que sr rcndercm ns scntinellas, devendo este serviço acabar pela das armas. nmhos os commandantes mandarão. cada um por sua vez Dcscanr:m· armas. O da nova receberá
rio outro as in,-;trucçõe,-; e tom:Jr:t conta dr ·tudo o que fica a
seu cargo, vrrificnndo. á vista de uma relnção assignada pelü
sru nntcres~or. o bom 0 u múo cstnrlo do,; ob,iectos recebidos.
Depois dA rendidas as sentinellns. o quarto se reunirá á sua
~unrda, devAneio os .caboR dar part" dns novidade·s que occorrerem. Então OR commnndantes daR duas gunrdas repetirão as
continencias da chegada, comrçnndo pAla que se retira; a
guarda rendida se retirará o o commandanto da nova guarda.
tomando a pof'ição da que sr rrtirar, fará collocar as armns
nos rabidrF;, drhandnndo depDis a força.
Art. 3'15. Em todos os corpo,; de guarda, allim das quarlroR consignnndo as ordens relativas ao serviçü. existirá um,
indicando as gunrdas, os quarf.cis, a estação' de bombeiros,
caixa de aviso de incendio. delegacia e eRtação de policia,
nssistencia publica e n~sidenria do medico militnr, que se
acharem mais proximn~.
Do

commanrfnnt~.

sw·acntu e cabos f.lc guardas

Art. :nn. O primeiro dever rio cummandante de uma
guarda é ter conhecimento das instrucções para o serviço da
guarda, das indicaçõr,-; contidas nos quadrds de que trata D
artigo :mtrrior e dar aos sargentos c rnbos as instruccões ncr·r>ssnriaR pnra a su:1 cxrcução. Ao entrar de serviço revisfnr:'i ns sentincllns, fnrá repetir por ellns as ordens que ti-
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verem recebido. rectificando-as, si for preciso. Si o commandant-e for official, irá acompanhado do cabo encarregado
de render os quartos; si for sargento ou cabo, irá só. De volta
ao corpo da guarda, regularizará todo o serviço e verificará
si a sua distribuição foi feita de accôrdo com as ordens. esfor\)ando-sc para que a cada praça caiba uma parte igual
n 0 serviço.
Art. 3U. O commandante da guarda não p.oderá afastar-se della sob qualquer pretexto, sendio-lhe expressamente
J;rohibido jogar, consentir que as praças joguem e permittir
r!o eMpo da guarda runiões de pessoas. estranhas ao serviçu.
P::r~.grapho
unico. O commandante conservar-ac-ha
unifu~mizad 0 c armado, exigindo o mesmo de seus commandat!os c fará suas refeições no proprio corpo da guarda.
At·t. 3-18. Ao commandante da guarda incumbe:
1. Velar constantemente gobre todas as praças do seu
commaudo. fazendo com que cumpram as suas obrigações.
2. Marcar a distancia c os Jogares além dos quaes ncnlmw
svlrlad 0 poderá ir sem sua previa autorização.
3. Focmar a guarda toda:..~. as vezes que as sentme!las
tivci•ee: de ser rendidas, menos á noite, em que fará rendt>r
~:em C•dsa formalidade.
4. Fazer formar a guarda aos toques de alvorada c recolher t; passar-lhe revis{a para verificar si todas a~ pl'a\,'as
estão presentes.
G. Proteger, nas proximidades da guarda. não se ac:ltan·i'J
pr<•!semc a nutoridnde policial, qualquer pesí'Oa cuja .3,'gnwuça esteja ameaçada. .
.
li. Yrtvi:t;· (• sargent..o ou cabo com algur ..,; · ~ó:dad 1"' par;t
I"I!Sl.abclecer a ordem todas as vezes que houver desordens
11as immcdiações ue sua guarda.
Ess:t força deverá regressar imrnediatamente del'de que
no loc.1l já se ache uma autoridade policial, salvo pedido em
contTario des!"a autoridade. Procederá d'e modo aualogo em
caso J·~ pedidos de soccorros ou ineendio.
7. Fazer recolher ao eorpo da guarda, na ausencia da
aul.ol'idade policial que pol'sa providenciar, qualquer pessoa
que na.s proximidades do eorpo da guarda for victima de
accid;ente ou necessite de soccorros medicas, participando
1mmediatamente o facto ao official de dia, e a autoridade
policial mais proxima a quem entregará qualquer joia ou
cb,iecf.o de valor que tenha encontrado no local.
8. Procurar recursos no Jogar mais proximo sempre que
nlgumJ. praça da guarda necesoitar d!e immediat"s soccorrus
medic·JS, e depois remetter o enfermo para a enfermaria ou
haspital. dando parte desse facto ao official Je dia á guarniç.ão tl pedindo a substituição da praça.
!1. Conservar a guarda Jorma(ia sempre qu·e haja algum
ajuntamento tumultuoso- na sua proximidade até que rceoL
nltcça não resultar dahi perigO algum.
10. Municiar at-. praças sempre que, pelo mesmo motivo,
,julgar que pódc perigar a segurança do posto, ostaçã'o uu
edifíciO' sob sua guarda, só fazendiO, porém, uso das armas
quandú verificar que não t\ possível cvnservar de outro modo
o seu po~.to. e o tempo c outras circumstancias não permittirem pntender-se eom o Officia.l de d:ia á guarnição, antes
de lança:r rnãa dJe.sse recurso extremo.
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11. Formar a guarda em cas0 de incendio e avisar im-

~qdiatamente_ ~

cstaçãp de Mmbeiros mais proxima, á poliCJa e ao official de d1a á guarnição, prestando o auxilio que
lhe for possivel.
12. Effoctuar a prisão oos culpado.s em qualquer crime
ou desordem que S8 dê nas imrnediaçõ~s do corpo da guarda,
<lancto !rnmrdiatamente parte circumstanciada ás autoridades
militar t' civil.
·
1:3. Prender os indivíduos per~eguidos pelo clamor publico ~JU apanhados em flagrante delicto, proximo da guarda,
íazend•J-OS entregar á autoridade competente e com.municando
immediatamente o facto ao official de dia á guarnição.·
1 '.. Prender qualquer praça da guarda que commetter
uma falta grave ou utn crime, eo.;mmuni.c.ando o facto ao
official de dia o pedindo-lhe a substituiçãP do homem preso.
15. Não consentir nv c.Orpo da guarda pessoas estranhas
ao~. serviços da megma.
·
1u. Conservar o corpo da guar>da e suas dependencias
semp r•.:l asseiadus.
17. Entregar ao commandant·e que o render uma relação
assignada dos utensílios e muniçã 0 que houver na guarda,
pelo·~ t~uaes é rcsponsavel. com declaração do estado em que
se a0harern, depois de tudo conferido pur aquelle.
18. Remetter ao õffi,cial de dia á guarnição, até meia
bo.ra depois de ser rendida a guarda, a parte das occurrencias tJUC se tiverem dado, acompanhada da relação dos uten.silios, com declaração do estado em que se acham.
Art. 3!!9. Ao sargento da guarda commandada por official, compete:
1. Auxiliar o commandante no serviço de accôrd'O com
as orrlens que delle receber.
2. Fazer a e>cripturacão que fôr necessaria.
3. F•Crmar a guarda para a revista- inspeccionando os
uniformes, armamento e equipamento e dar parte ao commaml::wte de qualquer irregularidade que encontrar.
!1. Transmiti-ir ao commandante as partes verbaes que
recebe c do cabu da guarda.
·
5. Rondar de dia e de noite as sentinellas alternando
neste serviço com o cabo.
Art. 3•50. Ao cabe de uma guarda oompete:
1. Manter a di·~ciplina; entre os sold'ados, nãk:l consentindo qtõe se u·avem de razões, nem qllle fMam qualquer estrago dentro dó cerpo da guarda c em redor do me·smo, ou
nos utensílios que nelle houv1er.
2. Mandar proceder a limpeza do corpo da guarda depois
do to[Jm: de alvorada, e conservai-o em perfleitu estado d-e
asseio.
3. Participar a0 sargento da guarda toda!i!- as uccurrencias i1Uü as sentinellas trouxerem ao seu conhecimento.
4.. Reconhecer qualquer pessoa que se approximar e a
quem a sentinella tiver mandado fazer alto e depois de entendt>r-t-e com ella lf.:var o facto ao conhecimento do sargento.
5. Providenciar para que ó corpo da guarda !'e conserve
mnminado durante a noite.
G. Avisar ao sargento logo que seja dada a hora de render as. ~entinellas.
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7. Acordar á noite as praças que tiverem de entrar de
sentinel!a.
8. Não consentir que, por qualquer motivo, sentinella
alguma seja rendida sem a ma presença e com as formalidades regulamentares.
9. Delerminar a frente da sentinella que fôr collucada
pela :n·imeioo vez em um Jogar.
10. PartiCiipar ao commandlmte da guarda, depuis de
render as sentinellas, qualquer novidade que se der ou tenha
observado.
Art. 351. O actu die render a sentinella se executará do
modu seguinte:
O úuarto formará em uma só fileira quando cOnstar d~
tres praças e em duas quando de mais de tres.
Assim formado, o cabo, collocando-se a esquerda, mandiará -· ordinari'J marche e marchará com ellíe, em completo
silencio, até á dlistancia de dez pa8SOS da sentinella a quem
va.e rf'nder, onde mandará fazer alto.
Em seguida mandará avançar o <;~oldado nomeado para
esse posto, acompanhando-o até qUie fique a um passo em
frente do que está de sentinella; tanto um como o outro,
atravessarão a arma em frente ao corpo e neesa posicão u
que ,;ahe transmittirá ao que entra de serviço, as Ordens a
eumprir devendo v cabo prestar tod'a attenção a esse acto,
para corrigir Ou lembrar qualquer obrigação, que seja alterada 011 esquecida.
·
Terminada esta formalidadJC 0 cabo dará a voz - urdinarto marche; o que ~ahe, segue a reunir-se áO quavto e o
que entra, uccupa -o seu posto.
Do"JJ sotdarlOs de guarda

A!'t, 352. Ao soldado de guardá compete:
1 . Não se afastar do corpo da guarda sem permissão do
conmnndantc.
.
2. Comparecer a todas as formaturas da guarda.
3. Conservar-se uniformizado não tirando si quer o equipamento, sem lic~nça dO commandante da guarda, que só a
.
darú p.or motiw justificado.
4. Não se sentar nQI logar que costuma occupar 0 ufftcial da guarda.
5. Nãb se dlemorar deante da sentinella daf'. armas.
6. Não · fazer barulho na guarda nem questionar cOm
pessoas que por ella passem.
7. Seguir pelo caminho mais curto quando mandado em
serviço.
Das sentinellas
Art.. 353. A sentinellu é em wdlos os sentidos rcspeitavel
r inviúlavel.
Art. 351.. CompefJa á sentinella:
-t. Estar sempre alerta. a pé firme, ou. em marcha até
ricz DassQis para um e outro ladõ, em postção de ver tudo
qunnto se passar á grande distancia em roda ~o posto:.
2. Ter sempre a arma, como manda a mstrucçao, sem
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Hum·a ;;l.mwJonal-a nem permiLlir que IJCSsoln alguma lhe
LutJU'C.

3. Abstei·~sc de córner, fumar, ler, cantar, ou "conversar
com qualquer pcó<·soa, ainda mesmo que pertença á guarda.
/1.
Só entrar na guarita quando chover, conservando
sem[Jl'u abertas as sctt'e,iras e sahindo para prestar as conliuen;;ias.
5. Não discutir c.om pessoa alguma c prender aquella que
cvmei.;.o queira provdcar questões.
6. Bradar - O' da guarda, para que esta ad!vertencia,
}.'assando de senLinella a sentinella, possa chegar ao conhecimento cu commandante, quando atacada, quando vir incend·io
Ita•s immcdiações do seu posto ou lhe constar que ha alguma
ctesurdem.
7. Proecder üo mesmo modo quando, sentindo qualquer
incornmodo, se torne preciso rendel-a antes do tempo. ou
quandó 1iver necessidade de communicar algum aconteCimento
cx.traordinario.
8. Hesistir áqnelle que a quizer atacar ou forcar u seu
posto, podendo até fazer uso da arma. si de outro mudo não
lhe for pDssivel defender-se.
O. Não cu mentir que proximo do seu posto haja algazarra ou motim nem que ahi se pratiquem accões contrarias
ao decoro.
1 O. Deixar passar livremente as patrulhas, não permitlindo 011e ellas <"e demorem junto ao seu posto.
11. Ter perfeito conhecimento das obrigações especiaes
relalivus ao posto que occupa.
12. Só c.ummunicar as obrigações de seu posto á sentiudla que a tiver de render, e em presença do cabo da guarda.
A•:t. 355. Dm·ante a noite, ú approximação de qualquer
vullo '3 quando e~t.e se achar á distancia üe 30 passos a sen1i uella perguntará: Quem vem lá?
Si responderem: Amia.u, camarada ou de paz, deverá
d izcr; Passe de lm'(fb. Não obtendo resposta repetirá a pergunta mais duas v.ezes. Si apezar disto o individuo manti' er-se tala do dirigindo-se para o posto correrá sobre elle,
al'im !.le afa~tal-o ou prendel-o, si lhe parecer suspeito. Si
n resposta fôr: O{{'Lcial Qu ronda, a sentinella si nãO fôr a das
nl'mas, deixará approximar-se e. cahinth, em guarda, respond'crú i!e~ta posicão ás perguntas que lhe fizer.
QJando o posto fôr em logar de muito tram-ito, como nas
ruas. ~ó fará a pergunta depois do recolher, e si o commandante c!a guarda tiver (Jirdenado.
.
1\fú.o deixará, comtud:o, pessoa alguma approximar-se-lhe
a mcn-JJS de s·eis pass-o~:-, para o que dirá simplesmente: Passe
de lW'JO, áquelles quo quizorem excede.· esse limite.
Art. 35G. A' SC;ntinella du corpo da guai,da ou das armas
cümpc:L•3 mais:
1. Participar ao cabo da guarda todas as. novidades
transm!Ltidas pelas outras sentinellas.
2. Não deixar entrar no corpo da guai,da, qualquer pessoa sem autorizaci:ío tio commandante.
3. Estar sempre com toda attencão, para chamar ás armas, acs casos d~terminados pela tabella de continencias e
quando se approx1mar da guarda alguma forca, ajuntamento
tumultuoso, ou quando lhe fôr ordenado.. ·
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4. Mandar faz·er alto a qualquer pessoo que pretender
entrar ou Jallar a alguem da guarda, e depois chamar ó cabo
da guarda para attendcl-a c dar parte ao sargento.
Art. 357. A sentinclla das armas, salvo a dos edifícios
existc~te~ nas ruas centraes. depois da hora de silencio, até
a dia an:orada, quando para isso reoober ordens, brad:ará Sentinf!lla ale?·ta. de quarto em quarto de hora, para a sen-"
tinella do posto que ficar mais proximo; esta depois de lhe
l'esponder - A.lerta estou, repetirá o brado para a do posto
immediato e as·~im successivamente até á ultima, que o reprodu :Irú para a do penultimo posto, este para a do antepenultimo e assim oor deante até que o brado chegue de novo
t. i'entinella das armas.

Das rondas e patrulhas
Ar· L 358. O commandante da guarnição sempr.e que fôr
cstabeleccr(t patrulhas., determinando os logares
percorrer e dando-lhes as necessarias ins-trucções.
Art. 359. 1'odos os militares teem obrigação de respeitar
t- cumprir as indicacõcs fe·itas pelas patrulhas nó desempenho
das ordens e instrucções que ti verem recebido.
Art. 360. Em ca:o,os anormaes quando a patrulha encontrar oom qualquer official de ronda, o seu commandante darllte-ha a senha. Quando duas patrulhas se encontrarem,
ambas 1arão alto ao brado de uma dellas - Quem vem ld? os
respectivos r<11nmandnntes c.om as bayonetas armada•o:. se appl'Oxünarão. c um dará a senha e pedirá ao outro a contrasenha.
1.\rt. 361. As rondas n visitas ás guardas são feitas pelo
official de dia á guarnição e pelGS officiaes de ronda.
O commandante da guarnição poderá tambem, quando
julgar convenirnte. yisítar as guardas, pessoalmente, por !'cus
a.iudantrfl 011 po:r offiniaes u!ú ~cu quartel general, que el1e
nccc.~.~ado
Glle dr~vcm

designa!'.
'
Art. 3G2. Quando á noite alguem s.e dirigir para o corpo

de uma guarda commandada por official. a sentinella perguntar;'t: QuP-rn vP-m lrí? e si lhe responderem: Rrmda, mandarú "azer alto e bradará - .A's m·nws.
l'oda a guarda, pegando em armas. formará e o seu command:mtc, desembainhando a espada, mandará uma patrulha
compos{a do sargento e de dous soldados, reconhecer a ronda.
A I•atrulha avan~:arú atr! á distancia de seis pas~.u.s da
ronda n ú sargento depois de mandar -- em guarda, perguntará: Que ?'onda?
A essa prrgunt.a o ()IIficia! de ronda declarará a qualidacle della (commandantr? da guarnição·, of(icial de dla á
{JlW?'nit/ÕO ou de 1'1J.ndn) c dará a senha.
.
O sargento. de1xando o~ dous soldados, Irá a passo accelerado ccmmunicar ao commandante da guarda a qualidade
da r.t~nda.
O eommandante da guarda. si a senha que lhe derem fôr
n do :lia, mandará: IJo'(lnb1'o a1'mas. Avance a 1·onda.
A' voz: Hamb1·o armas. os dous soldndo.s d'a patrulha
PX0CUi ::niio
a ordem. yolYerão ao centro, darã.o um pas8o
largO ·í rctaguat·da, deixando o caminho desembaraçado para
passar 1 rond'a.
A' voz: Avance a ronda, o official rondante desembainhará a espada e avançará passando por entre oa dous ·
Poder Executivo- r9r6- Voi. 11.
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soldados da patrulha, até chegar junto ao commandante d'a
guard:t, a quem pedirá a contra-senha.
Hecunhecida a ronda, o cummandante da guarda mandará retirae a patrulha e o orffieil de ronda é'e informará das
novidades, verificando si ha falta de algum soldado e si as
pt·aças estão completamente fardadas e armadas.
Feita a ronda, a guarda encostará a.s armas, o oJ1ficial
rondant(• rncneiónal'á em livro ospceial, para i~so destinado
em caoa corpo de guarda, as lwras em que tiver rondado.
Art. 363. Quando a guartl.a fôr commandada por sargento, v. patrulha para reconhecer a ronda, deverá ser composta de dous soldados c um cabo.
A rL. 3G L Dur:mtc o dia, quando os officiaes. de serviço
visitar•~m qualquer guarda, cFLa deverá formar em hormbro
arma~.

Da senha e contra-senha
Art. 365. S:lu palavras que servem para o reconhedmcnto das tropas entre si quando em serviço e sãiO renovada<;
diariamente.
A :<enha ~ ~empre o nome de um grande homem, de um
general celebre cu de um heroe: a contra-senha é um nome
gcographicu, o de uma batalha, de uma virtude cívica ou militar, uPvendo amhos ser de faciJ pronuncia, para que os soldados nfin tenham d iJficuldad:P- em retel-os.
Aet. 3lifi. A sPnha e contra-senha são dadas diiariarnentc
pel 0 [~Onnnando da guarnição e cnyiadas na oe-caeião da ordem
aa.s <·.nrnuHmdanlr·s dr,s corpus qur~ estiverem de guarnição e.
em cal't.a fechada ao official de dia á guarnição que as disteilbue ao:J otl'·ficiaes de ronda e commandantes de guarda. Os
cummn.ndantes de cnrp.l."l e de guarda ae transrnittem a todos
~s se,Js subordinado:; de servir;u, qu.e dellas t.euham necessliaadc.
A1t 367. Os que recebem a- senha e contra-5"'ll.ha deNem
con.oeri/Dl-as secretas.
DA CHEGADA E SAHID,\ DE 'l'Il.OPA

Ari . :lt\8. O eommandan tn de guarnição quando informado lia 1:hegnda de uma tropa determinará ao chefe dd estado I~oaior que. d·· accôrdu com o intendente. pror;.;idencie
11~ra <JUr· e!Ja se.ht eonvenientrmente alojada e só faça servH:-··~ externos depni.o rio indispensavel deseanço.
Art. 3(\!). A h*l>'pa que receb••r ordem de marcha deixm·á
dr. concorrer ao srrvit:o de guarni()ão trcs dias antes de sua
I>artida.
Art.

370. O commandante da tro·pa que deixar urna
parada; fará entrrga·, por inventario, á autoridade comp~1ento ou ú pesgoa po1· ella autorizada; doa moveis c utenslIios que não possa ou não eleva l·evar cornsigo.
DOS

l\llL!TARES

QUE CHEGAM A UJ\!A

GUAR-"1ÇÃO

OU

NELLA

SIÇ

ACHAM DE Pc\SSAGEJ\I

A1·t. 371. O offi<cial que .chegar a uma guarnição para
ahi servir, no goso de liccnt;a ou com permissãor, deverá so
apresentar no respectivo commandante 24 horas após a sua
chegada.:
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1. De passagem por uma gua.rniçã•ó\ o official só é obrigado a apresentar-se se a sua demora fôr maior de 48 horas.
· 2. Quando o commandante de gua.rnü.:ão fôr de patente
jnferior• o •dfficial se limitar~ a communiear-lhe~ por es•cripto, a sua chegada.
3. A praça; quando d.es·embarcar em transito ou chegar
a alguma gual"nição; desde que não venha comO' ordenança
ou acompanhando algum official, deverá ser }()lgo enviado
pelo encarregado de embarques, ou quem suas vezes fizer,
pwra o quartel do corpo que a tiver de I'Cceber.
Art. 372. O militar que, em transito; ficar em qual(}lWr guarnição que não a de seu destino, allegando doença,
deverá baixa·r immediatarnentc ao Wi'spital e ser inspecc.ionado; sendo julgado prompto deverá seguir immediatamente.
Do mesmo mó'do se procederá com o militar que; achando-se em qualquer guarnicão difi"erente da sua~; tiver ordem
de reunir-se a seu corpo e pretextar doença para. não seguir.
Art. 373. O offieial que recusar embarcar s•erá recolhido a uma fortaleza ou estado-maior de uma unidade
e punido de accôrdo com o regulamento aisciplinar.
Art. 374. Nos trens ou navios em que viajarem praças
isoladas, o official mais graduado que nelles se achar será
o responsavel pela disciplina c ordem das mesmas.
Art. 375. Salvo os ·casos de guerra,, revolta ou perturbação da ordem publica; nenhum official poderá ser obrigad()
a embarcar de uma guarnição para outra ant.es de quatro dias
a contar da ordem de embarque.
DOS UNIFORMES

Art. 376. A autoridade militar comp•etente designará
diariamente em seu boletim o uniforme para o dia
seguinte, o qual s.crá obrigatorio para todos os officiaes e
praças de serviço, excepto quando este por sua natureza j~'i
tiver uniforme designado, bem corno para· as praças de folga
que :--ahirem dô quartel; salvo os casos excepcionaes em que
obtenham licença assignada c just.ificada pelo comrnandante
da companhia ó'u official a que estiverem Eubordlinados; si se
tratar de empregados externos.
§ 1o. O unif1ó'rme do dia começa a vigorar na hora da
parada, e é extensivo a todas as praças; qua.lquer que seja
o emprego em (!Ue se achem.
§ 2.• Aos officiaes de serviço, cumpre fiscalizar a execução destas disposições.
§ 3.• O serviço interno póde ser feito em outro uniforme
marcado pelo commando do corpo.
DAS E&lOLTAS

:Art. 377. O effectivo e composição da11 esdâlt.as ou pequenos contingent•es destacadvs em diligencias de vigilanciaj
garantia de transportes; &egurança de C()lllducção de presos,
etc.;. depende da natureza e imP'ó'rtancia da missão que devem
desempenhar.
1. o comrmandante da e&colta receberá da autoridade
compe.'!Jente as ordens relativas á missãl{l que dev-e ser desem-
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penhada e será responsavel por todas as medidas que tó"mar
para bem cumprir essas ordens.
2. Ao regressar á unidade, o commandante da escolta
apresentará á autoridade com~tente uma parte do modo
como o serviço foi feit'ô.
DOS DESTACAMENTOS

Art. 378. O -effeclivo e composição dos destacamentos ou
contigentes desligados da respectiva unidade por um tempo
mais 'Ó'u menos longo, dependem da na1ture~a e importancia uo
serviço que se tenha em vista executar.
·
Art. 379. Ao com mandante de destacamento em fronteiras compete :
1. Fazer observar a inviolabilidade uo territorM nacional contra qualquer invasão armada, impondo, com prévia
intimai<;ão; a retirada ou o desarmamento de grupó's invasores.
~. Evitar qualquer ,confli'Cto e só empregar a força no
caso em que as intimações não sejam obedeeidas.
3. Remetter, diariamente, á autoridade superior todos
indivíduos que detive I', não devendo; nos movimentos que
fizPr com as f'drças, ultrapassat· a fronteira do,s Estados visinhos.
L Prevenir e impedi1· poe meio de intimações ej não
sendo estas suffieimlúes; pó'r meio da força, as reuniões de
partid'l1s a,rmados, nas fronteiras, que tenham por fim invadir o territorio dos Estados lirnitrophes.
No caso do emprego da força; desarmar e dispersar taes
partidos e remetter seus chefes á aul ó'r idade militar superior
da região.
5. Auxiliar e fYCdir auxilio aos demais com mandantes de
fronteira, medi ante requisição; sempr·c quE: for necessa>l'io,
devendo, com toda urge'IJcia; participar o seu ar:!o :í autoridade militar superior.
6. lnformar com urgeneia a autoridade militar superior
quand'ú' tiver noticia de qua !quer movimento militar·; tanto
na fronteira como no territorio dos Estados proximó's.
7. Empreg:.v~ 1odos 0 s meios para ~"1:1nld' a tranqnillidade
e ordem no tenitorio que occupar, prendendo os criminosos
e des>C'rt.ores e dando parte ú autoridade :.;uperior quando lhe
constar que ai'gnns dellE's te'llham atrav~ssado a fronteira.
8. Mandar at'l'ecadar os animares pertencentes ú NaçãCJI
que encontrar dispersos.
.
9. Procurar mante1· as relaç.ões de perfeita c am1gavcl
int.el\igencia com as auM'ridad,es civis e militares das fronteiras dos Estados visinhos; sem quebra da dignidade nacional.
10. Pmhibir, em tempo de guerra ou em estado de sitio,
a !'ntrada 'f}n sahirln de qualquer pessoa: pela fronteira·, desde
q.ue nfío ,r>steja municla elo 11assarwrte; (\üYi~larry.e!ltc scllado .e
,-isacto pela autoJ·idarlP polic·ial, R deter os mdtviduos suspeitos que quizrrc:n t'lllrar ou sahir sem esse documento.
i 1. Faz r r obsen·ar as !ris na parte em que se referem
á 1wohihiç5.o de anctar armado na visinl-ta[]ça da fr'ó'nte~ra!
sendo o infraclor preso e Temettido á autoridade superwr,
1
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Ci(}m excepção dos officiaes do E.xercit0 e da Armada e pessoas que estejam em serviço publieo ou tenham permissão
da autoridade policial.
12. Impedir que qualquer milita,r armado; nacional ou
estrangeirli; transponha a fro-nteira; salvo em casos especia;es
de que já se lhe tenha communicado officialmente.
13. Informar, mensalmente, ·á autordade superior de
todas as occurrencias que se derem no territori!ó' sob sua jurisd,ic.ção e erwiar-; com urgencia, parúe de qualquer occurrencia imprevista que me!I'eça attenção.
14. Prestar auxilio na apprehensão dos contrabandos que
se procurar fazer passar pelos territorios dp sua jurisdicção;
tanto para o Brazil com6 para 0 s Estad.os vizinhos-, prestando immediatamente informações á autoridade superior.
15. Executar diariamente os exercicioF! da respectiva
arma que forem C'ólnpativeis com o numero de praças do
destacamento e manter a maior disciplina; moralidade e hygiene no seu aquartelamento.
16. Tomar ltó{:las as providencias que as circumstancias
aconselharem para debellar e remover os f'mbaraços de occasião; emquanto não lhe chegarem as ordens superiores que
e lias exigirem.
17. Estabelecer vigias ou patrulhas (;'t!llocadas nos Jogares em que possam perceber qualquer vehiculo~ tropa;
cargueiro ou p:essoa que queira passar sem se apresenta1r ás
guardas.
18. Requisitar e conceder; por conta do respecth"<i ministerio; tra•nsporte a tod•ú's os serventua.rios que, em serviço,
se dirijam das fronteiras para outros pontos, e para o material do Exercito e da Armada; dando immedtatamente CJ6nhecimento dessas providencias á autoridade superior.
19. Providenciar pa•ra que as fo~as do seu c•ó'mmando
estejam sempre providas de tudo.
20. Conceder dentro da zona de sua jurisdicção e sem
prejuízo do serviço dispensa do serviço aos officiaes e praças
até o maximo de dous dias.
21. Reprimir e castigar os contraventores, de accôrdo
com o regulamento disciplinar, cümo commandante de força
isolada.
22. Prestar o culto devido aos grandes dias da Patria, com
ClS festejos permittidos por este regulamento.
23,. Prohibir dentro dos limites de sua zona de vigilancia,
a entrada e sahida de mercadorias e pessoas por pontos que
nãü sejam de transito habitual.
2-í. Observar fielmente, na parte que lhe couber, a ...lettra
dos tratados entre o Brazil e os paizes limitrophes, não oppondo embaracos ás disposições nelles contidas.
Art. 380. Nenhum destacamento de forças do Exercito
poderá ser incumbido de missões aduaneiras, nem poderá
ficar ás ordens de qualquer autoridade civil.
Art. 381. Os destacamentos escalados pelas differentes
unidades para attender ao serviço de vigilancia nas fronteiras
püdem constituir uma só guarda ou mais de uma, collocadas
sobre a linha divisüria, nos Jogares mais convenientes ao desempenho de sua missão.
Art. 382. O commandante da unidade a que pertencer o
destacamento fará a localização das guardas e enviará á au-
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toridade competente ó respectivo esboço, consignando a com·
posi(:ão dP eada uma; depois de approvada a distribuição feita,
só com o seu assentimento poderá ser alterada.
Art. 383. A guarda principal sCII'á collocada, tanto quanto
possivel, no centro da linha e o seu commando será exercido
pelo official mais graduado que accumulará tambem cr da linha
divisaria na zona abrangida pelas guardas de seu destacamento.
Art.. 38t. Qunndo um só regimento estacionado junto da
linha divisaria tiver de attender aõ serviço de duas alas separadns pelo seu quartel, escalará um destacamento para cada
ala, designada pela dirooção cardeal que seguir, a partir do
quartel.
Art. 385. Os commandantes de destacamentos receberão
ordens do commandante da região, directamente ou por intermedio do commando de suas unidades e só com estes se
entenderão para supprir ás necessidades da força.
Art. 386. Os destacamentos devem ser substituídos de tres
em tres mezes. salvo aquelles cujo prazo o commandante da
região jul::rar conveniente dilatar.
Art. 387. O commandante da unidade providenciará sobre os meios de transporte do material destinado ás guardas •.
Art. 388. Os commandnntes de unidades enviarão annualmente ao commnndante da região um orçamooto das despezas a fazer eom os destaenmentos, afim de ser pelo ministro
da Guerra estipularia n Quantia que fleve ser posta~ á sua disposição para esse fim.
Art. 389. Os commandnntes de destacamentos enviarão
aos de suas unidades partes detalhndas do estado em que receberem o serviço, quarteis. etc., solicitando-lhes providencins sohre irregular idades que escaparem á sua competencia.
e r2latando as medidas que tiverem feito executar.
Art. 390. E' prohihido altarar os uniformes nos destacamentos, mesclando-os com peças de uso civil, como bombachas, ponches de pala, etc.
Os officiaes devem dnr ó exemplo conservando-se fardados eorrectamente.
Art. 391. O armamento da cava.llaria neste serviço será
mosquetão e espada.
DAS ORDENANÇAS E PRAÇAS EMPREGADAS

Art. 392. Terão direito a ordenança o ministro da Guerrà,
os offieiae,: generaes aetivos em exercício de funcção militar,
os ministros do Supremo Tribunal Militar, os militares chefes
(\c reparti.;:ão militar. e os officiaes arregimentados em servico
na tropa, os officiaes do quadro dos quarte1is generaes de bri::rnc\n. grandes unidades e regiões militares, de accôrdo com OE
quadros dos dfectivos das respectivas armas.
Os officiaes arre::rimentttdos que não tiverem direito ~
ordenança terão um bngngciro dado pela unidade em que
Rcrvirem.
~ 1. o As unidades de cavnllaria darão ordenanças exclu·
sivnn1ent('J pnra lis officincs generaes, na aetividade, os militares chefes de repartição, que tiverem animaes a trato, e a

ACTOS DO I'ODER EXECUTIVO

i87

de artilharia e as de metralhadoras só para os officiaes em ser"'
viço nessas unidades.
§ 2. o Nenhum cabo poderá ser empregado coiDQ ordenan()a, salvo os previstos como tal nos quadros di>s effectivos
das diversas armas.
§ 3. o As ordenanças e bagageiros serão soldados ou anspeçadas promptos com mais de metade do tempo de serviço.
§ 4. o Os bagageiros concorrem na escala do serviço in- .
terno do respectivo corpo, mas só farão o externo com o official com quem servirem.
5. o Não pOderão ser escalados para ordenanças e bagageiros os apontactore~. signaleiros, corneteiros, clarins, mu-sicos, tambores. ferradores, etc.
Art. 393. A's ordenanças e aos bagageiros além das demais obrigações, servico de transmissão de correspondencias e
pequenos objectos, compete cuidar do armamento, fardamenw
e equipamento dos officiaes, bem como da respectiva montaria e arrE>iamento.
Art. 394. Os oficiaes darão ás suas ordenanças e bagageiros a quantia necessaria para compra de artigos de limpeza.
Art. 395. As ordenanças e bagageiros não poderão ser empr:egadas em servi(:os que lhes não caibam pela natureza de
suas funcções.
As ordenanl}as em serviço, a pé ou montado, acompanharão
os officiaes conforme elles se acharem.
Art. 3!:16. NPnhuma praça poderá ser empregada dentro
ou fóra do corpo antes de tem completado metade do tempo
legal de serviço.
§ 1. o Nos corpos de artilharia e companhias de metralhadoras nenhuma praça poderá ser empregada fóra do corpo ou
do quartel general de sua brigada.
§ 2. o Todas as praças empregadas comparecerão, pelo
menos, duas vezes por· semana a todas as instrucções e tomarã\) parte nas manobras annuaes.

*

CAPITULO VI

Dos pedidos partes e queixas

Art. 397. Todo militar tem o direito de pedir ou requerer ás autoridade~ superiores tudo o que fôr par~ bem do
seu interesse particular·, salvo si a natureza do pedido fôr de
encontro a disposir;õcs regulamentares ou interesses do serviço.
Paragrapho unico. 0,; pedidos e requerimentos devem
ser sempre encaminhados pelos tramites legaes, isto é, passando sempre dn nutoridade a que estiver directament~ subordinndo o peticionario para a immediatamente superior, até
chegar áfl mãos daquella a quem são dirigidos.
Art. 398. Parte é o instrumento verbal ou CIScripto, pelo
qunl se communica ás autoridades superiores um facto qualquer de serviço.
As partes são encaminhadas de modo analogo aos pedidos
.(:1 requerimentos.
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Paragrnpho unico. Nenhum militnr póde dar parte contra um seu superior; póde, porém, em uma parte sobre um
facto qualquer, referir-se respeitosamente a um acto ou 6rdem de seu superior que tenha dado Jogar ao facto que participa á autoridade >:uperior áquella.
Art. 399. O militar que tiver dado parte sobre um facto
qualquer contrario á ordem e á disciplina tem cumprido seu
dever e resguardado _sua responsabilidade. A solução dada
pela autoridade superior é de sua. inteira competencia e responsablidade. A quem deu a parte assiste, entretanto, o direito de representar á autoridade superior, pelos meios legaes,
quando julgar que a solução é contraria á disciplina ou prejudicial á sua pessoa ou á dignidade de seu põsto.
Art. 400. As partes devem ser redigidas ,com perfeita co-nsciencia do facto a que se referem e acompanhadas de todos
os esclarecimentos, documentas, pecas de convticção, e't,c.,
exigidos pela natureza do assumpto, objeclo que tem por fim
o sem commcntarios e im;inuacões.
Art. 401. Todo militar qÜe julgar-se victima de uma injustiça, de um máo tratamento, ou que não puder conformarse cnm uma ordPm que já tenha cumprido, de um seu superior, tem o direito de, respeitosamente, reclamar deste a reconsideracão do acto em questão, dirigindo--se sempre pelos
canaes competentes. Nã() sendo attendido, ou ainda não se
conformando com a rPsolução dada ú sua reclamação, poderá
dar queixa contra seu superior á autoridade immediatamente
acima deste.
Art. -102. Para avresrntacfio da c1ueixa é indisp·ensavel
licença da autoridade, contra quem é dirigida, que não poderá
negai-a; no caso em que a licença seja negada, a queixa poderá ser dada independentemente dessa licença.
Paragrapho unico. O pedido de licença para queixar-se
deverá ser feitõ em tom calmo c respeitoso, dentro de cincn
dias depois do facto que der Jogar a ella, salvo o caso de
forr:.a maior, e não pôde ser feito deante de subordinados ou
durante a execução de uma ordem, serviço ou exercício. Tratando-se de uma queixa contra uma punição julgada immerecida, ella scí póde ser dada depois de cumprida a pena imposta.
Art:- 40::!. A queixa dada por um official contra actos de
,seus superiores chama-se representação.
Art. /!04. Obtida a licença, a queixa ou representação,
verbal ou escripta, será feita ou entregue directamente á autoridade a quem ella se> dirige.
Art.. 405. J'ulgari~ o queixoso que a resolução dada á
sua queixa não foi justa, tem o direito de levai-a directamente
á autoridade immediatamente superior áquella que deu a solu('ão, pedindo antc.s licença a esta ultima, para assim proceder.
Art. <lOü. Nenhuma autoridade intermediaria tem o direito de dar solução a um pedido, requerimento, parte, etc.,
dirigido á autor'idade superior, nem demorar' sua remessa
áquella autoridade, salvo a excepçãõ do art. 412, paragrapho
unico do presente re~ulamento, ou quando haja determinação
exprr8sa nas disposições em vigor.
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Art . .107. Nenhuma autoridade poderá deixar de dar solução· a um pedido, requerimento, parte, queixa, representação, que lhe for dirigido em termos.
PARTE DE DoENTE

Art. 408. O official ou aspirante que adoecer, deverá
mandar ao fiscal de sua unidade, ou ao commandante do batalhão ou grupo incorporado, uma parte, communicando
achár-se doente, devendo aquella autoriddae mandar o medico
do regimento examinai-o e informar sobre o seu estado e duração provavel de impedimento.
Art. 409. Conforme a informação do medico ou tres dias
depois da parte de doente, si o official não se apresentar
prompto para o serviço, será sujeito á inspecção de saudee.
passada pela junta medica lõcal.
Paragrapho uni co. Si a molestia o impossibilitar de ir ao
posto medico, para ser examinado, competirá á junta medica comparecer á residencia do official, logo que receba ordem da autoridade competente.
Art. 410. Publicado o resultado da inspecção e sendo--lhe
arbitrado prazo para tratamento, será desde a data da inspecção o official considerado com licença para e1>se fim.
Art. 411. Si o parecer da junta medica impuzer ao
doente a ne·cessidade de retirar-se do ponto em que estaciona
a sua unidade, dentro da respectiva região, o official communicará ao commanrlante o Jogar em que pretende tratar-se, ficandu na obrigação de apresentar-se no dia seguinte áquelle
em que concluir' a licença.
Paragrapho unico. No caso em que, por aggravação da
molestia, não seja possível ao official apresentar-se no prazo
em que é obrigado, levatá elle o facto ao conhecimento da autoridade mais proxima do Jogar em que estiver, para que ella
providencie junto :'i autoridade competente e lhe proporcione
todos os recursos que estiverem ao seu dcance.
Art. 412. Si a junta medica for de parecer que o official
tem necessidade de retirar-se da região, o com:ri:tandante da
unidade, logo que receber a acta communicará, com toda úrgencia, es1'.e resultado á autoridade competente, pedindo-lhe
a necessaria autorizar,.ão para providenciar.
Paragrapho unico. No caso em que a junta declare que
a mudança de clima deve ser feita com urgencia, o commandante da unidade poderá permittir a partida do official, immediatamente, submettendo o seu acto á approvação da autoridade competente.
Art. 413. Na impossibilidade absoluta de conseguir o numero determinado de medicas para constituir a junta de
inspecção, um só fará o exame, assignando as actas com essa
declaracão.
,
Art. 4H. O commandante do corpo fará baixar immediatamente ao hospital o official que dér parte de doente, estando
escalado para um serviço; si a inspeccão a que deve ser submett.ido o considerar doente. poderá elle tratar-se em sua residencia e apruyeibr-sc, em tudo, das digposiçõc~ de·stc regulamenLo ..
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Art. 415. Os commandantes de corpos poderão permittir
qve suas pr_aças conval~çam em casa de suas familias, na
se-de t!as tmtdades: medwnte requerimento informado pelu
chef~ da enfermana em que se acharem. As praças assim licenc~adas, _devem comparecer, em dias determinados, ao posto
medico, afim de serem observada~.
. Art. 416. ~ praça que _fôr julgada incapaz do serviço militar ~erá excl"t?Ida com baixa, Jogo que tenha alta do hospital;_ si, além, d1.~so, f~r tambem julgada incapaz de prover aos
~e Ios_ de susbsistenCia, o seu c-ommandante solicitará a sua
mclmmo no ,\sylo de fnvalidos da Patria, si isso a ella convier e nesse easo não dará a baixa até a resolução do Governo.
CAPITULO

vm

Das festas milihres
A FESTA DA BANDEIRA

Art. 417. Toda,; as unidades do Exercito féstejarão, no
dia 19 de novembro dé cada anno, a bandeira nacional, com
solemnidade de caracter essencialmente militar.
~ 1. • Pa~a essa festa, os commandantes de unidades observarão o segumte:
n) ao meio dia, a bandeira nacional será ic:ada na frente
do quartel pelo proprio commandante da unidade ou chefe de
estabelecimento. cflrcado dos respectivos officiaes;
b) a guarda do quartel formará em linha, com a fre'!lte
para a bondeira f' far-lhe ha durante a cerimonia a devida
contineneia. exerutamlo a banfla de musiea e a de corneteiros
os toqnrs da ordenança.
A tropa formará desarmada, como lhe fôr determinado,
com a frente para a bandeira e fará a continencia individual;
c) r,m hÚras convenientes, previRtaR no programma, se farãü no quartr,l diversõe!';, que consistirão em torneios de equitnr,ão, rsg-rima de espada, florete. bayoneta, lança. maça, corridns a pé e outras. nteis e de enracter puramente militar,
evitando-se todo P qna I quer e:wrr,ieio que sr torne e>xhaustivo
a-os officiaes e soldados;
d)
o commandante da unidade publicará um boletim
commemorat.ivo. no qual fará rrsaltar os acontecimentos militarr.s notavPis Pm que tiver tomailo parte a hanileira naciona I.
para despertar os sentimentos de abnegação patriotica nos soldados;
r,) um official f!rsigTiado pr,Jo commnndante da unidade
far:'í. uma conferencia do cararter civiro, sobre o assumpto
elo dia;
f) o rancho das praças será melhorado;
a) as despezas que 'P{lrventura se tenham de fazer com
estas festas serão autorizadas pelo conselho administrativo
da unidade, de accôrdo com o programma que lhe fôr apresentado.:
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§ 2. • Nas guarnições em que houver mais de uma unidade, essa festa será organizada pelos .cornanandantes das
me~mas, sendo nella representada cada uma das unidades da
guarnição, sem prejuízo da que fôr feita isoladamente.
DIAS FERIADOS

Art. 418. Todas as unidades do
dias feriados da Republica, sendo que
ser:í içada e arriada ao nascer e pôr
conferencias tratarão do assumpto do
no espírito do soldado o ardor cívico.

Exercito festej.arão os
a bandeira nesses dias.
do sol. O boletim e as
dia, procurando avivar

OUTRAS FESTAS

Art. 4:l9. Em cada unidade é considerado como feriado o
dia do anniversario da sua organização. A todas as outras festas que, com espírito cívico os commandantes de unidade resolvam fazer, se dará o caracter puramente militar, incluindo
nH programma só diversões de reconhecida utilidade. Será public-ado boletim sobre o motivo da festa, em que se procurará
incutir no espírito do soldado o gosto por essas manifestações.
TITULO IV

Regulamento disciplinar para o Exercito
CAPITULO IX

Das transgressões dtscipJinares

Art. 420. Em geral, coJ1stituem transgressão da disciplina
militar:
a) todas as faltas especificadas neste regulamento;
b) todas as faltas não especificadas neste regulamento;
nem qualificadas como crimes nas leis penaes militares; commcttidas contra os preceitos de subordinação e regras de serviço c,;Labelecidas nos diversos regulamentos e nas determina(:ões das nutoridades superiores competentes.
AJ't.. 421. As transgressões disciplinares a que se refere
a Iettra a do art. 420 são as seguintes:
1) Não ter pelo preparo proprio e pelo de .s~us subor~in~
rlós a dedicaoão que o sentimento do dever militar, de digmcladt' e honesti·dade profissional exijam;
.
.
2) demorar a execução das ordens ou deixar, por neghw•ucia, de cumpril-as;
.
3) ser negligente nó desempenho do serviço ou incumbencia que se lhe confiar;
4) simular molcRtia para esquivar-se dõ serviço;
5) não dar parte ao superior da execuçãO das ordens que
tiver recebido delle;
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6) ausentar-se sem vermissão
dõ quartel, acantonamento, bivaque; óu acampamento, uma vez que essa ausencia
111io ]lossa ser classificada de deserção, abandono de posto ou
de serviço;
7) afastar-se srm permissão do serviço para que tenha
sido escalado;
8) nãll se apresentar, finda a licença ou depois de saber
que esta lhe foi cassada; não tendo ainda decorrido o tempo
necessario para que a falta pússa ser. qualiücada de deserçãu;
9) censurar o superior on procurar desconsiderai-à, verbalmente l!U por escriptb; desde que a falta não chegue a ser
cJ'ime; previsto nas leis penaes militares;
10) responder aó superior com palavras ou acções inconvenientes, nãú chegando taes palavras ou acções a· cõnstituir
desacato ou oj{ensa qualificados como crimes de insubordinaçãú;
H) embriagar-se;
12) mentir, illudir a bôa fé de seus superiores;
13) entrar ou sahir do quartel ou estabelecimento militar
por Jogares que não sejam llS designados para isso; salvõ motivo de Força maiõr;
1.'1) pem,trar sem permissf ,, ou úrdem em aposento destinadõ ao superior ou em qualquer Jogar que lhe seja vedado;
salvú caso de força maior que o obrigue a isso;
1G) intr"õduzir bebidas alcóolicas ou matcrias explosivas
no quartel, estabelecimento militar, acantonamento, bivaque
ou acampamento, sem ser em obediencia á ordem de serviçõ;
16) deixar de comparecer sem dispensa á formatura; revista ou instrucção em que deva tDmar partR óu dEt attender
immediatamente ú chamada para serviço, desde que a falta
não possa ser qualificada de crime previsto nas leis penaes
militares;
17) deixar de fazer o serviçó para que Wr EIScalado;
18) trabalhar mal, intencionalmente ou por falta -cte
attenc;ão, em qualquer exercício ou outro serviço;
19) não se submetter convenientemente ao cumprimento
da 11ena óu castigo que llw fôr infligido;
20) extraviar ou estragar, por negligencia, bens da Fazenda Naciúnal;
·
~1) extraviar ou e~tragar a praça de pret os uniformes;
sem motivos que o justifique;
22) fazer accusações falsas, qne nãõ constituam c1·imc
previsto nas leis pcnaes militares;
23) não fazer a devida continencia ao seu superior, á
hamlcira ou por occasião de ser tocado o Hymno Nacional;
21) nãu -corresponder á continencia regulamentar que lhe
fC.r feita;
~5) conservar-se sentadó á passagem de qualquEII' força
militar ou Pm presença de seu superior;
2G) dc;.:afiar sen camarada·, travar rixa ou conf.licto;
27) dl\sacatnr qualquer autúridadc civil;
28) representae a corporação em qualquer solemnidade,
sem Pstar para isso devidamentp, autorizado;
2fl) dar. toques, fawr signacs, içar ou arriar a bandeira e
dispat·at· anua; Sf'lll ürdem ou permissãõ;
:lO) nprrsrntar-sn dcsnnHormisaclo em qualquer Jogar;
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31) autorizar; promover õu assignar petições conectivas;
dirigidas aõs seus superiores;
32) fazer manifestações conectivas de qualquer especie a
seus superiores;
33) tomar parte em manifestações põHtieas;
3ft) não tratar o seu camarada ou inferior ctlm a d&lvida:
consideração, maltratai-o por palavras ou accões, desde que não
constitua abuso de autoridade ou õutro crime previstõ nas
leis penaes militares;
·
35) fum~r em Jogares ou õccasiões em que isso seja vedadõ ou em presença de superior que não seja do seu circulo
de camaradagem'; ( •) salvõ nas occasiões c!lll que-, em face d'oa
regulamentos vigentes; possa fazel-o;
3G) fumar em presença de superior quando esteja juntõ
a clle em objecto de serviçõ;
37) conversar ou fazer ruído em lõgares ou occasiões em
que nãó deya fazel-o;
38) convE,rsar ou entender-se com presõs incommuniveis;
39) denunciar sru superior, representar ou queixar-se
contra elle; sem pedir a necessaria licença óu sem ser pelos
tramites legaes e em termos convenientes;
40) fazer drenuncia, representação ou queixa infund~da;
iil) publicar representação; queixa ou denuncia qucl
tenha feito cóntra 0 superior;
4:?.) negar aõ subordinado licença para . dar denuncia;
queixar-se ou representar;
43) referir-se de modo desrespeitosó aos seus supE:Iriores;
H) permutar o serviçD sem permissão da autoridadle
competente óu abandonai-o sem ordem dessa autoridade; ante;s de ser rendido;
45) deixar dEJ levar, põr via hierarchica; ao conhecim,ento
da autoridade competente a representação, queixa ou denuncia que haja recebido; desde que esteja cunformc as prescri p\)c•es regulamcntaN's a respeito;
46) recusar vcneimentõs; alimentação, fardamentõ; equipamento ou outrLlS artigos que lhE' compet~r receber;
47) tõmar parte em jogos prohibidos;
48) .i•lgar a dinheiro dentro dQ quartel-, estabelecimento
ou repartição militar, bivaque, acampamento õu acantonamento;
49) servir-se; sem estar devidamente autorizado; de
armas, uniforme ou cavalló de outrem;
5J) mostrar-se negligente quanto ao asseio pessoal, prejudicar o dós outros ou o do quartel-; bivaque; etc.;
51) ser negligente quanto ao trato necessario ás suas
arma;;, cavallo ou o mais quEI cstej a a-os seus cuidados;
521 offender a moral por actos ou palavras, nãu se podendo qualificar a falta como crime previst-o nas leis penaes
militares;
53. malt!'atar preso que lhe fôr entregue ou no acto de
cfl'ectuar a prisão sem ter havidõ resistencia;
5~) deixar de punir o transgressor da disciplina ou núõ
levar a sua falta ao conhecimentõ da autoridade competente
para punil-o;
Circulo de ofliciaes ; circulo de sargentos ; circulo de praças.
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55) publicar iJu fornecer dadus para a publicação de docurnuntos úfl'iciaes; embora não reservados, sem licença da
uutortdade cümpetcnte; revelar a quem não competir ordens,
senha ou eontra-senha;
5G) discutir õu provocar pela imprensa discussões st)bre
assumptos militare:;, salvü os de natureza exclusivamente
tcchnica, observados; rigornsamente, a delicãdeza e o resp€itõ
devidos entt·e militares;
57) fazerem as rn·a\:a,; prüre si transacçãu pecuniaria df'
qualquer natureza;
58) tl'a,jar a paisana o óffieial ou o aspirante a off'icial,
não estando de folga uu quando se encõntrar no interior do
quartel, bivaque; etc., salvo na entrada e sahida pelos Jogares t' uas occasiões l'lil .que isso seja permittido;
59) casar-se o official ou o aspirante a official sem fazer.
préviamente c' por via hierarchica. a devida communicação
ao commandante de seu corpo ou ao chefe do estabelecimento
ou repartição em que servir;
60) casar-se o sargento engajado tendo menos de cinco
annos de serviço e sem prévia licença da autoridade competente;
61) casar-se a praça de pret; .
62) fazer o offieial com a praça trunsacção pecuniaria
de qualquer natureza.
63) deixar o offieial ou o aspirante a officiai, lpgo que
os seus afl"azeres o permittam, de se apresentar ao seu commandante ou chefe, para cumprimentai-o. quando este tenha
comparecido ao respectivo corpo ou' repartição;
61) contrahir a praça divida, sem licença do commandante da campanha, esquadrão, bateria, ou do pequeno destacamento de que fizer parte;
65) usar a praça outras armas que não sejam as regulamentares ou andar armada sem estar para isso autorizada;
66) vestir-se a praça á paisana.
A['t. 1122. As transgressões de que trata a lettra b do artigo 420 serão punidas segundo a importancia ou gravidade
do caso e das circumstan~ias de que frem revestidas, devendo
a autol'idade ter sempre em vista a analogia com as transgressões especificada::; e não podendo ser applicada pena alguma
que não esteja estabelecida neste regulamento.
Art. 423. No concurso de crime militar e transgressão
disciplinar, será applicada sóme,nte a pena relativa ao crime.
DAS PENAS DISUlPLINARES

Art. ~24. São ,penas disciplinares:
a) para officiaes:
1, reprehensão;
2. detenção até 30 dias;
3, prisão até 30 dias.
b) para aspirantes a official:
L reprehensão;
2, detenção até 30 dias;
::t, prisão até 30 <!,ias;
4. baixa do serviço militar. por incapacidade moral.
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c)

para sargentos. !Cabos e ansl)'eçadas:

1. reprehensão;

2. detencão até 30 dias;
3. prisão até 30 dias. podendo ser gravaida com rebaixamento pelo dobro dos dias de prisão. desde que esta se ache
comprehendida entre 21 e 30 dias.
4. rebaixamento definitivo;
5. baixa do servico militar, por incaptmitlade moral.
d) para soldados :
L reprehensão;
2. detencão até 30 d:ias;
3. prisão em commum até 30 dias;
4, prisão em separado até 30 dias. com privacão de Ieitm·as, uso do fumo e qualquer distração.
5. baixa do servico militar. por incapaciidade moral .
..-\rt. ·125. Não se considera pena a admoestação que o
superior faca ao inferior chamando a sua attencão para alguma peq1Jena irregularidade que. sob o ponto de vista da
disciplina. este tenha praticado.
Art. 426. A rep1•ehensão consistirá na âeclaração formal
de que o transgressor é reprehendid'o por haver faltado a determinado dever militar e poderá ser feita em «boletim'> ou
verbalmente.
Paragrapho uni co. A reprehensão verbal póde ser applicada ao official em particular ou na presenca de outros officiaes de posto igual ou superior; ao aspirante a official em
particular ou em presenç.a de llfficiaes e aspirantes a official; ao sargento. em particular ou na presenca de outros
sargentos; ás outras praças em frente á companhia. esquadrão, bateria ou pequeno destacamento a que pertencerem.
Art. 427. A aetenção sujeita o delinquente a recolher-se
ao Jogar que lhe fôr designado, de conformidade com o estabelecido neste regulamento. só poldendo sahir desse Jogar para
t.omar parte na instru~cão e fazer o serviço que lhe competir.
~ 1." «Guarnições), são Jogares de detenção:
1) para officaes e aspirantes a official:
a) residencia particular do culpado;
b) recinto do quartel ou estabelecim~nto militar;
2) para sargentos, cabos. anspecadas e soldados:
a) recinto do alojamento;
b) recinto do quartel ou estabelecimento militar.
.
~ 2. • Em acantonamento. acampamento ou bivaque,
o
Jogar de detenção dos infractores da disciplina ficará limitado á area occupada pelo corpo, pequeno destacamento ou
quartel general a que pertencerem.
. ~ 3. • Durante as marcp.as, os detidos disciplinarmente
ficarão em seus Jogares habituaes.
Art. 428. As disposicões do artigo runterior e seus paragraphos são extensivos aos detidos preventivamente.
Art. 429. A pena de prtsão sujeita o delinquente a ser
recolhido a um local designado de conformidade com o estabelecido neste regulamento.
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1. o Nas «Guarmiçõos». são lagares para prisão:

1) de officiaes e aspirantes a official:

«estado-maior» do quartel ou estabelecimento militar.
2) de sargentos:
compartimento fechado de quartel ou estabelecimento
militar. denominado «prisão de sargentos.».
3) de cabos. anspeçadas e soldados:
compartimento fechado de quartel ou estabelecimento
milHar. denominado «xadrez.». Os soldados devem ser recolhidos á prisão em separado ou cellula, quando punidos de
conformidade com o n. 4 da lottra d do art. 424.
~ 2. o Em acantonamento, acampamento ou bivaque, os
officíaes e aspirantes a ofJicial, presos disciplinarmente, serão recolhidos ao lagar de alojamento que lhes fôr designado;
os sargentos. cabos. anspeçadas e soMados serão recolhidos ao
posto de disciplina e confiados á guarda de prO~icia do corpo
ou destacamento. devendo os sargentos ficar separados das
outras praças.
Os soldados pun~dos de accôrdo com o dispilsto no artigo 42·i lettra d n. 4. ficarão no referido posto, mas separados dos seus companheiros que estiverem soffrendo a «prisão
em commum.».
Art. /130. Sempre que fôr possível. o militar ou assemelhado que soffrer prisão por falta disciplinar deve ser recolhido a lagar differante da prisão dAS sentencillidos ou dos já
pronunciados.
Art. 431. Em tempo de paz, serão observadas as seguintes disposições, a respeito dos presos disciplinarmente:
a) os officiaes e aspirantes a official. ainda mesmo quando marcharem com as forças. não exercerão as respectivas
funcções. dura•ntc o tempo da prisão, soffrenoo todas as consequeneias disso resultantes. c·m face das disposições legaes
em vigor;
b) os sargcnlos. cabos. anspeçadas e soldados que estiverem sofJrendo a «prisão em commum». farão o serviço intr•eno de escala que lhes competir e comparecerão á instrucção. desde que a prisão seja no quartel ou estacionamento
do corpo ou destacamento em que servirem;
c) os soldados soffrendo «prisão em separadO» não comparecerão á instruc<,:ão nem serão designados para outro serviço que não seja a limpeza diaria da respectiva prisão;
d) marchando com as forças, os sargentos, cabos 1 anspeçadas o soldados estarão armados c em seus loga.res habituaes. salvo ordem em contrario do commandante do corpo,
-destacamento ou de autoridade supodor.
Art. 432. O compartimento para a «prisão em separado»
nos quarteis, estabelecimentos e fortalezas é a cellula.
A' mesma ccllula não deve ser recolhido mais de um homem.
Art. 4:33. Em campanha todos os presos por faltas diseiplinarcs exercerão as respectivas funcçõcs. salvo ordem cont l'arin. da autoridade eompctcnLc. Dumntc o estacionamento.
pot·ém. serão recolhidos ao logar designado. de conformi:dadc
eom o estabelecido no art. /129 deste regulamento, sempre
que não estiverem fazendo algum serviço.
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Art. 434. Rebaixamento é a retrogradação á condição de
simples soldado.
Parag!'apho unico. O sargento rebaixado, definitiva ou
temporariamente. será iminádiatamente transferido da unidade em que servir.
Art. 435. O rebatxamento de(tnitivo s·erá applicado ao
sargento mediante conselho de disciplina, salvo o caso em que
elle já tenha soffrido duas vezes. pelo menos. a pena de rebaixamento temporario.
·
1
Art. 436. A pena disciplinar de bmxa do serviço militar
por incapacidade moral importa na exclusão definitiva do
serviço e inhabilitação para ,qualquer cargo publico.
Art. 437. Com as praças de pret que no espaço de 12
mezes consecutivos ou, em mena, tempo, commetterem seis
ou mais transgressões disciplinares. sendo tres dellas, pelo
menos, punidas com prisão. proceder-se-ha do seguinte
m,odo, na app.Jicação da baixa do serviço militar por incapactdade moral :
1. O aspirante a official ou o s~rgento será submettido
a comelho de disciplina; a pena sera imposta ao aspirante
pelo ministro da Guerra, e ao sargentcl, pelo commandante da
r·egião ou divisão, á vista do parecer do conselho e das informações das autoridades competentes da: regiãú ou unidade' em
que servirem.
2. A' outra qualquer praça de pret, julgada incorrigível
pelo ccmmandante do corpo, a pena será imposta pelo commandante da divisão ou região, á vista da certidão de assentamentos e outros documentos que lhe tenham sido ehviadus
pelo commandante do corpo.
.
3. Será excluída p0or incapaciddade moral pelo ministro da
Guerra a praça que conimetter um acto infamante devidamente provado.
Art. 438. Todo 0 pessoal civil em serviço do Ministerio
da Guerra e os alumnos das escoJas militares serão punidos
disciplinarmente de accôrdo com os regulamentos dos respectivos estabelecimentos e, na falta de disposições especiaes e
casos omissos. pelo que se acha estabelecido neste regulamento.
.
Art. 439. Sempre que se tornar necessario, os presos ficarão de «sentinella á vist(l~ e incommunicaveis os que estiverem preventivamente.
·
.
Os officiaes e aspirantes a official, quando presos, nunca
ficarão «debaixo de chave~; em marcha. quando presos disciplinarmente, embora não exerçam as respectivas funcções,
podem trazer seu armamento regulamentar.
Art. 440. Os descontos a fazer nos vencimentos das
praças presas disciplinarmente serão regulados pelas disposições legaes em vigor na occasião da punição.
Art. 441. Relativamente aos Jogares· de prisão, ao serviço
e á sua situação em marclta. os presos preventivamente ficàrão nas mesmas condiçõ,p;: de seus pares presos por faltas
disciplinares desde que não l!,aja indicio dp haverem pra~L
r.ado crime. Neste caso. deverao ser tomadas a seu respeito
disposições especiaes de vigilancia, qualquer que seja sua posição hierarchica; não exercerão as respectivas funcções e
jámais estarão armados.
Poder ExecutiYo- 1916- V oi. II.
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Art. 442. Os presos disciplinarmente só serão recolqidos
a uma fortaleza, de cuja guarniçãd não façam parte, quando
for inconveniente, por qualquer ~otivo, a sua permanencia
ou estadia em um simples quartel ou estabelecimento militar.
DAS REGRAS A OBSERVAR NA APPLICAÇÃO DAS PENAS
DISCIPLINARES

Art. H3: A autoridade deverá julgar cada uma das
transgressões disciplinares, examinando cuidadosamente a
gravidade da falta. as suas cjrcumstancias attenuantes e
aggravantes e tomando na devida oonsideração as circumstancias justificativas, si porventura existirem.
§ 1. o São circurnstancias attenuantes: 0 bom comportamento anterior e a relevancia de serviços prestados.
~ 2. o São circurnstancias aggravantes:
o accumulo de
transgressões commettidas simultaneamente; o máo comportamento anterior; a reincidencia em falta já punida; o conluio de duas ou mais pessoas; o ser a transgressão offensiva
á dignidade militar ou commettida durante a execução do
serviço.
3. o Consideram-se ci1·cnrnstancias justificativas «das
transgressões da disciplina militar, isentando o transgressor
das penas correspondentes:
L ignorancia, claramente reconhecida e justificada, da
disposição ou ordem transgredida;
2, motivo dP força maior, claramente justificado;
3, ter sido a trn nsgr . . ssão commeltida pelo transgressor
na' pratica de alguma acçü,1 mcritoria, no interesse do socego
publico. do serviçu ou em defesa da' honra, vida ou propriedade, sua ou de outrem.
Art. H.'1. A auhwidade appJi,(·iará a pena disciplinar obserYando rigorosarnn1le as seguintes prescripç.ões:
ai 11ão havendo circumshmcia .at.tenuante nem aggravante, a twna ser:í unicamente prOJ)O!'cionnda á gravidade qu~
a falta em si propria npresentar. As penas de detenç,ão;
1n·isãu em C<Jmm·Hnl e }~tiSão em SC)Jarado·, não poderão exced,.T d 0 '20 dias.
IJ) havendo cír·cumstancws attemtantcs, com
ausencia
abso\Úta úe circurnstaneias aggravanles, a p-ena de prasão em
sepal'lldo não scrú arlplicada, o tcmp 0 de duração da detenção
e prisão mn cumrtwrn, não poderá ir além de 10 dias.
c) quando ~e rontraba\ançarern as circumstancias aggra\antes e .attenuantes, a autoridade procederá conforme o que
ficou cst:tbelecido 11a ·!cUra a; quando hlluver a aggravante
de se!' a transgr·essão offensiva á dignidade militai", não serão
tomadas em collf>idera~.:ão quarsquer .attenuantes, proc•edendo
a auloridadt~ eonfot'!llC o estabelecido para os casos previstos
na letlra ti:
d) havt>ndo cirrUirnstancias aggravant.es·; com .ausenciru
absoluta de attenu,antes, a mPnor pena a ap,plicar será a
1J1'isãu; ern c,;rnmnm ou em se1wrado: por 21 á 30 dW.S. Si o
transgressor for sargento-; cabo ou anspeçada; .se poderá
applic,ar a prisão -conjuntamen~e com o rebaixamentu pelú
dobr·o de dias, a juizo da autoridade.
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Art. 445. A parte relativa a infracções da disciplina militar,. quando dada por um ufficial. deverá ser recebida pelo
superiOr como a expressãQ da verdade, em consequencia
m~smo da prúpria situação do.s officiaes·; dos seus compromissos de honr.a para com o Exer.cito e a Nação, de suas pesadas, responsabilidades.
•
A autoridade; porém, a quem competir punir o accusa.do-,
quando entender necessario; de,·erá ouvil-o para formar perfeitojuizo da gravidade da falta..
\
· ·
Pa ragrapho uni co. Quando-, á· vista da parte dada ou pelo
int_enogatorio do accusado, a autoridade vier a suspeitar da
existencia de algum crime-, úrdenará um inqueritu pVJlicial
militar, e l}rocederá de accôrdo com o estabelecido no Regulalllento Processual Crimin.al Militar.
Art. 446. Por uma só transgressão disciplinar não será
applicada mais de uma pena, salvo o caso de rebaix.amento
temporario como gravant.e da prisão.
A·rt. 447. Quando o delinquente tiver commettido .llljais
de uma transgresão, as penas correspondentes serão !llPPlicadas separadamente para cada uma; no caso; porém, em
que as trans~;-ressões sejam simultaneas,. a mtais offensiva á
disciplina será agarava.da pelas outras.
Art. 448. Quando unljll autoridade tiver de punir' um
subordinado que. esteja desempenhando seniço ás ordens de
mitra, a ella dará ronh•'cimento da resolução tornada, devendo esta; por sua vez. mandar, com urgencia, apresentar
o delinquente ao respectiw• quartel ou a outro Jogar designado, afim de se faz·er effectiva a punição.
Art. 449. Nenhum transgressor da di.s.ciplin.a será interrogado em estado de embriaguez.
Ar·t. 450. Toda JWI!a discplinar; salvo a reprehensrí.IJ
verbal, só pLlderá ser imposta por escripto·, limitando-se o
que a impuzer ;1 tratar unicarnent eda trausgvessão e suas
circumstaneias aggravnntes ou attenml.ntes, sem comm~nta
rios offensivos ou deprimentes.
Art. ''51. As penas disciplinares que forem Impostas,
serão publicadas em «bolt-tim» . registr.adas nos assentamenloH dos infrnctorcs; de accôrdo com a!5 disposições do artigo.
anterior·.
DA

CLIMI'IJ.'TENCIA

Ar·t.

!'Ali!\

~r,.z..

APPLICA(.:ÃO

DAS

PENAS

DISCrpLJNAHES

l'ud('lll aJJplicat· as nenas disciplinares:
U) 0 alto romm 1audo 0 o Ministro de Estado da Guerra:
aos of'ficiacs, praças c assemelhados d,) J).:X'f!rcito a0tivo e aos
reservistas de i' c ~· linhas, quando sujeitos aos r·.eg·u!pmentos militares, na fômm do estabelecido \lias leis e regulamentos em vif.!;OI';
b) o cnef.t>
sub-chefe do Estado Maior do Exercito, os
chefes e dircct<_;res dos depflriamentos e directorias do 1\linisterio da Guerra: aos offieiaes-; praças e assemelilados sob
sua autoridade, não comJJT'ehendidos nesse numero os que
·só dependeii'em delles sob o ponto de vista exclusivamente technico e que, portfm!o, estejam sob a autoridade de algum
commando;
•
c) os inspectores de Arma ou Serviço: aos officiaes de seu
estado-maior e mais pessoal adstricto a este, e, no caso espe-"

e
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eial de delegação feita pelo ministro da. Guerra, ao pessoal das
forç-as sujeitas á sua inspeccão;
.
d) Os commandantes de Grupo de Divisão, os de Região
Militar, os de Divisão e os de Circumscripção Militar: aos militares e assemelhados sob seu commando;
"
e) os 'commandantes de Brigada ou de .Destacamento
mixto os Commandantes de Corpo, inclusive os de pequenos
destacamentos que, por sua ·situação, tenham de ser considerados; sob o ponto de vista da administração e commando,
como taes: os militares e assemelhados sob seu commando;
f) os Direct.ores ou Chefes militares de estabelecimento
ou repartição e os chefes de serviço que tenham, pelos respectivos regulamentos, espcciaes attribuiçõe.s disciplinares de
commandante de corpo: ao pessoal subordnado á sua autoridade.
Art. 453. Os commandantes de batalhão ou grupo incorporado e regimento podem applicar aos seus commandados,
sempre de conformidade com este regulamento, as penas disciplinares de reprehensã.o, aetençtlo até 15 dias, prisão commum ou prtsão em separado até /5 dias.
Paragrapho uni co. Os comrnandar.tes de ~atalhão ou
grupo incorporado deverão communicar, immediatarnente, ao
oornrnandante do regimento as penas disciplinares que tiverem applicado a seus commandados e tamhem as applicadas
pelos commandantes de companhia, esquadrão, ou bateria,
subordinados.
Art. 454. Os cornrnandantes de companhia,. esquadrão ou
bateria incorporada. podem applicar as seguintes penas disciplinares:
a) reprehensão verbal, aos officiaes e aspirantes a official
da sua unidade;
·
b) reprehensão e detenção até oito dias aos sargentos, cabos, anspeçadas e soldados da referida unidade.
§ 1. • Os chefes de divisão dos departamento e Directoria do Ministerio da Guerra e de Secção do Estado Maior do
Exercito exercerão, sobre o pe:ssoal da respectiva divisão ou
secção, as attribuiçõeoc disciplinares dos cornmandantes de
companhia incorporada.
§ 2. n Os commandantes de cQmpanhia, esquadrão ou bateria incorporada, os chefes de diyisão dos departamentos e
Directoria do Ministerio da Guerra e os de secção do Estado
Maior do Exercito deverão communicar, sem demora, á autoridade irnmediatamente superior as penas disciplinares que
tiverem applicado, não só para sciencia dessa autoridade,
como tambf:'m -- no caso de não se tratar de reprehensão verbal - para serem publicadas em boletim.
Art. 455. Na applicação das penas disciplinares, os addidos ou aggregados serão considerados corno effectivos da unidade, em que estiverem servindo, re,speitada a hierarchia
militar.
Art. 456. Todo official E'm serviço activo, mas não ~xer
cendo acçãl1 de commando sobre um seu inferim, é competente para admoestai-o verbalmente, desde que elle não seja
official general e a transgressão commettida não exija pena
disciplinar.
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.. Art. 457. Quando uma autoridade houver applicado pená
disciplinar a um ·seu inferior, a autoridade superior só intervirá si notar ou vier a saber officialmente de injustiça, excesso, fraqueza ou negligencia por parte daquella autoridade.
A decisão que em taes condições fôr tomada pela aut'Jridade súperior será justificada em bOletim.
Art. 458. Quando a transgressão disciplinar exigir castigo superior aos que puder impôr uma autoridade, esta enviará a parte correspondente á autoridade superior, para decidir a respeito.
1 Art. 459. Preventivamente, todo militar ou assemelhado
póde ser detido ou preso pelo seu superior hierarchioo, desde
que este o faça á ordem de autoridade competente, para infligir taes penas áquelle.
Pronunciada a voz de detenção ou prisão, o superior dará
parte, sem demora, ao commandante da unidade em que &ervir ou a seu chefe immediato,' quando não esteja arregimentado, para ser a mesma parte encaminhada á. autoridade á
cuja ordem foi dada a referida voz, afim de que ella providencie a respeito, punindo ou fazendo punir o transgressor
como fôr de justiça.
A decisão da autoridade será opportunaménte oommuni..:
cada ao militar ou assemelhado que houver dado a parte.
Paragrapho uni co. Salvo o caso de inquerito ou de estar
'o preso á diiSposição de autoridade civil, o tempo de prisão
preventiva não podflrá exceder de 72 horas.
Art. 460. O tempo do castigo contar-se-hà desde a hora
em que fôr publicado em ordem regimental até que tenham
decorrido tantas vezes 24 horas, quantos forem .os dias determinados, levando-se sempre em conta o tempo de prisão
preventiva , . A imposição da pena maxima oomo correctivo
de transgressão disciplinar não inhibe a autoridade competente de impôr nova punição por outra falta commettida antes
de ser cumprido o primeirq castigo.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

A.rt. 461. Toda autoridade que, ao conhecer uma transgressão, ~rificar a existencia de um crime militar ou commuUI, deverá levar o facto ao eonhecimento da, autoridadfl
competente para providenciar. no sentido de ser apurada a
responsabilidadP do delinquente.
Art. 462. TrimestralmentR e por via hierarchica, sel'á
remettida aos commandanV's de região e de divisão. por todos os comrpandantPs dt· unidades e estabelecimentos militares subordinados. nma relaç.ão nominal dos punidos disciplinarmente. com a d•'elarl!ção da falta commettida, suas circumstancias e pena applicada.
Art. 463. Nas queixas para acção criminal militar e nas
denuncias, ter-se-ha em vista o estabelecido a respeito no
Regulamento Prol'essual CJ•iminal Militar.
·
Art. 4M. A avrriguação dos abusos corrimettidos na irn. posição de penás 'disciplinares póde ser feita ei-o(fi'cto, por
ordem da aut.oridade superior ou á vista de representação
ou queixa escripta dos que se considerarem lesados.
Art. 165. Reconhecido excesso ou injustiça manifesta
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na ~pvlieacão do penas, a autoridade superior procederá contra o responsavel na fórma das leis em vigor.
Art. 466. O damno de punição injusta será reparado na
medida do possível e o militar ou assemelhado será reintegrado nos direitos e vantagens que houver perdido pela punição.
·
.
.
Art. 467. Não será contado para o cumprimento da pena
o tempo que o delinquente punido pas.sar em hospitai ou
en formaria.
·
Art. 468. Neste .regulamento são considerados asseme•
lhados os empregados· civis dos seTviços de administração,
saude, veterinaria e justiça e, em geral, todo individuo que
esteja servindo no Exercito sem haver vBTificado praça, isto é,
sem ter prestado o compromisso de que tratam os arts. a•
e 4• deste regulamfmto, sujeto, porém, á disciplina militar, em
virtude de leis, regulamentos ou outras disposições legaes
QUe lhes digam respeito.
Art. 41i9 .. Em campanha, o commandante em chefe poderá introduzir neste regulamento as 'alteraçõe.s que julgar
convenientes, respeitados, porém, os seus lineamentos geraes.
CAPITULO X

Do ::orualho da disciplina

Art. 1170. O conselho de disciplina será nomeado sempre
que f<ir necessario verifcar: ·
1•, o máo procedimento do aspirante a official, cujas falIas o tornem indigno de continuar no serviço militar;
2•, o máo procedimento do sargento no desempenho dos
deveres do seu posto, desde que não esteja comprehendido na
excepção do art. 435.
Art. 471. Será submettido a conselho de disciplina o
aspirante a official ou sargento:
t•, que dentro do prazo de 12 mer.es commetter seis
transgressões disciplinares, sendo tres pelo menos punidas com
prisão:
2•, que incidir em tres das transgressões especificadas nos
numerós L 3, 6, 9, 10, 11, 12, 1.9, 22, 34., 4.0 41, 43, 4.4,
46, 52, 55 e 56 do art. 421, ou em outra, não especificada
nesse artigo, mns de igual gravidade.
O conselho de disciplina, examinando a gravidade das
transgres!lões, as circumstanéias de que ellas se revestirem e
ouvindo o transgressor e testemunhas, julgará si o aspirante,
a official e,stá moralmente incapaz de continuar a servir no•
Exercito e o s,argento em condições de ser expulso ou rebaixado definitivamente; no primeiro casu compete ao ministro da Guerra a imposição da pena, no segundo ao commandante d!R região ,,u divisão quando se tratar de expulsão;
P :í autoridade que tiver convocado o conselho, quando se
tmtar de rehaixam'''nto.
'"
Quando 0 conselho for de par·ccer que, não obs4ante as
faltas commettidas, o transgressor não merece a ruppHcacão
da pena de expulsão, a .autoridade a quem competir impol-a
não) poderá fazel-o. por não se conformar com esse parecer;
no ,caso de rebaixamento definitivo, porém, a autoridade
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conVIOri11nte do cpnselh'ú p-oderá impol-a desde que não se
c-onforme com o parecer deste. publiCtando em boletim as
razões de sua rr.solução.
Art. 472. O conselho de disciplina funccionará na unidade. ou estabelecim.ento militar onde se achàr o culpado ou
se tiver ~do a .ultima transgres-são; das que tiverem motivado a sua convocação.
Terá por pre~idente a segunda II!Ut()I'fÍdade da tunidad.e
ou estabelecimento onde .se reunir e ·por membros dous officiaes; nomeados por escaLa. exceptuand 0 o commandante da
Mmpanhia a que pertencer G delinquent.e e o officital que
tiver dado a parte que dr.term i na r a convocação do conselho,
caso tenha havido,
Art. 473. São competentes para convocar o conselho de
disciplina :
a) o commandante do respectivo corpo;
b) o chefe dE' estabelecimento, de rePtartioão ou de serviçO; .quando tiver sobre ·a praça attribWções disciplinares de
commandante de corpo;
c) a autoridade superior que exercer acção de comrmamdo
sobre !llS aut()ridades mencionadas nas duas lettras anteriores.
Art. 47 4. A eonvoc.ação do conselho de disciplina poderá
s·~r feita mesmo durante 0 cumprimento da pena disciplinar
relativa á ultima transgressão commettida.
Art. 475. O ofrieio de convocação deverá ser acompjanhado da cópia de a~sentamentoi'l do transgressor e de quaesquer outros documentos destinados á elucidação do assum!Pto.
Art. 476. O proc•~ssu será summario, servindo de escrivão o offidal mais moderno do conselho.
Art. -i77. Examinados os documentos. ouvidas as testemunhas c feito o intorrogatorio do aecusado, 0 conselho dará
-o seu parecer.
Paragrarho unico. O conselho ouvirá illS testemunhlas que
forem indicada>! pela autoridade convocante; todas as que
os E~ens memhros jul~on1rrrn necessari,as e as qu~ forem indicadas pelo transgressor.
Art. 478. O P·arPcer do conselho será dado unanimemente
ou por maioria. apurados os votos dos tres juizes._ a come<:;a.r
pelo mais moderno.
Art. 479. Assignado o pal'ecer por todos os membros do
conselho; será remettido, com todos 0 s papeis do processo, á
autoridade convocante, attendid()s os tramites legaes.
Art. 480. Caso não lhe tenha sido applicada a pena de
rebaixamento definitivo ou «haix~ d oservico militar por incaprucidade mora!'>, .a praça sô será submettida a outro conselho de disciplina depois que ~" encontre-; novamente. eo.m.
prehendidll no disnosto no art. 471, excluída do computo das
faltas commettidas a metade das mais leves que já tenham
sido julgadas pelo primeiro conselho.
O CONSET,HO DE DJSCTPr.INA OBEDECERÁ AO SEGUTN'fE FORMUf,ARIO

CtJnSrlhn r/p rlisdpllna

Logar de reunião
Anno de f9 ....
Delinquente F. . . (graduação e nome).
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Termo de autuação (1)

No dia. . . do mez de. . . . . . . . . . . . . . do anno de ..... , na
cidade de. . . . . . . (looar). em o quartel da. . . .. . (unidade),
reuniu-se u coni'elho de diseipltna, compMto do~ (postos e
nomes'. af1m de .iulg.ar da má conducta militar de F .....•
(graduação e nome)-; da .•. companhia. E, para constar, se
lavrou o presente termo, que eu, F. . . (nome e posto)-, (2)
·
·
escrevi e assigno.
F. . :(nome e post~).
Depois da autoação, juntam-se os seguintes documentos:
1°, officio de convocação do conselho e rói das testemunhas, indicadas pela autoridade convocante; (3)
2°, certidão de assentamentos de deliquente;
3°, os documentos que existirem no archivo (cópia de
partes, inqueritos policiaes, etc.) e que concorram para oomprovar a má conducta do delinqoente. (4)
Termo de -inquirição de testemunhas

No mesmo dia e logar declarados no termo de autoaçãv,
foram presentes F. . . . . . F. . . . . . (posto ou graduação e nomes das testemunhas), testemunhas indicadas pela autQridade
convocante do conselho (ou pelo transgressor), as quaes paasaram a ser inqueridas como abaixo vae especificado. E, para
constar, lavrou-se o presente termo, que eu, F...... (nome e
posto), escrevi e assigno.
F. . . . . . (nome e posto)~
Primeira testemunha
F:_ . . . . (posto ou graduação, nllme e idade), promette~1

di;wr a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Aós
(r) Folha

I.

(2) E• o official menos gradu&do quem escreve e o mais graooado depois
do presidente quem interroga; no roso de serem ambos de igual posto, escreve o mais mod'erno e .interroga o mais amtigo.
( 3) Estat convocação será feita nos termos seguintes:
(Designação do corpo)

Estando F ... (,g.-aduação e 1tom.e); d~ .•. companhia do .. _ (u.nidade) de
meu comm!')nd!o, incurso no n .... do artigO .... do R'egutamento DiscipHnar.
conforme consta dos seu'S assentamentos; nomeio na fórma do disposto no
mesmo regulamento, os seguintes officia•es para faz·erem parte do conselho de
disciplina, que dteverá julgl'Jit si a referida praça está ou não moralmente in·
capaz de continuar a servir no Exercito Naconal ou se merece ou não a pena
de rebaixamento difinitivo do seu posto:

F __ . (posto e nome) ; presidente;

F ... (idem) e
F ... (idem).
Como testemunhas; indiC'O:

1'. _. F· •. F. . . (postos ou grac/<taçõcs c nomes; design(JI}ão da comPanhia).

(4) Todos os d<>cumentos serão rubrcados pelo p~esicLente do conselhO e
formarão, cada um de per si, uma folllJ.'}j dos autos.
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costumes, (5) nada disse; sendo lhe perguntado (fazem-se todas
as pergunta.ç necessarias para o conselho forrrw,r seu juizo.
Es.m.~ perfJttntas e 11s réspectivas respostas serão transcriptas
circumstanciatlamente). Nada mais disse, nem lhe foi per-

guntado, e sendo-lhe lido o seu depoimento, o ratificou, por
achai-o confrme, e assignou com F. . . . . . (posto e no'TTI(e),
interrogante. E eu, F ..... , (nome e posto), a escrevi.
F........ (nome e posto) interrogante.
F ...... tastemunha. (6).
Tomados os depoimentos das testemunhas que forem indicadas pela autoridade convocante, far-se-ha o interrog.atorio do delinquente, para LJ que se lavrará o seguinte termo:
Te.rmo de interrogatorio do accusado

No dia .... do mez de ........ do anno de .... .'. (7), na
cidade de.. .. . . .. (logar), no quartel do. . . .. . . . (unidade),
compareceu perante este conselho o delinquente F. . . . . . (graduação e nome) e F. . . . . . (posto e nome), interrogartte, fezlhe a.s seguintes perguntas:
Seu nome e praça?
Respondeu chamar-se F. . . . . . e ser praça de. . . . . . (dia,
mez e armo).
(Seguem-Se outras pe1'(Jtmtas necessarias para o conselho formar· seu juizo sobre a gravidade das faltas e de suas
drcumstancias; as respostas serão todas escriptas.)

E nada mais disse. nem lhe foi perguntado.
Lido o seu interrogatorio, o ratificou, por achai-o conforme e assignou com F. . . . . . (posto e nome), interrogante. ~~
eu, F...... (nome e postO), o escrevi.
·p. . . . . . (nOme e posto), interrogantc.
F. . . . . . (o delinquente) .

Feito o interrogatorio do delinquente, serão ouvidas as
testemunhas que elle indicar ou outras que algum membro do
conselho julgue necessario ouvir e feitas as acareações necessarias.
PARECER

O conselho de disciplina, tendo em vista os documentos
de fls ....... , o drpoimento das testemunhas e LJ interrogatorio do delinquente, é, unanimemente (ou por matoria de votos), de parecer que o mesmo deliquente está, por sua má
conducta, moralmente incapaz de continuar a servir no Exercito Nacional ou mArece ser rebaixado .definitivamente (ou
( 5) Quer istd dizer 'si é a testemunha parente ~u amigo intimo do de·
Ünquente. Si o fôr, deve declarar e escrcver·se·ha a declaração.
( 6) Assim se procede com as outras testemunhas. Quando a testemunha
não souber lêr nem escrever, far-se·ha declaração disso no termo, e assignar:fi.
alguem por ella.
(7) Si o interrogatorio fôr no mesmo dia da autoaçíio, escreve·se: E logo
no mesmo dia, mez, anno e Jogar, co'mpareceu, etc.

!106

ACTOS DO PODER ElXECUTIVO

que, não obstante as faltas commettidas, o delinquente ainda
não está moralmente inca1mz de, etc., ott no caso de ser rebaixado de(inittvamente ) .
Remctta-se este processo á autoridade convocante do conselho.
F...... (nome e posto), presidente.
F ...... (idem).
F ...... (idem).
Rio de Janeiro, 29 de marco· de HH6. - José Caetano de
Faria.

DECRJ<:TO N. 12. OOH- DE 2!'1
Con<"etln

nutorir.nc:i'ío

DR l\TARÇO DE

á Com1Htnhia General Rlectric do
('Ontinnnr a fnnccionar na Repnblic.a

1916

Brnztl,

Inc.,

para

O PrP,;i drnt.e fia rtepnblica dof-1 E·stadof-1 Unidos do Braz1I.
attrmdrndo ao que ref]t.irreu a Companhia General Elect\-ic
do Hrm>.il, Inc., autorizacla a funceionar na Republica pelo decreto n. 10. íôO, de 1':' dP J'Pvrrriro de 1!'IH, r drwidamrnte
l'PPl'f11'1Pntada, decrda:
Artig-o nn ir o. E' ronrrrl.ida autor-izar;ão á Companhia Genrral •FJirr.tl'i<' do Brazil, Jne., pam continuar a funccionar
na Rrpublica com as nltemções feitas em seus estatutos, sob
as mesmas clausulas que acompanharam o citado decreto
n. 10.760, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades p,xigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1916, !'15" da Tndependencia
e zso da Republica.
WENCESLAU BR.\Z

P.

GoMES •

.José Ru(ino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 12.010- DE 29

DE MARÇO

pE 1916

Concede autoriza~ão á « Pfmha Company; Inc. », para funcciCmar na Republi.ca

O Prrsirlrnte da Republica dos li:stados Unidos do Brazil,
attendenrl.o ao que l'f'f!Uf1rl~ll a sociedade anonyma « Penha
Company, Tnc. », com s0dr Pm Ne\v-York, Esta fios TTnidos da
Anwl'ica, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á «Penha Company, Inc. » para funcdonar na Republica com os estatutos que
aprestntou, mediante as clausulas que a este acompanham
assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocios da Agricul-
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tura, Industria e Commercio, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 29 de marco de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Reptfbli1ía.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
José Ru.(ino Bezerra Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto n. 12.010, desta data
I

A «Penha Company, Inc.'> é obrigada a ter um representante geral no Brazil com plenos c illimitados poderes ·para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suseitarem
quer com o Go.rno; quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

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

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na ReflUblica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de se achar a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e
no .caso de reincidencia ·com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1916.- José Ru(ino Bezerra Cavalcanti.
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DECRETO:'~.

1'2.011-08 '2!)

DE

1\L\HÇO DE 191G

Approva a planta at>resentada pela ComPanhia Industrial de EI.ectricidade, para
os fins Je que trata a. clausula IX, do contracto celebrado com o Governo
em 6 dJe abril de 1912

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo no que requereu a Companhia. Industrial de Electricidade. concessionaria, pelo decreto n. 9.412, de 6 de março
de i 912. das vantagens constantes do de n. 5. 646, de 22 de
agosto de 1905, e demais favores para o aproveitamento da
força hydraulica da cachoeira Ranta Helena do rio Pa·rallybuna, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a planta apresentada pela
Gr.mpanhia Industrial de Electricidade para os fins de que
tt·ata a clausula IX do contraeto celebrado com o Governo a
6 de abril de 1912. e que com este baixa, devidamente rubricado pelo director geral de Industria e Commercio da respectiva Secretaria de Estado.
·'('
Rio de Janeiro, 29 de marco de 191G, 95o da Indevendencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Josâ Rv(ino BPsPrra Cavalcanti.

DF:f:RE'T'O N. 1:.?.01'2-lm '2()

DE MARÇO DE

1\ltli

Transfere as sédes da Escola Superior de Agriculttura e Medicina Veterinaria
e da Escola Média ou Theorico· Pratica d<a BÚhia e t·eune em um só os
dons mencionados estabelecimentos de enRino e a Escola de Agricultura
annexa ao Posto Zootechnico Fed{'ral de Pinheiro, com a denominaçíto
de Escola Superior de A~rirultura P. ~fedicina Voterinaria

O President~ da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto ná lettra c do art. 75 da lei n. 3. 089,
de 8 de janeiro de 1916, resolve transferir as sédes da Escola
Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, installada no
proprio naeional sito lá rua >General Canabarro n. 42, e da
Escola Média ou Theorico-Pratica de Agricultura da Bahia
para a Escola de ·Agricultura anncxa ao :posto Zootechnico Federal de P:inheiro, reunindo em um só os tres alludidos estabelecimentos de ensino. com a denominação de Eseola Superior
de Agricultura e lM'cdicina Veterina·ria, sujeito ao regulamento
que com este baixa, assignado pelo Ministro de Estado dos Nc.gocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 2()· de marr,o fie Hl1 G, \15" da TndepPndencia
o 28" da Republica.
WENf!ESL.1U BRAZ

p.

GOMES.

José Rn(ino BPsr'rrra Cm.-alcanti.
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Regulamento a que se refere o decreto n. 12.012, de 29 de março
de 1916
CAPITULO I
OOS FINS E ORGANIZAÇÃO PA ESCOLA

Art. 1." A Escola Superior de ·.\gricultura e Medicina Vcterinaria, estabelecida em Pinheiro, tem por fim preparar engenheiros agronomos c veterinarios capazes de executar todos
os trabalhos systematizados que se relacionam directamente
com a agricultura, industrias ruraes e veterinaria.
Ll\r~. 2.". A organização da Escola deverá obedecer a
moldes que satisfaçam ás exigencias e condições de uma exploração particular, de maneira que com as culturas on industrias implantadas se obtenham os maiores rendimentos, com o
menor gasto possível.
Art. 3.• 'Á Escola deverá constituir, por seu corpo docente,
sua bibliotheca e construcções, centro de observações e experiencias agrícolas, não só para os alumnos, mas ainda para os
lavradores.
·
Art. 4.• Além dos servicos de demonstração e ensino, a
Escola se encarregará de:
1", inspeccionar e garantir a authenticidade das sementes,
determinando-lhes a pureza e gráo de poder germinativo, para
fins commerciaes;
2•, proceder a trabalhos de puras pes.quizas scientificas
sobre todos os assumptos relativos á physiologia das sementes
c das plantas, bem como dos solos e adubos;
3•, informar aos agricultores sobre as plantas doentes enviadas a estudo, ensinando-Lhes os meios de combater as molestias;
·
4•, .promover experiencias de natureza scientifica, com as
madhinas de todos os modelos e systemas, no intuito de estudai-as não só sob o ponto de vista mecanico, como sob o de
~rabalho util;
5", submetter todas as machinas agrícolas a um exame technico, para lhes garantir as boas qualidades e lhes indicar a
m~lhor applicação;
6", dar parecerrs e proceder aos exames determinados pelo
ministro.
C~PI1TULO

II

DOS CURSOS E 1\IEIOS PARA SUA EXECUÇÃO

•Art. 5.• Os cursos da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinaria serão theorico-praticos e comprehenderão:
um curso para engenheiros agronomos, em quatro annos;
um curso para veterinarios, tambem em quatro annos.
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Art. 6.• Os cursos deverão satisfazer aos seguintes preceitos:
1", instruir os alurnnos na execução das differentes applicações de cultivo, trabalho do solo, sementeiras, colheitas, conservação e utilização dos productos;
2•, educar os alurnnos; .
a) na execução das differentes operações, no manejo e_
montagem das rnachinas e utensílios agrícolas;
b) na cria, alirnentaçã;a e engorqa dos anirnaes e nos cuidados exigidos para com os mesmos;
.
c) nos trabalhos relativos á transformação industrial dos
productos agro-pecuarios;
d) nas questões referentes ás enfermidades que prejudicam a agricultura e a criação .
.Al't. 7 .• Para execução dos preceitos indicados e para o
bom desempenho e utilidade do ensino, deverá a Escrola dispôr
do seguinte :
1•, um pavilhão para deposito de rnachinas agrícolas
aJrados, capinacteiras, ceifadeiras, serneadeiras, grades, etc.
2•, urna bibliotheca agrícola;
3", um laboratorio c;hirnico, destinado {ts analyses de
terras, aguas, prOduclos da induslria agrícola e pecuaria;
4•, um gabinete de micrographia, constituído com os elementos necessarios para o estudo das enfermidades dos anirnaes e das plantas;
5•, um gabinete de physica, dotado com os apparelhos e
utensílios indispensaveis ao ensino agrícola;
6•, um .museu agrologico, constituído por amostras de
rochas e terras, convenientemente classificadas, com os respectivos nomes comrnuns c scientificos e indicacão de sua
importancia agrícola, e uma collecção de adubos chirnicos r
organicos e de correctivos;
7•,. UU?- museu constituído de sementes e productos agropecuarws;
s·, um museu eom exemplares de fauna e flora, classificados de ac.cÔ'rdo eom as suas importancias e utilidades
agrícolas;
g•, uma officina de ferreiro c carpinteiro para uso da Escola e pratica dos alurnnos;
10", dcpendencias proprias de uma propriedade agrícola,
taes corno estabulos, coe!Jei'ras, leiteria, gallinheiros, colmeias,
pocilgas, etc. ;
11 ", anirnaes das especies bovina, cavallar, suína, ovina,
etc., para estudos dos alurnnos e pratica de criação;
12•, viveiros de arvores fructiferas e de ornamentação e
de plantas forragciras e rnedicinaes;
1.1", ·campos de demonstra~ fio para estudo dos diversos
JH'Oct·ssos de culturas;
1 \", um gabinete de allaf.omia;
1G", um laboratorio de physiologia c histologia;
1()" um gabinete de microbiologia c parasil.nln[!:ia;
1/": um gabinct~ d~ obsletricia;
IR", um hospital d1) <'linieas, lahr.~t·alol'i,,~ ~" plinrr11aeia;
lH", um pav;Ihão de isolamento;
20", um gabinete de topographia.
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GM'ITULO UI
DAS MATERIAS DOS CURSOS

aão:

!&rt.

s.•

As materias que constituem os CU'rsos da Esoola

Curso de engenharia agronomica
I_: Sciencias physicas e mafihep1aticas fundamentaes:

algebra, geometria e trigQnometria;
physica.
li~ Sciencias_ chimicas fundamentaes:
a) chimica geral;
b) chimica organica.
III -'Sciencias naturaes fundamentaes:
a) nocões"'de geologia e mineralogia;
b) botanica e zoologia.
IV- .Sciencias mathemn,ticas e physicas applicadas:
a) mecanica .geral e agrícola; resistencia de materiaes;
b) topographia;
c) hydraulica;
d) construccões ruraes;
e) electricidade;
f) desenho.
·
V- iSciench.s chimicas applicadas:
a) chimica agrícola;
b) chimica analytica.
VI- Sciencias naturaes applicadas:
a) agricultura geral e especial;
b) pathologia vegetal; ·
c) zootechnia geral c especial.
·VII- Sciencias industriaes (technologia agiricola) :
a) industrias do leite;
b) industria do assucar;
c) industria das feculas;
d) industria dos oleos;
e) industria da distallacão.
VIII- Sciencias economicas fundamentaes e applieadas:
a) economia rural;
b) contabilidade agrícola;
c) estatística agrícola·.
a)

b)

Curso de veterinariti
I - Sciencias naturaes, physicas e chimicas applicadas:
a) botanica;
b) zoologia;
c) physica;
d) chímica.
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II- Sciencias naturaes applicadas:
a) anatomia descriptuva;
b) histologia;
c) pbysiologia;
d) lffiicrobiologia;
e) zooteohnia;
f) agronomia
UI- Sciencias de applicação:
a) pathologia medica e cirurgica;
b) therapeutica;
c) clinica medica e eil'tirgiea;
d) policia sanitaria.
§ 1.• As materias nnumerada:; se lli;,;Lribuem pelos armos
c cadeiras seguintes:
J• anno
(Comunnn ao engenheiro agronomo e ao veterinario)

Algebra, geometria c tr igonomelria.
Physica experimental.
Chimica geral e inorganica; analyse chimica.
Chimica organica e biologica.
Aula- Desenho geometrico.
P.ratica- Horticultura e jardinocultura.
A primeira cadeira e a aula de desenho são privativas do
curso' de engenharia agronomiea.

( Commum ao engenheiro agro no mo e ao veterina.rio)

,.Botanica ;, morphologia c physiologia vegetaes.
;l;oologia geral e systematica.
, Anatomia descriptiva dos animaes domesticas.
Noções de mecanica; · topographia; estradas de rodagem e
caminhos vicinaes.
Histologia.
'Aula- \Desenho topographico.
A cadeira de noções de mccanica, topographia, estradas de
rodagem e camin'hos vicinaes é privativa do curso de engenharia agronomiea l' a de ltistologia é privativa do curso de
veterinaria.
3" anHo do cu1·so de engenharia agronomica
No~:ões de mineralogia e geologia agrícolas.
Hotanir.a systl~matica; estudo das principaes molestias das
plantas uteis ( l'(•strkt.o ú pllyf.opathologia) .
Entomologi:l agrieola.
·Agricultura geral e espeeial; contabilidade.
Aula- Desr-nho organographico.
Pratica- 'Piantac.õcs, analyses de terras e de forragens,

trabalhos de i rri;:ra(:ãn c dt·rmtgPm.
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3• anno do cw·so de veterinaria
Hotanica systematica.
l'hysiologia geral e espccia~
Microbiologia e parasitologia dos animaes domesticos.
"\natomia o histologia pathologicas.
Pathologia medica.
A parte relativa ,á botanica systematica ô commum aos
cu•t·sos de engenharia agronomica e de vcterinaria .
.-fo anno do curso de cnaenharia ay1·onomica

7-ootechnia geral e especial; exterior dos animacs domesticos; alimentação.
Industrias agrícolas.
Construcções ruraes c hydraulica agrícola.
Aula- nesenho e proj ectos de construcções ruraes e hydraulica.
Pratica- Trabalhos em estabulos, cavallariças, pocilgas,
etc.
4" anno do curso de veterinaria
Thcrapeutica, pharmacodynamica c toxicologia .
•Pathologia cirurgica, molestias do pé do cavallo, operações c apparelhos, obstetrícia.
Hygiene c policia sanitaria animal.
§ 2.• •Além do ensino das materias, acima, haverá, no
curso de veterinaria, duas clinicas, que serão leccionadas nas
respectivas enfermarias da Escola r, cuja frequencia será obritoria para os alumnos do 3" c do .i" anno:
a) clinit·a medica c propedeutica;
b) clínica eirurgica o propedeutica.
§ 3." Para os alumnos do 4" anuo do eurso de vetcrinaria
havert't semanalmente uma aula sobre a arte do ferrador.
CAPITULO IV'
DO ENSINO g SU.\ DUR.\ÇÃO

Art. !J.• O caracter· do ensino minisVrado na Escola será,
quanto possível, rx,wrimental; assim, as lições serão dadas
no· montf'tlto rm que se executem üs trabalhos praticos, quer
sobre o terreno, quer nos laboratodos e officinas ou fabricas .
•As lições tenderão a dar exclusivamente a razão dos trabalhos praticos que se oxct~utam, de maneira que o alumno
possa formar um critorio proprio, relativo á natureza c desenvolvimento das explorações agrícolas e pecuarias.
Art. 10. O Pnsino do eada uma das ma terias dos t~ursos
da Escola ser1á, ao mesmo tempo, thcorico c prattco e obedeeet•1í ao seguintP:
1 o, as lições theoricas <>onstar·ão da prelecção feita pelo
lente durante uma 'hora, acompanhadas tanto quanto possível
de demonstrações e dE~ oxposição oral feita pelü alumno durante meia hora. Estas lic;:ões serão, por semana, em numero
õe tres para cada materia;
Poder Executivo- 1916- Voi. II.
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zo, as lições praticas consistirão principalmente em exercieios de analyses chimicas bacteriologicas, ensaios de classifi!'acão dn plantas e herborização; preparações, ao microscopia,
de hi,;tologia e nosolü~.;'l vegetacs; observações meteorologicas
c exames de solos :lf' .co las; execução de proj ectos, plantas,
nivelamentos e desen1103 topographicos c de machinas; pro.i ectos de açudagem e in igação; trabalhos -culturaes no -campo;
cxercicios de enxertia, podas, empas, cxperiencias, estudos,
ensaios, manipulação e fabrico do assucar, alcool, oleos, manteigas, queijos, etc.; reconhecimento e preparo de pensos
para animaes, estudos das raças pecuarias, preparações, da
anatomia normal e pathologia; trabalhos de physiologia e
microbiologia pratica, de operações e cirurgia veterinaria;
exa;mes toxicologicos, ensaios de clínica medica e cirurgia,
exemplificação de modelos de administração agrícola, etc.
Art. 11. As lições praticas durarão duas horas cada uma,
c o seu numero por semana variará de accôrdo com a importancia da materia.
Art. 1'?. O ensino pratico será effectuado nas salas de
estudo, nos gabinetes, nos museus, no !aboratorio chimico, nos
campos de experiencia, no hospital veterinario e em outras
dependencias da Escola c em estabelecimentos estranhos a
esta, taes como fabricas de industrias ruraes, matadouros e
propriedades agrícolas.
Art. 13. A duração do anuo escolar será de dez mezes,
principiando a 1 de fevereiro e terminandt~ a 30 de novembro.
'Art.14. Os programmas das disciplinas, nas diversas
cadeiras, tanto para lições t~eoricas como para as praticas,:
serão elaborados pelos respectivos lentes e professores e submcttidos a uma commissão de revisão, encarregada de har. . .
monizal-os com o plano geral do ensino.
Paragrapho unico. A com missão revisora dos programmas
será composta do din•ctor da Escola e de tres lentes designados
11ela ,congregação.
Art. 15. Os programmas, depois de revistos pela commissão, a que allude o art. 1 í e de approvados rm congregação,
serão enviados :í Dirf'ctoria Gemi lle ·Agricultnm da Secretaria de Estado.
Art. 16,. 10 hora rio· das lições throricas e praticas ser;í!
elaborado pela congrrgação, obedecendo ao principio de funccionarem, tanto quanto possível, as aulas theoricas pela manhã
c as praticas á tarde.
Art. 17. ,As notas de aulas serão dadas de O a 10.
CAPITULO V
DA AD11HSSÃO DE ALUMNOS

Art. H!. A admissão no curso de engenharia agronomícai
como no r! e vrtrrinaria obedecerá ás mesmas condições.
1:\·rt. : g . .Os rcqurorimentos para admif\são de alumnos de. vrrão sPr apresentados ao dircdor da Ef\cola, do dia 2 ao
dia 15 de janeiro, aeompan~1ados dos seguintes documentos:
1", ePrtidão de idade ou documento equivalente que prov~
ter o candidato a idade mínima de 15 annos:
2°, attestado de que foi vaccinado e não soffre. de mo ..
lestia contagiosa.
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Art. 20. !Para a matricula no 1• anno, deverão os candidatos obter approvação nos exames, a .que serão submettidü;s,
das seguintes fuaterias: portuguez, francez ou inglez, arithmetica, algebra aLé equações do 2" gráo, geometria plana,
historia e chorographia. do !Brazil e noções de sciencias physicas e naturaes.
Art. 21. ,os alumnos pagarão 15$ no acto da matricula e
120$ em quatro prestações durante o anno lectivo.
,Paragrapho unico. ·.\s prestações serão pagas adeanta.damente.
Art. 22. Consideram-se matriculados os alumnos que
houverem sidp approvados nos exames de admissão e satisfeito as demais exigencias deste regulamento.
Art. 23. ·São alumnos ouvintes aquelles que se inscreverem para acompanhar qualquer dos cursos ou professar urr.a
ou mais disciplinas relativas a cada um delles, submettendo-se
ao mesmo regimen dos matriculados.
,paragrapho uni co. Os alumnos ouvintes serão escolhidos,
de preferencia, dentre os candidatos á matricula que não tiverem sido approvados em todas as ma terias.
Art. 24. Se ri 'facultado aos candidatos á matricula reprovados em uma ou duas ma terias ouvir as aulas do 1• anno
do curso e ·requerer exame vago das respectivas disciplinas,
ao ,qual só poderão ser submettidos depois de approvados na
restante materia dos exames de admissão.
:Art. 25. Ficam dispensados do exame de admissão e com
direito á maricula no 3• anno do .curso de veterinaria os
medicos diplomados por qualquer das faculdades da Republica, officiaes, ou reconhecidas officialmente, devendo, antes
de prestar os exames desse curso, submetter-se aos da cadeira
de anatomia descriptiva dos animaes domesticos.
Paragrapho unico. · Os agronomos diplomados pelas Escolas 1\'fédias da Bahia e de Pinheiro ficam com direito á
unatricula no 3• anno do curso de engenlharia agronomica, dispensados dos exames das materias j·á feitas nos cursos das
mesmas Escolas.
:Art. 26 . .Serão admittidos gratuitamente á matricula até
10 alumnos, tirados entre os candidatos que, nos exames de
admissão, tiverem sido approvados com distincção ou plenamente em todas as materias ou obtido maioria de notas plenas.
CAPT!TULO VI
DO REGJMEN ESCOLAR

L\rt. 2i. O regimon da Escola é o de externato, com frequencia obrigatoria ás aulas, exercícios e trabalhos praticos.
Art. 28. :Os alumnos têm os deveres seguintes: <u
1•, comparecer a todas as aulas e traba~hos praticos de
laboratorios, de campo ou de officinas nos dias e horas marcados, independentemente de qualquer aviso;
2", tomar notas diarias e detalihadas de todas as lições
theoricas e praticas;
3", apres::TJ.tar relatorio todas as vezes que os seus superiores julgarem necessario;
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'1", r·xeeular lodo P qualqurJ' set·Yiço inllercnll' á l)['()fi;;são do agricultor 011 do vcterinario, segundo o respectivo
curso, a juizo do director;
5o, observar fielmente todas as disposições do regimento
interno da Escola e do Posto ZootPchnico;
fi", manter a maxima L'Ompustura c respeito durante as
aulas c rm .qualquer de!)Cndencia do estabelecimento;
7°, prestar contas sobn~ 'todo material de laboratorio, de
campo ou dP officina que lhes seja confiado;
8°, fiscalizar a execução de qualquer trabalho agrícola
ou construeção rural por designação do lente ou do director;
!)", submetter-st~ mensalmente a uma sabbatina rscrivta
ou pratica de todas as lições antrriot'mente dadas;
10°, fazer por eseripto qualquer representação ou pedido
que tenha de ser· dirigido ao din~ctor.
,\rt. :!Ç). :'llruhum alumno, na ausencia do lente. substituto
ou preparador da l'adrira e sem autol'ização ou ordem do dil'l'l'tor, podet~ú permam•epr nos la!Joratorios, sem a vresenca
do ronscrvador.
1.\rt. 30. 'O alumno qup drr tl'inta faltas, sejam quacs
forem os motivos, perdcrü o anno.

CA PlTULO VII
DOS EX.DlES

..\I'!. 31 . \Os <~xanws gcracs da Escola serão rpalizados
uma ~<Í t'poea do anno u iniciados uma semana depois do
eucel'rarrlento dos cursos.
Art. 3:2. 10 alumuo que não tiver obtido, no respectivo
auno, miédia suvet·ior a cillCn pontos não serú submcttiuo a
exame.
Al't. 3:~. HaYeJ1iÍ para ea da ma teria tres provas -pratiea, cscripta c oral- que se cffcctuarão na ordem indicada
neste artigo.
Art. 3L ~\ Jll'oYa !ll'atira sr•r:'t Plimina!ot·ia, em cada materia.
,_\rt. 35. :Os PxamPS- Rnrão feitos por cadeira ou aula c
lle ae1·úrdo eom os l'PspectiYos progt'ammas c não podet·ão
refcrit·-sr sinão a assu.mptos l!'dmieos ou pratieos que tenham sido ensinados.
Art. 3li. Cada mrsa Pxaminadom ser-á eonstituida por
tres mcmbt·os <' Jll'Psidida velo dor·r1JtP de categor·ia mais elevada ou, Sl'ttdo todos d<' egual, velo mais antigo, a quem cabe
resolver as quPslõ<~s de ordem que se suscilarem durante
os Pxamcs P eommunicat· ao direetor qualquer· irregularidade
occorrida nos mesmos.
Paragl'a]lhn unko. O lcntP. o substituto, o professor ou
o preparador da matPI'ia de exume serú nm dos membros
da mesa.
At't. 37. Cahn ú mPsa examinadora iudil'at· ao dirPefot·
o numero de examinandos que devam constituir cada turma.
,,\,rt. 38. As JWOYas vraticas e oraes serão vu!Jiieas, e
as escriptas feitas a portas fer,hadas .
.\rt. 3!). O julgamento dos exames scl'á J('i[o pot' Yotução nominal f~ em rPlação a r· a da matcria, separadamente.
·Art. 40. Scni eonsidcrado reprovado o alumno que não
obtiver 'ITiaioria de votos favoraveis; approvado plenament~
Plll
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o ,que, conseguindo essp resultado, o obtiver tambem em segunda votacão, a que immediatamente se procederá; approvado rom distinccão o que fôr proposto por qualquer
membro da mesa P em nova votacão obtiver todoR os votos
favoraveis. Nos outros casos de ,julgamento, o alumno será
approvado simplesmente.
Art. H. Os gr1áos de 1 a 5 correspondem a simplesmente,
os de 6 a 9 a plenamentP e o gráo 10 a distincção.
I

CAPITULO VIII
DOS DIPLOl\fADOS E DOS PREMIOS

tArt. .1:2. Os ai umnos, conforme o curso que concluírem,
receberão o diploma de engenheiro agronomo ou o de veterinario.
Art. -1.3. Os diplomas de que trata o artigo anterior serão
assignados pelo director e pelo secretario da Escola e feitossegundo os modelos quo forem propostos pela congregação c
approvados pelo ministro.
Ar~. 44. Aos alumnos .que não concluírem o curso, tendo
sido approvados em parte delle, será concedido um certifirado em relação ás ma terias em que obtiveram approvação.
Art. 45. 1:\o alumno mais distincto em todas as materias
do eurso serão offerecidas as seguintes vantagens:
1", ser preferido quando, Pm concurso para o provimento
de cargo de sua l'Spl'cialidadr, no ministerio, obtiver classifieação em prinwil·o Jogar;
~", direito a premio de viagem ao estrangeiro, no valor
de 4 :200$, ouro, afim de aperfeiçoar seus conhecimentos
scientificos sobre a especilidade que houver adaptado, do curso
respectivo.
'
Art. 46. 'A duração da viagem de estudos será, no maximo, dr dous annos, recrbcndo o alumno, adeantamente, na
orcasião dP partir pa m o ps trangPiro, metade do premio arbitrado.
Art. ·47. iO alumno premiado, ao regressar . da viagem,
apresentar'á á congregação um relatorio sobre o assumpto préviamentc Pscolhido pela mesma.
Paragrapho unieo. A eongr·egar:ão, examinando o relatorio, dará parecet· sobn• o Fwn valor c sobre o aproveitamento
revelado pelo seu autot·.
Art. ,í8. A quota restantq do IH'emio de Yiagem sómente
será r1aga si fôr JavOl'avd o parecer emittido pela congregação
nos tm·mos do paragrapho unico do art. 47.
Art. ·49. ;Os alumnos que mais se distinguirem nos cursos
poderão ser aproveitados como auxiliares nos diversos serviços do 'Posto c da Eseola, a juizo do directàr.
CAPITULO IX

'-

D.\ .\Dl\liNISTB.\Ç.\0 DA ESCOLA

Art. 50. A Escola será administrada por um director, de
confiança do ministro e que será o mesmo do Posto Zootechnico Federal de Pintheiro ou um dos lentes da Escola.
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51. ct\ Escola terá o seguinte pessoal administrativo:~
i director;
i secretario-bibliothecario;
i escripturario;
i medico;
1 pharmaceutico;
4 conservadores;
i mestre de officina de ferreiro;
1 mestre de officina de carpinteiro;
i porteiro-continuo;
3 bedeis;
3 serventes.
Art. 52. Incumbe ao director :
1", fazer observar o regulamento o o regimento interno·
da Escola;
2", fiscalizar a rxecução dos programmas dos cursos e os
diversos servi~os da Escola e inspcceionar as aulas, gabinetes,
laboratorios o mais in,lallações, velando pela ordem e disciplina;
3", transmittir ao ministro, devidamente informados., os
requerimentos o quaesquer renla.mações do corpo docente, do
pessoal administmtivo e dos alumnos;
4", autorizar, mediante despacho, as matriculas dos alumnos c as certidões quo tiverem do ser extrahidas dos livros
lle assentamento da Escola;
5", assignar todos os actos do expediente o contabilidade
da Escola que dependerem da sua assignatura;
6", encaminhar aos lentes, substitutos, professores e preparadores as consultas fr.itas á Escola, em relação ás materias
dos cursos;
7", promover conferencias sobre assumptos praticos que
interessem á agricultm·a e veterinaria, propondo ao ministro
os lentes, substitutos ou preparadores que as devam realizar;
8", rubricar os livros destinados á escriptura·ção da Escola, inclusive dos laboratorios, gabinetes e mais installações;
9", promover a collaboração dos lentes, quer no Boletim
do ministerio, quer no bóletim semestral de .que trata o artigo 89;
10, nomear as commissões cuja escolha não seja da alçada
do ministro, inclusive as das bancas examinadoras;
11, examinar as contas de .fornecimentos e visal-as para
serem remettidas á Directoria Geral de .Contabilidade da Secretaria de Estado, depois de convenientemente processadas
pelo secretario-bibliothecario;
12, elaborar o orçamento annual da Escola, rubr:· ar os
pedidos de despeza e solicitar do ministro a importani.-"a Decessaria para as despezas de prompto pagamento durante o
mez;
13, suspender os funcciona.rios e empregados, em conse...
quencia de falta disciplinar, até 15 dias;
14, nomear c demittir os serventes e o pessoal operario e
subalterno;
15, apresentar ao ministro, além das informações que lhe'
cabe dar periodicamente, um relatorio annual sobre os trabalhos da Escola e os factos nella occorridos;
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'f6, tomar as providencias urgentes que julgar convenientes para regularidade dos servicos da Escola, submettendo-as immediatamente iá approvação do ministro;
17, presidir as mesas examinadoras em que tiver de funccionar;
18, convocar e presidir as -sessões ordinarias e extraordinarias da congregação, providenciando para que as mesmas
se Tealizem sem interrupção das aulas e de outros serviços,
salvo caso excepcional.
Art. 53. O director é superior hierarchico de todos os
funccionarios da Escola.
IArt. ;54. O director residirá no edifício da Escola, quando
isso lhe convier ou fôr determinado pelo ministro, sendo, entretanto, obrigatoria a sua presença no estabelecimento durante
as horas do expediente.
Paragrapho uni co. Si as funcções de director da Escola
forem exercidas pelo director do Posto Zootechnico, fica a
esto a escolha para residir no alludido edifício ou no deste
ultimo estabelecimento.
Ar~.
55. Ao secretario-biblioUhecario comP(lte:
f", fazer a correspondencia da Escola de c~formidade
com as instrucções do director, mantendo em boa ordem as minutas, bem como os avisos, officios e demais papeis;
2", escripturar todos os livros concernentes ao serviço
da Escola;
3", extrahir certidões, processar contas, informar petições e outros papeis, que lhe forem distribuídos pelo director,
organizar editaes e, em geral, executar todo serviço de escripta e redacção official de que o director o incumbir;
14•, desempenhar as funceões de secretario nas sessões da
congregação; .
5•, fiscalizar o serviço dos conservadores;
6•, catalogar e ter sob sua guarda todos os livros da bibliotheca, velando pela boa conservação dos . mesmos.
·Art. 56. Lo\o escripturario incumbe:
1•, auxiliar o secretario-bibliothecario em todos os seus
trabalhos;
2•, zelar a bibliotheca;
a•, substituir o secretario-bibliothecario em todas as suas
faltas e impedimentos.
Art. 57. Ao medico cabe:
1•, ter sob sua guarda e responsabilidade todo o material
existente em seu gabinete;
2•, dar, todo dia em horas designadas préviamente, consultas ao pessoal da Escola e do Posto Zooteohnico e attender,
fóra desse horario, a chamados urgentes do mesmo pessoal;
a•, fiscalizar a hygiene que deve ser observada na Escola,
levando ao conhecimento do director as faltas encontradas e
requisitando as diligencias que julgar necessarias.
Art. 58. Ao pharmaceutico incumbe:
1•, ter sob sua guarda e responsabilidade todo o material
existente na pharmacia;
2•. fazer toda a escripturação concernente ·á entrada e sabida desse material, apresentando quinzenal ou mensalmente

522

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

§ 2." Aos professoreR incumbe executar os trabalhos de
suas aulas, observando fielmente as deliberações da congregação om tudo que l-hes fôr attinentc.
L-\rt. 67. lAos pn~paradores cabe:
1o, substituir os lentes das respectivas cadeiras em seus
impedimentos;
2°, leccionar theorica e praticamente parte das ma terias
das cadeiras, conforme indicação dos respectivos lentes approvada pela congregação;
3°, auxiliar os lentes nos trabalhos praticos das cadeiras c
nas excursões scientificas;
4°, preparar e dispôr o material necessario ás demonstrações praticas e óR investigações dos respectivos lentes;
ú", acompanhar os alumnos nas aulas praticas, instruil-o.:;
no manrjo dos imtnmwntos r guial-oR nos exercícios praticos;
6°, fazer catalogar pelos consrrvadorcs os objectos dos
gabinetes ou laboratorios, .que deverão ser dispostos na melhor
ordem c mantidos em verfeito estado de conservação;
7°, cumprir o qur lhcR fi\r indicado prlos lentes, relafivarncntc ús drmonstra~ões praticaR;
Ro, fiscalizar os trabalhos a cargo dos alumnos.
1Art. 6R. O lente, substituto, professor ou preparador que
faltar oito dias consecutivos :ls anlas, srm participação escripta ao direc.tor, incorrerá, ipso facto, na pena disciplinar
de suspensão do cxcrcic.io por 1f> dias. ·Findo este prazo, si
não comparrcrr ao srrviço, srr:í rxonerado, por abandono de
rmprego.
Art. '60. !O docente que, no prazo de 30 dias, contados da
publicação do acto no Diario Of(icial, não tomar posse da
rrsprctiva cadeira incorrerá na perda do cargo.
1.'\rt. 70. As faltas dos docentes serão computadas pelo
numero de aulas a que. forem obrigados, de modo que o desconto dos vrncimentos seja proporcional ao numero de aulas
qnc lwnvPI"em drixado de dar.
CAPITULO X,I
DA CONGREGAÇÃO

Art. 71. A congregação da Escola Superior de Agricultura c Medicina Veterinaria será constituída pelos lentes cathcdraticos ou contractados. os substitutos r os profPssores dos
cnrsos c presidida pelo dircctor.
'Art. 72. Compete lá congregação:
1 o, discutir r approvar os programmas dos cursos e deliberar sobre as modificações a introdm:ir nclles, como nos
metlhodos e processos de ensino;
2°, elaborar o horario das aulas c dos exercícios praticos, assim como os dos exames;
3°, eleger as commissões de exames e de concurso c outras
que forem necessarias ao ensino ou servico escolar.
IArb. 73. A' congregação é facultado dividir as materias
constitutivas de cada uma das cadeiras e distribuil-as pelos
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respectivos lentes, substitutos e professares, tendo em vista :i
coordenação didactica das mesmas.
Art. 7 4. A congregação se reunirá ordinariamente pará
approvar os programmas dos ·cursos, elaborar os lhorarios e
eleger commissões de exa;mes e extraordinariamente nos demais casos e sempre que o director reputar conveniente, inclusive a requerimento de um lente ou professor cujas razões
justificativas sejam acceitas pelo director.
L<\rt. 75. A congregação só poderá funccionar ·com a presença de mais de metade dos lentes, substitutos e professores
em exercício, salvo o caso de sessão solemne, em que se poderá
reunir com qualquer numero,
Art. 76. A convocação para as sessões da congregação
será feita com a antecedencia mini.ma de 24 horas, por meio
de officio do director, rm que será declarado o fim da reunião.
Art. 77. Não' comparecendo, até 30 minutos depois da
'hora fixada, a maioria dos lentes convocados, o director fará
lavrar uma acta, L]ue assignará com os presentes .
.Art. 78. Durante as sessões da congregação deverá ser
mantida toda a urbanidade, que permitta estabelecer-se entre
os respectivos membros a unidade de vistas necessaria a uma
acção conjuncta de seus esforços na solução das questões, em
beneficio dos traba1hos escolares.
Art. 79. Aberta a sessão, o secretario procederá á leitura da aeta da sessão anterior, que, depois de discutida e
approvada, será assignada pelo director e pelos presentes. Em
seguida o director exponá, em resumo, o objecto da reunião
e, para discutil-o, concederá a palavra ao lente que a pedir,
o qual não poderá fallar mais de duas vezes nem exceder de
15 minutos cada vez, qualqurr· qne seja o assumpto da discussão.
Art. 80. O director terá, além do seu voto, o de qualidade e, como todos os presentes, não poderá deixar de votar.
,Art. 81. O lente, substituto ou professor que, sem justo
motivo, a juizo do director, abandonar a sessão ou deixar de
comparecer a esta, será considerado ausente, para todos os
effeitos.
Art. 82. As sessões da congregação poderão ser pelo director adiadas, quando necessario, ou suspensas, no caso de
alteração da boa ordem nas discussões ou no de occm'rencia
grave durante estas, sendo os factos anormaes levados ao conhecimento do ministro.
CAIPITULO XII
DAS CADEIRAS

•Art. 83. As cadeiras qur eonstituem os cursos da Esf:iola
são as seguintes:
1• cadeira- Algebra,geometria e trigonometria;
2• cadeira _,Physica exper~mental;
3" cadeira- Ohimica geral e inorganica;
4• cadeira- Chimica organica e biologica;
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5• cadeira- iflotanira,

morphologia c physiologia ve-

6" cadeira -\Botanira systematic'a, estudo das principacs
molcstias das plantas uteis (restricto á .phytopathologia);
7" cadeira- Zoologia geral r Rystematica;
s• cadeira- Entomologia;
9" cadeira-rAnatomia descriptiva dos animaes domesticas;
1 o• cadeira- Histologia;
11• cadeira- Mineralogia e geologia agrícola (nocões);
12" .cadeira- Physiologia geral e especial;
13• cadeira -'.Microbiologia c parasitologia dos animaes
domesticas;
111" cadeira- Anatomia e histologia pathologica;
15" cadeira- Paill10logia e clínica medicas;
16" cadeira- Thcrapeutica, pharmacodynamica e toxicologia;
li" radPil'a- ·Pathologia c rlinira rirurgieas; rlinica ohsl.drica;
18" cadeira- Hygiene e policia ,;anitaria animal;
19" cadeira~ Zootec'hnia geral c espeeial; rxterior dos
:mi.inaeR domestiroR (' alimrntação;
20" cadrira- Gonstruec;ões rm·aes, hydraulica e agrícola;
21 • rac\Pira- No(:ÕP~ de mer·anica, topographia, estradas
de rodagem c raminhoR viein:ws.
22• cadPira- •Agricultura geral c especial; contabilidade;
23" cadeira- Industrias agri'Colas.
L\.rt. RL As aulas de drscnho de topographia, construcções
e hydraulim serão dadas pelos !Prttes das cadeiraR respectiYas.
CAPITULO XIII
DO PnOVIl\TF.NTO D.\S C,\DE!nAS

:Art. 85. As vagas, qu<' forem orcorrendo, de lentes,
substitutos e professores serão providas mediante concurso,
salvo no raso de se recorrer a P!'\pceialistaR estrangeiros, contractados, c t·es,witados os dirPito::; adquiridos pelos aet.uaes
substitutos.
,Arh, SG • .O concurso de que trata o art. 85 se realizará
por m~>io de provas publicas, nas condi(:ões por que se regulam
oR concursos nas demais Pscolas superiores do paiz.
C,\J>.JTULO XIY
Dlf:;!>OSTÇÕES Dl\'EHS.\S

'Art. 87. 10 ministeo podCl'á alterar a durac;ão do periodo
escolar, sob proposta do dirPctor da EBcola.
Art. 88. Qualquer das cadeiras dP zootechnia e agricultura poderá S<'r exercida pelo dii'ector do Posto Zootechnico,
que gozaná de todas as vantagens e regalias dDs demais lentes,
não podendo, porém, accumular· vencimentos.
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rArt. 89. Será publicado semestralmente, organizado pelo
dircclor, um boletim do movimento da Escola, contendo monographias e outros trabalhos, inclusive noticias e conselhos
. ou avisos, sobre assumptos inherentes ás materias cursadas
na Escola.
Paragrapho unieo. E' obrigatoria a collaboração dos
lentes, substitutos e praparadores.
Art. 90. O director, sem autorização do ministro, não
poderá ausentar-se da ééde da Escola por mais de cinco dias.
Art. 9·1. Em seus impedimentos, o director será substituído pelo lente que o ministro designar, e, em falta de designação, pelo lente effectivo mais antigo que se achar presente.
Art. 92. ü director do Posto ZooteCihnico ou o lente,
quando director da Escola, perceberá, além dos seus vencimentos, a gratificação mensal de 500$000.
Art. 93. t.\s funcções de direetor da Eseola não inhibirão
do cxercieío do rr~pcetivo cargo o funccionario que as desempenhae.
Art. 94 .Os alunmos ora matl'iculados no zo e 3° anno da
Escola da Agricultura de Pinheiro continuarão a cursai-os, de
accôrdo com o presente regulamento.
Art. 95. São considerados validos os exames antenOl11n{~nte feitos pelos alumnos da Escola de Agricultura de :Pinhci r o a que se refere o art. 91.
.\rt. 96. O pessoal da Escola Superior de Agricultura "'
Medicina Veterinariu prrceber<á os vencimentos constantes da
tabella annexa.
rArt. 97. Aos docrnt!'s da Escola serão concedidas pa;o;-·
sagrns de ida e volta nos dias em que forem obrigados a comvareeer ao estabelecimento.
Art. 98. rSão extensivas á Escola, na parte que lhP ftJt'
applicavel e não contrariar· estP regulamento, as disposições
constantes dos arts. 37, 50, 51, 53, 5 í, 56 a 84, 91 e 95 a 98
do regulamento approvado pelo decreto n. 11. ·í36, de 13 de
janeiro de 1915.
Art. 99. rAs duvidas que se suscitarem na execução do
presente regulamento serão resolvidas por decisão do ministro.
Rio de Janeiro, ~9 de março de 19W.~José Ru{ino Bescrl'a Cavalcqnti.

Tabella de vencimentos a que se refere o art. 96 do presente
regulamento
Ordenado

Direclor ............ .
Lente •..............
Substituto .......... .
Professor de desenho.

í00$000
í 000$000

l),

i OOO!J;OOO

Gratifica.<,'fio

6:000$000
3 200$000
2 000$000
2 000$000

Total

6:000$000
!):600$000
6:000$000
6:000$000
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..........

!Preparador
3:600$000
Bccrctario
bibliothecario ............
4:000$000
t\Icdico ...............
4:000$000
Pharrnaceutico .......
3:200$000
Escripturario .......
2:1400$000
Conservador .........
2:000$000
Mestre de officina ....
2:000$000
·Porteiro-continuo ....
2:000$000
Bedel ...............
1:600$000
Servente (salario rnensal de 120$000) .. ' . . . . . . . . .

-

1:800$000

5:400$000

2:000$000
2:000$000
1:600$000
1 :200$0,00'
1:000$000
1:000$000
1:000$000
800$000

6:000$000
6:000$000'
4:800$000
3:600$0'00
3:000$000
3:000$000
3:000$000
2:1100$000

.........

1:440$000

OBSERVAç,\.o- Os lentes c funccionarios das antigas Escolas Médias ou Theorico-Praticas da Bahia e de Pinheiro
que forem aproveitados na Escola Superior de Agricultura e
Medicina Vcterinaria de .que trata o presente regulamento
sá terão as vantagens desta tabella a 'partir de 1 de janeiro
de 1917, percebendo até então os vencimentos que ora lhes
competem.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1916\- José Rufino R e-

serra Cavalcanti.

DECRETO N. 12.013- DE 29

DE MARÇO DE

1916

Crêa uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Rio
Bonito, no Estado de Goyaz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
. para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Rio Bonito, no !Estado de Goyaz, urna brigada de infantaria,
com a ·designação de 43", a qual se constituirá de tres batalhões
do serviço activo, .sob ns. 127, 128 e 129, e de um do da reserva,
sob n. 43, que se organizarão com os guardas qualificados nos
distriotos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1916, 9-5" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESL.\U BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. i2.0i4 -

DE

52'1

29 bE. MARÇO DE Ui6

Dá novo regulamento á Brigada · PoliciaÍ do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 7", n. III, da lei numero 3. 089, de 8 de janeiro do oorrente anno, e de accôrdo
com <l disposto no art. 3" da mesma lei, resolve que na
Brigada Policial do Districto Federal se observe o regulamento que a este acompanha, assignado pelo ministro de
Estado da Justiça··~ Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 29 de março de !916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

Regulamento a que se refere o deoceto n. 12.0!4, de 29 de março
de 1916

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. f.• A Brigada Policial do Districto F·ederal será
constituída de um estado-maior, oontadoria, assistencia do
pessoal, intendencia e serviço de saude, de quatro batalhões
de infantaria, com quatro companhias cada um e de um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões, tudo de accôTdo com os mappas, a:nnexos, de ns. i a 11.
Art. 2." A Brigada estará immediatamente subordinada
ao Ministerio da Justiça e á disposição das autoridades policiaes, para o serviço que estas requisitarem a bem da ordem
e segurança publicas, no Districto Federal.
Art. 3. • Em caso de ·guer,ra externa ou inter,na o Governo poderá utilizar-se da Brigada para auxiliar o Exercito
em operações, dando então aos seus corPQs, si julgar conveniente, a mesma organização dos corpos do Exercito.
CAPITULO II
DAS PROMOÇÕES E NOMEAÇÕES DE OFFICIAEB

Art. 4." As promoções e nomeações de officiaes para
a Brigada serão feitas, por decreto e sobre proposta do respectivo commandante, e as transferencias dos officiaes superiores
e capitães, de uns para outros cargos, por portaria do Ministro.)
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Art. 5. O acc.esso aos postos será gradual c succcssivo,
desde alferes até tenente-coronel inclusive.
Art. 6. Além do de general de brigada ou coronel c-ommandante, os postos da hierarchia militar, na Brigada, são:
0

0

Praças:
Sargento-ajudante ou intendente;
1o sargento;
zo sargento;
3° sargento;
Cabo de esquadra;
:Anspeçada;
Soldado.
Art. 7. As promoções, em todos os quadros de officiaes,
serão feitas, metade, por merecimento, e, metade, por antiguidade.
Art. 8. o As vagas de auditor, com honras de capitão, c
de tenente medico ou dentista, serão preenchidas, por concurso, sendo preferidos, em egualdade de condições, os que
tenham servido c-omo auditores, medicas ou dentistas contraetados ou como internos no hospital da Brigada.
Paragrapho unico. A escolha do Governo recahirá sobre
um dos candidatos classifiiCados nos dois primeiros lagares,
quando se tratar de uma só vaga, ou nos tres, quatro ou
cinco primeiros lagares, quando as vagas forem duas, tres
ou quatro.
Art. 9. o Os veterinarios serão nome~dos pelo Ministro
da Justioa, sobre proposta do commandantC' da Brigada, o qual
exigirá, dos pretendentes ao cargo, documentos comprobatorios das suas habilitações, e, emquanto servirem, terão as
honras de alferes.
Art. iO. As vagas de alferes pharmaceuticos serão preenchidas, mediante concurso, .obedecendo a escolha ao criterio
seguido no paragrapho unico do art. so.
Art. i i. O concurso para a admissão de medicas, pharmaceutioos e dentistas constará, de uma prova pratica, uma
escripta e outra oral, sendo o programma organizado de
accôrdo com as prescripoões do art. i3.
§ i. o Os concur.rentes deverão, no acto da inscripoão, exhibir folha corrida e outros quacsquer documentos que julguem
convenientes, como titulos de idoneidade ou provas de ser.
viços prestados á sciencia ou á Republica.
§ 2. A commissão julgadora será oomposta do chefe do
scrvioo de saude e de quatro medicos no exame dos medicas.
§ 3. o Para o oCOncurso de pharmaceuticos, dois dos medicas serão substituídos pelo capitão e pelo tenente pharmaceuticos, e, para o de dentistas, por dois profissionaes requisitados do Exercito ou de alguma das academias de odontologia.
Art. i2. O concurso para a admissã-o de auditor tambem
constará das trcs provas exigidas no art. 11, sendo a commissão examinadora composta de tres auditores do Exercito
ou da Marinha, requisitados pelo commandante da Brigada,
por intermedio do Ministro da Justioa, c dois tenentes-coroneis da Brigada, cabendo a presidencia ao que fOr mais

Officiaes:
Alferes;
Tenente;
Capitão;
Major;
Tenente-coronel.
0

0

wti~.

·

·
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Paragrapho unico. Na impossibilidade de ser organizada
a commissão julgadora por audito:res militares, no todo ou
em parte o Ministro da Justiça sobre prop_osta do commandante
da Brigada, completai-a-á com pessoas de provada competencia.
Art. 13. Nos concursos devem ser observadas as seguintes prescripções:
1•, as inscripções serão feitas, na secretaria da Brigada,
em livro especial, no prazo de 30 dias, contados da data do
edital, publicado no Diario Of(icial, sendo permittido aos candidatos que se inscrevam por procuração;
2•, a ma teria do concurso comprehenderá: para os auditores - direito criminal, theoria e pratica do processo
penal, especialmente miHar; pahl os medicos - hygiene
militar, medicina e ·cirurgia; para os pharmaceuticos - chimic_a mineral, organica e analytica, toxicologia, bromatologia
e pharmacologia; para os dentistas - anatomia, physiologia
e pathG!ogia da cabeça, therapeutica dentaria e hygiene da
bocca;
3", a commissão examinadora organizará doze pontos,
comprehendendo cada um delles assumptos das diversas especialidades;
:1•, os pontos serão publicados dez dias antes de começar
o concurso e organizadús pela respectiva commissão, para
isso, nomeada com a necessaria antecedencia;
5", a primeira sessão do concurso terá logar no dia util
immediatú ao eneerramento da inscripção e começará pela
prova escripta feita, no mesmo dia1 por todos os candidatos,
que escreverão sobre um ponto tiraao á soTte;
fi•, as provas escriptas serão feitas dentro do prazo de
quatro horas, durante as quaes os candidatús ficarão incommunicaveis, não lhes sendo permittido consultar livros ou
escriptoa de qualquer natureza, sob pena de exclusão do ooncurso; .
7•, estas provas, escriptas em papel rubricado pela commissão, serão, depois de concluidas, restituídas em involu<l!ro
lacrado e rubricado pelo concurrente;
s•, no dia immediato, e, em presença da commis~ão, cada
candidatú procederá á leitura publica da sua prova, restituindo-a depois, e, finda a leitura de todas, a commissão
reunir-se-á secretamente e julgai-as-á, lavrando cada membro
o seu parecer, em que as classificará, a seu juizo, IIla ordem
de merecimento;
9•, a prova pratica versará: para os auditores, na arguição reciproca sobre questões de pratica processual militar; para os medicos, sobre casos de clinica medica ou cirurgica; para os pharmaceuticos, SQbre preparo de uma
prescripção medica formulada pela commissão; para os dentistas, sobre prothese dentaria e clinica odontologica.
§ 1." Essa prova será de 20 minutos e deve ser feita logo
após o sorteio do ponto.
§ 2.• Quando houver somente um candidato, a arguição
será feita pela mesa examinadora e no mesmo espaço de
tempo.
10, a prova oral será publica e versará sobre um dos
12 pontos referidos na pre·scripção 3•, excluido o da prova
escripta, é sorteado 24 horas antes da realização dessa prova ..
Os candidatos dissertarão s-obre o seu ponto no espaço miniPoder Executivo- 1916 - Vol. 11.
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mo de meia hora e serão chamados pela ordem da
inscripção;
11, tanto para a prova oral como para a pratica os candidatos serão divididos em turmas que não poderão exceder
de seis;
12, o candidato que, depois de tirar o ponto ou de começar qualquer prova, se retirar, sem a ter concluído, será
considerado inhabilitado, salvo o caso de molestia comprovada pela junta medica da Brigada;
13, no caso previsto na disposição anterior suspenderse-á o concurso, não podendo essa suspensão exceder de tres
dias, findos os quaes proseguirão as provas, sendo sorteados
novos pontos. Essa medida só será tomada uma vez, não tendo
outros casos de molestia effeito suspensivo para o .concurso;
14, concluídas as provas, a commissão examinadora procederá, em sessão secreta, a duas votações : a primeira para
habilitação dos candidatos, e a segunda para a sua classificação;
15, o candidato que não reunir maioria de votos não será
classificado;
1G, do resultado do concurso será lavrada pelo examinadm menos graduado ou mais moço, si fôr civil, uma acta
circumstanciada, que será assignada pelos examinadores e
registrada em livro especialmente destinado aos concursos;
17, a lista dos classificados, as suas provas escriptas e
uma cópia das ad.as, serão remettidas, com officio, dentro de
48 horas depois de terminado o concurso, ao commandante
da Brigada, que, por sua vez, as enviará, no prazo de cinco
dias, ao Ministro da Justiça.
Art. H. Salvo motivo de força maior ou conveniencia
do serviço, as propostas para a promoção dos officiaes serão
enviadas ao Ministro, dentro de. 60 dias, contados da data em
que as vagas se abrirem.
Art. 15. As propostas de promoção por antiguidade e
merecimento, bem (~omo as indicações para o posto de alferes, serão organizadas por urna eommissão composta de quatro tenentes-coroneis, sob a presideucia do commandante da
Brigada.
§ 1." Esta eommissão examinará detidamente os assentamentos dos candidatos e emittirá parecer justificando a
classificação que fizer.
§ 2." Havend'() desaccordo na classificação, os membros
da minoria se assignarão vencidos, justificando os seus
votos.
§ 3." Em qualquer caso, o parecer da commissão será
remettido ao ministro, em original, e com officio do commandante da Brigada, resumindo as conclusões do mesmo
pare ee r.
§ 4." Quando se tratar de promoções de officiaes do serviço de saude, um dos tenentes-coroneis se-rá substituído pelo
respectivo chefe.
§ 5." Os pareceres serão registrados na secretaria da
Brigada e asRignados por toda a commissão. (Livro de actas.)
Art. 16. A lista de merecimento, para a promoção de
officiaes, conterá tres nomes, quando l!le tratar de uma só
vaga, e será accrescida, de mais um, para cada vaga que exceder daquelle numero.
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Art. 17. O official ou sargento que uma vez figurar em
proposta para a promoção por merecimento, não deixará de
ser incluído nas que posteriormente forem apresentadas,
salvo si houver soffrido pena que o colloque em condições
inferiores ás de qualquer outro nella não contemplado,. ou
quando estiver comprehendido nas disposições do art. 25.
Paragmphú unico. O commandante da Brigada fará publicar, em ordem do dia, os nomes dos offi.ciaes e sargentos,
que, por qualquer motivo, sejam eliminados da proposta.
Art. 18. Só cuncorrerão á promoção ao primeiro posto
de official os sargentes ajudantes, os sargentos-intendentes
e us primeiros sargentos, de fileira ou não, desde que não sejam artífices, considerando-se, como taes, os mestres e contramestres de musica, o motorista, o electricista, o clarim e os
corneteiros móres, etc.
Paragrapho uni co. Tambem concorrerão á promoçãu au
1• posto os 'Segund,o)s sargentos ,que se tenham habilitado até
á data de approvaçãu <leste regulamentu.
Art. 19. São ·tambem condições para o accesso ao posto
de alferes:
i", cinco annos, pel·o menos, de serviço effectivo na Brigada e dous nüs postos de inferior;
2•. sargenteaçã.o. na Brigada, de companhia ou esquadrão.
ou do estado-menor da intendencia por mais de ssis mezes;
3•, exame pratic.o das armas de infantaria e cavallaria
prestado na Brigada;
Art. 20. O e.xame pratico das armas de infantaria e cavallaria é condição indispensavel para a prúmoção aos postos
de capitão e major.
Art. 21. Constituem merecimento para promoção:
1•. capacidade de commando;
z·. subordinação;
3", rnúralidade;
4", valor;
5". criterio;
G". zelo;
7", probidade;
8". intelligencia cultivada;
\1", boa conductn civil e militar;
tO. bons servicos Jll'estados na paz ou na guerra.
Paragrapho unico. Estas qualidades deverão ser comprovadas pelos assentamentos.
.
Art. 22. Os :<ervi(fOS de guerra serão sempre titulo d~
preferencia para a promoção. havendo igualdade de outra::.
condições de merecimento.
.
Art. 2:i. Em tempo de paz. o interstiJIO para o accessu
de um a outro posto será de dois annos. Nao havendo, porém,
officiaes •com interstício cnmpletó. o Governo podcra prumover aquclles que eontat'Prn, peló menos. 9 de um annot.
Art. 24. Actos d~ bravura, assim con_:'itde~adps, ~m ~~~P~
de "U~'ITa pela autortdade eómpetente, dao direito a· P t ~
ção,"' que neste caso, po~erá ser f.ei~ independent~men e o
intersticÍo e dos princípiOs de antlgm~ade e II!erecimento ·
Art. 25. Os o f fie iaes e praças nao poderao ser promovidos:
1•, cmquanto estiverem cumprindo sentença;
1

!>3!
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2•, emquantú se acharem respondendo. a: processo no fôro
civil e militar;
3", quando tiverem sido julgados, em inspecção de saude
ineapazes para u serviço militar;
4". quando se acharem ausentes illegalmente;
5". quando estiverem os officiaes suspensos do exercício
dt) posto na fórma do art. 246.
Art. 26. O official que attingi·r o n. 1 da respectiva escala será graduado no posto immcdiatamente superior, si tiver,
pelo menos, o interstício de um anno, sem nota que desabone
sua conducta civil c militar, sendo que esta graduação irá
sómcnte até ao posto de tenente-coronel, inclusive.
Art. 27. Os sargentos promovidos a alferes e bem assim o
auditor, os tenentes medicas c dentista c alferes pharmaceuticos,
quando nomeados, prestarão na secretaria da Brigada, logo que
tenham de assumir o exercício de suas funcções, o seguinte
compromisso, que assignarão no livro respectivo:
«Prurnettu. sob minha palavra. honrai' a corpL~ração a que
pertenc:O· pautando a minha conducta pelt)s sãos princípios da
moral; cumprir bem e firlmentc os deveres do posto a que fui
promovirJt, (ou nomeado', esf•)rt;ando-me pela manutenção da
ordem. estabilidnde das instit.nic:ões republicanas e engrandecimento da Patria, e defendendo, com sacrWcio da propria vida,
si necessario fôr, a sua integridade e os seus brws. Em firmeza do que assigno o presente documento ..»
Art. 28. O provimento effeetivo ctos cargos exercidos por
Mficiaes subalternos c\ da nttribu ir,ão do c·ommnndante da
Brigada, sob proposta do chefe da repartição ou corpo onde se
dór a vaga, devendo o commandante ou chefe da repartição
encaminhai-a Ct)tn o eeu parecer. Aos commandantes de corpos, chefes de repartições. Cllmpetirão. as nomeações interinas,
que deverão ser communicadail ao cummandante da Brigada.

CAPITULO III
DO EXAME PRATICO DAS AHMAS

Art. 29. O exame pratico para o posto de major constará de:
1". formatura e divisão de um batalhão de infantaria e
de um regimentu de cavallaria;
2", manobras geraes dr corpo. sob voz de commandt~. com
explicacões dos deveres individuaes;
s·. fõro militar:
4". e;;cripturaçãt) geral da BI·igada. com especialidade a de
um (~orpo;
G". conheeirnento da le:;isla«;:ãt) e ordens geraes em vigor
na Brigada, ·relativas ao serviço policial e militar; ·
6". devcrrs do rornrnr~ntiante e fiscal de um corpo, bem
como dP sUJ1Crior i.le dia. ehefe da Intendencia e da: Contadoria;
Art. :30. O exame pratico para o posto de capitão constará de:
t•. formatura. divisão e mt)vimentos de uma companhia
de infantaria c de um esquadrão de cavallaria;
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2•, man~bras;_ sob voz de. co~ mando, de uma companhra
e de um esquadrao, com exphcacoes dos deveres individuaes ·
fon!!ular·io _fim; pr·o~esso~ adoptados na Brigada;
'
4 . escr1pturaçao geral dos corpos, com especialidade a de
uma companhia e de um esquadrão;
5", eonhecimento do serviço, regulamentos e ordens geraes em vigor na Brigada;
6", deveres de um capitão no.s seus diversos mistéres·
7", noções geraes de direito publico e constitucional·
'
s•, noções geraes de direito penal commum e militar, elementos de processo criminal civil e conhecimento do regulamento processual criminal militar;
9•, serviço policial.
Art. 31. O exame pratico para o posto de alferes constará de:
1•, conhecimento dos regulamentos de infantaria e cavallaria;
2•, nomenclatura do armamento, equipamento e arreiamenta;
3". manejo das arma:s e exercícios
fogo, a pé e a
cavallo;
4". trabalhos de equitação;
5•, deveres de um cammandante de fo•rça no serviço militar e policial;
6•, escripturação militar.
Art. 32. Os exames praticas se effectua.rão nos mezes
de março e setembro de cada anno, em dias, com antecedencia
designado pelo commandante da Brigada.
Paragrapho uni cu. Em easos especiaes ou a pedido justificado de algum official ou sargento .que deseje prestar exame
vago, poderá o commandante da Brigada reunir a commissão
em qualquer outr(~ mez.
Art. 33. A com missão examinadora dos candidatos ao
exame pmtico será composta d() eommandante da Brigada,
como presidente, e de quatro offi.ciaes superiores, preferindose os commandantes de corpos.
Art. 34. Os alferes pt)derã.o prestar exame pratico para
o posto de capitão,

a:.

de

CAPITULO IV
DA ANTIGUIDADE, PRECEDENCIA, TEMPO DE SEaVIÇO E DE PRISÃO

Art. 35. O tempo de serviço prestado na Brigada. nas
diversas pllaset< dn sua e.xistencia, será levado em conta na
antiguidade de posto de alferes, em promoção de egual data,
e computado para todos os effeitos legaes, salvo o disposto
no art. 40.
Art. 36. Promovidos ao posto de alferes, na mesma data,
mais de um inferior de qualquer· graduaçã·o. será considerado
mais antigo o que contar niaior tempo de servioo na Brigada;
no caso de i~na I t.empn d(' sprviço. •l mais graduadu e, finalmente, o que tiver mais edade, quando tambem fôr igual a
graduação.
§ 1.• Estas disposições, assim cornLl as do art. 35, applicam-se Lambem aos tenentes medicos, alferes pharmaceuticos

lí3i
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e aos veterinarios. cujas antiguidades serão contadas do dia
em que entrarem no exercício das respectivas funcções;
§ 2. A antiguidade do auditor e dü dentista será tambem
contada do dia em que tomarem posse dos seus cargos.
Art. 37. Os officiaes da Brigada que forem tambem
officiaes do Exercito. precederão os officiaes da mesma Brigada em igualdade de postos.
A:rt. 38. A preceden.cia entre as praças graduadas, salvo
as excepcões previstas neste regulamento, será regulada, nas
classes l"(}spectivas, pelo tempo de serviço et'fectivo prestado na
Brigada.
Art. 39. Os mestres e contra-mestres de musica. corneta
ou clarim mtír. corTieiro, ferrador. electricista. motorista e
conducwr não teem precedencia sobre os demais inferiores.
qualquer que seja a graduação destes.
Art. 40. Não será eontado para effeito algum:
i o, o tempo de prisão imposto pur sentença definitiva dos
tl'ibunaes civis ou militares;
zo, o de licença para tratar de interesses pa'rticulares ou
de saude sem inspeer,ão da junta medica;
3°. o de licença excedrmte de seis mezes, obtida pela9
praças, mediante inspccção de saude, dentro dos tres annos do
alistamento, exeeptn quando a nwlc,-;tia fôr adQuirida em a'eW
de serviço;
4°. o de auscncia ill•Jgal;
.
5°, o de tratamento dt's officiaes e pra('as em hospitaes
de alienados, excepto para reforma.
Art. 41. Será contado aos '"~fficiaes. para todos os effeitus
Jegaes. o tempo de prisão disciplinar. o de tratamentt' em
hospitaes ou de Jieenca para tratamenlu de saude. até um
anno; o em que aguardarem oom parte de doente. ordem de
inspeccão de saude; o de um anno de aggregaçãl'l por mólestia.
e o de serviço gratuito e obrigatorio por lei; e, s6mente para
o effeito de refMmn:, o de su~pensão. por castigo. do exereici.o
do posto.
Art. 42. Será tambem oontado para todos os effeitos legaes. não só ao>; officiaes como ás praçaJs. o tempo de dispensa
do servico Mncedida pelos crommandantes da Brigada e dos
eorpos.
Art. 43. O tempo de serviço em campanha será contado,
pelo dobro, para a reforma dos officiaes e pracas.
Art. H. O tompo de serviço prestado no Exercito, na Armada c no Corpo de Bombeiros do Distrieto Federal, serã contado, com as restricções do art. 40, para a reforma dos officiaes
e praças da Brigada, que, nesta, já houveram servido mais de
tres annos.
Art. 115. O almanack da Brigada será tW~ani?:ado na A&sistencia do Pessoal e reproduzido, annualmente, com as alterar;õe's que houverem occMrido depois da ultima publicação.
Art. 46. Dentro de 60 dias, contados da data em que se
distribuir offieialmenle o almanack. os officiaes e inreriores
deverão indicar, pelos canaes competentes. os erros e. ('Imissões
que notarem nas re~pectivas alterações. sendo esta.s rectificadas, em ordem do dia, quando o commandante da Brigada
reeonhecer a legitimidade das emendas ou accrescimos propostos.
Art. 47. Aos off1iciaes e pracas submettida!' a proce~·su
no fôM civil ou militar será contado, para todo.s os effeitds
0
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legaes, no caso de sentença absolutoria definitiva, ou quando,
por qualquer circumstancia, o processo não tenha chegado a
termo, todo o tempo de prisão svffrida.
Art. 48. Aos pr~os que obtiverem habeas-corpus ou
menagem, seja eE·ta na casa de residencia ou na cidade, tambem não será levado em conta, para a conclusão da pena de
prisão, o tempo em que gosarem desse favor.
Paragrapho unico. Sel-o-á, porém, o tempo de menagem
que o réo passar no interior do quartel, de conformidade cora
a Iettra b do art. 265.
.
Art. 49. Quando a pena fôr de prisiílu e•imples. a prisão
prevenliva será integralmente levada em conta no cumprimento da pena, e1 com o desconto da sexta parte, no caso de
prisão com trabathu.
Art. 50. As praças condemii!ldas, por deserção, não perdem o tempo de serviço que tiv~ram antes de commettida a
deserção.
CAPITULO V
DA REF'URMA

Art. 51. A reforma dos officiaes »erá feita nas mesmas
condições da dos officiaes do Exercito. de accôrdo com a lei
n. 720. de 28 de setembro de 1853, referida na lei n. 2.290,
de f3 de dezembro de 1910, a qual equipara os vencimentos dos
officiaes da Brig-ada M» daquelles Olffic.iaes.
Art. 52. Serão reformados no mesmo posto, com o soldo
por inteiro, os offieiaes que contarem de 25 a 30 annos de
serviço; com o sóldo tambem por inteiro e a graduação do
posto immediato, os que contarem de 30 a 35 annos de serviço; CJCm o }'Osto immcdiatn e o soldo por inteiro d&•te p~osto.
os que contarem mais de 35 a 40 annO·fl; no posto immediato
e a graduação do snbseqnent.e, os que contarem mais de 4o()
i anlllos de servi~o.
Art. 53. Os oifficiaes qne se invalidarem, antes de 25
annos completos de serviço, serão reformados com tantas vigesimas auintas partes do respectivo soldo quantos forem os
aBnos de serviço; rr111s, si a invalidez provier de lesões, desastres ou mulestias adquiridas em acto de E·erviço, serão reformados cem o soldo por inteiro.
Art. 5i. O vencimento da reforma não poderá, em caso
algum, ser inferior á terça parte do soldo.
Art. 55. A1<\m rio soldo qne lhes .couher, os officiaes qne
se reformarem terão maiR 2 o/o sohre o soldo annual, por anno
de serviço que e~ceder de 25.
Art. 56. Os offir,iaes graduadOs serão reformados· nas
seguintl's condições:
1", no I'Osto em que forem eff.ecÚVQe!, cum o soldo que
thef• competir e a graduaçãt'l que tiverem, O:;>. que contarem
até 35 armos de serviço:
2•, na effectiYidade ·do p.o.sto em qne' forem graduados e
graduação do immediato. os que tiverem de R5 a 40 annus
de serviço; ·
3", na effectividade do posto immediato e graduação dlo
su~equente, OE· que contarem mais de -iO annos de serv·ieu.
Art. 57. O posto mais r levado para a rr.f,vrma dos officiaes da Brigada será o de coronel.
·
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Art. 58. O nfficial que contar 25 annos de serviço tem
direito· á roforma. que lhe nfi.v poderá ser negada. E-alvo o
·ca?-o de requerel-a logo depois de nômeado para qualquer
cummissão.
Art. 59. .Os officiaes do Exercito que occuparem, na Brigada, postos superiores aos seus, e, nesta corporação, se inutilizarem para o serviço militar, serão considerados, sómente para
os effeitos da reforma, como si fossem officiaes da Brigada.
Art. 60. Em caso algum, os officiaes terão direito á reforma com vencimentos maiore!l do que os percebidos na effectividade do pósto.
Art. 61. A rcfiurma das praçaE· d1e pret será concedida
com 213 rio soldo, quando a praça contar de 20 a 25 annos de
serviço; com o soldo por inteiro, quando contar de 25 a 30 annos, e, quando o tempo de servico exceder a 30 annos, será
roformadu com todos Oô· ventlimentos. soldo e gratificação.
Art. 62. As praças que se invalidarem por lesões desastres ou molestia,. adquiridas em neto de serviçl'l·. serão reformadas com o soldo por inteiro, quaiquer que seja o seu tempo
de serviço.
Art. 63. As fracções excedentes de >"·eis mezes l'erál'l contadas como um a•nno completo para a reforma dos officiae.s
e pra~as.
Art. 64. O mldo da ref-orma dos Mficiaes, e tambem o
dal' 11raças, qnandó ainda ediverem alistadas, será abonado
desde '1 data do respectivo decreto.
ATt. •65. As praças que se reformarem. depois de exduidas da Brigada. perceb·erãô o soldo da reforma desde u dia
da baixa.
Art. 6ô. Depois de excluída com baixa, a praça de pDet
só poderá obter reforma si a pedir dentró do pra:w de um
anno. cc>ntado da data da. exclusão.
Art. 67. Não dá direito á reforma a invalidez resultante
ti'U factü de nãó querer o official ou praça sujeitar-l'e a op.eraçf\es de pequena cirurgia. indicadas pela junta medica,
como meio unico de cura.
Art. 68. O official perderá direito á reforma, quando
desertar.
. Art. 69. Perderão tambem o direito que tiverem á rrfor:ma as pra(:.as que desertarem ou fo:rem expulsas da
Bngada.
Art. 70. Deve ~er excluído da Bri~ada. fic:ando agg:regado ao cor_po ou repartição a que pertencer, o official que,
em inspeceav d<' E·ande. fôr julgado incapaz para o serviço,
c. decorrido um annn. será novamente inspeccionadrr. revertendo ao serviço si est.iver restabelecido, ou, sendo reformado,
si a .innta nwdic.:t confirmar n stw incapaddacle phyõ·ica.
Art. 71. S~'r:í lambem excluído da Brigada. ficando aggregndo, independentemente de inspecção de saude, u official qn·~ <>stiver em trntament.•J em algum hospital ou licenciado por molestia, durante um anno, devendo ser submettido
:1 in~recção. dec·Jrrido igunl prazo. para reverter ao E·erviço
ou ser reformado, conforme o parrcer da junta medica ..
P3ragrapho unwo. F:xceptnado~ os casos previstos no
art. 71, o official quC', por qualquer motivo, estiver fóra do
serviço activo da Brigada por mais de um anno, ao reverter,
!Será inspeccionado de saudle.
Art. 7'2. O official ou praça que se achar aguardando
reforma e quo fallecer antes de s•er esta decretada, s~rá con-
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E·iderad 0 reformado. para todos os effeitos, desde a data do
taller.imcnto, nma vez que seja reconhecido o seu dire:ito á
mesma reforma.
Art. 73. Os officiaes e praças reformados poderão residir onde lhes convier.
Art. 74. Não terão direito á reforma os civis que exercerem eargo~ na Brigadu. ainda que tenham graduações militares.
CAPITULO VI
DOS VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕEf\l, DESCONTOS, ABONOS E
GHATII'IGAÇÕES

Art. 75. Os v·cncirnentos dos officiaes e praças serão o,.
consignados na tabella A. annexa a e~ te regulamento.
Art. 76. As praças vencerão mais uma etapa diaria, cujo
valor será fixado, annualmente, pela lei orçamentaria.
Art. 77. Aos officiaes que não occuparem próprio narional 1'-e poderá conceder, para aluguel de casa, um auxilio
pecuniario. que correrá pela caixa da Brigada. préviament;e
arbitrado pelo 'Ministro da Justiça, quando a mesma caixa
comportar a despeza e esta não se achar incluida na lei orçamentaria.
Paragrapho unico. Esse auxilio será abonado, sub a
fórma de diaria, sómente aos officiaes do quadro activo que
e~tivel'•'m promptos no serviço.
Art. 78. Aos orficiaes que exercerem as funcções de inspedür e d irect.or da~ escolas policiaes cumulativamente com
ns dos seus postos em cargos administrativos ou no serviço
arregimentado, aos inferiores que servirem como adjuntos cln
ensino nas escolas polieiaes dos corpos, e, nas sédes escolares,
aos motoristas e seus ajudantes, conductores e seus ajwl::mtes, ·ás ordena-nças do 1\linistro da Justiça e a outros offieiar>s
e praças, para retribuição de serviços especiaes permanentes,
poderá :Jquella autoridade mandar abonar. pela caixa da Brigad:J. quando esta o permittir, uma gratificação especial,
revendo-se, annualmente, a respectiva tabella.
Art. 79. A's praças engajada~. na fórma dú art. 171,
§ § 1o e 2°, e ás que contarem mais de 1O annos de serviço, sem
intE>rrupç:ão. será concedida pela caixa da Brigada, quandu
as •CO:J.dH)Ões de·sta o permittirem, além do seus vencimentM•,
uma gratificação diaria, si esta rão estiver na lei orçamentaria.
Art. 80 . .-\s gratit'icações referidas nos arts. '78 e 79 não
serão abonadas aos offieiaes ou praças que, por qualquer motivo, estiverem afastados do serviço activo, salvo o .caso de
dispe!JS'I concedida vur autoridade competente e o de rnol•estia t•u lesão adquirida no cumprimento de deveres.
Art. 81 . Além dos vencmentos. correspondentes ao~ seus
past.us, perceberão os officiaes e praças, quando em diligencia fóra do Districto Federal, urna gratifj.cação diaria, que
serú d<~ 8$ para o eommandante da Brigada, de G$ para os
t.Pnente,.,-roronf'is. de [)~ para os majores, dr~ 4$ para us
capitã:Ps. de 3:l; para os Fubalternos e do 500 réis para as
r>raças Lle pret.
Art. 82. Os vencimentos serão pagos, mensalmente, á vista
das folhas e rel:ações organizadas de accôrdo com os modelos
adoptados.

!S38

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

Art. 83. O soldo é devido, aos officiaes, desde a data do
decreto da promoção á effectividade do posto, e, ás praças,
desde o dia do alistamento ou do accesso aos postos a que forem
promovidas.
. . ~
. .
Art. 84.. A gratifiCaçao de exerciCW ClOrresponderá
exactamente aos dias de funcção.
Art. 85. Quando algum official fôr promuvido em resarcimento de preterição que tenha soffrido, . o _soldo do novo
posto i!Je será abonadb de,de o dia da antiguidade mandada
contar r: o decreto d<1 promoção.
Art. 86. Os profissionaes nomeados, interinamente, para
o,. car~os designados no art. 677. perceberão sómente as gratificações que não forem pagas aos effectivo!'.
Art. 87. O s,_,Jdo dos officiaes e praçaõ· da Brigada, e~
fectivos úU reformados, não está @ujeit.o ao pagamento de div·idas e nãlo póde por estas >:-er gravado, salvo tratandu-se de
debitas contrahidbs com a Fazenda Nacional ou com a caixa
beneficente, os quaes serão pagos pela fórma estabelecida
nede regulamento.
Art. 88. Os officiaes não poderão soffrer deE-contos ou
fazer consignações mensaes de quantia superior a 315 do soldo
integral de suas patentes. Poderá, entretanto, essa quantia i• levar-se a 213 do respectivo soldo, quando o official, fóra do
Districto Federal, tenha de consignai-o á sua familia.
Paragrnpho unico. NesseE- limites não õ•erãl'l comprehendidos os impostos provisor'ios, nem Of' descontos que os officiaes trnham ele soffr-eJ' par-a pa:::-nmonto. quer de fardamento e
outros artigos ou cmwertos que solicitarem da intenden~ia,
quer de medicamentos forner~idos 1wla pharmncia. Tars descontos serão feitos dn accr,rclo com .o art. t2:3.
Art. 89. As consignações te rito prazo fixo de duração e
só serão valida-s, quando autorizadas pelo commandante da
Brigada, ouvido o chefe da contadoria.
Art. 90. A Brigada nãt~ se rcsponsahiliza pelo pagamento do quantias eonsignadas poi' o l'l"ieiaes qur, pot' qualquer motivo. SP-.iam excluídos.
_ A!'t. !iJ . A pra~.n de pret não poderá faznr ell.nsigna-.
çoes, nem I''cebPr· F-oldo por adeantamento. f'nlv:o o Claso do
nrt. RI.

~rt. 92. Os descontos para pagam ente• de consignações
ou dividas de qualquer natureza poderiío ser reduzidos ou
sustarlos, a juizo do comrnanclante da Brigada, durante o
tAmpo em .:rue o offieial tivt-r os seus vencimentos diminuidos em ~onsequencia fl... prisão para processo. sentença, aggreg,ação por moles! ia; licenc;:a para. tratamento de saud•e e de
interesses rv•rt!iculares, suspensão de e:x;ercici(} vu baixa a
hospitaes.
Art. 93. As praça·s consideradas doentes no quartel; por
terem sido .iuh;adas. em inspecção de saude; inrapazes para
o serviço militar-; perderão sómente as gratificações de que
trata o rurt. 79. quando a ellas tiverem direito.
Art. U1. Nenhum de~ conto soffrerão os .officiacs e praças
que, em serviço, isolados ou com as unidades a que pertencerem, viajarem por mar com direito a alimenla-Qão.
Art. 9•5. Não porderá Yencimento algum o official que
deixar o rxercirio t:fe suas funrçõcs para de.sempenbar serviço gratuito e obrigaf:torio por· lei.
Art. 96. 8ah-o o caso previsto no art. 117 e u de descontos para indemnização de prP.iuizos Llados á Fa·.zcnda Nacional
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ou á caixa beneficente, os officiaes e praças reformados têm
sem-pre di·reito ao soldo resp·ectivo, mesmo no caso de prisãa;
pronuncia ou condemnaJção.
Art. 97. Os vencimentos dos officiaes e pr.aças em goso
de licença soffrerão os descontos estabelecidos no capitulo VII
deste regulamento.
Art. 98. O official que for recolhido ao Hospital Nacional
de Alienados terá direito ao soldo; correndo, por conta propria,
.as despezas com o geu tratamento; e; decorrido um anno;
proceder-se--á de accürdo com o art. 7 I .
Paragrapho uni co. As praças nessas condições perderão
todos os vencimentos, correndo, pela caixa da Brigada, as
despezas qm> fizerem naquelle esta.belecimen.to., durante o
vr azo estabelecido no art. 178.
Art. 99. O official que responder, preso ou com a cidade por rnenagem, a processo civil ou militar, perceberá
soldo simples-; e o que for condemnado a menOs de dous
annos de prisão, terá direito apenas a meio soldo, fornecendose-lhe, porém; alimentação equivalente a uma etalJ)a de
praoa, quando preso nos quarteis da Brigada.
Paragrapho unico. As praças presas, para sentenciar ou
sentenciadas, terão direito á etapa como arr.anchadas e á
quinta parte do soldo, descontando-se das engajadas a respectiva gr.atificação.
Art. 100. O official ou pJ'aça que, a. pedidw, for submefJtido a conselho para justificar-se; não será por isso privado
da sua liberdade nem perderá v~nchnlento algum, sinão
depois de condemnado, em ultima instancia, á pena de prisão, devendo, durante o processo, fazer o serviço que lhe
toc,ar, si não houver inconveniente para a boa marcha do processo.
Art. 101. O official suspenso das funcções de seu posto,
na fórma do a:rt. 246; perceberá sómente soldo sim;ploes.
Art. 102. O official preso disciplinarmente sem fazer
serviço soffrerá o desconto da gratificação de exercício.
Art 103. O sargento submettido a conselho de disciplina
não soffrerá por isso nenhum desconto em seus V!eneimentos.
Art. 104. Os descontos de vencimentos-; por effeito de
prisão ou detenção: só se tornarão effectivos, quando se arbitrar o castigo definitivo. Assim, quando a prisão ou detenção preventiva se effectuar em um mez; e a :Pena disciplinar
foi a.rbitrada no mez seguintP, far-Re-á, neste, desconto da
importancia correspondente aos dias da prisão imposta.
Paragrapho unico. Si o ol'ficial ou praça, presa ou detida preventivamente em mez anterilor. for submettida: a
processo, se lhe fará carga da importancia que não houver
sido abatida, procedendo-se aos devidos descontos pela fórma
estabelecida nos arts. 118 e H9.
Art. 105. No caso de senvenca absolutoria definitiva ou
amnistia; ou de a'rchivamento dÕ processo, serão restituidos
os veneimento.s descontados por effeito de prisão.
Art.. 106. Quando o tempo de prisão impost.a PDT sen. tenga for menor que o da prisão já soffrida; serão tJambem
restituídos os Yencimentos descontados a rri.aiis.
Art. 107. Os vencimentos descontados a qualquer offici'al ou praça por effeito de cpstigo, que fique sem effeito;
ser-lhe-ão pagos.
Art. 108 _ 0.'3 officiaes e praças preso~ sentenciados-, que
forem perdoados ou indultados; perceberão todos os seus
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\·cncimentos desde a data do decreto de perdão ou indulto,
obscrvandÇJ-se, com relação aos officiaes, o disposto no art. 84,
e, a respeito das pra(:as, o que estabue o art. 79.
Art. 109. A praça que desertar ou for expulsa perderá
todo o vencimento a que tenha feito jús nCJ mez da exclusão,
sendo ess.a importancia applicada :i amortização ou Jlagamento das dividas que, porventura, tenha na Brigada, revertendo o saldo em proveito da caixa de economias.
Art. 110. O desertor, ao ser reincluido, soffrerá, no soldo,
o desconto necessario, para pagamento da divida que. houver
contrahido com a Fazenda Nacional antes ou por occasião da
deserção, levando-se em conta qualquer quantia que tenha perdido, na .conformidade do artigo antecedente.
Art. 111. Os officiaes e praças não perceberão vencimento algum, quando considerados ausentes sem licença.
Art. 112. Os vencimentos pagos a mais serão restituídos
por quem os ·houver recebido, ou, quando não for isso possível·; por quem os tiv~r sacado ou pago indevidamente.
Art. 113. Os officiaes e praças que baixarem ;:t.o hospital perceberão, aquelles, apenas o soldo com o abatimento
de cinco mil réis diarios, c, estas, a metade do soldo. Si
porém; houverem baixado por molestias ou ferimentos adquiridos em awto de serviQo, não soffrerão desconto algum.
§ t.• Os officiaes que baixarem com lesões ou enfermidades contrahid.as em acto de serviço poderão continuar o
tratamento em sua rrsidencia, aesistidos por medico da Brigada, si quizerem, e sem perderem vencimento algum-; sendo
considerados eomo doentes no hospital.
§ 2." A importancia dr cinco mil réis, tnatando-se de officiaes, e o valor da etapa, as gratificações e o rest{l.nte do
soldo, tratando-se de praças, serão applicados ao sustento e
tratamento do official ou da praça.
Art. 1111. Os venci mento8 que não forem pagos ás praças em tr.atamrnto nos hospilaes; prrsas e licenciadas; serão
recolhidos, no prazo de cinco dias; depois do pagamento, ao
cofre do corpo, até que e !las possam recebei-os.
§ 1. • As importancias que não forem pagas em virtude de
exclusão de praças, por qualquer motivo; deV'erão ser recolhidas á contadoria, no balaneete do mez em que se realizar a
exclusão.
§ 2. • Os wncirnentos das praças casadas e das que ser-virem de arrimo .a pessoas de sua familia poderão ser pagos
a terceiro nas épocas proprins, quando ellas não estiverem
prompias •no serviço, mediante requerimento dirigido ao commandante do corpo.
Art. 115. As praças venccrãt) etapa pelo corpo no dia da
baixa ao hospital e soldo no dia da alta, salvo quando esta
for motivada por falleeimcnto.
Art. 116. No dia do alistamento não tem a prac!!l direito
a etapa, assim como não perceberá soldo nem quaesquer gra~
t.ificações no dia em que for excluid,a.
.
Art. 117. Os offici1ars e J>ra(;as reformados, quando baixarem ao hospital, perderão; rstn~, a meb.de da pensão de
reforma, e, aquclles, soffrer;'to o dc3co·n(o da quantia fixada no
art. 113.
Art. 118. Os descontos nos vencimentos serão feitos, pela
decima parte do soldo, nas dividas dos officiaes superiores
até 800$ e nas dos capitães e subalternos até 600$, ou, pela
sexta parte, quando o debito exceder ás referidas quantias.
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Art. f 19. As diYidas contrahidas pelas praças serão indemnizadas por descontos da quinta parte do soldo e da quinta
parte das gratificações que lhes competirem, até á quantia de
80$, ou da terça parte nas dividas superiores a essa quantia.
Art. 120. Os descontos da· sexta parte do soldo dos officiaes e da terça parte do das praças serão substituídos respectivamente pelos da decima e quinta partes, quando as dividas ficarem N·duzidas ás qupntias para estes fixadas.
Art. 121. Sobre a importancia liquida do soldo que restar aos officiaes e praç.as presos ou em tratamento no hospital, serão effectuados os descontos para pagamento das dividas á Fazenda Nacional e á caixa beneficente.
Paragrap.ho unico. Trptando-se de praças graduadas, mas
rebaixadaS! temporariamente. o desconto será f.eito sobre a
importancia total do soldo que for sacado.
Art. 122. Todos os descontos ordenados pelas autoridades
competentes serão préviamente publicados em ordem do dia
ou boletins e sempre feitos nas folhas ou nas relações de
vencimentos.
Art. 123. A importanci1a dos medicamentos fornecidos
pela pharrnacia será paga por desconto integral e pelo preço
do custo; a dos artigos fornecidos ou de concertos feitos pela
Intendencia:; a do ouro, platina e esmalte empregados pelo
dentista em obturações; bem corno a dos trabalhos de pro.these denta:ria, serão satisfeitas em prestações mensaes que
não excedam de doze, cont;adas do mez em que a carga for
feita.
i
Art. 124. E' vedado ao commandante de companhia ou
esquadrão fazer ou autorizar; sob qualquer pretexto, descontos nos vencimentos das praças, sem ordf'rn do commandante do corpo.
Art. ·125. A carga proveniente de extravio ou estrago de
quaesquer artigos; salvo as excepções previstas neste regulamento, será sempre do valor integral dos mesmos artigos·;
seja qual for o tempo de uso que tiverem, procedendo-se ao
desconto de accôrdo com o preço do custo.
Art. 126. O official perceberá sempre a gratificação de
seu posto, qualquer que seja a commissão militar que esteja
exercendo; salvo quando desempenhar funcção de cargo
inh!er.ente a official de patente mais elevada-, caso em que
vencerá, em vez dtR sua, a gratificação que competiria ao
official substituído.
CAPITULO VII
DAS LICENÇAS E DISPENSAS Do SERVIÇO

Art. 127. Nenhuma licença será concedida aos officiaes
e praças da Brigada sinão por motivo justificadl) e á_ vista.
de requerimento dcYid.amente informado •pelas autoridades
competentes.
Paragrapho unico. Os commandantes de corp{)S ou chef~;JS
de repartições declararão em sua~'\ informações quaes as licenças obtida f: pelo.!' requerente~ para f in!' partlc!Jlares-,
dentro dos tres ultimos anno.s, e, quando se tratar de licenças
mediante inspecção de saude, as que foram ooncedidas, aos
officiaes, nos ultimos doze mezes, e, ás praças, dentro do prazo
do ultimo alistamento.
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Art. 128. ;Compete ao Ministro da Justiça a concessão de
licença aos officiaes e praças, para tratamento de saude fóra
do Districto Federal, e ao commandante da Brigada as que
tenham de ser gosadas no mesmo districto.
Paragrapho unicu. A concessão de licenças por motivo de
interesses particula!."es é da competencia ex;c,luslVa do Minis~ro da Justiça.
Art. 129. As licenças aos officiaes, em bypothese alguma, darão direito á per·cepção das gratificações de exercicio, e deverão ser concedidas :
1•, por motivo de moles tia comprovada em inspecção de
saude, com o soldo simples, até seis mezes, c, com a metade
do soldo, por mais seis, em prorogaçãn;
2•; por qualquer outro motivo justo e attendivel, sem
vencimento algum, e até um anno.
Art. 130. Nenhum official poderá gozar licença uma
vez esgotado qualquer dos prazos a que se referem os numeros 1 e 2 do artigo anterior. antes de decorrido um anno
da ultima que lhe foi concedida.
Art. 131. Nenhuma licença será concedida aos officiaes
que. promovidos ou transferidos, não houverem assumido o
ex;ercicio do respectivo cargo.
Art. 132. E' licito ao official renunciar, em qualquer
tempo, a licença que lhe foi concedida, ou em cujo gozo se acha,
reassumindo o exercício do seu cargo, devendo ser submettido a inspecção, no caso de ser a licença para tratamento de
:;aude.
Art. 133. As licenças concedidas aos officiaes pelo commandante da Brigada deverão ser communicadas ao Ministro
da Justiça dentro do prazo maximo de 15 dias. procedendo
do mesmo modo, e dentro do mesmo prazo, quando o official
licenciado reassumir o exerci cio.
Art. 134. Os pedidos de licenca dirigidos ao Congresso
Nacional só serão encaminhados ao Ministerio da Justiça depois que os peticionarias tiverem obtido das autoridades com-·
petentes as licenças que estas lhes possam conceder.
Art. 135. As licenças para tratamento de saude, em virtude de inspecção da junta. medica, serão concedidas ás praças. dentro dos tres annos de cada alistamento, com o soldo
e etapa até seis mezes, e, com o soldo simples até outros seis
mezes, não percebendo vencimento algum, quando obtiverem
licença até seis mezes, para qualquer fim, sem inspecção de
saude.
Art. 136. As licenças ás p1·aças. por motivo de molestia
adquirida em acto de serviço, serão concedidas com todos os
vencimentos.
Art. 137. O tempo das licenças para tratamento de
saude. em virtude de parecer da junta medica. será contado
do flia da inspecção c o das demais, a partir do dia em que
o int.er<·ssado entrar no gozo da licença, o que deverá fazer
dentro dos 60 dias seguintes ao da publicação desta na Brigada.
Arl. 1.38. Aos requerimentos de licença para tratamento
de saude· deverão ser annexadas as respectivas actas de
inspecção.
Art. 1. 39 . O official ou praça, que, de accôrdo com o
parecer da junta medica, precisar de licença para tratar de
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Art. 128. ;Compete ao Ministro da Justiça a concessão de
licença aos officiaes e praças, para tratamento de saude fóra
do Districto Federal, e ao commandante da Brigada as que
tenham de ser gosadas no mesmo districto.
Paragrapho unicu. A concessão de licenças por motivo de
interesses particula!."es é da competencia ex;c,luslVa do Minis~ro da Justiça.
Art. 129. As licenças aos officiaes, em bypothese alguma, darão direito á per·cepção das gratificações de exercicio, e deverão ser concedidas :
1•, por motivo de moles tia comprovada em inspecção de
saude, com o soldo simples, até seis mezes, c, com a metade
do soldo, por mais seis, em prorogaçãn;
2•; por qualquer outro motivo justo e attendivel, sem
vencimento algum, e até um anno.
Art. 130. Nenhum official poderá gozar licença uma
vez esgotado qualquer dos prazos a que se referem os numeros 1 e 2 do artigo anterior. antes de decorrido um anno
da ultima que lhe foi concedida.
Art. 131. Nenhuma licença será concedida aos officiaes
que. promovidos ou transferidos, não houverem assumido o
ex;ercicio do respectivo cargo.
Art. 132. E' licito ao official renunciar, em qualquer
tempo, a licença que lhe foi concedida, ou em cujo gozo se acha,
reassumindo o exercício do seu cargo, devendo ser submettido a inspecção, no caso de ser a licença para tratamento de
:;aude.
Art. 133. As licenças concedidas aos officiaes pelo commandante da Brigada deverão ser communicadas ao Ministro
da Justiça dentro do prazo maximo de 15 dias. procedendo
do mesmo modo, e dentro do mesmo prazo, quando o official
licenciado reassumir o exerci cio.
Art. 134. Os pedidos de licenca dirigidos ao Congresso
Nacional só serão encaminhados ao Ministerio da Justiça depois que os peticionarias tiverem obtido das autoridades com-·
petentes as licenças que estas lhes possam conceder.
Art. 135. As licenças para tratamento de saude, em virtude de inspecção da junta. medica, serão concedidas ás praças. dentro dos tres annos de cada alistamento, com o soldo
e etapa até seis mezes, e, com o soldo simples até outros seis
mezes, não percebendo vencimento algum, quando obtiverem
licença até seis mezes, para qualquer fim, sem inspecção de
saude.
Art. 136. As licenças ás p1·aças. por motivo de molestia
adquirida em acto de serviço, serão concedidas com todos os
vencimentos.
Art. 137. O tempo das licenças para tratamento de
saude. em virtude de parecer da junta medica. será contado
do flia da inspecção c o das demais, a partir do dia em que
o int.er<·ssado entrar no gozo da licença, o que deverá fazer
dentro dos 60 dias seguintes ao da publicação desta na Brigada.
Arl. 1.38. Aos requerimentos de licença para tratamento
de saude· deverão ser annexadas as respectivas actas de
inspecção.
Art. 1. 39 . O official ou praça, que, de accôrdo com o
parecer da junta medica, precisar de licença para tratar de
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sua saude. deverá requerel-a dentro do prazo de quatro dias.
e. quando não o faça, lilerá recolhido ao hospital para ahi ser
tratado.
Paragrapho unico. Estando o official ou a praça em tratamento no hospital, poderá, querendo, uma vez reconhecida
pela junta medica a necessidade da licença, aguardar a
respectiva publicação fóra do hospital.
Art. 140. O sello das licenças será pago em estampilhas
collocadas nas respectivas guias e inutilizadas com a data
e a assignatura do commandante da Brigada.
Art. iH. São Isentas do pagamento do sello as licenças
concedidas aos officiaes e praças para tratamento de saude
em virtude de inspecção da junta medica.
Art. 142. Aos profissionaes nomeados Interinamente
para os cargos especificados no art. 677 não se concederá licença para nenhum fim.
Art. 143. O. commandante da Brigada poderá conceder
até quinze dias de dispensa do serviço, com todos os vencimentos, a qualquer official ou praça; os commandantes de
corpos até oito. aos das suas respectivas unidades.
Paragrapho unico. Aos officiaes e praças das repartições
a dispensa do serviço será concedida pelos respectivos chefes
até oito dias.
CAPITULO VIII
DA PROMOÇÃO, GRADUAÇÃO E REBAIXAMENTO DE PRAÇAS

Art. iH. Serão pJ;eenchidos pela commandante da Brigada : por proposta dos commandantes de corpos e chefes de
repartições. depois de plenamente satisfeitas as exigencias
regulamentares. as vagas de sargento-ajudante. sargento-intendente. primeiros. segundos e terceiros sargentos; os de
primeiro e segundos sargentos mestres de musica e as de
musicas, por proposta do inspector da banda de musica, e,
finalmente. os de cabos ordenanças do estado-maior. por proposta dos officiaes a quem tenham de ficar subordinados.
Paragrapho untco. As propostas para os postos de inferior serão apresentadas pelos officiaes a quem tenham de
ficar subordinados. dependendo sempre do visto do fiscal e
do juizo do commandante do corpo.
Art. 145. Pelos chefes da Intendencia, ·Contadoria e
Serviço de Saude serão preenchidas as vagas de primeiros
sargentos motorista e electricista. a de segundo sargento conductor e as de cabos ordenanças. por propOsta dos officiaaes
a que tenham de ficar subordinados.
Art. 146. Os commandantes de corp.os preencherão as
de segundo sargento e cabos clarins. segundos-sargentos e
cabos corneteiros. cabos ordenanças, cabos de esquadra.
anspeçadas e clarins. cornetas e tambores, segundo sargento
e cabos corrieiros. segundo-sargento e cabos ferradores, bem
como as de cabos veterinarios. por proposta dos commandantes de companhia ou esquadrão. capitães-ajudantes. tenentes
intendentDs. sccretarios. alferes veterinario e mais os de motoristas c conductores, por indicação do chefe da Intendencia.
Ar!. 1'17. O commandante de companhia ou esquadrão
deve ser ouvido, sempre que outro official tenha de propor,
para accesso ou emprego, qualquer praça sob seu eommando!l
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Art. 1.!18. Os commandantes da Brigada e de corpos e
chefes de repartições poderão deixar de approvar qualquer
das propo'llas. publicando. porém. as razões do seu acto.
Art. 11.9. Quando para o preenchimento de vagas nas
repartições forem indicadas praças estranhas aos respectlvos
quadros, d~ve ser ouvido o elv~fe da repartição ou corpo a
que pel'tenccr a praça escolhida.
Art. 150. O accesso das praças de pret. desde o cabo de
esquadra, inclusive, até ao sargento-ajudante, será gra.dual e
successivo.
Art. 151. A praça graduada que for transferida a pedido ou pm· conveniencia disciplinar para corpo onde não
haja vaga do seu posto, ficará rebaixada.
Art. 152. A praça graduada, transferida, a seu pedido,
de um para outro corpo. poderú. quetendo. ser incluída com
graduação inferior, quando não houver vaga do seu posto.
Ar L. 153. A's praças graduadas que pedirem, poderá o
commandante do corpo conceder rebaixamento para a ultima
classe on para a graduação immediata, desde que haja vaga.
Art. 15'i. A praça graduada que andar ausente mais de
tres dias. desertar. ou fõr eondemnada em ultima Instancia.
por tribunal civil ou militar, a mais de tres mezes de prisão,
serú definitivamente relJaixada para simples soldado.
Art. 155. Os sargentos ajudantes e demais inferiores
de postos effectivos que, dentro de doze mezes consecutivos
ou em menos tempo. commetterern seis transgressões de disciplina, com alguma das r.ircumstuncias aggravantes rnen~io
nadas no art. 215. ptatical'l'lll acção avilt_ante ou de grnvidrtde excepcional. ou se embrwgarem. serão rebaixadao; definitivamente para a classe de soldado, por ordem do C'Hnmandante da Drigada. sobr·e decisão do conselho de disciplina organizado no corpo a que pertencer o culpado. o qual poderá
ser tambem excluído, por conveniencia da disciplina, das fiieras da Brigada. conforme a gravidade das faltas qtB tiver
commettido, de accôrdo com o art. 180.
'Art. 15ô. Quando. decorridos dez dias da abm'ttura da
vaga de inferior ou outra praça graduada. não tiver sido
apresentada ou encaminhada, por quem de direito, a respectiva proposta, a autoridade competente, prescindindo dessa
formalidade. preencherá immediatamente a vaga nP.corrente.
Art. 157. A proposta apresentada pelo comm!indante mterino da companhia ou esquadrãfl para o preenchimento da
vaga de inferiores leva.rá o concordo do commandante effectivo. quando este puder ser consultado.
Art. 158. Terão a graduação de primeiro-sargento o
electricista, o mestre motorista. e o mestre de musica; a de
segundo sargento, o mestre ferrador, o mestre corrieiro. o
clarim-mór. os contra-mestres de musica, o conducto1·-chefe
e os cornelas-móres.
Art. 159. Ncuhuma prat;a será elevada a cabo de esquadra sem que seja apnrovada no exame de que tratJ o artig<J :~G7. Cl'l',l)la policml. o de lt~ittJJ'It. escr·Ipta c op.'t·ar~0es
sobre numeirns inteirO:< P. bem assim dos deveres de •nbn' em
todas as condiçõPs do servi\io. ,.;endo :1 commissão cxn•nmadora. nos t~orpos con~tituilla rlP nm comrnandantf' ·h~ eompanhia ou esquadrão c de dois subalternos, sob a presidencia do major Jiscal, nomeados pelo commandante do corpo,
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devendo um dos subalternos ser sempre o director da escola
policial.
Art. 160. A promoção ao posto de terceiro sargento será
feita, por concurso, entre os cabos de esquadra que tfmham
bom comportamento e mais de seis mezes de praça.
Art. 161. Este concurso constará de um exame oral e
cscripto, prestado na esoola policial do corpo, de accôrdo com
o programma em vigor, por onde se verificará o .grau de preparo dos candidatos nas differentes provas theoricas a que
forem submettidos e de uma demonstração reveladora da sua
capacidade para o serviço policial e militar.
Art. 162. A commissão julgadora será composta, nos
corpos. do commandante e fiscal. de um capitão e dous subalternos. um dos quaes será o director da escola policial, e nas
demais repartições, por uma commissão designada pelo commandante da Brigada.
Art. 163. O preenchimento das vagas dos sargentos electricista. motorista, mestre e contra-mestre de musica. ferrador, clarim e cornetas-móres, far-se-ú tambem, mediante
concurso, entre as praças que quizerem disputar as vagas
existentes. O programma desse cancurso sevá organizado pela
autoridade a quem cabe preencher a vaga.
Paragrapho unico. Quando se tratar do preenchimento
das vagas de musicas, clarins. cornetas. tambores e ferradorrs, IJem como de artífices, as praças escolhidas serão tambem examinadas por um profissional. quando não o fôr o
ol'ficial que tiver de apresentar a proposta e, tanto, neste,
eomo no caso antecedente, será lavrado um parecei·, que acompan h:uv.i a proposta.
Art. 164. A baixa definitiva do posto das praças de graduarão eJfeetiva não mendo:nadas no art. 155 será imposta
por determinação do commandante do corpo ou de autoridade superior. competente. mas sempre como corrcctivo de
fallas graves e rigorosamente apuradas.
Art. 165. A praça graduada. accüsada de não ter as nocessarias habilitações para bem cumprir os seus deveres,
será submettida a. conselho de disciplina, sendo sargentoajudante. sargento-intendente. 1 •, 2" ou 3" sargento. e rebaixada definitivamente á ultima classe. por determinação do
commandante da Brigada, si se provar a accusação; sendo.
]JOrôm, de outras graduações cffectivas, será rebaixada definitivamente pelo commandante do corpo independentemente
dr, amlicncia do conselho de disciplina, desde que a falta de
lmhil it a1:õcs tenha sido vr,rificada por uma com missão, de tres
offi!'iai'S, presidida pdo fiscal do corpo.
1\rt. 166. A praça rebaixada definitivamente em virtude de sentença ou na conformidade dos arts. 155 e 164 só
pod0r<'t obter novo accesso após um anno de bom comportamento, sujeitando-se a novo exame.
l'aragrapho unk.o. Em qualquer hypothesf', o aeecsso ser:\
Sf'lllJII'P gradual ü suc1~cssivo, nos termos do art. 150.
Art. 167. A baixa do posto definitiva nas condições do
art. J65 importará, conforme as circumstancias, em responsabilidade para a commissão que tiver anteriormente examinado c approvado a praça.
Poder Executivo- 1916- Vcl. II.
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CAPITULO IX
DO ALISTAMENTO, ENGAJAMENTO E EXCLUSÕES DE PRAÇAS

.

ArL. 168. Os claros dos corpos da brigada serão preen...
chidos por alistamento, pelo prazo de tres annos, de voluntariós que saibam ler e escrever, brazileiros ou estrangeiros;
de provada moralidade, com 18 a 40 annos de edade, e a pre..;
cisa robustez physica, verificada em inspeccão de saude.
§ 1." Para o alistamento de brazileiros menores de vint~
e um annos, exigir-se--4 licença dos paes, pretores ou tutores,:
conforme a hypothese.
§ 2.• Os estrangeiros-; qualquer que seja a sua ida<m; s~
poderão alistar-se depois de naturalizados, e deverão, além
disso, falar regularmente a lingua pórtugueza e provar residencia no territorio da Republica põr mais de quatrQ
annos.
§ 3.• Não poderá haver, em cada corpo, mais de oito es ...
trangeiros alistados.
Art. 1G9. Em egualdade de condições, serão preferidas,
para o alistamento, as ex-pracas do Exercito, da Armada e do
Corpo de Bombeiros do Districto Fed-eral que tiverem servido
com bom comportamento. urovado pela certidão de assenta~
mentos.
.
Art. 170. Os indivíduos, que se alistarem prestarão nas
casas de ordem dos corpos, em frente da bandeira com a com-<
petente guarda, o seguinte compromisso:
«Aiistanda-me sóldado na Brigada Policial do Districto
I•'ederal, prometto regular a minha conducta pelos preceitos
da moral·, respeitar os meus superiores hierarchicos; tratav.
cóm affectõ os meus companheiros de armas e com bondade
os que venham a ser meus subordinados, cumprir, rigoro'samente, as ordens das autoridades competentes e votar-me
inteiramente aó serviço dia minha Patria, cujas instituições;
integridade e honra defenderei até com sacrificio da minha
,propr-ia vida.»
Art. 171. As praças que ctmcluirem o tempo de serviço
serão excluídas com baixa, logo que solvam as suas dividar:~
com a Fazenda Nacional.
§ 1.• Si, porém, desejarem continuar; apresentarão requerimento, antes da ' mlusão, ao commandante da Brigada,
o qual decidirá, á vist , de documentos officiaes que o habilitem, a ajuizar do comportamento e robustez physica dos pe...
ticiunarios.
.
§ 2.• Estes-, em caso de deferimento, serão considerados
engajados, com direito ou não á diaria estabel~cida nU artigo 79, segundo resolver o mesmo commandante, constituindio a diaria um premiõ que só poderá ser concedido ás
:pracas que-; no alistamento findó, houverem manifestado
conducta acima de boa, além de aptidãó para o serviço.
§ 3." Tambem poderão ser aceeitas, com ou sem diaria;
do accõrdo cum a disposição anteriór, as pra~as que-, tend.o
sido excluídas da Brigada por motivo não disciplinar-; vol ...
tarem ás respectivas fileiras.
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Art. f 72. A nóva praça dos engajadros será contada do
mesmo dia em que concluírem o tempo da praça anterior
ou do dia em que voltarem ás fileiras da brigada.
Art. 173; As praças que no serviço da brigada attingirem a idade de 56 annos-, não póderão mais reengajar-se.
Art. 1.74. A's praças excluídas com baixa do serviço
será entregue um attestado; assignado pelo commandan.te do
corpo ou chefe da repartição e rubricado pelo eommandante
da Brigada-, do serviço que tiverem prestado e do seu comportamento, ou a respectiva certidão de assentamentos, si
pagarem ós emolumentos devidos.
Art. 175. A praça que, em inspecção da junta medica,
fôr julgada suffrer de molestia ou defeito physico que a
torne incapaz de continuar .no serviço, será, por ordem do
cummandante da Brigada-, excluída com baixa-, mesmo quando ten-ha divida que não possa pagar. Si, porém, apresentlijl' requerimento devida~nente d,ocumerutado-; pedindo reforma, não será excluída e se aguardará que o Governo resolva sobre a sua pretenção.
Art. 176. Não se fará effectiva a baixa concedida á
praça que estiver respondendo a processa no fôro militar;;
presa disciplinarmente; ausente sem licença-, em dliligencia,
licenciada óu doente no hospital, salvo; neste ultimo caso-,
si declarar ter meios para tratar-se fóra dó estabelecimento.
Art. 177 . Em casos especiaes poderá o ministro ordenar a exclusão de qualquer praça, desde que esta indemnize
a Fazenda Naciunal do que lhe estiver a dever.
Art. 178. A praça que fôr recolhida ao Hospital Nacional de Alienados será excluída, por ordem do commandante
da Brigada, si, decorrido um anno, não estiver restabelecida,
· dandló-se conhecimento dessa exclusão ao director daquelle
estabelecimento.
CAPITULO X
DAS EXPULSÕES E DAS EXCLUSÕES POR CONVENIENCIA
CIPLINA

DA

DIS-

Art. 179. As praças reclamadas cumo desertoras de outras corporações militares serão expulsas, por ordem do commandante da Brigada, e apresentadas oás autoridades comp~
tentes, das quaes se requisitará o pagamento das dividas que as
mesmas praças tiverem contrahido na brigada.
Art. 180. Todas as demais praças de pret, não mencionadas no art. 155, e que, insensíveis aos eorrectivos impostos,
commetterem repetidas transgressões disciplinares·; ou praticarem falta de gravidade excepcional-; affirmando-se, por
tal modU; moralmente incapazes para a vida militar e a
profissão policial, serão, segundo a impõrtancia do caso,
~xcluidns por cUnveniencia da disciplina ou expulsas dos
corpós a que pertencerem; por ordem do commandante da
Brigada. Essas exclusões ou expulsões p-oderão ser propostas pelo commandante do corpo, ou chefe da repartição, que
Justificará, devidamente, a conveniencia e justiça da medida ..
Art. 181. Os indlividuos viciosos·; os que já houverem
Çumpridó sentença por crimes aviltantes; tiV'e110m retrato
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nas galerias de criminosos da. pUiicia civil; ou, finalmente,
houverem sido excluidos disciplinarmente da briga,da ou de
outras corpórações armadas, e que, illudindo as autõridades, conseguirelt.n alistar-se nas fil0iras da brigada, se'rão
tambem dellas expulsos por ordem do cõmmandante geral-;
Jog(l que taes factos sejam verificados.
Art. 182. As praças que, por qualquer motivo, forem
expulsas da brig~tdla, não poderão, em caso algum, ser readmittidas nas respectivas fileiras-; nem ter ingresso nós seus
quarteis.
l'aragrapho uni co. As praças expulsas serãu apresentadas, sob escolta, ao chefe de policia, com offició relat::mdo
o motivo da expulsão. A fic,ha da ex-praça acompanhará esse
officio.
Art. 183. Os sarg-entos effcctivos que fórem rebaixados
definitivamente, nos termus do art. 155; quando-, a juizo du
eommandantc lia Bt'igalia, não devam continuar ·nas r<·spectivas fileiras mesmo como praças simples, á vista da gravidade das faltas que tiverem cummettido, serão-; em acto
suceessivó á baixa tio posto, exeluidos por conveniencia da
disciplina.
CAPITULO XI
DO UNIFOill\IE

Art. 18/J. O uniforme dõ pessoal da brigada será o do
plano c1uc o. Governó adoptar.
Art. 185. O Governo poderá alterar o uniforme da Bt'igada, quando julgar conveniente.
ArL 186. Os officiaes do Exe.ncito que servirem na Brigada-, com cxeepção do cómmand.ante geral; são obrigados a
usar o uniforme desta corpnração uns formaturas c actos ófficiacs.
Art. 187. As consignações de fardamento para as praças se-rão arbitradas, annnalmente, pelo Ministro, scg·undo os
calcul0s da desp('za apresentados pelo commandantc da Brigada.
Art. 188. O fardamento será distribuído ás pra~:.as, de
UCicôrdo com as tabellas que forem approvadas velo Ministro, as quaes serão numeradas de 1 a 3, sendo a de n. :1
do fardamento que deve ser distribuído ás praças, a de n. 2
dv que cabe a<is sargentos ajudantes c. intend:entcs e a de
n. 3 das peças a distribuir ás praças presas para scnlcnciar
c sentenciadas.
Art. 189. Para garantia do fardamcntó recebido pelas
prac;as descontar-se-á do soldo de cada uma, no primei~·o
annn do alistamento·, óu em maior prazo, quando neste não
fOr p<)Ssivel, a quant.ia de 1Vt$ em prestações rnensaes de
12$, a qual será recolhida á Contadoria lia Brigada, em deposito especial.
Paragraph 0 unicó. As quantias descontadas scrãu rcstitnidas, qua·ndo as praças obtiverem baixa ou S(' nngajaJ·cm,
depois c·c concluído o tem pu de alistamento; óu ainda quando forem promovidas a alferes, deduzindo-se a importancia
das dividas para cum a Fazenda Nacional; pcrmittindo-se,
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porém, que as praças que se engajarem conservem, querendo, o deposito feito no alistamento anterior.
Art. HJO. As praças que desertarem ou forem e:x:pu:lsas,
em virtude doe sentença, perderão o direito á impórtancia
descontada para ,garantia du fardamento, devendó essa importancia, no caso de dividas por elles contrahidas, teJr a
applicaç.ão de que tratam os arts. 109 e 110,- l'evertendó o
saldu para a Caixa de Economias.
.
Art. 191. Até Ires quartos da importancia total depositada para garantia de fardamento póderão ser empregados,
por ordem do Ministro, na aequisição de apolices da Divida
Publica ou do Districto :Federal, cujós juros pertencerão á
caixa beneficente; correndo; pl.lrém, por conta desta as despezas de sellõ e corretagem.
Art. 192. Na relaçãó de vencimentos do mez em que se
effcctuar 0 alistamento ou engajamentu, e nos mezes do 2"
c 3" armos subsequentes, o commandante da companhia ou
esquadrão sacará o valur total das consignações que forem
arbitradas de accôrdó com o art. 187.
Art. 193. O desertor, quando continuar alistado; soffrerá
no soldo respectivo novo~ descontos para garantia do fardamento que receber.
Paragrapho unico. Será tambem sacada nas mesmas relações a importancia das peças de fardamento nóvas que
forem distribuídas gratuitamente, para uniformidade, em
substituição das extraviadas ou inutilizadas em serviÇO; bem
como. a importancia das peças que forem distribuídas de conformidade com a tabella n. 3.
CAPITULO XII
DA ESCRIPTURAÇÃO

Art. 1!H. A escripturaçãu dos corpos e repartições da
brigada será feita de accôrdó cõm os modelos approvados
pelo ministro.
Art. 195. As alterações occurridas com os of'ficiaes da
brigad::t e repartições annexas serão registradas em livros
especiars, que deverão existir na Secretaria da Brigada.
§ 1." As alterações dós officiaes do Exercito em serviço
na Brigada, além de registradas no livro competente, serão
rrmettidas, trimestralmente, ú Divisão da arma c ao corpo
a que elles pertençam.
§ 2." Os assentamentos dos civis, á excepcãó doos jornaleiros, serão registrados em livros cspeciacs na secretaria da
Brigada, e os dos jornaleiros nos corpos ou rcpartiç.ões em
que tiverem exerci cio.
Art.. 1 Oô. Para a escripturação das repartições e corpos serão fornecidos o;:; livros adaptados, bem 1eomo os artigos de expodientc mencionados na respectiva tabella; que
ser·ú organir.ada pelo commandante da Brigada.
Art. 107. E.x·cepluadas as certidões dle que trata o artigo 17-i-; e as que forem necessarias ao serviço publico !lu
ao abono de meio soldo e montepio, bem como os que se referirem a actos registradós nos assentamentos dos officia€s
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e praças e dos civis ao serviçU da brigada-; nenhuma outra
será extrahida dos livros ou dos archivus·,· sem ordem do
ministro da .Justiça.
Art. 198. Nas assignaturas dos papeis officiaes não será
permittido o uso de ornatos calligraphicos ou firmas.
Art. 199. A escripturação só poderá ser alterada ou modificada por ordem do ministro, á vista de proposta -~··sti
ficada do commandante da Brigada.
Art. 200. Exceptuada a tinta encarnada utilizada pela
contadoria na conferencia de contas ~ outros !pape-is, somente a tinta preta será utilizada nos livros e documentos
<Jfficiaes da Brigada. As emendas feitas nesses livros e documentos serão resalvadas no lagar competente, assignando a
rt,salva o official que os assignar ou conferir.
CAPITULO XIII
DOS FUNERAES, ESPOLIO, MONTEPIO E MEIO SOLDO

Art. 201. Aos <Jfficiaes e praças que fallecerem serão
prestadas as mesmas honras funebres que aos do Exercito,
de accôrdo com o rrgulamento de continencias, signaes de
respeito e honras militares, a que se refere o decreto numero 11.lt46, de 20 de janeiro de 1915.
Art. 202. Com o enterramento de official effectivo ou
reformado despenderá a caixa da Brigada até á quantia de
500$ e c.om o de praça de pret, tambem effectiva üU reformada, até á de 80$000.
Paragrupho unico. Quando, por qualquer circumstancia,
as despezas do enterro forem feitas pela família do official
ou praça, aquellas quantias lhes serão entregues, caso sejam
reclamadas dentro dü prazo de 90 dias.
Art. 203. Quando fallecer alguma praça, deverá o commandante da companhia ou esquaàrão mandar fazer em sua
presença o inventario dos objectos por elle deixados, para o
que mandará dous sargentos, um dos quaes será o encarregado da arrecadação, e mais uma praça, e entregará ao fiscal,
'dentro de seis dias e assignada por todos, a relação dos mesmos objectos.
Art. 204. O espolio das praças que fallecerem nos quarteis ou em hospitaes depois de inventariados p-elo respectivo
commandante da companhia, com a assistencia de tres
subalternos, será entregue á fami!ia, recolhendo-se á contadoria os vencimentos, joias e valores, que serão remettidos
ao juiz de direito.
Art. 205. Com os officiaes que fallecerem em hospitaes
ou nos quarteis e não tiverem família se procederá tambem
na confoemidade da disposição antecedente, sendo o inventario de que trata o art. 203 feito por tres officiaes nomeados pelo major fiscal do corpo.
Paragrapho uni co. Quando o 1fficial fallecido pertencer
ao estado-maior da Brigada e repartições annexas, serão nomeados, no boletim respectivo, os officiaes que devam encarregar-se do inventario e do leilão.
Art. 206. Os artigos facilmente contaminaveis que houverem servido a officiaes ou pracas fallecidas de mol!l~Stias
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contagiosas serão destruidos pelo fogo, descarregando-se os
que. pertencerem á carga da Brigada.
Art. 207. O montepio dos officiaes da Brigada será regulado pelos decretos ns. 942 A, de 3i de outubro de 1890,
2.448, de 1 de fevereiro de 1897 e 8.904, de 16 de agosto de
1911, o ultimo dos quaes dá instrucções para a execução do
art. 84 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 19fi0.
Art. 208. Para o abono de meio soldo ás famílias dos
officiaes da Brigada será observada a lei que vigorar no
Exercito no tempo em que occorrer o fallecimento.
Art. 209. A's familias dos officiaes do Exercito em serviço na Brigada será abonado o meio soldo correst~ondente
ao posto da commissão, si este fôr superior ao que occuparem
no Ext>rcito na data do fallecimento.
CAPITULO XIV
DAS RECOMPENSAS

Art. 210. O official que, em serviço extraordinario, se
portar com reconhecido criterio, intclligencia e dedicação será,
conforme a importancia do serviço que prestar, distinguido
com as seguintes recompensas:
f•, elogio em ordem do dia da Brigada ou em boletim
dos corpos:
2•, elogio em nome do Governo, transcrevendo-se, em ordem
do dia, o respectivo aviso do Ministro da Justiça;
3", a medalha de distincçãü, de ouro ou prata, creada
por decreto de 14 de dezembro de 1889;
4", quaesquer outras recompensas de que o Governo o
julgar merecedor.
Art. 211. Si o serviço de que trata o artigo antecedente
fôr prestado por praças de pret. a estas poderão ser concedidas, além das recompensas nelle mencionadas, dispensa do
.servico com todos os vencimentos até 15 dias, ou uma gratificação até 100$, a jnizo do commandante da Brigada.
Art. 212. Para serem concedidas as recompensas de que
tratam as alineas 2• f' 3" do art. 210. o commandante da
Brigada dirigirá um officio ao Ministro da Justiça, declarando
o nome do official ou praça e quaes os serviços prestados.
Art. 213. Será considerada remida a divida contrahida,
com a Fazenda Nacional ou com a caixa da Brigada, pelo
official ou praça que fallecer em consequencia de ferimento
ou desastre, em acto de serviço.
CAPITULO XV
DAS

TRANSGRESSÕES DA DISCIPLINA,

CASTIGOS E

SEUS LIMITES

Das transyre!Jsões em geral

Art. 214. Constituem transgressões da disciplina militar:
§ 1.• Todas as faltas previstas neste regulamento.
§ 2.• Todas as que não são previstas nelle, nem classificadas como crimes nas leis periaes militares ou civis, com-
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39, provocar conflictos. embora não se sirva de armas

() d()!los não resulto facto criminoso;
-1.0, sahir armado do quartrl sem ser em objecto de serviço;

11. ausentar-se sem licença. por tempo que não constitua deserção;
42, deixar de apresentar-se. finda a licença, ou depois
de saber que esta foi cassada, não tendo ainda decol'lrido o
tempo necessario para ser a falta qualificada -como deserção;
43, deixar de apresentar-se findo a castigo que lhe tiver
sido imposto;
44. ,iogar a dinheiro dentro ou fóra do quartel;
45, offender a moral por act.os ou palavras;
!16. dormir, sert.ar-se ou recoRtar-se. estando de sentinella, ronda ou patrulha;
n. perturbar o silencio depoig do toque de recolher ou
fazer algazarra dentro do quartel, ou nas repartiçõe~ ende
csUvrr de serviço:
18, falar ou ·conversar estando em fórma on de sentinella:
49. fazer accusações falsas;
50. estar fóra do quartel no toque de recolher. sem ser
em srrviço. ou sem licença especial:
5 t. recrher de pessoa incompetente ordem.
:()nha on
cont.ra-senha:
52. simular mo !estia pam esquivar-se ao serviço;
fí3, vestir-se a praça de vrct á paisana sem licença assi:mada pelo commandantr, do corpo ou chefe da repartição,
c rubricada pelo commandante da Brignda;
54. introduzir no quartPl bebídn~ alcoolicas ou mat.erias
inflammavcis on explosivas, sem permissão da autoridade competente;
·
55, sahir do qua'I'frl ou nelle ponctrar por outro Jogar
f!UC não seja o que pnra isgo estiver flesignado, salvo ordem
on mot.ivo de força maior:
56, entrar em compartimento em que esteja o superior,
sem n devida permissão;
57. conservar-se Rentado á passagem de qualquer força
militar ou de seu superior:
58. converf'ar ou de qualquer fórma entender-se com
presos incommunicaveis;
59, deixar de prestar auxilio, quando reclamado, para a
prisão de algum dclinquentr. mesmo estando de folga ou
sendo empregado;
60. deixar de avisar ás praças em cuja companhia estiver. da approximação de seu Ruperior. limitando-se a fazerlhe a devida continencia;
61. não recolher-Re immediatamente ao f!Uartel quando
Ronher que é procura do para servi co;
62. reclamar contra o serviço para que fôr nomeado antes de presta l-o:
G3. não SP. submdter promptamente á ordem ou castir.:o
que lhe fôr imposto;
IH. deixar de punir ou de promover a punição do inferior em cas0 de falta ou transgressão da honra ou· dever militar:
65. fornecerem. os officiaes. sob qualquer pretexto, áR
pracas, vale para acquisição rte viverrs c objectos de qualquer natureza.
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Art. 219. As transgressõe~ especificadas no artigo antecedente não excluem quaesquer outras comprehendidas no
art. 214, e, quando revestidas de circumstancias que lhes
deem o caracter de crime. ficam sujeitas ás penas a que elltes corresponderem.

Castigos disciplinares
Art. 220. São castigos disciplinares:
Para os off'iciaes de patente :
1", admoestação;
2•. reprehensão;
3". detensão;
4•, prisão.
Para os sargentos effectívos :
f•, reprehensão;
2•. detenção;
3•. prisão;
4•, baixa temporaria do posto;
5•, baixa definitiva do· posto.
Para os sargentos artífices. cabos. anspeçadas e outras
praças que gozarem de gradu:v:fío correspondcnf.e a esseR
IlOStos:
f•. reprehensão;
2•. dobro de serviço de escala;
3•, detenção;
4•. prisão;
s·. baixa temporaria do posto;
6•, baixa definitiva do posto.
Para os soldados. musicos. corneteiros. elarins e outras
praças de pret, sem graduação:
1"· reprehensão;
2•. dobro de serviço de escala;
3•, detenção;
4", prisão.
Art. 221. A admoestação e a reprehensão podem ser applicadas:
i·. verbalmente;
2•. por escripto.
Art. 222. A admoestação e a reprehensão verbaes serão
feitas:
a) aos officiaes:
t•. particularmente;
2•, no circulo dos officiaes de posto igual ou superior
ao do culpado;
3•, no circulo de todos os officiaes.
b) aos officiaes inferiores:
1•. particularmente;
2•. no circulo dos inferiores de graduação igual á do
r.ulpado:
3•, no circulo de todos os inferiores.
c) ás demais praças de pret:
1•, particularmente;
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zo, nu frente da companhia. esquadl'ão ou destacamento
n que pertencerem.
Art. 223. A admoestação ou a reprehensão será applicada quando a falta commettida, embora seja a primeira.
nãu exigir, pela sua gravidade. punição mais severa.
Art. 224. Serão lagares de detenção para os officiaes de
JJULentc:
1o, recinto de uma fortaleza;
zo, recinto do quartel do corpo;
3°, recinto da quartel da companhia ou esquadrão.
Art. 225. Serão lagares de prisão:
1°, o estado-maior da fortaleza;
2". o estado-maior do corpo;
3°, a morada particular do culpado.
Art. 226. Serão lagares de dete.nção para os inferiores
c d0umis lH'aças de pr.et:
1o, o recinto de uma fortaleza;
2". o recinto do quartel do corpo;
3". o recinto da companhia ou esquadrão;
4", o co:·po da guarda do quarte.l.
Paragra.pho uni co. Quando presos. serão ·recolhidos á
casa fechada de fortaleza uu quartel. reservando-se aos infl)t·iores effectivos prisão especial.
Al' t. 227. A' prisão ou detenção dos sargentos poderá
8cr· addicionada a pena de dobro do serviço de escala.
Art. 228. A' prisão ou detenção das praças sem gradua(;ão poderá ser. conforme a gravidade da transgressão, addioionada a pena de dobro do serviço de escala, ou uma das seguintes penas accessorias:
1°, fac h i na;
2", repetição da instrucção pratica ou policial.
Paragrapho uni co. Estas mesmas penas poderão ser
tanllH•m app!i1·ada~ ás pmea~ graduada~. qnanclo rPhaixadaR
lt~lll!)Ot·:Jriamontc. á exccpção dos inferiores artífices.
Art .. :2.:?!:>. Os eorreet.ivo>' dC' prisão ou detenção infligidos
pelos chefes de repartições poderão ser cumprídos no quartel do corpo mais proximo. de accÕI'do com as disposições
procedente'. l!ll'llianln ol'l'it·io dit'i)ritlo ao l'P~PI'f'.l iYo c~omman·
dante pt>lo c•.lil'l'l' tia 1'1'11<11'1 i1:fí11 a f\\11' JH'I'll'lll'l'l' o ol'fiei::d un
1ll':t\.'.1 punido.

ArL. ~:w. i\'o.-< l'.a~~~~ tl1• insull1•1·tlina1;i'ío t'lllhl'iagu('~.• tksOl'<lem puhliC'a ll\t dt> I'OlHIUI'ia irJ·•·;.;nlar no l'l't'inlo 1la prisii11
nu <lniPIH)i'ío, as pra1.:as tlt> qw· I 1·ala o :u·l igo ani.I'I'Íill' JHHlPI'fío
cumprit• o c~.on·ecLi.vo, isolarias l'lll cnllula <'RIWt~ial.
~ 1. o O isolamento em ccllula poder:í abranger todo o
tempo de l)l'i:<ão ou padn ckslc.
§ 2." A uma sô el'llnla não se recnlhcr:í mais de um homem.
Art. 231. Na al)plicar:ão do correctivo de prisão cellular
e diminuição das rações .;;c terá sempre em vista o estado
ph:vsieo das pra~;:1s. ouvido o medico de serviço no batalhão
lltl n•partição.
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DAS REGRAS E LIMITES A OBSERVAR NA IMPOSIÇÃO DOS CASTIGOS
DISCIPLINARES

Art. 232. Nenhum castigo disciplinar, excepto a admoestação e a reprehensão verbaes. será infligido sem declaração
cscripta da qualidade do mesmo castigo, seu limite. sua
causa c circumstancias aggravantes ou attenuantes, si as
houver. sendo expressamente prohibidos os commentarios
ofJcnsivos ou deprimentes.
!\ 1." E:osa declaração bem como o castigo arbitrado serão publicados em ordem do dia ou boletim da Brigada. si se
tl'atat· de officiaes ou praças. ou em boletim dos corpos.
quando o corrcclivo 1'6r imposto pelos respectivos cormuandantes.
~ 2. o A putlicação dos correctivos impostos pelos chefes
de repartições far-~e-ú em ordem do dia ou boletim da Bri-·
gada, dcYendo, para is~o, set· communicados ao respectivo
t;Ommaudant.o.
Art. 233. Exccptuadas a admoestação e a reprehensão
verbaes. os castigos disciplinares infligidos aos officiaes c
vmcas serão semlll'U averhadus uus respectivos livros de as::;,~utamcntos.

_'\.rt.. 23L Os castigos disciplinares abaixo mencionados
não vodcrão exceder os limites seguintes. em cada falta que
forun1 applicados:
1", o dobro do sel'vi\,'u, du uma a lluinzc vezes, com uma
folga de :2 i horas, de dois em dois t.lias;
2". a detenção, a GO dias;
::!". a prisão, a 30 dias;
1". a !Jaixa tcmporaria do posto, de 10 a GO dias.
/u·t. 23::i. Os o l"f'iciaes de qualquer posto. !JUando presos
ou detidos disciplina rmcnte. no quartel. poderão; não havendo
ineonvenicnlc. fazer o ser·viço que! lhes competir, e sómenlo
~crão sulJstituillos nos cat·gos que occuparem, quando assim
0 exigir a diseiplina ou a necessidade de serviço.
Art. 236. ~emprc que fór possível e não houver inconveniente va1·a u serviço ou a disciplina. os inferiores e demais prnças. detidas ou presas no quartel farão 0 serviço que
lhes competir e comparecerão aos exercícios c ás aulas da
escola vulicin I.
Art. 237. A fachina consiste na limpeza do quartel e
suas dcpcndencias. na limpeza das armas c mais petrechos
existentes nas a rrceadações, no serviço da conducção de
Ht;ua. lenha e ouLl'Os semelhantes. e em trabalhos nas obras
e reparos dos qumtcis.
Art. 2:Js. A repetição da instrucção pratica não execderú de quatro horas por dia, sendo duas de manhã c duas ú
lanle.

Art. 23!!. A baixa definitiva do posto dos sargentos e
das demais praças gra{]uadas deverá ser acompanhada da
t ,.,m:;f'-'l'Ciu;ia do rebaixado para outro corpo. companhia ou
L'~tJU<tdrão.

Al'l. "!lO. O il'lnpu dlls eastigos conta1·-se-ú d('stl'~ a !Iom
em flllP l'lks for·r1H pulJli,·ados alt'• flUC ttml1am dl't,OITidtl \antas vezes 24 horas quantos forem os dias determinados. levando-se sempre em conta o tempo da prisão preventiva.
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Art. 2H. Todo o tempo de prisão ou detençãú anterior
ao :u·hitramcnto ele castigo será considerado r~omo de prisãn
preventiva.
Art. 2·i2. O tem pu de prisão disciplinar imposta a officiaes ou praças que já estiverem presos, sujeitos a processos,
.sómente sr~rú contado da data em que concluirem a sentença
ou rorem absolvidos.
Art. 2·í~L A imposição da pena maxima nãu inhibe a autoridade competente de infligir nova punição por outra
transgressão de disciplina cCJmmettida antes de cumprido o
primeiro castigo.
nas autr>1·idmles

ll

quem cmnpete impór os castigos
disciplina1·es

Art. 244. São competentes para impôr os castigos diseipiinarcs:
1°, o Ministro da Justiça e o eommandante geral a qualquer· ol1 leia\ ou p!'Gt,;a da Brigada;
2•, os eommandantes dos corpüs, os chefes da Contadoria
da Intendencia e do i'erviço de Saude, aos officiaes e ornças
L]ttc servirem sub as suas ordens;
3''. os comrnamlantcs de companhisa ou esquadrões e os
offieiaes eommandante·s de destacamentos ás oraças que servirem na unidade ou fracção de seu command1o.
Art. 2lt5. As autoridades mencionadas no artigú antecedente podem impôr a arbill'io proprio. dentro dos limites
marcad•1s nr;;le rP~nlamcntrJ, os enstigos disciplinares abaixo
designados:
1", o Ministro da Justiça e o commandante da Brigada~
a admoestação, reprehcnsão, detenção. prisão, baixa do po-,tu
tempuearia ou definitiva, e bem assim todos os castigos
acecssorios;
zo, os commandantes de oorpos e chefes da Intendencia,
Oontadoria e Serviçu de S:.mcle, tndos os precitadüs corrccti\'OS, mcno:> a prisão em fortaleza;
3", os comrnandantcs de companhias ou esquadrões e •)s
officiaes comrnandantes de destacamentos - a admoestação
e a reprellensão verh~es, a detenção até 15 dias, e o dobro do
s•Jl'viço no t'L~cinto da companhia ou esquadrãu. ou no quartel
do destacamentu ató einco vezes, cumprindo-lhes dar sciencia
ao eommandante do corpo, quandu irnpuzerem qualquer dos
dous ullimo.s correctivos.
Art. 24G. Al•~rn dos castigos disciplinares especificadvs
no artigo antecedente, poderá o commandante da Brigada. em
casos de negligencia repetida no cumprimento de deveres, ou
faltas muito gl'aves, suspender d•) exercício. por tempo que
não rxeeda a seis mczes. c por cunvenieneia do serviço ou da
disciplina. qualqupr Mficial da Brigttda, dando immediat,amente sciencia ao Ministro da Justiça.
Art. ?U. A ctlmpctencia de qualquer autoridade é sempre subonlinada á do seu superior immediato. que pod~rá
e h amar a si o ~~on hoeimcnto do facto. fazer cessar o castigo
e attcnual-o ou aggraval-u. A autoridade superior fundamentará eonvenientemente o seu pedido.
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CAPITULO XVI
DAS DESERSÕES E AUSENCIAS ILLEGAES

Art. 248. Será considerado desertor:
1•, o official ou praça que, sem licença, faltar ao quartel
do corpo ou destacamento, aquelle, por espaço de 20 dias, e,
esta, de oito dias consecutivos;
2•, o oficial ou praça que, viajando de um para outro
logar. ou cuja licença estando terminada ou seja cas.<>ada:,
deixar de apresentar-se. sem motivo justc, no ponto do seu
destino, 3•0 dias depois daquelle em que tiver terminado a
licença ou souber que esta foi revogada.
Art. 249. Quando algum official, de patente deixar de
comparecer, durante 48 horas seguidas, ao corpo ou repartição
a que pertencer, sem que esteja para isso legalmente auoorizado, será declarado ausente, em ordem do dia da autoridade
competente, e, como tal, mencionado nos mappas, escalas e
relações de altemções, e chamado, por editaes, mandados publicar· pelo commandante da Brigada no Diario O{ficial, e em
jomaes de grnnde circulação.
Art. 250. Declarado ausente o official e dentro das primeiras 24 horas que se seguirem 4 terminação do prazo de
espera marcado no art. ;?.18, para a sua apresentação. será
convocada um cousellw de investigação para a formação de
culpa do indiciado.
Art. 251. A pronuncia do indiciado. no caso do artigo
antecedente, importará a sua exclusão. que. será determinada
pio commandante da Brigada. e communicada immediatamente ao Ministro da Justiça, ficando o processo archivado na
secretaria da Brigada para servir de base· ao cOnselho de
guel'l'a, no caso de captura ou apresentação do culpado. da
qual deverá o ministro ser logo informado.
Ar·t. 252. A contagem de tempo para a qualificacão da
deser~;:ão dos officiaes c praças será feita por dias completos.
a parti" da húra ern que ufficial tiver faltado ao serviço ou
da primeira revista em .que fôr notada a falta da praça.
Art. 253. O official desertor. quando se apresentar ou
fôr capturado, será aggrcgado ao corpo ou repartição a que
pertencia. all\ decisão final do respectivo processo.
Art. ?ri·í. A qual i f'icaçfio da deserção. dos officiaes será
feita de acci\rdo eolll o fonnulario observado no Exercito. e ::t
da~ prar:as de 11rct pelu que foi adaptado na Brigada:, em
aviso do l\Iinisterio da Justiça, de 4 de outubro de 1899.
1\rt. 255. Os 0l't'ieiacs e praças que se ausentarem do
quartel, illegalmente, por tempo que não constitua deserçã?,
serão punidos disciplinarmente, a juizo da autoridade que tiver de impô r o castigo.

CA PI'l'ULO XVII
DO r.QNSELHO DE DISCIPLINA

Art. ~256. O eomrnanrbnte da Brip;ada, os commandantcs
de corpos e os chefes da Intcndencia. Contadoria e ServiÇ'O de
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famlc nomearão conselhos de disciplina para os fins dcclara•los nos arts. 155 c 165.
Art. :?57. O ~onselho de disciplina sct·ú comp()s(.u de um
lencntc-coroncl ou major c de mais dois offkiaes designados
Jl<~J' es•:~tln. cxcr.ptnados o _comi!w.ndantc da c·ompan·h ia o·u
c~quadrao a que pertenecr o mfenor, de quem 1houvcr de tratar
o consclltú, c o official Que tiver dado a parte o.rigem desse
•·.nnsdho, si a convoca(:ão não houver sido da iniciativa dal]tlt'llas auturidadr.s.
Art. :258. O conselho de disciplina terá votú deliberativo
po!' maioria absoluta. cabendo a eonfirmac.iãú da decisão ao
cummandante da Brigada. A autoridade nomeante prestará
nú officio de t•emcssa os esclarecimentos que julgar neccssarios.
Art. ::'ri!). A Melem ele convoen<'ãO do eonsclho de diseiplina devcl':Í Lkelarar qual o objcclo do que n conselho tor~
dt~ L\er.npat'-SP.
~tiO. Ao j)mersso serão anncxadas a certidão de asscnta!IH'nlos elo neensad•1 e r.1ípias de todos os dornmcntus que
Jll'"'·'am csclar·et~et· tiS fadns de que o con;o:elho houver de tu1\Jal' c:oulwt·imento.
1~rt. 2G1. O prnrcsso dt1 consrlho de disciplina será organizado, ~egundo o formularia adüptadCJ no Exercito 11ara us
('US')S iden tiCt)S.
Art. 26?. Ao offieial menos graduado ou mais moderno
\11) ('tlllSC!ho CO!npotit·;í f'SCrCVCl' ü ]H'Ot~CSSO.
ill·f. :.><i:L Ao inl'erior será lieilo apresentar· defesa csc,r·ipla. instruindo-a, ou não, com at.testado,;; ce_rtidõcs c ~u
{rns dnemlH'nln.~, para o t{llf', em ea~tl de rcquet·tmenlo, se !!lo
C'lllcedL,I'Ú o prazo de quatro dias.
CAPITULO XVIII

Arf. ~GIJ. Os ot'l'it'iaes o prar,as su,icilos a p1·oecsso o
jnlgallleuto do f•ko mililar. potlt'l'Úo livrar-se S{)!Los nos crillH'S em que o tnas:imo da vona de prisão fôr menor de quaLro amioo.
Ad.. 2G5. A menagem pôde ser concedida ao úfficial:
al na propria casa de residencia;
li) no quartel do corpo a que perlencor ou em outro quo
!IH~ ['(n• ÜCS ignadG;
c) na cidade ou lugnr em quo se achar c lhe fôr desi;~ 11arlo.

l'a1·agTapho unico. Na concessão da menagcm o ministt·o
da .1usl.i<;a tcrú em considora•;ão a gravidade do crime, a
;;Tatlu:11:ãn dn a<~cusado e os seus precetlentes militares.
Art. :2<iG. A llH'Jl:Jgmn sti poderá ser concedida á praça
tlt) pt·t't no int•·t·ior do quartel do cot·po a que pertencer ou
d<) uuLro quo li! e seja dosi:;nado.
Art. 2<i7. Quandú a absolvir:ão do conselho de guerra
f<'ll' decidida por unanimirlad8 de votos, terá. os effcitos da
m•·n:tr;em nos casos em que o·sta. póde ser concedida.
Art. 21\8. O official ou pra(:a que tiver obtido menagcm
c deixar de comparecer a algum neto judicial para que tenha
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sido intimado, ou que se occultar de modo a não poder ser
intimado, ~erCt preso P- ufio J10dcrá ma~s livrar-se solto,
ficando suj-eito, além disso, á pena disciplinar, ou ao processo
por crime de deserção, si Psta fôr commettida.
Art. 26\J. A menagcm poderá ser sustada para o cumprimento de pena disciplinar imposta por autoridade competente, como correclivo de faltas commettidas durante ella.
Art. 270. A menagem não se interrompe pela annul!ação
do processo.
TRANCAMENTO

DE

NOTAS

E

ANNIJLLAÇ,.\0 DE

CASTIGOS

Art. 271. E' expressamente prohibido o trancamento de
noLas de casUgos impostos pelas autoridades competentes,
salvo no caso de injustiçn manifesta na imposicão dos mesmos castigos.
Art. 272. As antoridades superiores ás que por arbítrio proprio podem impor castigos disciplinares, são competentes para collibir, dentro dos limites das suas attribuiçõcs, os abusos commetlidos na imposição dos ditos castigos, procedendo ·r:ont.ra o auto1· dPsses abusos, na fórma das
leis em ·vigor, si vet·ificarcm que houve manifesta injustiç.a
na applicação de tacs penas.
Aet. 273. A avcriguaç.ão d05 abuso!" commettidos na imposir;ão do castigo~ disriplinares póde ser feita por ordem
da legitima autoridade superiot·, cx-o(ficio, ou sobre reprcEentnr:ão do que se considerar lesado, apresentada e encamiuhada de conformidade com as ordens em vigor.
Art.. 27 .'f. O reconhecimentó motivado da injustiça de
nrn castigo diseiplinnr i~Pnfa o punido dos l'ffeilos da nota
l'cspceliva, a qual niio ~~·1·:í lançada em seus assentamentos.
Art. 275. Si já estivet· lanr:arln no livro de assentamentos a nota do r.asligo, qnando sf' rPconhceer a injusti<;a desta,
a sua annullação srí poder;í sPr fcila por ordem do J\Iinistro
da Justiça. Si não estivel' lançada, porém, poderá a nota ser
annullarla p11r 1h•IJ·rminar::ío do commandante da Brigada, ou
do commnndnnli~ elo eurpo 011 do chefe (~a repartição.
Art. 276. i\ ill,ius!.ir;a peaticada na appJicação de casligos disc.iplinarn~ . .i:í hmeailr's no li\·!·o dn ass•·ntanwnlos,
tlcve ser Hrificada, :mtcs ele qualquer delibcra(;ão da autoridade rompetcnl.c. I'I'L' uma commissão de tres membros do
postos iguaes nn supc!'ÍOI'I!S ao da nutoridade que tiver imposto o castigo rrpulado injusto. salvo quando esta autoridade fõr o commanclnntc da BL'igaun. caso em que a verificação
Jicará ao crilcrio do l\Tinisl.ro da Justiça.
Paragraplto uni co. A estas commissões serão pres.cntes
ns partes ou quacsqw.·r· nulros documentos que tiverem motivado o castigo c bem assim n fé de officio ou certidão de
assentamentos do ofl'idal 011 fJI'aça punida, remettendo-se
todas as poças ao J\linisl r o <la Justiça, sempre que a csla autoridade couber decidir.
CAPI'rULO XIX
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

.\ri. :!.i'i. O r•ouscllJn administrativo da ,Brigada ('.omporse-á do commandantc dcstn, como presidente, dos chefes da
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t:11rdadnrin. 1:u Si'l'Vil;o' de Saudc, da Inlendcncia e dos comlllalldanlcs dns corpos.

Art. 278. O conscl!Jo reunir-se-á, mensalmente, e sempre
que o commandanle da Bl'igada julgai· Iwcessario, ou fôr
requerido pela maioria de seus membros.
Art. 279. Para que o conselho possa deliberar, bastará
que se ache presente a maioria de seus membros, inclusive
o p!'esidenf.e, que tL'l'ft voto no conselho, c mais o de qualidade
1w t:aso de empate.
Art. 280. O scc-relario da Brigada ou um dos officiaes
da respectiva S('cretaf'ia, funccionará cümo set:retario do conselho.
Art. 21-ll. Compete ao conselho não só a applicacão e
fisen Iiznr;ão de toda a r ceei ta c despcza da Brigada, para o
que lhe ser;\ presente, nwnsalmentc, o balancete a que se reJ'pt·c o n. 6 do al't. 527, como tambem a administração da
caixa bencJicente.
Art. 282. Nenhuma despeza Je caraeter extraordinario,
m·!;amenfario ou não, será feita sinão cm virf.udc de deliberação elo ccmselho approvada pelo Ministro da Justiça. O commandante d4 Brigada, em casos urgentes, poderú, todavia, aulorizat· as qnc não pxerrlerem de um conto de r1;i~, dando 'conlte~imeufo de seu acto ao conselho. na primeira reunião.
Art. ~83. Nenhuma autoriza~ão para compras, obras ou
concerl.o;:;, sei':t concmlida pelo c:onsclho ou pelo commandnnle da Brigada, sem quu se ;,aiha previamente a despeza
f(ttn se ier:í de faznl', P sPm que c<e.ia ouvido o chefe da Con1adnria para informar si h a crPclito na verba votada. ou. ua
1':1sn cont.rarin, si a r!Pspcza piÍde enner por conta da caixa
da nrigada.
i\!'t. 2flft. Currrrfío pm· conta da caixa da Brigada, sempre que o~ seus rccm·sos permittirem e urna vez que estejam
1~sgofados ns creclitos votados, as despezas com übras e reJlams nos qunrtci~, GCI]uisi1;ão e concerto de moveis e utensilios o bem assim todas aqndlas que não figurar·em nas vcrJms do orçamento.
Pal'agmpho uni cu. 'l'ambem C{Jfl'erão por conta da caixa
de eeonomias ns despczns de representação da Brigada em
solemnirlades officiaeR c recepr:ão de autoridades de alta categoria on de visitantes estrangeiros.
Art. 285. As actns do conselho serão lavradas dentro de
4.8 horas depois da sessão a que se referirem e mencionarão
todas ns llclilwra1:õcs por elle tomadas, !lendo assignadas
pelos membros presentes.
Art. 286. Os memhros do conselho poderão propor em
scssilo, qualquer medida que lhes pareça conveniente em bcuefieio dos quarl.eis on conforto das pl'aças.
Art. 287. De accôrdo com o art. 6" das instrucções quo
aeompnn hnl'am o dr-crcto n. 5. 901, de 2'1 de fevereiro de
1\HI(i. no cnn;:clho adminio<trntivo compete lambem apurar o
dirl'ilo dos offieiacs P ]H'a1;as á ;:oncessão da medalha de que
tl'aLam as l'dcrirlns inst.rucções c o dccrctQ n. 7. 901, do 1.7
(]c marc;o ciP 1!110, lnvl'ando parecer motivado, á vista da
l't)S{ll'etiYa f1; ele offil'io ou cel'tidão de assentamentos .
. Pat·agrap!lO unieo. Es:;:c parecer, com os documentos,
~C I' a submclttdo pc lo commandante da Brigada á deliberac·ão
do l\Iinistro da Justiça.
•
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CAPITULO XX
DOS FORNECIMENTOS E CONTRACTOS

Art. 288; O fornecimento de armamento, arreiamento;
equipamento, f.ardamento ou materia prima. moveis, instrumentos; animaes; objectos de expedienfle>; genero.s ;para o
rancho das praças, forragem; medicamentos e outros artigos;
assim como o servico de l.avagem de roupas do hospital,
quando não forem eontradados na Secretaria da Justiça,
serão feitos por contractos celebrados em sessão do conselho
administrativo da Br·igada, mediante concurrencia publica;
chamada p·elo Diario Of[icial uu jornaes de grande circulal:·ão; quando assim for necessario.
P,aragrapho unico. Si por qualquer drcumstancia for annullada a concurrencia publica, o fornecimento :Poderá ser
contractado mediante concurrencia administrativa; uma vez
que disto resulte v,antagem para a Brigada. com autorizaç:ão
do Ministerio da Justiça.
Art. 289. Poderão ser tarnhem feitas por concurr·encia
administrativa as qbras c reparos que forem necessartos nos
quartcis e outros cdifieios pertenoentes á Brig.ada.
Art. 290. Nenhum eontracto será celebrado sem autorizacfw previa e approvação da respectiva minuta pelo .Ministro
da Justiça, sendo imprescindível a clausula em que se declare a verba e consignação por conta das quaes corre a despcza.
Paragr,apho nnico. Os artigos que não constarem dos
eontraetos devem snt· adquiridos tambem em casa dos fornecedores contradnntes do mesmo ramo de negocio, mas, nesse
caso, os referidos contraiC·fantes só teem preferencia, quando
fornecerem pelos menores preços por que esses artigos forem
encontrados no mercado. As pequenas acquisições de artigos,
não comprehendidos nestas disposições, serão feitas administrativamente c no mcJ·.ratlo, por intermedio da 'Intcndc'ncia.
Art. 291 . Só podcl'á eoncorrer aos fornecimentos quem
se habilitar previamente, exhibindo em requerimento dirigido a<l commandante da Brigad.a,- documento com que prove
tcl· pago, como negociante estabelecido·; o imposto da casa
commercial, relativo ao ultimo semestre vencido e o recibo
da Contadoria da Brigada., de haver depositado na mesma repartição .a quantia de 500$000.
Paragrapho unico. Tratando-se de firmas S<>ciaes basl.ar;í. além do deposito; a certidão do contracto soc~l; exlmhida dos livros de registro da Junta Commerciat
Art.. • 292. As propostas serão feitas em tantas vi 1as
quantas forem necessarias, s~ndo sómente a f" sellada; c
todas datadas c assignadas, sendo nellas especificados sem
weercscimos, emendas-; rasuras on r.esalva; em algarismQs e
pot· extenso; os prccos de eada um dos artigos.
Art. 293. Os proponentes. cujas propostas forem acceif,as; depositarão na Contadoria uma quantia arbitrada pelo
eonsel!Jo para g,arantia do seu contracta.
Art. 291. As propostas mencionarão no sobrescripto a
especie dos artigos propostos.
Art. 295. As propostas serão depositadas, pelo proponente- ou por seu representante legal; no mesmo dia da sessão;
em um,a caixa exist·ente na sala do conselho; devendo ser.
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abct t<1s e lidas deanle ele lodos os ooncurrentcs que se l(lprescntarcm, rubricando cada um a de todos os outros.
i'aragrapli" 1111i1'D. \:-; propl•,.;ta,.;, eu.io:-< aut.oi·,~,.; uiln l.i\t'l't'ill ~ido ron·;idPI'atitJc; idout·o~, nfto sm·fto abertas.
Ar L ~\Jô. As ;H·opostas não poderãv conter s1t1ão uma
l'onnula de C0111p!cta submissão a todas ,as clausulas do edital e o prr<:o que o proponent~ offerccee, não se tomando em
consider<lr:ão quacsqucr offcrtas de vanlageus não previstas
no edital de concurrenci,a.
Art. 2\Ji'. Em .caso de abso.!uta igualdade entre duas propostas, :-;crú l'Slipulada uma ,.;l't;\llltla ;_·ondiçãu pam Llcüidir
a prefcrencia.
Al'L. ;wo. A Brigada tscnlhcrú de catla prvposla os ::tl'tigos que quizcr quando disto t·c:>ull·t' vantagens para os
t:oú·t '" l' u IJ I ieG'·.
Ad. :?!l!l. .\:-; prupustas anles de qualquer d•2c1são serão
publit.;ada~ 11:1 inie;,:·,·a n 0 Dim·i,J U{{icial.
Art. :)00. "\ lntendenci<t da .\dmintsLração pn•slará au."

inlt•l'<'~~ados !orla~ a:' iul'ol'ltnll:ú•·~ 1\l't:<'~~aJ·iaH, apresentando
:>~l~ l'oi'Jll'l't•dol'l'"· ~t'1111'L't' •Jllt'
po.~si\ I' L a a11Jos!.t·a dos arti;.;u~, para ~~~ qua•·.~ s" t•lianltnl a t'll!lt'lii'J't'ill'ia " ••xltiltindo a

r.·,,.

minnt;J dn conlract;l a que tkve obedecer o fontceimcnto .
.\ri. ::o!. l_luando. Jl"la na! u I'I'Za do arl.i;w, a~ amos( ra~
livt~rem dP ~e1· <~Pt' ·~IH!Lada,. pelos rot·neecdorcs, deverão as

Jli'Ojlt>,;la.~ I'OilO'if:lli\1' tiS llllllit'I'O~ t• as Illa!'f)as l't'SI'i'I'LÍYa:", 1~
>'fll'ão Pnfrt•gues J>l'los prnpouenfr•s . .ua llH'Sma ocr.asifio, a:l'im
t!1~ Sl'l'<'ln esaminadas pel 0 eon~l'!llt.l.
Ar!.. :lO':'. _\s amo~lt•a;; 1\ns ar(.igps a1'1:1:ifus uiío s!'l'fto
l.ttitla::;. ~t>rfin inrluidas. pm·(•1n, n:t t't>1tla tl•• :l'o1'1H'''·ÍllH'1tl.tl para
:-;l:l'l'lll pn:..ras l'on.inntanJt•Jdt: I'Ulll• :ts qua1tfidad•·;; t'Oilil·aladas.
,\:·L. :HlJ. :\s illll•1:<t1·a:; dos artigos l}UP nfio furem accei1o~ de\ e r fio li Cr r di 1·adas dent1·o de ül horas, E-üh pena de

,.,.,l,j ..

serem r••eolhicla~ aq DeposiL•J l'nblien. ficando os respectivos
dnnnE. ;:u,jPitOH ao paganwu Lo das r:Jcspeza~ da remoçãu.
Art. :JLH.. /1. escolha das amostras apresentadas pelos
vropoucntcs 1: d:1 ali rihuit!fio rl•i t~nnselho administrn li v o. por
t:x::nnc: r•roprin ou ::uxili:1do l)IH' peritos nomeados pelo commandante da Bri 8"arla .
.\rt.. :105. Nfío sPrií.ll at'l''l'ila~ a~ l"'"i"'~(as. l't•.ia~ atlltl~li'~\S
rorem todrt8 rej citadas.
;\r L. :\OG. E' twohihitlo nn-. euni.l'nel.anLf'~ profm·ir palilV1'ilS nn 1':1zer sir,;nacs qtltc puss:un pl'I'lut·bar os trabal!tus tlo
tom;P!liP .
. \l'i. :~Oi. \n cu·lq d~l

:dt(IJ·lu!·:t

d'\ 1:ada

pt·op(l~:;t.

"

~t\

l:t·•·lario do ''llll:""lllo 1':11·:'1 a l'lt:uu:ula. dtl pi'OJllll11'1tlt•, J>:tl':t \·1'ri l'it:a r· ~i ,._,f"· 011 p··~~·m di•Yitla llll'ltl ,. ali! o1·iz:ulil, "'' a1·1ta pn·sent.•·. No c no-o de ausenci11, o ''~t'.l'ctario dcixarú (}~ abrJt· a
pt·opo~l:t t' la111;ai':Í no ~oJH·•·s,·t·iplo unta nota. a~~i~n:ula. dPclarandu o motiv() pnl' que deixou de ser a prnrosla fornada
t'IIl I'OII~ir!Pl':tl:fío. (\111' n pt·rosidi'IJln l'11hricarú.
]ll'I'Sf'TH:a tk fotlo~ tiS l'tlll('.\ll'l'l'lliPS.
:'1 app11sit;fío do ci•llo. f(lll' Sl'd. r:ollrw:.lllo sobTI\
laet·p 1'111 l'.al'!õt•s. Jll'l'lldl:lltlo-sl' PS!I's :í.~ :t1llll:d.ras, r]p llHHlti
IJU" ~'í. •lP.~(I'IIilltln o ~~·llo. pos~:>.111 ~1·1· tl"llas d1•sligatlo~.
Ar!. 30\l. Umn rla;: faef's do r:artiio s<•t·ú rnhrieada pelt•:-;

_\r!. :JOR.
\ll'lll'·l't!Pl'-si•-:í.

"\intla 1'111

memh;·o" do conselho c pelo proponente.
Art. 310. O secrelari.t:l do consc!ht' lavrará uma acta,
que F·erú assignada por todos us membros e pelo::, proponentes.
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Art. 311. Os contractos dos artigo;>. acceifJCJs pelo conselho Sfll'ão lavrados rta snnrdaria pm· um dos officiaes, r!Ppois
cir npprovada a respeetiva minuta, como di.opõe o art. 290.
sr•tHlo lavrado um eonL!'ad.o para cada proponente.
Art. 312. Os eontractos assignadOE· deverão ser publicados no Dia.rio O((iciol, rremettendo-se immediatamente as
r·mqwetivas et\pias ao \1 i•n isim da Justiça, pa-ra tJUC sdam
registradas nn prazo da lei, pelo Tribunal de Conta.-.
Art. 313. As primeiras vias das propoõ·tas apresentadas
na coneur.rPnreia, st•rão l'PIIH~It.idas ao Ministro da Justiça.
,iwll.anwnte com a minuta dos {'ontractos que terão de SPl'
la \Tndos e a rôpia da a da da sPssão do conselho.
Art. 3H.. Obrigam-se os fornecedore.o. a pagar o sellu
propornional, segundo a lei do sello em vigor, o qual srrá
nohrado. nas raeturas nu r.ontas que serão apresentadas, atl~. ao
dia R do mrz srgnintr. ao da entrega dos artigos.
•:\rt.. :1:1 fi. Os a l'l.igos dr.vrm ser de primeir·a qualidadr,
e pu~t•)s, á custa elos contractantes, nos Iogares que forem
mdiearlos, sendo re,jeitatlo:o:·, no acto do recebimento, os que
Jtii(l estiverem naquellas condições.
Art. 316. Os poclidros para fornecimentos E•erão feitos
num antecrdmll'ia P satisfeitos pPIO!'l forner.rrlores, no maximo,
tleutl'O das ·í8 hrH·as !flll' SI' spgnirem ao rrcrbinwnto dos
nwsmos pPdiclos, qnando sr tratar f]p l'orHPr\iHtPnt.o f!llinzeual.
f'ir:ll!do os J'oJ'llf'l'Pdot·r·.~ ol11·igados a Pllfl':tl' t•orn os artig·os
nas ltot·as qw• l'oJ'I'·Ill l'ixadas. 'filando o fonw,rimrntn úle
diat·io, ilwot'l'PtHlo na lllllll:1 df' 10 o/to wlli'C. o YaiOI' rios JH'rlidos
ifll<' dPiXal'Ptn d1• ~at i~razn 1111 prazo PRI.ahe!Pr.ido.
:\ ;'t.. :11 i. ()nanrlo a demom na entrega dos artigos cxrcdf•J' dP .\8 ltora.s al<'·m do prazo r.stipulado no t~onl.rar\t.O
ÍIH\OJ'J.'f'J'ão os r\ontl'artanf.Ps na multa de 25 o/o sobre o valor
do pr.clirlo, n na rir riO "/~. si o Pxcesso elo prazo rr,r maiM de
qninzr. dias. ou no r·aso de rr..ir.ição dos artigos, provada a
H la m:í qualidade. 011 ainda se deixarem de ser fornecidos.
Nrsta.s duas ultinws lt,vpnfltPsrs. os artigos srrão sushtitnidos.
imntPrl ia famPnf P, por oult·os adqu i l'iclos 110 mereado, cot'·t·nndn
pOJ' ronta rlos eontractantes a differença que houver.
Art. :118. Os rnnfradan1Ps ineorrerfio na multa de :100!!).
rrnandn rleixarr.m rlP rnt.rPg-ar as respectivas contaR rlen1ro do
prnw Pstnbrlrnido no art. iH 'i.
·
A ['f, 31 fl. A,. impõrtancias das multas serão de~contadas
rins ([\l;mtias f!Ur• os eontractantes tiverem de receber ou da
r·.aw:ií" fpifa para garanl.ia do rnnt.racfo, qnanrlo as qnanfiac;
fOl'Pill infnJ·i.ures ;ís multas.
At·f. :1?0. Os r·ontrar~t.nn1Ps J'ir\am obrigados a rntrPg-ar
JWssoahnPillf• ~~~ (ll't i.cm~ 011 a l':owl-n po1· pessoa,; f)llf' ns l'f'prr•spntl'm.
A et. 321 . o,. e--,ntrnctos põdHão ser rescindi nos si o~
contractant<•s tivl'l'"l11 sirl11 multados mais de tre~ vezes. perdendo neste easo a importunei:~ fio deposito. sem dir•'ito nlgnm a rputlqnpr· indPnlllizar:iío pnr: prr..i11izn, sr..ia qnnl fl'ir a
sua prm•.r,dr.nr.ia.
At·t. 322. 0;;- nb.iPdns rr•j.il.ndM. tliío relirndos pelos propmtrlli.P!'l dr•nf.t•o rio prnzo tflll'. lhes f1ir marrado, sPrão removidos pnra o Deroc·ito Publico, correndo por cord::t dos donus
as dr,sprzas ela rcmoe.firu.
Ar!. 323. A?. contas serãJo pagas nos dias annunciadoF, ('Jn
tabellas expostas na Contadoria da Brigada.:
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P:1ragrapho unico. O fornecedor que rleixar de c•Jmpa~etn
tnoti\·[) .inot.ifit·ad,). nn rlin rJn<:ig-nndn. lWl'rlPr:'i
l!J o/o da importancin. de sua conta c;n favor da caixa de
Pcvnomias.
~\rL 324. Pe\{)s preços do contracto !'Crão os fornecedorc,; obngados a vender os respretivo~:. artigos aos officiaes
e praças da Brigada. a dinheiro á vistn, uu mediante vale~.
devidamente legalizados. que serão mensalmente re~:·gatadus.
Par:!grapho nnico. Os fornecedores são tamhem obri~a
rlo? a rontinuar r.om o fornPeimcnto. ppo\os preçM contrartado,;, até 30 dias rlepois de terminados os respectivos cont.racf M. si. nssim ronviP-r :í H1·igndn.
Ad. 3'?!í. Os gPncros 011 comcrlnrias nrcrRsarias :í nlimcnln·::io dn? pt'::lC)fl~ :urnnchaclns nnc. rst.ar,õcs f' poRtos polif'iars. brm como o fornPcimcmt.o rl0 krrozenn c pavio::; para a
illnminarfío rl:v)nPllrs Pffi fl11P nfío honver gaz r illuminar;ão
ro]pf~ 1 l'iea. sr,riín fornrcirlos pelos wrpm; on eontr::wtarlo!l. ,.;cmesfr~lmPn!P. C<'>rn liP~ocirmtcs p~f.nhrkrirlós nas loralirladPs
rP~<'r.

l'í\~fH'!'! lvn~.
~ 1 " t\c.

fll'Ol)OS(af1. Pm rórma rl1' ('.•ml.ractl•. SCl'iíO nprrSI'Tll.fldas. eOn\·Pnirnlementc frcharlnf'l I" ~'m duaR vias. das
quaro~ mna srllacla, ao rornm:mdante ela cst.acão ·OU posto qur
n.c. Pnvinr:í nó eommandant.c rh1 Cllrpn. por intrrmrdio do ma.ior f'iseal. nfim rlc srr escolhi ria n · q1w mais v:mt.a.g-rn~ offPl'Pr.r:r. qunnrlo não hnnvPr r.onvenieneia em r.hamar r.onrltH'··
,.,.nrift Ps)wl'oial na fórma rlcstc regulamento.
~ ~." F.sr.olhirla a proposta.. rnviar-sr-·:'i. o:'t Conlarloria a via
Olll" p,>f in•r sellada, fiean<lú a olllrn nrelJivadn 11:1 Sl'r·rl'taria
rio eO"PO.

ArL ::!:>fi. t\.11\m rla rlcelnrarão c"\1' snjritnr-se tis rondir•C,rs -imposlac. nPs!.n rep:n Jamrnt o aós forneredorPf:• em gera 1.
dPVNfío r,onstar ria proros!a mni~ as ~f'!Zilinf,..~ ohri:IflP.fíPs ror
pr1rl r rlo proponente:
1", at.fcndPr, pelo prrco comhinndo. os vâlPfl cl~: ?,f'lH'l'OS rlc
primrit n qunlirhr!P nn r·omPd('irias hrm pn:nnrarlns, mw lh1•
ltll'l'm dir·idrlo~ ;wlo romrnarHlanJ.,, rl:l ps;fnefí(l on posh1:
~·. ndianfar ns Clllantins nPI~Pssnri~!'; :í rnrnprn do~ ~ri i~'"'" Cfll" não pndPr fornPr.Pr:
:1•. avisar no nwsmo f·ommanrlan!P. rom anl.f'I'Nll'nr\ia rlf\ rlP7
1lias. quando Sf' T'Psn\vPr n nfío r.on!imwi· r,om o forner,inwnlo.
snh f1Pnn rlP soffrPr. Plll favrn· ela raixa da Bl'igarla. nma mnlla
l]p I O % soln·r· o forrwrimPn!o rmTP~ponrlf\nte a dez r1 ia~.
Ar·f. :1?7. A nlinwntarãó dns praça~ rlas guardas diariaR
sr>rú tnmlwm rontr~rtnrl:l nPla. fnrma rstabPlrcida no art.ig-o
:l'?G. quando nfío pnrkr· sPt' f<)!'rweicla prln rm·po ntt \'<'>rpos
!fiH' fivPrem n o;;Pu rarf,rn n servirn riP .f!narniç.ãn,
Art. :1'!R. Onanr1 0 não fôr rnssivrl eont.rnetar-sc <l forTlf'r·imr>nlo n:1 lnr.alidark. fnl'-SP-:Í. a dinhriro. a nr.quisiniío rins
!!r~nPt'os ou romPtlo-rin,~. l•rom l'nmn a rlPspPza r.om n illumimw:i[)

:1.

kPT'OZf'Tll', :li]Í[!Jl(anr:Jn

O

h'Tlf'TifP-ÍTlfl•nr\f'TlfP.

1\p

<fi1Í!I71'

Pm ClU;lJ7.P rlias. ao 1~omrrwnrlnnl.c r\n d•'s!:wanH'lli.õ. a irnporlnnrin Tlf'PI'S5':ll'Ír\ :1 1lll1 f' tlllf.r·o f1m~ Sf'Tlrlo qun :1 ()111' fo'>T'
rJrsf.innoJa :lÚ l':mrho rJpvp Sf'l' I'IPtÍV:l]PJ1(.p :Í. fla Ptap(l rlflS pra('[lS annnrhndas. P "Pr:í nbonr~rl:1 :í. vis!.n rlf' l'I'Pibo p~J;:;sad•1
Prn rP\açfío norninnl rio J)Pflsoal, ruhriearla pnlo ma.iur f'isral
dn P(ll'pn r\ pPlos rl'lmmanrlant,Ps rlns cn1m>:1nhino P poqnf1drõpos
a qrrp prrfPlWP1'<'1!1 fl>: J1lf'~mn~ nrnçns, ·
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Paragrapho uni co. Si a despeza com as refeições das
praças arranchadas nas esLações e postos fôr inferior ao valor da etapa que vigorar·; ó saldo apurado será recolhido IÍ
caixa da Brigada, que-; em casa contrario, pagará a differença.
Art. 329. A forragem para os cavallos destacados nas
estações e posLos será fornecida pela arrecadação geral do
regimento de cavallaria ou, quando fôr mais conveniente,
adquirida nas localidades respectivas.
Art. 330. A alimentação ás praças arranchadas-; nos corpus, róderá ser objecto de concurrencia administrativa; devendo as refeições ser preparada;;: 11ns rCSJH'etivos quartcis.
de accôrdo com as ot·dens em vigor; por empregados dó con)
tractante, que perceberá, mediante inventario c recibo, tollos
OR utensílios de copa c cosinha-; restituindo-os
depOis que
findar o contracl.ll; nó estado em qtw lhe foram entregues.
CA PJ'l'ULO XXI
DAS

C0MMISSÕES

Art.. :131. Umn commissã6 de tres officiaes-, nomeada
pelo commandantr rla Brigada. por solicitação dos commandantrs rlf' corpos ou rhcff's d.e repartições, examinará os
nrUg-t1~ fJUC se t.1rnar"m imrrestaveis~ contando-os e conferindo-os pela rclneiin rJtH' ncompan h ar ::t requisição. De
tudo se lavmr6 um termo com os esclarecimentós que forem
w~r~rssarios. E'n!.re os f!ll::lf'S a indicn(.'ão dos
artigo~ ainda
su!'!rrptiveis de roncrrlr).
Art. 332. A' Yista do termo de exame, que será feilo em
duas Yias; ficando uma no corpõ ou reparti(.'ãt) e sendó a
outra f'nviarla ao r,ommanrlnntr da Brigadà-, mandará este
recolher os artigos estragados á Intendencia, caso não seja
mais convenirmte dPixal-o~ nn eorpo; repartição ô'u destacamrnt.o em que se acharem, at~ ao r,xamr ria ontrn. commissãn,
dn fJilC trata o artigo subsequeJlte.
Pnragrapho uniro. nrcnlhirlns ns artigos :í Intrmdencia;
f'ilta providrmeiar:\. logo RohrP oR lfloncert.og indicados pela
r·rnnmissão.
Art.. 333. Para procedrr ao consumo dos artigos de todo
imprrst.avcis, f'rr{t nomearia, pPlo commandante da Brigada,
outra r.ommissiio mw. faznnrlo srparar os metacs c tudo quanto
rstivrr em comlirGrs tlc S()l' vcnrlido ou apr.ovritado nas offir,inas rla Brigarlfl. manrlar{t f]ueimar 'ou inutilizar completamente o~ outros art.igos. rlrrois rle conferil-os pelo termo da
rommi.'isúo dr: rxamf'. Em ."cguida se lavrará tambem um
trrmo nm rl11ns via~. rlas qllac:i nma :::n'r:\ remct.tida ao commandantr rla Rrignrln. firnndo a m1tra arnllivada na Tntrndr•ncia.
Parag-raphn nnir~o. A' vista elo termo aprescntarlo pela
nomm i~siin, martrlar•:'1 o r~nmmanrlantn ria Bri~ada rle:~r·.arrf'~!ll'
os arti~os ronsumirlos. enbcnrlo ao chrfe da Intendcncia proYitlrnr·inr <OOlli'f' a yrnrla rlos fJlll', para isso, t.ivnrl'rn sirln Sr1p·al':ldos.

Al'l., :liH. Niío porlcriío fazer p:1rtc das r,ommissõr~s rir
r,xam•' on consumo, a que se referem .os arts. :l31 e 333. offi-ciac" rl•l rnrpo ou rcpnrtir:ii.o n qlic pcrfcnccr<'m os artigo~.
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Art. 335. O presidente das commissões de exame ou dé
consumo .será de posto, pelo menos, igual, quando possível, ao
eommandante do corpo ou chefe da repartir.ão em qm• taes
commissões tiverem de funccionar.
Art. 336. Quando o exame tiver de ser feito em animaes.
o commandante do regimento nomeará uma commissão com-o
posta de dons officiaes e um veterinario, a qual, á vista da
relação por este préviamente organizada e depois da indispcnsavel verificação. lavrará um termo. em que declarará si
os ditos animaes estão imprestaveis e qual o valor estima•
tivo e a molestia ou defeito physieo de cada um. Desse termo
a primeira via será enviada ao commandante da Brigada e a
fWgunda archivada, na secretaria, para ser depois ent,regue :í;
commissão encarregada de vender os animaes.
Paragrapho unico. Não poderão ser incluídos nessa rela•
ção os animaes clinicamente reconhecidos atacados do
mormo.
A1·t. 337. A venda dos animaes imprcstaveis effectuarSIHÍ, de ordem do commandante da Brigada, rm hasta pu-blica annunciada no Dian:o Of(ir.ial e em outros jornaes de
grande circulação. sendo della encarregada uma commissão
r\P fTP$ ot'Ficiaes do regimf)nto, sob a presidencia do respectivo
lna.ioJ· fiscal. A commissão lavrará um tf'rmo, em duas vias no
qual mencionará a quantia apurada e o preço por que foi
vendido cada animal. sendo a primeira via remettida ao commllndante da Brigada. por intcrmedio do commandante do
r~n1·po, e a srgunrla :11'1~hivada. na Sf'f'l'l'laria f\pr-;[P, f'Ol11 n fr-rnw
de <"xamc.
Art. 338. Os animars vrndidos serão excluídos do regi->
nwnl.o. no mPRmo dia, r entJ·pg-ucR ao anmnatanle drpoi:; di)
eontramarcados por ordem da com missão.
Art. 339. A i mportancia arrecadada com a venda de uni..
maes será recolhida á Contadoria da Brigada.
Art. 340. Para o exame dos cava !los, eguas ou muares
que forem adquiridos para a Brigada scrú nomeada pelo
respectivo commandante uma eommissão eomposta de quatro
ofrir.iaf's compelnnt.rs r nm veterinarin, a qual. depois de minucioso exame r~m todos os animaes c das expcriencias a quo
deve sujeitar cada um. lavrará e entregará áquclln autoridade
um. termo mencionando quantos foram acceitos e quantos re"'
.ieitados por não se acharem nas condições estabelecidas no
(~on!J'actn, r.uja ccípia ser-lhe-1í, prf\viamente, entregue.
Art. 3H. A resenhn dos animaes que tiverem de ser in•
dnidos no regimento rio cavallaria ser:t organb:ada por uma
commissão nomeada pelo respectivo r,ommandantc e composta
de rJous nfficinneR c um vcterinario.
Art. 3-í2. O armamento. arreiamento, equipamento. fardamento, m11terb prima c todos os demais artigos que se destinarem :í Tntcndl'nrin serão examinados por uma commissão
compnsta dn dwfP rla lntendencia. do encnrrr~garlo da respe ...
etiva :-~rreeadac.ão e mais rlou;; officiacs. a f(ual lavrará um
f ermo dos artil!nR qtw forem acceitos. 'mencionando tambcm
os que tiverem sido rejeita dos.
§ 1. o Uma via desse termo ser:í enviada á secretaria dá
Brigada, afim de serrm. em ordem do dia, incluídos nn carga
os artgos recebidos, sendo a outra lançada no pedido preso
no taliio pertencent.e no nrchivo d[l. Intendencia.
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§ 2." Quando os artigos não forem comprados, por meio,
do pedidos, o termo será lambem lavrado em duas vias separa~
rias, nma destinada li secretaria da Brigada c outra ao ar...
chivo da Intendencia.
§ 3.• As peças de fardamento fornooidas pela officina dà
Brigada, serão examinadas na mesma officina. lavrando ai
commissão ,o seu parecer na guia de recolhimento, a qual sel'á.
apresentada ao commandante da Brigada acompanhada de
outra via do parecer, e Pntrogue, denois de despachada, á
respectiva arrecadação, afim de ser feita a devida carga.
~ 1. • Quando se trata r de instrumentos cirurgicos. de dro ..
gas e vasilhame para a pharmacia. materia prima e farda'...
mento recebido dos fornecedores o artigos de electricidade,
farão parte da commissão examinadora um medico, no pri...
meiro caso, um phat'maceutico. no segundo, {) encarregado da
officina de alfaiate, no terceiro, e o inspeetor do sorvi()o do
eledricidade, no qua,rto.
~ 5." TratandO-SI' dr arfigos de prompto consumo quf1
pela Tntondencia devam Rer immediatamente suppridos aos
rnrpos e outras repartições. a commissão será formada do enearrrgado do deposito respectivo e um dos officiaes a quem
compet,ir, nos alludidns corpoc; ou repartir,iífls, o rPcehimrnto
e gwwd~1 dos mesmos artigos.
AJ'L 34::1. OR ar·tigns mPncionadnR no ~ 1" do artigo an ...
f,f'Cf'rlm1Le, qnando forem enviados ao hospital. ilOrão reer>bidos,
alli, wla fórma f'ilfahelecida no art. ô28.
3 H. l\'rmhuma commissão deverá funcciona!' sem que es•
f Pj:nll pr'esentrs todos os sous membros.
Art, 345. Para o desempenho riP rynalf!llfll' commissão
que não ;:;r,ia do serviço ordinario dos enrpoR ou repartições,
devem Sf'J' drsignarlns os nfficiaes que. 11 juizo do resprctivo
rlwf•·· fclJ'rm os mais nptos para exercei-a.

CAPITULO XXII
DA BANDEIRA

AJ'L ::l4ô. O rPgimento de cavnllaria e cada batalhão de
infantaria terá sob sna guanla uma banrteka nacional, que
sPrviJ·:'t df' rRtimulo á pratica do dever e das virtudes capazes
de elevar nR Rr>ntinwntos moraes dOil militares á altura de
ilua missão de saceifirio e rle nmor pela Patria.
,, d. :H7. A hanrlrirn no ser hnsteada ou arriada á fronto
rins qun PtC'iS, rcccbrrá as seguintes continencias:
As guardas r RE'nfinellas npresentarão armas. 0R cornebs. clnrins e tnmbnre,; to(•flrfín a marcha batida. e a musicn:
0 hvnmo nacional. Torlos os officiacs e praças que estiverem
no intorioJ· do quarlel. nn nas suas proximidades. farão a confinonria r•'gulamentar, voltados para o loeal da reremonia,
muilo rmhnra não possam Yf'r a bandeira do Jogar Pm qne ostiverem.
Art. 318. A handrira, om caso algum, porleril snr abatida
como homenagem a quem quer que seja.
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Art. 3•\D. A bandeira será recebida nas formaturas dos
corpos com as mesmas formalidades usadas no Exercito.
Art. 350. O anniversario da creação da bandeira será
f:rmpre so!ernnizado candignamente nos quarteis da Brigada.
CAPITULO XXIII
DA INSTRUCÇÁO MILITAR

Art. 351. A instJ:ucção militar da Brigada constará de
duas partes, uma relativa aos officiaes c outra c! izcndo respeito
aos inferiores o praças.
Art. :352. Os regulamentos de instrucção pratica para
lnfanlal'la, cavallal'ia, gymnastiea, ~'"'1-ll'ima, mdmllmdol'a fJ a
Uthella de contincrwias em vigor no Exercito serão adaptados
na Hrigada, sem nenhuma alteração.
Art . 3G3. Os officiaes. sendo os naluraes instructores e
c1Iucadores da tropa, deverão adquirir a instrucção militar
theorica c pratica indispensavcl ao bom desempenho dessa
missão.
Art. 354. Compete aos commandantes de corpos e aos
elH~fes de l'epar·liçõcs insl.t'uir os seus officiacs. exigindo dcll1·s o perfeito conhecimento dos n~gulnmentos de instrueção
~~ a ::;ua execução pt·atica.
Art. ~155. Os off'iciacs devem exercitar-se no jogo de esgr·im:J, na gymnastiea. na equitação e em outros sports militares.
Ar L. 356. O com mandante da Brigada poderá escalar,
mensalmente, um official para dissertar, em presença da ofrlcialidadc e das praças, sobre um thema, previamente eseolhido pelo mesmo official e que se refira á arte e historia
militar. hygiene individual c das casernas, serviços c assumpl.os militares c polic.laes. educação moral etc.
l'aragrnpho un ic'fl. Estas palcslt'as são indl~pcndenlcs das
f]Ui~ os eommandantes Je corpos possnm marcar para os offieiacs sob suas ordens.
.
Art. 357. Os ofí'iciaes dos corpos a pé devem frequentar
o picadeiro do regimento de cavallaria. afim de se adcxtrarem na equitação. Os r·cspeetivos commandantes e chefes de
l'Pparti,;õc,; eombinarão enm o do rpgimenlo de caval!aria o
h IIJ ·n r i o desses exercícios.
Art. 358. Sení. ministrada aos infedores e praças da Brigada a instr·uccão milita~·, flUO tcr<í earaeter es!'encialmente
lH·atico.
Art. 359. A instnrcçi"io será minisl.rada em lt·rs r~wola~:
rPcrutas. praças promptas e inferiores.
Art. 3GO. A firmeza e execução rapida e corrcctn dos
movimentos deve ser u preoccupa1;.ão maxirnn. dos instructores, para que os erros c defeitos iniciaes não prrJudiquem
posteriormente a instrueção de conjunto.
Art. 361. A instnwção dos rcc!'Utas será progressiva.
abrangendo um periodo de ires mczrs c consistirá na cducaç.i.i.o
physica. moral e militar. constante do programma em vigor.
~~r·guuizado dn accôrdo enm o do ~xercito. prlo~ respret.ivos
I!IStrnel.ores.
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Paragrapho uni co. Os instructores permanentes dos corpos serão officaes effectivos do Exercito e da Brigada, designados pelo commandantc da Brigada.
CAPITULO XXIV
DA INSTRUCÇÃO, POLICIAL

Art. 362. A instrucção pr\icial será ministrada aos recru las c praças promptas, nas escolas policiaes da Brigada.
Art. 363. A instrucção policial. além das escolas dos 2"
c 3° batalhões. que funccionarem nos seus respectivos quartcis, será ministrada nas duas sédes principaes installadas,
uma, no quartel ccnlral, c, outra, no quartel da Avenida alvador de Sá, destinadas, esta, ás praças de cavallaria, do 4• batalhão o secção de locomoção, e, aquella, ás praças do i • batalhão c ás dos estados menores das repartições alli locali7.adas.
Art. 364. As escolas policiaes serão dirigidas por offieiacs. auxiliados por inferiores designados pelo commandante
da Brigada. A sua administração compor-se-á de um official
inspector, qlile superintenderá todo o serviço de instruccão policial. e de dous officiaes subalternos. que serão os directorés
do ensino nas duas sédes principaes.
Art. 36G. Nos batalhões. os directores das escolas polieiacs set·ão os officiaes instructores.
Art. 3616'. Os recrutas e praças promptos sem o curso policial üequentarão as aulas, que serão diarias, por tempo que
não deverá exceder a seis mezes. contados da data da maLt-ieula.
Art. 367. Findo o prazo acima estabelecido, serão os
alumnos das diversas escolas examinados na séde escolar do
rfuartel centt·al por uma commissão de tres officiaes, nomeada
pelo eommandante da Brigada, publicando-se, em ordem rlo
dia, o resultado dos exames.
_
Art. 368. Como premio ás praças approvadas com distincção nos exames, terão dispensa do serviço por 15 dias e o
respectivo retrato, collocado na galeria de honra, constituída
na séde escolar do quartel central. As que forem approvarla;:;
plenamente sorão dispensadas do serviço por oito dias.
Paragnapho unioo. As despezas com a conservação da
referida galeria e acquisição de retratos oorrerão por conta
da caixa dfl economias da Brig;1da.
Ar L 3G9. Hepetirão 0 curso as praças que forem inhahilila.dns, e; si não ohf.ivPt'ellJ meihór nota no segundo exame;
serão excluirias da escola por inaptidão pJlra o servioo policial-; ,;(, podendo S~'J' aproYeitadas. neste caso. em serviços
intet·nos dos rorpús e no de guarnição.
Art.. 370. O ensino policial será recordado ás praÇjas
rn·omptas com o curso policial. as quaes-; sem a obrigação do
•)xamn ,d,., erão comparecer á escola que lhes competir; inf.ervalladamente, conforme for mais conveniente. Onde não
IJOuver escola, a instrucção policial será dada, sempre quo fOI'
]'os;;lvel, no recinto das rornpanhias. esquadrões e deo:tacamentoR. pelos I'espectJvos rommandantes; que terão em
vista o programma. em vigor.
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Art. 371. As praças promptas que, no serviço de policitarnento, revelarem esquecimento de deveres, poderão, sem
prejuízo do castigo disciplinar em que incorrerem, voltar a
í'requentar as aulas ct.a escola pelo tempo que f<>r fixado
pelo commandante da Brigada ou do corp-o; ficando, entretanto, isentas do exame.
Art. 372. As praças com o curso polictal serão obrigadas
a trazer sobre todos us nniformes o distinctivo para, ellas
adoptado, quer estejam de serviço, quer ele folga.
Art. 373. O inspf'l'!or do <·usino P os dirrctores das escolas policiaes; além das ,attribuições especificadas no,s
arts. 377 e 378, fiscalizarão o serviço dos rondanLes e pat!'Ulhas, verificando si são cumpridos os ensinamentos clifftindidos pelas escolas pnliciaes.
Art. 374. O horat·to das ,aulas sel'á designado pelo inspector geral. de harmonia com os commandantes de corpos e
ehefes ele r·epartiç:.õrs; sob a approva,ção do comman(\ante da
Hrigncla, que o püllet•ú all<'rar, quando .inlgar convf'niPnt.e.
Art. 375. O ensino ela escol,a policial obedecerá ao segninfn prngramrna:

a) conhecimf'llf os dt> educação moral; conce'pção de civismo; n:mdr>i ['~ N:l<' iona I; liymno i\',a()lOllal: honra militar;
di;;ciplin:l. sun t•a:r.iío de s•'l' e sens predicados essenciaes snbm·flu•nc::lo. IPnldadr•. \ 1allll' e dcvolamenlo; hiorarchia milibr;
11' ot·g~niza(:iío da Deígada: deverPs para com os seus
superior·es, cnmaradas e subordinadm;; continencias; responsabilidade inliPI'r•ntP~ aos SPrvi<:o,;; intPrnos, taes como
sonLinrllas, plantões, ete.; uniformes o respectivo tempo de
dm·ação;
r:) conhecimento daR tra.ngressões disciplinares; ausenciras illegaes e dc·serções: castigos e recompensas; justificação
dP l'alt:ls; <pwixa:::: <·ontt·a superiores.

Segunda parte
n) missão da policia em geral; evoluoão historica <la '()Olírin dPsla Capit.a l; !Wlicia preventiva o polici.a l'Cpressiva;
h 1 runl·r;fto elo soldado elo policia em tempo de paz; compostura em ~wrvieo ou fôm dello: modo de tr,az·er o unifornw; d<mJOnsfrar.ão das inconYcnieneias rosult::mtes da falta
dl' gravidade; .alr·oolismo;
c) direitos individuam;; l'lagrante delicto; crimes; contJ·averwões; posturas; prisão preventiv.a; pronuncia; immunidarlps ·(los diplomat,a~ I' dos senadores e deputados; inviolahilida<IP das lrga,çõPs: prisão de officiaes;
fl\ ~Lbrihnir:iír~ do t·ondant.c; do seu dov<>r do pl'evenir as
perturbaçõc.~ da ordrm: das suspeitas; protecção ~s. senhoras,
vclhJos e crianças: ll~'prcdarões elas consa>1 de uh \Idade publica: embaraço do transito; inspecção sobro motoristas, cocheiro..s e carregadores: protrcção aos animaes; .assistencia
aos ebrios; mor,al publica; achado de c ousa alhe1a; queixas
!' informações; nrisão na via publica o em domicilio; des•Jlwdionci.a; resistencia: legitima defesa; encontro de cadaver;
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cães hydrophobüs; policiamento de jardins publicos, do littoral. de Lhe.a!.ros c estabelecimentos cóngeneres; incendio;
e) pnmeiros cuidados nos casos de hemvrrhagia; queimadu_ras, cnYcnename.ntos. ·~mbriaguez e asphyxia por subm~rsau ou por gazes vici.ad9s; e eom os enfermos na via publica; cmdado com as vicll!nas de accidentes P·ela electricidade:
/) m.anejo das caixas de avisos pollciaes c conhecimento
das insli·ucçõcs qm regem esse scrvü)o; toques de apitos·
q) leitura commentada da Constituição Federal e das leis
c regulamentos rcJct'cr!Les ao serviço policial-, inclusive iUS
vosLuras municipaes; noções praticas do serviço de identificação; gyria dos criminosos profissiona.es;
h) acção reprcssiv,a da policia militar; preceitos legaes
a cumprir;
i) topographia da cidade; leituras de cartas e mappas;
dislriclos DO!iei;aes; hicrarchia DOlicial civil e seus distinctivos.
Ou INSPECTOH

Arl. 3'i<i. O ea1·go de inspcctoe da inst.rucção policial
serú m:.ercido por Ulll official designado pelo comma:ndante
da Brigada.
Art. 377. Além dos deveres estabelecidos no Qa[Jitulo XXI\', ao inspcct.or da inslrucção policial compete:
1"; vela1' pela uniformidade e apro\·dtamento do ensino
e propor as medidas que ,julgar convenientes ao seu aperfeiçoamento;
:?.", inspeeeionar assiduamr·nlP as Pseolas dos eorpos;
3", organizai'. !l ~ubrnettcr ;i approv,aoão dos commandante~ dtls eorpos o hvl'ario da,s aulas;
4"; fiscalizar a escripturaç:fíl} das escolas e encaminhar
os parwi.~ IJU(~ lhe l'nt'l'lll di1·igiiTos pelos direetorcs das escolas;
5"-; r·nviat' cliariamcn Lc :í assistencia do
pessopl uma
parLP contendo os nomes dos alumnos que faltarem ás aulas;
6", aprcsent.ar annualrnente ao com.mandante da Brigada
o rclatorio das orcurrencias havidas durante o anno;
7"; propor os üll'eriot·cs adjuntos do ensino·; escolhendoos denkc os approYados com distincção ou plenamente no
exame de que lt·at a o art. 367.
DOS

DIHE<~TOIIEo

E

>\llJUNTOS

DO

I~NSINO

Art. 3i8. Ao dit·ect.or d.a escola incumbe:
1", tc.r perfeito conhecimento das materi;as contidUJs no

progJ·am1na e lcceionar DS que forem designadas pelo inspeelor·
·
'2"; conservar em di:~ o livro de matricul.a das praças e
org·anizal' os lllappa~. ,.,.1~1\:Õt·s ,. Lkmais papeis rl'fct·t~JÜPs ú
esc ri pturação;
.
3", responder perante o inspector pela boa ordem e disciplina das aulas c utensílios existentJes na escola;
4", auxiliar o inspeetor em quaesquer trabalhos que lhe
sej~m confiados;
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5", conservar em seu poder a relacão, fornecid(a

pela

I u(,.tJdPncia dos moveis e outros artigos existentes na es-

cola, ficando por elles responsavel;
ü", enviar ,ao inspector, nas épocas proprias-; os seguintes papeis:
a) relação mensal das praças que tiverem frequentado as
aulas, com dedamção das suas faltas c do seu aproveitamento,
bem como da materta leccionada;
li) mappa do movim0nt.o geral da escola dur,ante o anuo.
Art. 379. Os inferiores adjuntos do ensino coadjuv.arão
u inspector c os dircctorcs em tudo quanto lhes for ordenado
~~ t•lJscrvat:-iío Jieluwnl e o programma t'lll vigor, mlV ida111lo
todos os csfo!'ços, nas aulas e fóra dellas; para que as praças
e<lilll'l'ehen(\am todos os seus deveres policiaes e os pratiYado pelos seus adjuntos do ensino e, uos .corvos, por offiescripturar o livro de matriculas.
CAPITULO XXV
IJ,\S BIBLIOTHECAS

Al'l. :mo. A Brigada ,. os cOlllOS íPrão nos seus respectivos quartcis; tJara u<>o dos LJfficiaes e praças; iUS bibliothecas
ellnsl i tu idas prineipa!IIJCnte de li \Tos (~ revistas militares c
poliriam•.
Al'l. :3Hl. A bibliolheca da l3l'tig;ada J'icarú a ca1·go do
, ollicial din•etnr da séde escLJ!ar do quartel central; coadjuvado velos Sf)US adjuntos du ensino, L', nos corvos, por ofl'iL ia<"S llesig11a,dos pelos respectivos comman(\antes.
Art. 382. _As bibliothccas estarão. n.bcrtas nus dias uleis,
duranll~ a:; !tora~ que o eommandan~e d,a Brigada fixar.
Art. 383. Os eonsultantes não poderão conversar nem
ra.;.ct· ruido no recinto da bibliotheca,
1\l'l. 38-í. Os I'Psponsaveis pelo t~);Lravio ou clamnLJ de
qu,alq um· obra serão obrigados a indemnizar o seu valor inll'(! t·a I [Jelos preços correntes.
· Art. 385. As despezas com a acltuisição de livros; jorna,cs,
re\ístas etc. c as de encadernação correrão por conta da
l'aixa ct.a Brigada, na medida do pussivcl.
Art. 38ü. O catalogo da bibliotheca da Brigada será ot·c;auizado; sob as vistas do director (\a sérle escolar, pelo respectivo adjunto, , nus l-urpus, JH!l' IJUI'lll o commandant.c dO··
::;igtJUl".
Art. 387. Todos os livros que derem entrada na bibliol.hera receberão o respectivo carimbo, annotando-se iambem o custo de cada um, e, quando se tratar de dadivas, u
norrw do offerlante c o preço real ou; pelo menos-, approxintado das obms.
Al'l, 3R8. Os livros da bibliothcca da Brigada serão incluídos na carga geral da Intcndencia e n,as dos corpos, designando-se nos seus respectivos mappas o numero de voluJues e não os titulas das obras.
Art. 389. Só em casos especiaes, por prazo breve e medianb~ recibo; será pennitlida a rctil'ada de linos para leitura fór.a da bibliotheca.
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CAPITULO XXVI
DO CO!rll\1ANDANTE E OFl·'!ClAES DO ES'rADO-MAlOO DA

BRIGADA:

Do conwtaudaute da Brigada

Ar·t. 390. O commandante da .Brigada. como sua primeira
,autoriàade, é o principal rcsponsavel perante o ministro da
Justiça pela administração; disciplina e instrucção da. corporação.
Art. 391. Ao commandante da Brigada compete, além de
outros dc\'eres c attl'ibuiçõcs de que trata este regulamento:
l", l'IH'I'espondei'-SI' cliredamente eom o l\linistro sobre
tudo o que for concernr:nte á disciplina e administração da
Brigada, c eom o Clide ele Policia no •que disser respeito á
distribuição ·da forr:a en1 eondições ordinarias ou extraordin,arias do serviço pollcral;
:!
observar cuidadosamente a ro.nducta dos seus commandados; examinando si cumprem fielmente os seus dev·en:s c no caso negativo compe!lil-os a isso;
él", providencia.t• dl' nwdo que• SP,iam att.enrlidas com a maxima promptidão as requisições de forca feitas pelo chefe.
de policia e seus delegados;
4". Yisitar frequentemC"nte os quarteis e repartições; p
inspeecionar· a escriptnração respectiv,a;
5", punir, dentro dos limites marcados neste regulamento,
os ofJieiaes e prar.:as· pelas faltas disciplinares que forem
suhmcltidas ú sua autoridade;
ü'', rltnncar' eonst'lho de investigação ou de guerra;
7°; nomear quem deva substituir os officiaes que não
tiverem substituto indieado neste regulamento;
8". propor ao :\I in i.~t.t·o as Jionu•at.:õPs, frausrer·r·ncias e
pt·omoções de que tr,ata o art. 4.
9°. mandar syndicar-; sempre que julgar necessario; por
um ou mais officiaes, de faltas que lhe conste tenham sido
lJl'alicadas por offici,al ou praça da Brigada;
10, mandar rcineluit· nos corpos a que pertencerem os
deHeJ·l.ores re~;onduzidos que lhe forem apresentados;
11, julgat· definitivamente das decisões dos conselhos do
disdplina a que forem submettidos os officiaes inferiores,
po1· nHío proeedimeulo ou falta de habilitações para o cumpriuwnto de seus devcrcH;
I:.?, providenciar para quo os officiaes e praças da Bril!ada sejam instruiuos eonvenientemente uo serviço de poli~;iarnenlo c nos exereicios praticos da arma a que pertencm·em;
1:3, maudar publicar, em ordem do dia ou boletim, as
QUantias entradas para o cofre da contadoria c a importancia
das multas impostas aos fornecedores, bem como os dias de
reunião elo conselho administrativo da Brigada e qualquer
outro facto que, uão lL•ndo car·actcr reservado, possa contrilmir para a regularidade do serviço;
1 '1, ordenar que se desconte do soldo dos officiaes oa
pra!:as da Brigada, pelo modo estabelecido neste regulamento,
a imporlancia dos damnos que, sem motivo justificado, causarem ú Fazenda Nacional;
0

•

0

;
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IG, auludzal' todos os vagamcntus que devam ser cffecLuado:; vela contadoria;
10, ordenai' que seJam restituídas, quando reclamadas,
o:; quantias descontadas dos officiaes ou praças pür effeito
de 11risão, desde que tenham sido absolvidos, ou quando os
lH'Ocossos forem archivados antes da sentença final;
17, mandar alistar ou engajar nos corpos, depois de
iuspeccionados, os paisanos ou praças que isso pretenderem
e :::;e acharem nas c•mdições exigidas neste regulamento;
·
18, mandar suhmetter a inspecção de saude todos oa
ül'Jiciaes que estiverem mais de tres dias com parte de doente, e bem assim os ofi'iciaes e praças que requererem reforma ou licen~:.a para tratamento de saudc;
1!J, mandar baixar ao hospital c submetter a inspecçãD
de saude o official que allegar molestia, depois ele escalado
11ara qualquer serviço;
20, transferir de uns para outros corpos os officiacs
suiJ::IilPrnos, inferiores e mais praças de pret, a pedido ou a
]JCIU da disciplina ou do serviço;
21, arn·csentar ao minislrü os ofJiciaos promovidos;
~~. classificar os officiacs suballcmos promovidos;
?:.!, despachar os pedidos f c i tos aos fornecedores de artigos destinados ú intcudencia e os de caracter ·especial dirigidos pelos corpos c repartições qnc não forem de distribuic.;ão regulamentada;
2~. pl'esidir o conselho administrativo da Brigada c as
commissõC's do exàmo prr~lieo das armas;
:!::í, rubricai', de aec(•rdo com os modelos adaptados, os
]Í\'l'l's da ~l'crelat·ia da Brigada, r'xdnsivc o de prolocollo, e
P~ d<: carga c descarga ele material e fardamento a eargo da
iul.uJJtlcnein, a:>siguando os lermos 1·espectivos;
li;!, l'i'Llll'itet· annualmt•Hll· ao :'llinistro, Ha data vor este
fixada, um relalorio cirrumslanciado do movimento geral da
Brigada;
2'7, nllH·icaJ· as f(s du ort'icio ou certidões que mandar
cxlrahiL· dos livros pPI'tl'JH:eutes <\ secretaria da Brigada;
?8, prcstm· ao ministro, com a po:-;sivel brevidade, os esdarrcimr:nlos que pudet· colhei' sobre faltas graves de que
~-wjam aceu~ado,.;, ua iJll[H'OllSa, ofi'iciaes DU praças da Brigada;
?D, CJH:aruinha1· os r<XJUl'L'imentos, que-ixas ou rcpresenIw:i'íl'~ lJlll' !'ol'i'Jl\ di1·igido,.; ao :\linislm por nfJiciacs ou
JH'ar:as da Brigada, exceptuados os quo forem redigidos em
termos iueonvcniüntes ou de JVOdo capcioso, os qnaes fará
al'l:!Iiv<~r, pu!Jlic~mdu as razões do seu acto;
~ltJ. uão se a rastar da Capital sem licenr:a do ministro;
;; l, <tuto1·izai' a venda dos animaes e artigos julgados
Ílllp!'<'·slaYI~is pelas eommissões de officiacs que previamente
no111ear, -rl!'denamlo em scguida a competente cxclusãü ou
tlesearga;
32, m:mdar iambem descarregar os artigos dados em conemuo, lwm como os vPndiclos pür imprcstaveis;
33, nomear os ofJiciaf's que devem examinar os artigos
fornecido,; á Brigada c providenciar para que estes artigos
1-idam incluídos na carga;
3~, nomear, quando julgar necessario, uma commissão,
da qual fará parte o chde da intendcncia, para balancear as
arrecadações da repartição a cargo deste official;
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35, requisitar transportes para officiaes e praças que,
em serviço, tiverem de via.iar por mar ou por terra;
36, conceder aos officiaes e praças da Brigada dispensa
do serviço, de conformidade com o art. 143;
37, enviar até ao dia 31 de março de cada anno á Directoria do Patrimonio Nacional, por intermedio do Ministerio
da Justiça, relações dos bens mov~is, immoveis e semoventes
pertencentes á Brigada, que tenham sido adquiridos, alienados ou descarregados durante o anno;
38, organizar as instrucções que forem necessarias á bôa
marcha e regularidade do serviço;
39, rometter ao Supremo Tribunal Militar, para os devidos fins, os autos de conselhos de guerra a que tenham
respondido officiaes ou praças da Brigada.
Art. 392. O commandante, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo mais graduado ou mais antigo dos
officiaes do Exercito que servirem na Brigada, commissionados no posto de tenente-coronel.
Art. 393. O commandante da Brigada, em caso de responsabilidade por algum delicto sujeito ao fôro militar,
responderá perante o Ministerio da Guerra, de accôrdo com
a lei que vigorar.
Do assistente do Ministerio da Justiça

Art. 394. O major ou tenenté-coronel assistente do Ministerio da Justiça será escolhido pelo respcetivo Ministro
entre os officiaes effectivos da Brigada.
Art. 395. Os deveres e attribuições do assistente do Ministerio da Justiça serão definidos no regulamento da respectiva Secretaria de Estado.
Do assistente do chefe de policia

Art. 396. O assistente do chefe de policia da Capital
Federal será um capitão effectivo da Brigada, nomeado sobre
proposta daquella autoridade.
Art. 397. No regulamento da Chefatura de Policia serão
definidos os deveres ,e attribuições do assistente do respectivo
chefe.
Dos ajudantes de ordens do commando do. Brigada

Art. 398. Os ajudantes de ordens do commandante da
Brigada serão subalternO!'! do Exercito, commissionados nos
postos de capitães ou capitães ,effectivos da mesma Brigada.
Art. 399. Aos ajudantes de ordens do commandante da
Brigada, que serão da livre escolha deste, compete:
1•, executar e transmittir fielmente as ordens verbaes
que receber do commandante e guardar absoluto sigillo sobre
as que forem de natureza reservada;
2", auxiliar o assistente do pessoal ou o secretario da
Brigada, quando isto lhes fôr determinado pelo commandante.
Poder Executivo- 1916 - Voi. II.
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Art. 400. Em suas faltas ou impedimentos os ajudantes
do ordens do commandante da Brigada serão substituídos por
officiaes subalternos nomeados por esta autoridade.
Do engenheiro

Art. 401. O capitão engenheiro da Brigada será um
offieial subalterno do Exercito, commissionado nesse posto
c com as devidas habilitações scientificas.
Art. 1102. Ao capitão engenheiro, que ficará dircctamente subordinado ao commandante da Brigada, incumbe:
1•, organizar os projcctos e orçamentDs das obras e serviços que lhe forem determinados;
z·, formular as bases, assignando os respectivos editaes
de concurrencia, quer para D fornecimento de materiaes de
construcção, quer para a execução das obras, prestando ao
commandante da Brigada minuciosas informações a respeito;
3•, propôr ao commandante da Brigada as modificações
de que, porventura, careçam os pr.ojectos já em execução, indicando os meios de effectual-as;
4•, dirigir a execução das obras e serviços que tiverem
de ser feitos administrativamente, empregando o maior cuidado c exercendo a mais severa fiscalização parl> que seja
tudo executado com perfeição e economia, de accôrdo com os
planos adoplados;
5", inspeccionar e fiscalizar e execução das obras e serviços contractados, examinando a qualidade dos materiaes
que lhes forem destinados, rejeitando os que não deverem ser
acceitos e fazendo observar rigorosamente todas as condições
dos re·spectivos conlraclos;
6•, pr()pôr ao commandante da Brigada as multas quo
devam ser impostas aos contractantes, indicando as infracções que as tiverem motivado;
7", inspeccionar frequentemente todos os quarteis e os
demais edifícios perteneentes á Brigada, informando o commandante do estado de cada um o propondo os conceroos de
que possam precisar;
8", relacionar e organizar todas as plantas e documentos
relativos a obras nos qunrteis ou repartições da Brigada;
9", apresentar, trimensalmente. ao commandante da Bri.:..
gada um relatorio do estado das obras serviços a seu cargo
e, annualmente, na época que Jôr fixada, outro relatorio
circumstanciado, não só dessas obras, como tambem do estado
em que estiverem os quarlcis e demais edifícios pertencentes
ú Brigada;
10, organizar, annualmcnte, em duas vias, tendo em vista
as instrucçõcs que acompanharam o decr·eto n. 7. 751, de 23
de dezembro de Hl09, a relação dos bens immoveis que estiverem sob a acção administrativa da Brigada e dos que forem
adquiridos, alienados ()U descarregados no decorrer do anno,
enviando-a, até ao dia 1 de março, ao .commandante da Brigada;
11, organizar e manter em dia um livro de tombamento
de todos <Js immoveis da Brigada, discriminando, com precisão, a respectiva situação, denominação, qualidade, dimensões, valor, real ou estimativo, e quaesquer obras que nelles
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se façam, com a correspondente despeza exacta, e menci-onando, outrosim, a proveniencia do domínio, o uso em que estão
empregados, as servidões e os onus de qualquer natureza de
quo estiverem gravados, podendo solicitar directamente dos
chefes de repartições e commandantes de corpos os dados e
.esclarecimentos que, para o fim exposto, lhe forem necessarios;
12, attestar as contas de obras executadas por empreitada nos proprios da Brigada, bem como as de material empregado em obras feitas administrativamente;
13, avaliar, como perito, por parte da Brigada, todas as
obras em execução que tenham de ser suspensas em virtude
de rescisão de contra cto ou outro qualquer motivo.
Art. 403. Para o bom desempenho das suas obrigações
o capitão-engenheiro terá á sua disposição as praças que o
comrnandante da Brigada julgar necessarias.
Art. 404. O capitão engenheiro, em seus impedimentos
ou faltas, será substituído, interinamente, pelo official que o
oommandante da Brigada designar, ou por um engenheiro
civil, nas condições dos arts. 677 e 86.
Do auditor

Art. 405. O auditor funceionará nos conselhos de guerra
instaurados na Brigada, excepto nos que forem convocados
para julgar a deserção de praças de pret, caso em que será
substituído por um capitão.
Art. 406. No conselho de guerra incumbe ao auditor:
. t•, fiscalizar a marcha do processo no tocante á observancia das disposições legaes e regulamentares;
2•, auxiliar o juiz interrogante na. inquirição das t(lstemunhas c interrogatorios do réo;
3•, dirigir o escrivão nos trabalhos de escripta do processo;
4•, commun~car-se, de ordem do presidente do conselho,
c"m as autoridades militares ou civis. no sentido de obter diligencias que evitem delongas na marcha do processo;
5•, ter os autos sob sua guarda e responsabilidade, desde
a primeira reunião do conselho até ao encerramento dos trabalhos e remessa do processo á autoridade competente;
6", responder por escripto. dentro de 24 horas, á aiJ.egacão feita pelo ré 0 de incompetencia do conselho de guerra
para conhecimento da accusação;
7", não confiar aos réos ou seus advogados os autos do
processo sinão para extracção, em sua presença. de apontament.os necessarios á defesa;
s•, dirigir a organização do processo e rubricar os respectivos ·termos, bem como as folhas dos au:tos;
9•, riscar as folhas em branco intercaladas nos autos do
conselho, conservando em branco as que se seguirem ao termo
de encerramento e •remessa do processo;
10. escrever a sentença do conselho.
Art. 407. Ao auditor compete ainda:
t•, informar os requerimentos sobre concessão de menagern, fazendo a classificação do crime e dizendo a pena que
lhe corresponde;
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2", advogar, no fôr.o commum, os intresses dos officiaes o
praças, quando submettidos a processo criminal por deli•ctos
oommettidos no exercício de suas funccões, informando o
commandante da Brigada da marcha de cada um dos processos;
3", preparar e julgar os processos de justificacão de montepio, meio soldo. pensões, etc.;
4". informa1r sobre questões de direito que se prendam á
administracão da Brigada;
5•, zelar o asseio e ordem da repartição a seu cargo;
6", conservar uma relação, fornecida pela Intendencia. dos
moveis e ou tiros artigos fornecidos á reparti cão;
7", organizar e apresentar ao commandante da Brigada,
na época que este fixar, um relatorio minucioso de todos os
serviçr)_, a seu cargo.
Art. 1108. Na falta ou impedimento do auditor, procederse-á de accôrdo com os arts. 677 e 86;
Paragrapho unico. O auditor terá com 0 auxiliar um
f• sargento escriptu'rario, a quem competem as mesmas attribuições dos demais esêripturarios.
CAPITULO XXVII
DA I:!ECRETAI\IA DA Bl\IGADA

Do secretario
Art. 409. Ao secretario da Brigada, o qual será um major
effectivo da confianca do respectivo commandante, incumbe:
1", faze!r expedir a correspondencia reservada que lhe
for ordenada pelo commandante;
z•, reunir e entregar diariamente ao commandante, logo
que este chegue á seQ.I'etaria, toda a correspondencia que em
sua ausencia houver !recebido;
a•, assignar as fés de offtcio ou certidões que forem
extrahidas dos livros da secretaria;
4". prestar ao assistente do pessoal os esclarecimentos
que se torna!rem necessarios ao desempenho das suas attribuicões;
'5", dar parecer sobre todos os papeis que te•nham de ser
decididos pelo commandante da Brigada, conformando-se ou
não com as informações prestadas pelos officiaes da secretaria;
6", assignar os editarA que prla. srcretaria tenham de ser
expedidos;
7•, inspeccionar o archivo e a escripturação dos livros,
tanto dessa dependencia, como da secretaria, e bem assim a
expedição da correspondencia ordinaria;
8", mandar rseripturar, pelos offi.ciacs cscripturarios, os
livros de actas das scsSÕ{'S do conselho administrativo, bem
como o de contractos para fornecimento de generos e outros
artigos, entregando ao commandante, afim de ser enviada á
Contadoria, cópia dos mesmos contractos;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

!S8f

9", designar dentre os sargentos escripturarios com exerna secretaria os que devam auxiliar os officiaes esclripturarios e o archivista nos serviços que lhes são affecws;
10, ter a seu cargo os moveis e todos os demais artigos
existentes na secretaria, de aecôrdo com a relação fornecida
pela Intendencia;
i i, guardar rigoroso sigillo sobre a correspondencia ou
ordens de natureza rese!rvada de que tiver conhecimento;
12, redigir as ordens do dia do commandante da Brigada,
submettendo-as á approvação do commandante; antes de publicai-as. e rubricando as cópias que devem ser tremettidas aos
corpós e repartições por intermedio do assistente do pessoal;
13, rubricar as folhas e assignalr o termo do livro da
protocollo.
Art. 410. Nas suas faltas ou impedimentos, o secretario
será substituído pelo official que for designado pelo commandante da Brigada.
cic~o

Dos o{ficiaes escripturarios
Art. 411. Aos alfe'res escripturarios, incumbe:
f•, emittir opinião sobre todos os papeis que lhes sejam
distribuídos, extractando a sua materia e mencionando a lei
ou regulamento relativo ao caso occurrente;
2•, examinar as minutas ou cópias de todos os actos que
tenham de ser expedidos ou publicados em ordem do dia,
corrigindo-lhes as possíveis imperfeições. afim de serem submettidos á consideração do secretario, escoimados de erros ou
defeitos;
3", distribuir pelos sargentos escripturarios, para extracto e informações, os documentos que lhes forem entregues
pelo secretario;
4•, auxiliar o secretario em tudo quanto for por este ordenado.
Art. 412. Um dos escripturarios incumbir-se--á do registro de actas do conselho administrativo e da commissão de
promoções, competindo ao outro a fiscalização da escripturação dos livros de registros de assentamentos de officiaes.
Paragrapho unico. Cada um desses officiaes •responderá
perante o secretario, pela boa ordem e regularidade dos serviços que lhes estejam affectos.
Art. 413. Os escripturalrios, nas suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por alferes, sob proposta do secretario.

Dos sargentos escripturarios da secretaria
Art. 414. Aos sargentos escriptura'I'ios incumbe auxiliar
o secretario e os officiaes da secreta'ria nos serviços de que
fclrem encarregados, e cumprir fielmente todas as ordens que
delles receberem.
Art. 415<. Ao 1° sargento escripturario mais antigo com
pete ainda:
1•, cuidar da conservação e boa ordem dos moveis e
utensílios da secretaria;
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2•, nã<J permittir que sejam retirados livros ou documentos da secretroria sem ordem dos officiaes que nella tive:®m
f'uncção;
·
3•, velar por que sejam entregues ao archivo todos os
documentos que a elle se destinarem, depois de cumpridos os
·
respectivos despachos;
4•, fiscalizar a limpeza da secretaria;
5•, fechar· a secretaria, depois de encerrado o e;xpediente,
entregando as chaves ao secretario ou ao official que ello
designar.
Do archivista

Art. 4i6. Compete ao i• sargento archivista:
i •, cuidar da conservação dos documentos, livros e ob-.
jectos existentes no archivo. ~relacionando-os de accôrdo com
o methodo que for adaptado;
2•, entregar com a maior promptidão os papeis e livros
que lhe forem requisitados, pelos officiaes da secretaria, dos
quaes annotará a sabida. afim de pode~r reclamal-os, quando,
por qualquer motivo, não forem restituídos;
3•, solicitar as providencias que julgar convenientes para
regularidade do serviço a seu ca1rgo;
4•, não permittir que do archivo saiam liwos ou documentos sem ordem dos officiaes da secretaria. devendo verificar, ac.i se!rem restituídos, si se acham no estado em que
foram entregues, e, no caso contrario, coonmunicar a irregularidade qué notar;
5•, ter a seu cargo uma 'I'elacão dos moveis e outros artigos fornecidos ao archivo, ficando por el!es responsavel.
Art. 4i7. Sempre que tiverem de ser restituídos aos intere.ssados quaesque'r documentos. o archivista deverá exigir
o respectivo recibo, que será collocado no lagar de onde houverem sido retirados.
Paragrapho unico. Em caso algum será permittida a
vista de documentos, existentes no archivo, principalmente si
se tratar de pessoas €stranhas ao serviço da repartição, salvo
ordem do secretario.
Art. 4i8. O auxiliar do archivista, substituil-o-á nas
suas faltas e impedimentos.
CAPITULO XXVIII
DA ASSIS'l'ENGJA DO PESSOAL E GABINETE DE UJENTIFIC!AÇÃO

Art. 4i9. A assistencia do pessoal que estará immediatambem subordinada ao commandante da Brigada, tem por
fim:
i• inteirar-se do movimento do pessoal nos corpos e repartições;
·
·
2", apurar, diariamente, a força prompta em ·Dada corpo;
3", designar os serviços que tenham de ser prestados pelo
p€ssoal da Brigada;
4", insp€ccionar os mappas. relações e outros papeis ~re
ferentes .no pessoal, que por ~lia. transitarem.
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P~SSOAL

Art. 420. O major assistente do pessoal será um ofticial
effectivo da Brigada.
Art. 421. Ao assistente do pessoal incumbe:
1•, conhecetr perf!!_itamente todas as ordens e disposiçõ:es
ooncernentes ao serviço da Brigada;
2•, fornecer aos ajudantes dos corpos, depc.is de lidos ao
commandante da Brigada, as ordens do dia e boletins, assignando estes;
a•, escalar diariamente o serviço geral e designaq- os
corpos que tenham de prestai-o;
4•, expedir aos chefes das repartições e commandantes de
corpos, observadas as reg'ras da disciplina, todas as ordens
do commando da Brigada, relativas ao serviço ordinario e
extraordinario que ~ mesmos tenham de presta•r e não houverem sido consignadas no boletim;
5•, reunir as partes e mais papeis, concernentes ao seu
cargo, que tenham de ser presentes ao commandante da Brigada. extractar' e explicai-os, afim de facilitar o despacho;
6", participar immediatamente ao commandante da Brigada qualquer occurrencia que necessite da intervenção
desta autoridade e sobre a qual seja urgente providenciar;
7•, rondar, sempre que for· poss1vet; as estações, postus
e patrulhas; d-ando parte das irregularidades que encontrar;
s•, fiscalizar com o maximo cuidado a organização dos
mappas, relações e quaesquer outros papeis que tenham de
• ser fornecidos pela repartição;
9", velar pela regularidade da escripturação e bem assim pelo asseio e conservação das dependencias a seu cargó
e dos respectivos moveis e utensílios;
10, fornecer á secretaria da Brigada até ao dia 10 de
cada mez, afim de serem lançadas nó respectivo livro de
assentamentos, as alterações publicadas em ordem do dia ou
boletim, a respeito dos officiaes do Estado-Maior da Brigada;
11, entregar á secretaria da Brigada, afim de serem archivados-, todos os documentos que tiver recebido para cumprir despacho:< nelles lançados peLo commandante, guardando
na repartição as partes e mappas diarios, roteiros e outros
papeis enviados pelos corpos e repartições ou pelos officiae<>
e inferiores de serviçó;
. 12 1 rubricar. as folhas e ;.ssignar o termo dos l~vros de
registro de rolCiros das guardas externas; do gabmete de
identificação e do protocollo da correspondencia expedida;
13, fornecer, em occasiões de formatura da Brigada, o
mappa geral da força, e achar-se, com a necessaria antecedencia, no logar designado para a reunião dos corpos, afim
de indicar a cada um a sua collocação, conforme as instruuções que houver recebido;
1-í, receber da intendencia e com·ervar em seu poder
uma relação dos artigos entregues á sua reparti.ção;
15, fazer chegar ás mãos do inspecwr dó serviço de
clectricidade e illuminaçãO as chaves especiaes das caixas
de avisos policiaes que receber du superior de dia-; publicando em boletim a alteraçãó;
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16, requisitar das repartições congeneres as informações
que forem necessarias ao gabinete de identificaçã-o da Brigada;
17, assignar os pedidos dirigidos á intendelil.cia dos artigos neceearios á sua repartição, inclm:·ive o gabinete de
identifica.ção;
18, aguardar o necessario sigillo sobre as ordens reservadas que receber dõ commandant.e da Brigada;
19, punir, de accôrdo com o art. 244, § 2•, os officiaes
e praças que servirem na repartição a seu cargó·; communicando em parte ao commandante da Brigada, quando se
tratar de punições escriptas-; afim de serem averbadas;
20; rubricar e remetter aos corpos a lista dos signaes
característicos da cada um dós cidadãos que nelles tenham
die ser alistados;
21, fornecer á secretaria todos os mappas e esclarecimentos, relativos ao pessoal·; que fórem necessarios á organização do relatorio annual da Brigada.
Art. 422. O assiste-nte do pessoal; para ó bom desempenho de suas obrigações, será auxiliado por um capitão, que
terá as funcções de adjunto, e pelas pra{;as que forem nacessarias.
Art. 423. O assistente do pessoal será substituído, em
suas faltas ou impedimentos, pelo capitão adjunto ou outro ófficial que o com mandante da Brigada nomear.
Art. 424. O assistente do pessoal residirá no quartel
centrai da Brigada.
Do adjunto do assistente do pessoal

Art. 425. Ao auxiliar do assistente do pessoal-; que será
um capitão; incumbe:
1•, organizar cuidadosamente o boletim, de conformidade
com as instrucções que receber do assistente;
2"; fiscalizar e dirigir o serviço dus empregados da repartição, dando parte ao assisteNte das faltas e irregularidades que nutar;
3•, auxiliar o assistente em todos os serviços .que lhe
sejam por elle exigidos;
4", reponder perante o assistente pelo asseiõ da repartição-, bem cumo pela conservação do archivo, mõveis e utensílios respectivos;
5", exercer as funcções de inspector da banda de musica
da Brigada.
2•, fiscalizar e dirigir o serviço dos empregados da recarregado da linha de tiro da Brigada.
Art. 427. Em suas faltas ou impedimentos, o auxiliar do
assistente do pessoal será substituído pelo official que o
commandante da Brigada nomear, sob proposta do assistente.
DO GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 428. Ao gabinete de identificação compete identificar as praças da Brigada e os cidadãos que pr~tendam
alistar-se.
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., Art. 429. A identificação constará do seguinte:
a) filiação morphologica e exame descriptivo,
notas
chronomaticas, traços característicos, ·peculiaridades, marr-as
e signaes particulares, cicatrizes, tatuagens, anomalias congenitas, accidentaes ou adquiridas, etc. ;
b) impressões das linhas papilares das extremidades digitaes, podendo tambem ser tomadas as ~mpressões palmaref'.
e, quando precisas para qualquer pesquisa, as plantas dos
pés, que participam da mesma invariabilidade e diversibilidade comprovada naquelles. Esses dados na sua totalidade
ficarão subordinados á classificação dactyloscopica do methodo que vigorar na policia civil.
Art. 430. De -cada pessoa identificada tirar-se-ão, além
da folha do registro, as individuaes dactyloscopicas nooessarias, sendo uma para o archivo e as outras para serem remettidas aos gabinetes das demais repartições congeneres.
Art. 431. O gabinete, que estará annexo ao commando
da Brigada e sob a directa e immediata fiscalização do assistente do pessoal, terá uma secção photographica.
Art. 432. A escripturação do gabinete constará de um
livro de registro de folhas dactyloscopicas e outros que poderão ser adaptados, uma vez que haja necessidade, sendo
todos rubricados pelo assistente do pessoal.
DO ENCARREGADO DO GABINETE

Art. 433. O gabinete será dirigido por um official
suba! terno.
Art. 434. O encarregado do gabinete será auxiliado pelas
praças que forem necessarias, a juizo do commandante da
Brigada.
Art. 435. Ao encarregado do gabinete incumbe:
1", providenciar sobre a identificação de que tratam os
arts. 429 e 430;
2", fornecer aos interessados, mediante requerimento
despachado pelo commandante da Brigada, attestados do que
constar no respectivo archivo;
3", entregar á assistencia do pessoal, para ser enviada
ao Gabinete de Identificação e de Estatística da Capital Federal, a ficha das praças exclui das por máo comportamento;
4", attender, por intermedio da me.sma assistencia, os
pedidos de informações que receber do referido gabinete, solicitando as de que precisar para a bôa regularidade do
serviço;
·
5•, organizar e ter sempre em dia a escripturação, de
accôrdo com os modelos adaptados;
6", zelar pela conservação, ordem e asseio dos documentos, moveis e outros artigos que existirem na repartição;
7•, conservar uma relação, fornecida pela intendencia,
de todos os artigos que existirem a seu cargo;
s•, apresentar ao assistente do pess-oal a lista dos signaes
característicos de cada um dos cidadãos mandados alistar nos
corpos · d~ Brigada.
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DA BANDA DE MUSICA E DO RESPECTIVO INSPECTOR

Art. 436. A banda de musica da Brigada, a qual compor-se-á de um mestre, dois contra-mestres, i5 musicas de
f• classe, 15 de 2• e i6 de 3", fará parte do estado-menor do
quartel general, ficando directamente subordinada á assistcncia do pessoal.
Art. 437. A banda de musica, salvo casos espeoiaes, [J.<ão
tocará em manifestações, solemnidades, festas ou divertimentos particulares, sinão mediante remune·ração e contracto
previamente autorizado pelo commandante da Brigada.
Art. 438. Só por urgente necessidade do serviço publico,
poderá a banda de musica, quando contractada na fórma do
artigo antecedente, deixai' de cumprir o ajuste fe·ito.
Art. 439. O inspector da banda de musica será o capitão
·
adjuncto.
Art. 440. Ao inspector da banda de musica incumbe:
1•, responder perante o assistente pela fiel execução de
todos os encargos commettidos á banda;
2", inspeccionar constantemente os instrumentos entregues aos musicas e o armamento, corr.eame, utensilios e
mais artigos que lhe forem confiados, dando parte ao assistente de qualquer estrago ou extravio que v.erificar;
3", numerar e marcar com o sinete da Brigada todas as
peças de musica existentes no archivo e zelar a sua conservação, não permittindo emprestimo de qualquer dellas sem
ordem do commandante e recibo da pessoa a quem fôr en..,.
tregue;
'•", .entregar semestralmente ao assistente, para ser conferido e archivado, um mappa discriminativo de todas as pe<;.as de musica pertencentes á banda;
5", apresentar proposta para o preenchimento das vagas
de mestre e contra-mestre da musica e musicos: devendo, antes de organizar a destes e do contra-mestre, ouvir a opinião
do mestre e assistir ao exame de que trata o art. 163, paragrapho unico;
6", informar a proposta do mestre da banda, referente
á classificação dos musicas respectivos, prescripta no artigo
1112, n. 5;
7", indicar ao commandante da Brigada por intermedio
do assistente, quando fôr mistér, as praças que o mestre julgar em condições de serem aprendizes de musica;
s•, organizar a folha e effectuar o pagamento das quotas
que couberem aos musicas pelas tocatas remuneradas, entregando á contadoria a importancia que tiver de· ser recolhida;
9", requisitar t~s artigos necessarios á banda e bem assim
os concertos de que carecerem os instrumentos;
10, assistir aos ensaios da banda e comparecer aos logares em que ella tenha de tocar, sempre que fôr possível;
11, ter em seu poder uma relação de todos os instrumentos, move·is e outros artigos pertencentes á musica.
DOS MUSICOS

Art. 441. O cargo de mestre da musica da Brigada será
pr·eenchido por promoção do respectivo contra-mestre ou do
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musico de 1• classe mais habilitado e de melhor compQrtamento.
Art. 442. Ao mestre de musica incumbe:
1", dirigir a musica em todas as occasiões que tenha de
tocar dentro ou fóra do quartel;
·
2", velar pelo asseiü individual dos musicos, assim como
pela bôa conservacão e limpeza do instrumental, armamento
e correame que lhes forem distribuídos e de todos ós artigos
que pertencerem á carga do inspectür da banda, dos quaes
terá uma relacão;
3", conservar tambem em seu poder uma relacão das
peças de musica existentes no archivo, providenciando para
que estejam todas convenientemente arrumadas, e não emprestai-as a pessoa alguma sinão por ordem de autüridade
competente;
4", fazer a reduccão das partituras e extrahir-lhes as
partes;
5", examinar, em presença do inspector, os musicos que
estiverem em condições de obter accesso de classe, {fazendo
com elle a escolha düs que devam figurar nas propos as;
6", indicar ao inspector as pracas necessarias e em condições de ser aprendizes;
7", ensaiar a banda, uma vez por dia, durante as horas
fixadas;
s•, inspeccionar diariamente os instrumentos em serviço,
afim de verificar si estão ou não em perfeito estado;
9", solicitar do inspector as providencias necessarias
para o conc-erto dos instrumentos que se estragarem, justificando em tempo a causa dü estrago;
10, dar parte ao inspector de todas as faltas e irregularidades que verificar ou lhe constar terem sido praticadas
pelos musicos, cujo comportamento vigiará cuidadosamente.
Art. 443. Os contra-mestres da musica serão escolhidos
dentre os musicas mais habilitados e de melhor conducta.
Art. 444. Incumbe ao contra-mestre:
f•, auxiliar o mestre tanto nos ensaios como na manutenção da disciplina da banda;
.
2", encarregar-se dü ensino dos aprendizes, ás horas que
forem designadas;
3", exercer, no impedimento do mestre, todas as suas
attribuicões.
Art. 445. Além dos deveres referidos em todas as disposições do art. 779, cabe ainda aos musicos zelar os seus
instrumentüs, executar com cuidado e perfeicão as partes
que lhes forem distribuídas e cumprir todas as ordens e
instruccões em vigor na banda.
CAPITULO XXIX
DA INTENDENCIA

Art. 446. A
ao commandante
f•, a guarda
fardamento e de

intendencia estará directamente subordinada
da Brigada, incumbindo-lhe:
e conservação de arreiamento, equipamento,
t<Jdos os artigos recebidos de forn~~or_e_s
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ou dos corpos e repartições, escripturando-os de accôrdo com
os modelos em vigor;
zo, a acquisição de artigos, cujo fornecimento não houver
sido contractado;
3°, a inspecção dos mappas da carga e descarga de material enviados pelos corpos e repartições, bem como a dos
<lo fardamento recebido e distribuído pelos mesmos corpos;
4°, a organização annual dos mappas geraes da carga e
descarga do material e do fardamento;
5°, o fornecimento dos artigos pedidos pelos corpos e
repartições;
6", organizar e remetter ao commandante da Brigada,
em dezembro de cada anno, as tabellas de distribuição de
generos e forragens, as quaes serão depois submettidas á
approvação do Ministro;
7°, apresentar ao commandante da Brigada, na 1a quinzena de janeiro de cada anno, para o fim indicado nos artigos 187 e 192, o calculo da despeza com as consignações de
fardamento, de accôrdo com as tabellas e preços que vigorarem.
Art. 447. A Intendencia comprehenderá:
a) a administração, consUuida pelo chefe, pelos auxiliares deste e pela secção de expediente e fiscalização;
b) arrecadações de material e fardamento;
c) secção de locomoção (tracção mecanica e animal)
d) officinas do material da locomoção;
e) secção de electricidade e illuminação;
f) alfaiataria;
g) typographia.
DO CHEFE

Art. 448. O c•arg1ó de tenente-c.uronel chefe da Intentlencia, será exercido, em commi-~E·ãO, p.or um official effectivo do Exercito, que tenha, pelo menos, o posto de major,
ou. interinamente, por um official superior da Brigada.
Ar L 111 n. Ao chefe da Intcndencia compete:
1°, a iniciativa e responsabilidade na direcçãio dOs diver.sos serviços a seu cargo, no que será auxiliado pelo maJor
intendente c demais auxiliares;
2°, mandar órgani7.ar e assignar os pedidM; de tudu
quanto fôr preciso para supprimento das arrecadações devendo, antes d'e submettel-os a despacho d.o commandante da
Brigada, fazel-o~ apresentar aó chefe da Contadoria, para
que este faça a declaração exigida no art. 527, n. 8, ficando
a via que não estiver presa ao talão em poder do fornecedor,
para .iustificar a respectiva conta;
3•, adquirir no mercado. pessoalmente ou por intermediu
de um official da repartiç.ão, quando lhe fôr ordenado pelo
commandante da Brigada, os artigos para os CJUaes não haja
fornecedC!' contractaclo·, tendiõ o cuidado de dirigir-se a di"'ersOE:· negociantes, afim de fazer a compra áquelle que mais
vantager.s oflferccer;
4°, pn!'lvidcnciar sobre a venda do:' objectus sem utilidade
que derem entrada na repartição c sejam vend'aveis, recolhendo á Contadoria a impórtnncia apurada;
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5•, assiE·tir, sempre que fôr possivef, ao recebimento de
todos a.. artigos pedidos aos fornecedores, oompr.ad~s nv
mercado ou manufacturad!us na<:• ófficinas, para supprimento
das arrecadações, e lançar o seu « sciente » nos termos lavrados pela commissão, de que trata o art. 342 e seus paragraphú~J;

6•, receber tDdas as contas, .a0ompanhadas dos pedidos
ou vequü:·ições que as motivaram, enviando-as, com o t:eu
attestado, ao chefe da COntadoria, tendo em vista o disposto
nos arts. 512 .e 513;
7", não permittir que sejam recebidos, nas arrecadações,
fardamento, roupa e outrus. arti~s que não estejam perfeitamente manufacturados, eonforme o plano do uniforme, typos e müdelos adaptados, ou a que não acompanhem, devid~tmente legalizadas, as competentes guia~ quando provierem dos corpos ou repartições·;
8". assignar o mappa geral do material e do fardamento
da Brigada, pr.uvidenciando para que se faça o respectivo
regi~tro até 31 de março de cada anno;
9". faz.er registrar, com pontualidade e exactidão. os
mappas parcl.aeE·, de entradas e sabidas de fardamento, arreiamento, equipamento ~ outro~ art!gxJs, os quae!'. visar~.
10, despachar os pedidos feitos pelO<:, CiOrpos e repartições, de artigos de material e fardamento existentes Iios deposito<; e de distribuição já regulamentada, levando a despaoho d..> commandante da Brigada, depois de visal-os, os de
artigos cujo fornecimento depender de ordem especial;
11, despachar as. guias de recólhimento de artigos, organizadas pelos corpos e repartições da Brigada, bem comu
as de fardamento confeccionado na officina de alfaiates;
12', pr.ovidenciar para que sejam inspeccionadios minuciommente os mam~as de carga e descarg;a de material e os
de fardamento recebido e distribuído pelos corpos;
13, providenciar para que haja sempre em arrecadação
as peça~. de fardamenLo necessarias para attender aos pedidO<:• dos corpos e repartições, e bem assim os artigos previsto!'
nas diversas tabellas de distribuição em vigor;
14, verificar, antes de assignar, a exa:ctidão das guias
dot:• artig.os e respectivos preçO!', rernettidos aos corpos e
répartições;
15, providenciar para que toda a escripturaçã0 se conserve em dia e seja feita com a maxima correcção e de accôrdo
com os respectivos modelos;
16, balancear, quando julgar conveniente, juntamente
com a commisE·ão nomeada pelo com mandante . da Brigada.
todos os artigos que o mappa-carga indi.car existirem em arrecadação, devendo constar do termo da commissão as falt~.
sobraE· ou darnnos que forem notados, bem como os respon~aveis y:.elas faltas ou damnos;
17, prestar aos comrnandantes de corpon ou chefes. de
repartições ou delles requisitar as informações nece-&.E·arias
ao serviço;
18, não consentir que seja fornecido artigo algum pedido
pelos {Jfficiaeõ, e praça~. sem que esteja despachado o pedido
l' publicada em boletim da Brigada a ordem de fornecimento,
bem corno o cúmpetente desconto;
19, observar a conducta dos officiaes e praç1a:s que estiverem :l sua disposição, velando por que tudo<:, cumpram escrupulosamente os seus deveres;
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2·0, fazer parte do conselho administrativo da Brigada;

21. V'Crificar e a~·~ignar a folha de vencimentos dos officia·t!o· f''!rtencente2· ao estado-maior da Brigada;
22, inspeccionar c assignar as guias de vencimentos do!'
officia,~_..-, designados na dispo~içã1 o antecedente e das praças
que forem excluídas do estado.-menor da Intendencia com
transferencia para os corpos ou outras repartiçõe~, fazendo-as registrar préviamente no talão para isso destinado;
2'3, assignar o~ annuncios chamando concurrencia para o
fornecimento de todos os artigos de que a Brigada preciE·ar;
2.'1, rubricar as folhas e assignar o termo dO!' livros do
protocollo e de carga e descarga do~:. moveis, utensílios e munição das guarda::: externas e das estações e postos policiaes,
cuja ''~·cripturação insp,cccionará por si ou por seus auxiliares, sempre que fôr possível;
25, verificar e visar os documentos de que trata o n. ifl
do art. 458;
26, enviar ao commandante da Brigada, até ao dia 10 de
cada mez, a relação das alterações occorridas com os officiae!:'.
em serviço na repartiçã 0 e que não tenham sido publicadas
em ordem do dia ou boletim do mesmo commando;
27, ter para com os officiae!' e praças que E-ervirem na
repartição as mesmas attribuições que competem aos commandantes de corpos, no que i':'C relaciona com a concesl'ão
de recompensas e imposição de castigos disciplinare.";
28, dar parte ao cornmandante da Brigada das irregularidade,. que se derem nos diver.oos servicos a seu cargo;
29, verificar e assignar o balancete mensal das despezas
eventuaes feita~. pela Intendencia, afim de ser remettido á
Contadoria, de aceôrdo com o art. 522;
30, remctter, annualmente, ao cornmandante da Brigada,
na época que fôr designada, um relatorio circumstanciado de
todo o movimento da repartiçãlo a seu cargo;
31. dar conhecimento á Contadoria de quaesquer despezas que tenham sido Ol'denad'as sem flciencia da mesma
repartição;
~r!, <'llviar, annualmentr, em duas vias, ao eomrnan.dante
da ·B!'Ígada, até ao dia :H de março, tendo em vista as instrueções que acompanharam o decreto n. 7, 751, de 23 de dezembro de 1909. a relação do;: bens moveis que estiverem sob a
acção &dministrativa da Brigada e dOE· que f·orern adquiridos,
alienados ou descarregados no decorrer ,do anno;
33, providenciar, á vista dos balancetes dos corpo!', para
que os artig,o~:. pelus mesmos comprados 1'ejam, em ordem do
dia do commando da Brigada, mandados incluir em carga,
afim do constarem do mappa da carga geral da corporação;
3~í. nomear peritlis para exame de obras nova~ e concertDs executados nas officinas de locomoção, quando julgar
conveniente ou lhe fôr pedido pelo~:. respeetivos encarregados;
35, cnvütr ao commandante da Brigada os orçamentos de
concerto!' de vehiculos ou de outros serviços que estc.iam affectos á Intendencia, indicando os responsaveis, quando
houvet·,
36; propur ao commandante da Brigada os officiaes·, inferiores e outras praças que devem ser classificados ou ter
exercido na: repartição;
37, indicar á mesma autoridade os capitães intendentes
que devam servir, respectivamente; corno ajudante da rep~rtição e encarregados das !:'ecções de locomoção e oficinas
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de electricidade e illuminação e distribuir os tenentes intendentes pelos cargos de encarregadio da seccão de expediente e
fiscalização; e de encarregadu d'as arrecadações da Intendencia; dando conhecimento desse acto ao commandante da
Brigada,· afim .de ser publicado em ordem do dia;
38, transmittir au commandante da Brigada; com o seu
parecer, as propostas de ·inclusão ou accesso dos civis empregados na I!ntendencia, e impôr a estes os correctivos ,que
merecerem, observando o disposto nos arts. 687 e 689;
39; tomar as providencias que julgar necessarias para a
regularidade do serviço e ecunomia d.e material, combustível, lubrificante e materia prima;
40., não ordenar despeza alguma; salvo as de natureza
urg~nte, das quaes dará, immcdiatamente, conhecimento ao
commandante da Brigada.
Art. 450. O tenente-corunel chefe da Intendeneia será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo major intendente ou por outro official superior que o commandante
da Brigada designar.
DO MAJOR INTENDENTE

Art. 451. O major intendente, além dó immediato e
substituto natural do tenente-coronel chefe; será o transmissor habitual das ordens de!'ta autoridade e o fiscal da execução fle todoE· os serviços da Intendencia.
Art. 452. Ao major intendente incumbe especialmente
a fiscalização dos serviços de electricidade-1 locomoção e Officinag, a inspecção da escripturação da Intendel\cia, cumprindo-lhe mai~:
'
f•, ter plenõ conhecimento da legislação da Brigada e·
do systema de escriptnt·açã0 nella adaptado-; principalmente
na part.e ref1•rente á Intendencia;
·r übservar e fazer cumprir com exactidão as ordJens
gcracs e instrucções relativas ao serviço da repartição; corrigindo as Faltas que encontrar e participando-as immediatamente ao r·espectivo chefe. quando fôr necessaria a intervenção deste;
3•, inspeccionar, assídua e cuidadosamente, todos os serviços de ufficinas, electricidade, locomoção e põstos . de soecorras. providenciando sobre as faltas e irregularidades que
notar;
4•, fiscalizar õ bom acondicionamentó e asseio de todiOs
us artigos depositados nas arrecadações. e bem assim a limpeza destas;
5•, fiscalizar as sabidas dos vehiculos da secção de lucomoção e o consumo do combustível e lubrificante;
6", apresentar au tenente-coronel ·chefe; d'iariamente,
todos os papeis que devam ser submettidos a 0 seu despacho
ou exame~ ministrandó a respeito as informações·, verbaes
ou escriptas, que .iulgar necessarias; e levar ao conheciImmto da mésrna autoridade os erros ou omissões que verificar na escripturação da Intendencia, ao inspeccional-a-; o que
fará com a maior frequencia, providencindo para que ella
se conserve em dia e seja feita com maxima cõrrecção e de
accôrdo com os modelos em vigor;
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7•, examinar e lançar o «Visto» nos pedidos provenientes
das dependencias da Intendencia. no pret das praÇ!Us do estado-maior e na folha de pagamentu das costureiras, alfaiates e empregados civis;
s•, verificar ·si os mappas da carga e descarga do material enviados pelos ctJrpos, os de fardamento recebido e distribuídos pelos mesmos e os remettidos pelas estações-, póstos e guardas. consignam a classificação constante do mappa-earga da Brigada.
Art. lt53. O major intendente será substituído, nas suas
faltas c impedimentos, pelo capitão mais antigo da Intendcncia.
DO C.\PITÃO-AJUD.\N'l'E

Art. 4.54. O capitão-ajudante é o auxiliar immediato do
major intendente. incumbindo-lhe mais:
1o, transmittir as ordens recebidas e auxiliar a fiscalização da execução destas;
zo, commandar e administrar o pessoal do estado-menor.
cabendo-lhe. para isso. as attribuições dos commandantes de
companhias e esquadrões. em tudo que lhe fôr applicavel;
3•, instruir o pessoal do seu commando em dias prévia·
ment~ designados;
/[•, organizar as relações de vencimentos das praças dos
estados-menores da Intendencia e da Brigada;
5•, organizar os pedidos de fardamento das precitadas
praças, de accôrdo com as tabellas om vigor, effectuando o
pagamento com toda a pontualidade, para o que apresentará,
em tempo, os respectivo~ pPdidos, q1w serão conferidos c rubricados pelo major;
G", dirigir a officina de alfaiates e outras que instituídas,
para fins diversos, lhe venham a ficar subordinadas, quando
a direcção não fôr confiada a determinado official;
Art. '•55. O capitão ajudante sel-á substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo official que fôr nomeado pelo
commandante tia Brigada, sobre vrovosLa tio tenente-coronel
chefe.
DA SECÇÃO DO EXPEDIENTE E FISCALIZAÇÃO

Art. .i 56. A secção do expediente e fiscalização destinase ao recebimento e expedição de toda a correspondencia da
Intendencia, ao registro dos mappas-cargas do material e fardamento da Brigada e á conferencia dos ajustes de contas de
:fardamento e dos mappas do movimento tle material e fardamento, enviados pelos corpos.
A1·t. 457. Por intermedio do major intendente, serão presentes ao tenent-e-coronel chefe e devolvidos á secção todos os
papeis sujeitos ao exame. despacho ou assignatura desta autoridade, P ao mesmo major mostrar-se-á o expediente diariamente entrado na secção. ficando subordinadas a esta disposição as attribuições de que trata o art. 458.
Art. 4.58. O encanegado da secção de expediente e fiscalização será um dos tenentes da Intendencia, competindo-lhe:
1•. reunir e entregar aD chefe da Intendencia toda a correspondencia official que, em sua auscncia, der entrada na repartir,:ão;
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2", fazer organizar e expedir a correspondencia official
da Intendencia, distribuindo ás respectivas dependencias os
documentos que lhes sejam destinados;
3". receber dos corpos e repartições os pedidos de fornecimento e as guias de recolhimento, conferindo-os cuidadosamente para evitar divergencias de classificação e providenciando para que sejam rectificadas as alterações que encontrar;
4", verificar e fazer escripturar os livros. mappas e demais papeis a seu cargo, esforçando-se por que a escripturação se mantenha em dia e obedeça aos modelos em vigor;
5". ter a seu cargo o archivo, velar pela ordem e conservação dos documentos e livros nelle existentes, e não entregar
nenhum delles sem ordem do chefe e recibo da pessoa que
os pedir. verificando. quando restituídos, si estão no estado em que foram entregues. e, no caso contrario, participar
o facto ao mesmo chefe;
6", verificar. ao receber pedidos de fornecimento, si os
artigos nelles mencionados existem em carga, organizando. no
caso de não haver. pedidos dos artigos para cujo fornecimento haja contracto, e uma relação dos que não estiverem
incluídos em nenhum contracto. para ser presente ao chefe.
pedindo a diversos negociantes. si isso lhe fór ordenado, notas
de preços, devidamente datadas e assignadas. afim de extrahir
os pedidos á vista da nota que for escolhida. por ser a mais
vantajosa;
7", fazer registrar, até ao dia 31 de março de cada anno,
submett.endo á assignatura do chefe da Intenderlcia. os mappas da carga geral do material e fardamento.
s•, fazer extrahir. á vista dos recibos. submettendo á assignatura do chefc da Intcndencia, depois de conferidas, as
guias de fornecimento do material e fardamento;
9", fazer extrahir os pedidos 'de fardamento e artigos de
que os officiaes necessitarem e lhes possam ser fornecidos;
10. entregar ao encarregado das arrecadações geraes as
segundas vias das guias de fornecimento e os pedidos de artigos e fardamento de officiaes;
11. entregar aos intendenntes, almoxarife e outros officiaes que forem receber artigos para os corpos e repartições
as primeiras vias das guias de fornecimento, para que estes
as apresentem ao encarregado da arrecadação. o qual. ao pagar
os artigos. deverá guiar-se pelos mesmos documentos;
12, enviar á assistencia do pessoal as guias de recolhimento dos corpos, repartições e officinas em que o encarregado das arrecadações já haja lançado o competente recibo.
afim de serem registrados em boletim os artigos recolhidos;
13. informar nos pedidos dos officiaes os precos de artigos e fardamento de .que necessitarem, enviando-os, depois de
despachados, á assistencia do pessoal, afim de ser publicado, em
boletim, o respectivo desconto;
14, fazer extrahir. assignar. depois de conferidos, e submcttcr ao «visto» do chefe da Intendencia os documentos reIH'csentativos dos artigos fornecidos á vista de pedidos só em
parte satisfeitos dentro do mesmo ·mez, para que os mesmos
documentos comprovem. no archivo. a sabida dos artigos
pagos;
15. receber todas as contas acompanhadas dos pedidos ou
requisições que as motivarem, enviando-as com o attestado
Poder Executivo - 1916- Vo!.
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do chcf1~ dn Intendcncia. :í Contadorin. tendo em vista o precPifuado nos arts. 512 e 513;
1(i, fazer conferir os ajustes de contas de fardamento o
material, os mappas respectivos enviados, mensalmente, pelos
r~orpos. c os livros da cnrg-a das gunl'das e dos destacamentos
c postos;
17. fazer registrar cuidadosamente no iivro proprio as
cargas e descargas dos artigos existentes nas estações, postos
u guardas externas:
1S, conservar em dia eópia de todas as ordens do dla ou
boletins que f'C referirem ú carga ou descarga dos artigos pcrJ,•n'~'mteC~ :í Brigada;
19, organizar, em duas vias, até :1 I r! c março de cada a uno,
~uhnwUcmln-as á assi~natm·:1 do rhefe ela Intcndencia, a rclnr;ão d~>s brn~ moveis que cstiver·em sDb a acção administraI iva rh Hri~:Hia e rlno; qnc fOJ'em adquiridos, alienados ou desc;-t!'l'l'i::Jdos IJo llr~eon·pr do nnnn. tPncto em vista as instrucções
qun rw"mpnnharnm o rlf'crcto n. 7.7Fíl. rle 23 rle dezembro de
1900;
20. presta r aos officiaos da:< depend,,ndas da Intendencia
os f'sclarecimentos que pedirem a hem do serviço;
21. organizar o relatorio annual da Intendencia. suhmettendn-o á aRsignatura do respectivo chefe;
22. organizar e subrnetter :í assignatura do chefe da Inlendenria a folha de vnneimentos dos officiaes do estadomaior;
23, apresentar ao ehefe da Intendencia, par·a serem asf:ignadas e encaminhadas, as guias de vencimentos dos officiaes
que forem transferidos registrando, em livro proprio, as dos
quo forem excluídos;
24, mandar organi?:ar c assignar até ao dia (i de cada rrwz,
f 1 prr~rnlando-a ao m;-~jor intendente para rubrica e conferenr·ia, ::1 fnllw dn pagamento de alfaiates. costureiras e emprcgad!'S civis. ú v1sla dos dados que lhe fotern fernecidos pelo
encal'!'egndo das officinas e serviços. faze!· o devido pagamento,
dnnclo pn rtf' dos que não rompareccT"nm r rios motivos dessas
faltas. ~~ organizar a guia de recnlhinwnto {t Contadoria dns
import::Jncias que nftn formn pagas;
;>r;, OlTan izar r subm0,tt.er á assignatur·a do
chefe da
In tcudelH~ia o halan('elr' m()nRal das despez::Js eventuaes. aprescnt::mdo-o á Contadoria ali; ao dia 1O de cada nwz, acompanharlo das respectivas contas, afim de resgatar o documento a
que se rdern o arL !í22:
2G, distribuir aos sargentos e praças, sob suas m·den~,
os srrdr.os rle que sp devem encarregar;
27, propL)r au chefe da Intendencia os sargentos e prm)aR
HecPssal'ios ao serviço ela secção;
Art. -í59. O emarre~ado da secção de expediente e fisealização será substituído, nos seus impedimentos e faltas, pelo
subtallrmo que for proposto pelo. r~hefe de rcpartiçãt) e nomeado pelo commandante da Btigada.
DAS

ARRECADAÇÕES

Do

MATERIAJ,

E

FARDAJ\IENTO

Art. l160. Para 0 acondicionamento do armamento,- equipamento, fatdament.o, arreiamento, utensílios e outros artigos; haYerá na Intendencia as arrecadações necessarias. a15
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quaes estarão ~ cargo de um dos tenentes intendentes, auxiliado pelas prac.as que forem necessarias.
Art. 4G1. Ao encarregado das arrecadia.ções iincumjbe:
1 velar pela boa ordem, conservação e asseio das aiTecadações e de todos os artigos que lhe forem confiados;
·
2°, assistir ao recebimento dos artigos entrados para as
arrecadações, adquiridos no mercado ou manufacturados nas
officinas, conferindo-os pelos pedidos que sempre lhes deverão ser apresentados, e verificar o respectivo peso, medida; qualidade e quantidpde. juntamente com os demais
officiaes previamente nomeados pelo commandante da Brigada, fazendo lavrar um termo, em duas vias, sendo um no
talão de pedidos e out!'O em separado; para ser remettido
:íquella autoridadr. a.~.signando com ~ commissão ambos os
termos, que depois receberão o «sciente~ do tenente-coronel
chefe, e passando l'Pt:illo na I a via do pedido que ficar em
poder do fornecedor. a menus que os artigos sejam ~dquiri
dos sem pedido, caso em que o termo, que devia ser lançado
no talão, será feito, taml.Jem em separado, e recolhido ao archivo ® Intendencia;
3°, fazer entrega; aos corpos e repartições-, dos artigos
constantes das guias de fornecimento, que lhe forem apreseutaçlas, verificando si 1cstão revestidjas dae formalidades
Jegaes, assistindo-, em presença do recebedor; á contagem,
pesagem ou medida dos mesmos; guardando ra 2a via das
guias como documento e garantia sua;
4". entregar aos offir.ipes os a.rtigos constantes dos pedidos que lhe apresentarem; verificando previamente si estão
revestidos das formali@des legaes, guardando-os como garantia sua;
5°, não receber artigo algum remettido pelos corpos ou
repartições; nem fornec·~r os que forem pedidos sem que estejam as guias ou pedidus eom os competentes despachos;
()", não emprestar objecto ,algum a seu cargo sem ordem
rio chefe e reeibo da pessoa Que o pedir, verificando; quand~
restituído. si está no estado em que foi entregue, dando
scicncia au chefe da Intrmdencia no caso contrprio;
í". não admittir em arrecadação; sob qualquer pretexto,
artigos {]()rtencentes ,a particulares; entendendo-se com o
chefe da Intendencia sobre a remoção para u deposito publico daquelles que, tendo sido rejeitados pela commissão de
recebimento. não forem retirados dentro do prazo que se lhes
tiver marc.ado.
Art. 462. Emquanto convier ás necessidades do serviço;
11averá duas arrecadações, uma de material e outra de ftUrdamento e materia prim,a. cada uma sob a guarda de um
subalterno, nomeado pelo commandante da Brigada.
Art.. 463. O encarregado das arrecadações será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo official que for
designado pelo commandante da Brigada, sobre proposta do
chefe da Int.endencia.

o'

DA SECÇÃO DE LOCOMOÇÃO

Art. 46'1. Para o scrvico e transportes da Brigada haverá, na Intendencia, uma secção destinada á fiscalização do mo~imenbo dos vehiculos de tracção mec,anica e animal; a cargo
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de um .dos capitães intendentes; que exercerá esse cargo
cumulatiVamente com o de encarregado das officinas do material da Iocomoçãa, quando p!ftra a direccão de um destes
serviços não for designado outro official.
Art. 465. O encarregado da secção de locomoção será o
Tesponsavel pelo trem rodante da Brigada e por isso incumbe-lhe:
1•, oi["igir todo o serviço de locomoção;
2•, orgp.nizar e trazer em dia uma relação de todos os
automoveis e vehi:culos de tracção animal. bem como dos
:r,esoectivo~ pertenees·~ rliscriminando os t<JUe se achareun
promptos no serviço e o seu destino, e tambem ·OS que carecerem de reparos ou estiverem em concerto nas officinas do
corpo ou de P~B.rticulares;
3•, fazer recolher ás officinas os vehiculos que necessitarem concertos; communicando as causas dos estragos e os
rcsponsaveis por elle;
4", insneccionar o trafego dos vehiculos;
5", não receber nenhum vehiculo concertado nas officinas. sem um exame prévio; requisitando uma commissão
de exame, quando julgar necessario;
6", inspeccionar os animaes em serviço na secção, providenciando para o seu bom tratamento e o asseio das cavall.ariças;
7", remetter, diariamente, ao chefe da Intendencia o registro do diagramma do cumbustivel e lubrificante consumido, o quadro do movimento dos vehiculos e uma parte das
occurrencias no serviço;
8°. velar pela conserva.ção, economia e judicioso emprego
do material a seu cargo, de accôrdo com o esúabe1eddo para
esse fim;
u•, não permittir que os vehiculos saiam ou regressem,
sem soffrer os competentes exrumes; afim de melhor ajuizar
das respons,abilidades no caso de faltas;
10. manter a disciplina e boa ordem entre os motoristas
e conductore'l sob a sua direcção; communicando ao chefe
da Intendencia .as fallas notadas;
1'1, escalar o;; serviços dos motoristas c conductJores, os
quaes ·deverão ser distribuídos pelas viaturas de ante-mão
determinadas, para facilidade do serviço e melhor conservação das mesmas.
Art. !166. O encarregado da sec;ção de locomoção será substituído nas suas faltas e impedimentos, pelo official que for
designado pelo commandantc da Brigada, á vista de proposta
do chefe da Intendencia.
DA ESGHLA DE MOTORISTAS

Art. 467. Annex.a á locomoção haverá uma escola de moto ..
ristas rcg·ida por um professor de compctencia comprovada:;
da nomeação do commandante da Brigada.
Art. t1ü8. A escola de motoristas destinar-se-á ao preparo
das praças que forem mand.adas matricular pelo commandantc da Brigada.
Art. 469. A escola de motoristas seguirá. sem preJuizo
dos accrescimos que. convierem ao serviço especial da Brigada, o mesmo progralmma exigido para o exame de moto~
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ristas, de accôrdo com as leis municipaes e regulamentos da
policia civil.
Art. 470. Emquanto não forem os attestados de frequencia e habilitação reconhecidos pelos poderes ,competentes, os
exames finaes das praças ,alumnas da escola serão prestaldos
na policia civil, na conformidade com as !,eis em vigor.
Art. 471. O commandante da Brigada fará organizar um
regulamento interno para a escola de motoristas.
Art. 472. As despezas com a gratificação do professor, e
outr,as que se refiram á escola, correrão por conta da caixa
de economias da Brigada.
DAS OFFWINAS DO

MATERIAL DA LOCOMOÇÃO

Art. 473. As officinas são destinadas aos concertos a
reparos dos automoveis e vehiculos de tracção animal, necessarios ao serviço da Brigada.
Art. 474. As officinas serão dirigidas pelo capitão intendente que servir como encarregado da secção de locomoção, ou por outro official, com as necessarias habilitações,
quando assim for determinado pelo commandanfe da Brigada,
sobre proposta do tenente-coronel chefe.
Art. 475. As officinas serão montadas de modo a permittirem a producção de obras novas.
Art. 476. Para o bom andamento dos serviços que lhes
competem e melhor rendimento do trabalho, as officinas serão
divididas em dous grupos, a saber: i •, artes mecanicas, trabalhos de ferro e outros metaes; 2", segeiro, pintura, oorrearia e outros serviços complementares.
Art. 477. Cada grupo será dirigido por um contra-mestre,
que responderá não só pela bôa execução dos trabalhos affectos ás respectivas officinas, mas tambem pela conservação
dos seus apparelhos, machinas e ferramentas, e pelo judicioso emprego da materia prima.
Art. 478. Quando convier ao serviço, o official ·encarregado das officinas será auxiliado por um mestre civil, que
assumirá a responsabilidade technica dos trabalhos alli executados.
.
Art. 479. Terão exercício nas officinas da Brigada operarias civis e praças artífices da Brigada, preferindo-se os
primeiros sempre que o orçamento o permittir. Com os operarias civis S·O procederá de accôrdo com o disposto no capitulo XXXIV.
DO ENCARREGADO DAS OFFICINAS DO MATERIAL DA LOCOMOÇÃO

Art. 480. Ao encarregado das officinas, compete :
i •, dirigir as officinas do material da locomoção;
2", fiscalizar com assiduidade a conservação e o asseio
dos machinismos e ferramentas, bem como das dependencias
em quo se acharem installadas as officinas a seu cargo;
3", inspeccionar a execução dos concertos e obras novas
de que sejam incumbidas as referidas officinas;
4", providenciar de modo a prevenir qualquer extravio
ou desperdício de materia prima ou de ferramentas;
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5", receber os ve-hiculos remettidos pela locomoção para

concertos, orçando o serviço e fazendo a devida
"onm1unir-açfío, instruída com o orçamento, ao chefe da inf.,•ndencia, por intrrmerlio do major·, afim de ser autorizado
o trabalho;
6", proceder, independentemente de ordem, aos reparos de
natureza nr!!ente nos vehiculos da locomoção, communicando-os logo ao major intendente;
7", communicar ao major intendente, todas as vezes que
as oHicinas C{)ncluirem algum concerto ou Dbra nova, a respectiva despeza exacta, tendo em vista a materia prima consumida e mão de obra, em cada caso;
8", não pnrmittir que os vehiculos concertados saiam das
oft'icinas sem exame prP,vio da commissão nomeada pelo chefe
da intendencia, da qual fará parte;
9", discriminar em relação mensal os concertos e servi00S exerutados. o material consumido, e a producção de obras
novas e receita das officinas;
10, communicar, diariamente, ao major intendente os no~
mes dos civis e praças que faltarem ao serviço.
sol'fr·r,r·em

DA SECÇÃO DE TLLUMINAÇÃO E ELECTRICIDADE

Art. -'181. A secção de electricirlade e illuminação abrangerá:
a) o serviço telephonico;
b) o de caixas de avisos policiaes;
c) a execução de novas installações de apparelhos e cabos nas ruas e nos quarteis, postos e repartições policiaes,
bem e()mo o levantamento de plantas referentes aos precitados serviços, e a organização de projectos, tudo subordinadamente ao disposto na lettra precedente;
d) a insprcçã0 da illuminação a gaz e electrica nos quarfpis e demais edifícios da Brigada;
e) a ronservação das usinas geradorns de electricidade.·
Art. 482. Incumbe ao encarregado da secção, o qual sero
um dos capitães intendentes:
1•, dirigir os serviços da sua especialidade, auxiliado
pelos officiaes, praças e civis julgados necessarios, e distribuindo como entender mais ronveni~nt.e todo o pessoal adstrieto :i. secção;
2", ter em dia a planta geral da rêde do serviço da
soccüi'l'Os policiaes e telephonico, com localização das caixas
de avisos policiaes, dos pm01tes de ferro das linhas aereas, e
dos cflbos subterraneos. especificando o numero de fios
dt>stcs;
3", fiscalizar ú serviço das usinas e officinas da secção,
e vistoriar· freQI!entemrntn as machinas, os apparelhos e as
rôdes rle ligações c illuminação, providenciando para que tudo
funcdonE> r-om a maxima regularidade c se mantenha, com
os respectivos utensílios, nü melhor estado de asseio e conservação, devendo communicar ao major intendente todas as
il'regularidades que encontrar, e propor as medidas que lhe
parecerem convenientes;
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4", apresentar, mensalmente, as plantas dos diversos serviços executados nos quarteis ou nas ruas, e uma relação do
material empregado;
5", verificar, mensalmente, o consumo do gaz e luz electrica acr:usaclo nos rnedidmes dos quarteis, bem como dos proprios da Brigada habitados por officiaes, repetindo esse serviço, em relação aos mesmos proprios, tüdas as vezes que se
desoccuparem; e organizar, até ao dia 15 de cada mez, os
mappas do referido consumo, visando tambem, depois de conferidas, as respectivas contas;
6,, entregar as chaves de caixas de avisos que forem
mandadas fornecer, exigindo recibo no livro competente;
7°, propDr ao commandante, por intermedio do major
intendente, os civis que devam ser empregados nos diversos
serviços a seu cargo, dando parte, diariamente, daquelles que,
uepoi~ de admHtidos, não comparecerem ao trabalho;
8", fornecer todos os dados e esclarecimentos, referentes
aos serviços a seu cargo, que forem precisos á organização do
J·clatorio annual da repartição.
Art. 483. O capitão encarregado da secção de electrieidade e illuminação, a quem ficará directamente subordinado todo o pessoal, eivil ou militar, que tiver exercício nas
o!'ficinas e serviços affectos á mesma secção, será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo official que fôr
nomeado pelD oornmandante da Brigada á vista de proposta
do chefe da intendencia.
Art. 484. Do serviço de electricidade e illuminação poderá ser encarregado um official do Exercito, por proposta do
commandante da Brigada ao Ministro da Justiça.
DA OFFICINA DE ALFAIATES

Art. 485. Para a confecção do fardamento das praça~
haverá uma officina de alfaiates, na qual será permittido que
tambem os officiaes se suppram do que precisarem, mediante indemnização á caixa de economias, por onde correrão
as de8pezas com a mão de obra e acquisição da materia
prima.
Art. ·i86. Sempre que fôr possível, o pessoal operario
da oofficina, inclusive o mestre e os contra-mestres, será
constituído de civis devidamente habilitados, correndo a desveza pela verba «Fal'damenoo».
Art. 487. Descln que convenha ao serviço e não traga
augmento de despeza, o commandante da Brigada poderá
supprimir ou reduzir a officina de alfaiates, adquirindo na
praça fardamento já confeccionado.
Ar·t. .18R. Para auxiliar externamente o serviço de confecção de fardamento, serão admittidas tantas costureiras e
alfaiates quantos sejam necessarios, observando-se ná admissãü daquellas as condições previstas no art. 489.
DAS COSTUREIRAS E ALFAIATES

Art. 489. Terão preferencia á matricula para o recebimento de costuras:
a) as viuvas ou filhas solteiras das praças da corporação,
mortas em serviço;
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b) as viuvas ou filhas solteiras de officiaes, tambem da
Brigada, mortos em serviço;
c) as viuvas ou filhas solteiras das praças do Exercito,
da Armada, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil e de
civis mortos em serviço militar;
d) as viuvas e filhas dos officiaes daquellas corporações,
mortos tambem em serviço;
e) as viuvas das praças desta Brigada e suas filhas solteiras;
f) as viuvas dos officiaes da Brigada e suas filhas solteiras;
g) as viuvas das praças do Exercito, Armada, Corpo de
Bombeiros, Guarda Civil e suas filhas solteiras;
h) as viuvas dos officiae·s do Exercito, Armada, Corpo
de Bombeiros e suas filhas solteiras;
i) as viuvas de funccionarios publicas e suas filhas solteiras;
j) as esposas ou filhas solteiras de praças e officiaes da:
Brigada, Exercito, Armada, Corpo de Bombeiros e Guarda.
Civil;
/c) as vi uvas de civis e suas filhas solteiras.
Paragrapho unico. Em eguai'd'ade de condições, serão
sempre preferidas as viuvas e filhas de praças ou officiaes
menos graduados.
Art. 490. Os fiadores não poderão afiançar mais de uma
costureira.
Art. -i9i. As costureiras ou alfaiates que não restituírem, dentro de 3;0 dias, as costuras que receberem, serão
convidados a fazel-o em determinado praso, findo o qual, si
não fizerem entrega das costuras, serão eliminados do numero dos matriculados, intimando-se os fiadores a pagar as
respectivas importancias, quando se tratar das costureiras,
ou fazendo-se o desconto na caução dos alfaiates.
Art. 482. As costureiras e alfaiates que excederem do
Drazo marcado para entrega das costums a seu cargo, soffrerão a multa de 20 o/o sobre o valor do feitio.
Art. 493. A costureira ou alfaiate que apresentar costuras mal confeccionadas ou feitas diversamente das amostr'as e se recusar a concertai-as, soffrerá o desconto da importancia desse concerto, que será pago a quem o fizer.
Art. 494. As costureiras ou alfaiates que extraviarem
ou inutilizarem de modo a não poderem ser reparadas as
costuras recebidas, indemnizarão o valor da materia prima
e córte.
Art. 495. Se-rá eliminada da matricula a costureira ou
alfaiate que se recusar a fazer qualquer obra que lhe seja
distribuída.
Art. 496. A costureira ou alfaiate que extraviar a guia
de matricula receberá outra em substituição, pagando a quantia de dous mil réis.
Art. 497. As guias de costuras só serão entregues ã:
propria matriculada.
Art. 498. As costureiras e alfaiates que não compareCf)rnm nos dias marcados para a distribuição de costuras, só
poderão rece-bei-as quand{) novamente chamados.
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Art. 499. As costureiras cujos fiadores falleoorem ou
retirarem suas fianças, serão suspensas até apresentarem novos fiadores, sendo obrigadas, no primeiro caso, a dar do
facto conhecimento ao official encarregado da <>fficina e,
si o occultarem com o fim de illudir a sua bôa fé, serão eliminadas da matricula, não mais podendo coser para a Brigada.
Art. 500. Os candidatos á matricula de alfaiate deverão
depositar na Contadoria, como caução, a quantia de 2:000$,
afim de que lhes possa ser distribuído fardamento a manufacturar.
Art. 501. As costureiras e alfaiates, quando mudarem de
residencia, deverão communical-o ao official encarregado da
repartição.
DO ENCARREGADO DA OFFICINA DE ALFAIATES

Art. 502. Ao encarregado da officina de alfaiates incumbe:
i •, manter a ordem nos trabalhos e a disciplina entre o
pessoal sob sua direcção;
2", fazer pedido á repartição respectiva, por intermedio
do chefe da Intendencia, da materia prima necessaria á confecção do fardamento, distribuindo-a de accôrdo com as obras
a executar;
3•, assistir á distribuição ás costureiras e alfaiates, das
peças de fardamento que tenham de ser confeccionadas em
domicilio, attendendo á ordem numedca do edital de chamada e marcando praso para a respectiva entrega;·
4", ter na officina modelos dos uniformes da Brigada,
para servirem de amostras, e não acceitar as peças que forem
manufacturadas em desaccôrdo com os mesmos m<>delos;
5", ter sob sua guarda n. materia prima que receber da
arrecadação respectiva, mencionando, nas guias de entrega
de fardamento manufacturado, a quantidade nelle empregada, a data em que fez o pedido, o numero deste e a quantidad€ da ma teria prima que restar;
6", fiscalizar rigorosamente o córte da materia prima,
afim de evitar disperdicios;
7", providenciar para que sejam guardados, afim de serem
vendidos, todos os retalhos de fazenda que não possam ser
aproveitados;
8", attender ás praças que se apresentarem na officina
pedindo o concerto ou troca de peças de fardamento que tenham recebido e não se adaptem aos seus corpos;
9", pedir mensalmente ao chefe da intendencia a inclusão
em carga da materia prima economizada nas conf€cções;
10, levar ao conhecimento do chefe da Intendencia as
irregularidades que se derem ne sua repartição e as faltas
commettidas pelos empregados;
i L organizar cuidadosamente a escripturação da officina
de modo a evitar erros ou omissões;
12, fornecer até ao dia 5 de cada mez os dados necessarios
á organizacão do pret das costureiras e alfaiates: das confecções havidas e que tenham sido recolhidos á arrecadação
atú no ultimo dia do mez findo;
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-13, fazer parte da commissão que tiver de receber dQs
fornecedores materia prima 011 peçns rlc- fardamento manuf;u:lumdas;
·
H, dar scien0ia ao chefe da wtendencia das multas que
não puderf\m ser satisfe-itas pelas costureira~. afim de q,•r·
l'equ i8ilnrlo o pagamento aos respectivos fiadores;
15, encaminhar. pol' inter·medio da chefia da lntendencia, os reqnm·inu•ntos dos alfaiates e costure·iras pretendentes
(, matricula. pr.·P.strwdo aR informações net1essariaR e elassificando-os, segundo a ordem de preferencia;
16. prPstar ao~ candirl:üo~ á 'Jlalrienla. todoR OR f~scla
rPcimentos que IJP.direm;
17, não rlar as ~~osturas a pessoa alguma q11e não esteja
legalmente matriculada;
18, apresentar ao chefe da Intendencia, quando ordenado, o relatorio anmw I do movimento da offieina;
19, satisfazr1· 03 pediclns rk fardamento feitos por offi.eians, mnrrnndo o praso para a entrega do mesmo fardamento e reeollwndo-o. finrlo ns;:;e praw, á arrecadação com
nma 1.\'Uia despachada pelo ehefe da Tntcndcnda, onde o
rpspedivn nmprrgnclo pa8sará rreibo;
20, organizar, em janeiro de cada anno, ouvindo .o mefltre
ela nfficinn, uma tabelln dP pr·eços para concf:'rfo de fardaTttPnto tlC' officiaes, levando rm cnnta n mão dr obra e a ma1<-ria prima a Pmpreg-ar;
21. \anr,nr nos pPdirlos do ennrPrto de fardamento a nota
tlo vreço, afim de fazer carga ao of.ficial que o tiver tPedido.
DA TYPOGRAPHJA

E

RESP~X:'l'IVO

PESSOAL

Art. 503. A typog:raphia executará tod{)S os trabalhos
de impressão e eneadernaefio que a sua capacidade prodnctora r·omporbt· e forf'm neeessarios no expediente ~~ esair,fur·at:ão do::; cm·po;:; o repartirões da Brigada.
At't. !íflft. Os trnbalhos da typng:raphia SL't·ão ;;empr·e
t~xt•eufados por internwdio do chefe da Intcndencia.
Ar-t. 505. Si não fôr nomeado pelo cümmandante da
r:r·igada nm ot'firial p:wa pnr,nrregado ela typographia. a sua
grstão ficará n cargo d11 capitão njndantn dn Intendencia.
Art. 506. Ao enentTI'~ildo da Qffieina incumbe:
1". mandar executar os trabalhos de impressã.o e encaderna(; 5o rrue forrm dcl.erminnrlos pela autoridade compefl'nte. fic:mrlo rrspon'!avel prla sua prompta execnt.:ão e perrcição;
2", di!'igir· pesson hnntte n o fficina, distribuindo o respectivo serviço;
:3", comrnunicar. ao chefe da IntPndrncia qualquer occurrt~ncia havida na officiua;
1", fazer os pedir\os rio material mcessario á cxc·cução dos
trabalhos antnr'izmlos, ::nbmettertdo-os ao visto do chefe da
lnLendcncia;
5", indicar as prnças que estejam em condições de supprir
ns vagas que se abrirem;
ô", escripturar os livros existentes na officina;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

G03

7•, proceder á revisão dos trabalhos de composição, antes
da impressão definitiva;
s•, conservar em seu poder uma relação, fornecida pela
Intendencia, conferindo-a, mensalmente, na referida repartição;
9", examinar as pr·aças a empregar como typographos;
10, zelar o consumo da materia prima, afim de evitar
desperdícios;
J 1, manter a ordem na officina a seu cargo, dando parte,
ao ehefe da Intendencia, das praças que se conduzirem mal.,
Art. 507. O encarregado da officina será substituído, nos
seus impedimentos ou faltas, pelo official ou sargento que o
commandanl.e da Brigada designar, sobre proposta do chefo
da Intendencia.
CAPITULO XXX
DA CONTADORIA

Art. 508. A Contadoria é immediatamente subordinada
ao commandante da Brigada e funccionará, todos os dias uleis,
dnrante as horas fixadas pelo mesmo commandante.
Art. 500. Compete á Cüntadoria:
1", a escripturação e o exame de toda a receita e despeza
da Hr·igacta e da Caixa Beneficente, bem como a fiscalizacão
do servico da companhia de refmmados, devendo corrigir
qualquer irregular·idacle que encontrar ou indicar os meios
de sanal-a e de evitar a sua reproducção;
2", informar os papeis relativos aos assumptos de sua
especialidade, quer sejam concernentes aos interesses da publica administração, quer digam respeito a interesses particulares;
3•, informar, não só sohre as pretenções cuj 0 esLudUt po•r
sua natureza lhe competir. como tambem sobre as duvidas
prcpostas pelo Thesouro Nacional, a respeito de vencimentos,
e, em gernl, sobre quarsquC'r assumptos cu.io exame lhe for
c•.ommettido;
1", organizar os orçamentos para as despezas com o pessoal e material da Brigada, apresentando-os, até 31 de março
de cada anno, ao commanrlante, qur, por sua vez, os remetterá
:10 Ministerio da Justica;
'
5", justificar a ne!~8s~idade dos creditos supplementares e
ext.raorrHnario~. aprpsrntanrlo as comppfentPS tabellas explieativas;
6", organizar os papris nrcessarios ao 'rceehimento de
dinheiros. com a indieacão <ia~ verbas orçamentarias pür onde
r,oTTe a despeza, devendo os mesmos
papeis ser assignadns
pelo commandante da Brigada.
Art. 510. Haverá, na ContadDria, uma casa forte em que
Pxisl iriío dous cofrrs, ca!l:'l um cdm tres chaves differentes.
~ 1 . " No cofre n. t ~erão guardados os títulos pertenc!'ntes {t caixa heneficrnte ou a qua·esquer üutl'(:f.:! possuidores
e o nume•r·nrio de que se não earecer para o movimento da
semana.
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§ 2." No .cofre n. 2 guardar-se-á o quantitativo calculado para o movimento semanal.
~ 3. o As chaves da casa forte e dos cofres ficarão em
poder do chefe, do pagador e do capitão escripturario;
§ ft.• A casa forte c Ofl cofres não serão a-bPrtos nem fechados sinão na presença dos clavicularios;
§ 5. o Toda a vez que forem transferidas quantias ou
títulos do cofre n. 1 para o n. 2, lavrar-se-á um termo que
será assignado pelos clavicularios.
§ 6. A casa forte e o cofre n. 2 serão abertos, ús 11
l10ras, para a retirada das quantias necessarias ao movimento
rliario. A's H c 1h horas, cessarão os pagamentos, c, immcdiatamcnte, os clavicularios procederão ao balanço do cofre n. 2.
~ 7. o Quando, po•r motivo justificado. deixar de comparecer á repartic.ão algum dos clavicularios, suas chaves deverão ser rernettidas, por portador dr confiança. ao chefe, que
de.'lignará quem deva substitui•r o clavicnlario ausente.
Art. 511. Os clavicularios são responsnvcis pelas quantias e prlos valores recolhidos aos cofres.
A''L 512. As contas qne tiverem de ser pagas na Contadoria serão apre;:;entadas, em duas vias, c, em lres, aquellas
cujas verbas se achar·em ron> ;"'nadas na lei do orçamento e
cujos pagamentos tiverem dr ser feitos no Thesouro Nacional.
:í vista das primeiras vias. Neste caso. as segundas vias serão
rmviadaR :1 Secretaria da .Tustiça e as trrceiras nrchivadas na
Contndorin.
Art. fíi3. Nenhuma conta será paga sem que lhe esteja
nnnexo o prdido. ordem ou autorizaçã.o que motivou a de~
pczn e ~rm qn~' tenha I' !'!•'~pncho da nutoridadr competente.
ordenan.l'l 0 p;-tg<~mcnto.
Para'flTanho unico. Os pr~~amentos serão fPitos ~ómente
nos signatarios do~ re~peetivos dorumPnto;:; ou a quPm apre~Pn!ar procnrnção ]Pgal.
Art.. 514. As primeira;;: vias dos documentM de despezns
p:lgas pela Contndorin <:Prvirão 11ar:t justificar a esc'ripturaPiiri do ca ixa-gcrnl, devendo a~ seg-undas ser rmvindas n Secrefat·ia da Justiça, com os balancetes rrforidos no art. 527, n. 7.
Parngrnpho uniro. Excepl11am-se desta disposição as folhas ele officlae~ e civis e relações dP vrncimentoR das praças
rffcctivns e reformadas que vencem !!ratificações pelo
'l'lwsonro. ruja~ p•rimeir~H~ vi:1<: srrão remA f tidas a esRa rennrtir,.ão, ficando as segunda!' nrrhivadn~ nn Contadoria.
Art. 515. Os documentos de receita serão em duas vias,
clPYPmlo constar da ordPm do dia ou boletim do •rommandantc
da Brigada todas as qunntin,: que rntrnrem pa'ra o cófre. excento n!'\ que forem mencionadas nas folhas e relações ele pagamrnto.
Art. 516. Os halaneetes das diversas caixa<: serão encerrados, trimcnsalmente, devendo OR saldos elas dfl rancho, forragem musicn r ho~pital ser tr:msferidos para a de rconomia,
que supprirá eR~as mr<:mns caixas. Pm raso de dcficit, porvrnf.nra, existente.
Pnrag'rapho uni co. O Ralf]êl rla cnixn de fnrdamento será
f.rrmsfrriclo. no ultimo clia ulil do m!'z de drzcmbro. para a
cn ixn de economias. devrnclo esta. rm r.nso de dc(icit, Célbrir
a differrnr:a, como ficnn c'f::tbrlrcirlo para as demais caixas.
0
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Art. 517. Todas as contas dos fornecedores que, avisados
do pagamento, deixarem de ser recebidas, serão escripturadas
em depüsitos, trimensalmente.
Art. 518. Os depositos não ,reclamados dentro do prazo
de dou;; annos serão reoolhidos á caixa de economias.
Art. 519. Os diversos pagamentos serão feitos em dias
marcados em uma tabella apresentada pelo chefe e apn'Tovada
pelo commandant13 da Brigada.
\
.. Pragrap)lo unico. Os fornecedores que. sem motivo justifiCado, deixarem de comparecer nos dias designados, só
serão pagos no mez seguinte e soffrerão em suas contas o
desconto de H o/o, que reverterá em favor da eaixa de economias.
Art. 520. Das verbas votadas pelo Congresso Nacional.
para as despezas do pessoal da Brigada, recerber-se-á, mensalmente, do Thesouro Nacional, por adoantamento, a 'quantia
necessaria a cada mez do exercício, ajustando-se contas com
o mesmo Thesouro, tambem mensalmente.
Art. 521. Todas as quantias que provierem de economias feitas no fardamento, rancho, forragem, musica e
hospital, da venda de estrume e artigos imprest.aveis, multas
impostas a fornecedores, etc., constituirão renda da caixa da
Brigada, e bem assim todas as importancias abatidas dos
vencimentos de officiaes, praças e civis, que não se destinarem ás outrns caixas.
Art. 522. A caixa da Brigada fornecerá mensalmente
aos corpos e repartições, uma quantia fixada pelo conselho
administra.tivo para occorrer ás despezas miudas e ;eventuaes,. ficando essa quanta representada no cOo'fre por um
recibo assignado pelo commandante do corpo ou chefe da
repartição com o PAGUE-SE do commandante da Brigada.
Paragrapho unico. Esse recibo será resgatado, até ao dia
10 de cada mez, por um balancete das despezas, acompanhado
das respectivas contas.
Art. 523. O pagamento das folhas de vencimentos dos
officiaes c civis e relações de vencimentos de praças, será
feitd por adeantamento, á vista destes documentos, escripturando-se a despflza no dia em que terminar a conferencia,
Que será feita sempre dentro do mez.
4rt. 52·í. Exceptuados o chefe, o fiscal, o archivista e
o pagadm·, os officiaes da Contadoria auxiliarão o serviço de
escala, conforme entender o commandante da Brigada.
Art. 525. Além do peRsoal constante do respectivo quadro, poderá o \commandante da B\rigada, sob proposta do
chefe. designar outros auxiliares, officiaes e praças, para,
temporariamente, attenderem a algum serviço extraordinario que o pessoal effectivo não possa realizar. :A conclusão de tal trabalho importa na d!spensa desses auxiliares.
DO CHEF!l:

Art. 52G. O cm·go de tenente-col'oncl chefe da Contadoria será exercido, em commissão, por um official cffectivo do Exercito, o qual tenha, pelo menos, o posto de major,
du, interinamente, por um official superior da Brigada.
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Art. 527. Compete ao chefe:
!". dirigir e inspeccil)nnr os trabalhos, manter a mdem
1: regularidade do ~crviço;
2", organizar e Rnbmeller· á cono'ideração ciiJ cnnHnnudnntn da Bl'igadn, na •'PIJt::l por este designada, o rcl;t toril~
aunual dos trahalllos rla Contadoria, indicando as medidas
que entrudci' convenirtltcs para o upi·J·fcio;:Nlmento dos seryiços affec tu." á J'epartição;
3", enviar ú Inlendencia, até ao dia 31 de janeiro de cada
anuo, o mappa annual da carga c descarga dos moveis e
utPusiliu;.: prrli.•ncrntcs ú l'l'partição:
·Í", remettcr cgualnwnl" ao eomillawlo da Hrigadn, até
ao dia 10 de cada mcz, a l'e!ação dos orficiacs do quadro da
repartição, que dcrcnt a lieraçõcs não publicadas em ord1ms
do dia ou boletins do mesmo commando, mencionando-as,
r•rn resumo, afim de serellJ lanç:ada~ no respccf ivo I iv1·o d1:
assentamentos;
:,", ~olil'.ilaL· do::; l'ltdl·S das reparl ic;õt;s P eununandanfc.~s
de em·poc da Hrig;~da a~ tnfot·maçÜl'S n e~l'iarel'irnr•rll(•S neccs::;at·ius ú so!u~:ãu do,_; u·alJaiiii>S da Conladrll'ia:
6°, apr!'senlar, mensalmente, ao euusclho adminisLraLivo
lllll qtJ:tdJ·o dcmoustralivo d!l e:lladn dn er·cdito OL' eada uma
d:1s enn:-igmu:ul'~ da ll'i do or1;amcriL,., l' o h;\lanr~c~fe da rr•rl•ila e de~pl'za da J:1 Jgada í' da l'aixa hcnefiecntr•;
i", organizar, mensalmcnl e, o lJalarwetc da receita e dcsJl<'ZU da caixa da llrig:HJ:t. ~ fi111 df' SCI' I I~ITII'tl ir!<J 1~0!11 as S('gllndas vias do.< I'<'Sf'CI~ I i yos docnul!'lli.'JH, ú !"l'ITeta ria
da
.llt~Lí~;a;

8", Llcclara1·, por csel'ipfo, nos pedidos a1weseulados pela
da .\dmini~lraç~üo si ha crcditll vara pagameulu
i]()s arli!-!I'S ucll"s cotl:-<ignados (• qual a rubrica do orçameuf.o
em que Pstão comrH'(•hcndidos, ou si a dcspeza dev1~ corrc1·
por conta da caixa da Brigada;
~r·, :1ulorizar o reel'11imcnto das importaucias das caul;iíe~ 1·xi:-· idas 1m' ~:dilan,.; d1) ~~OIJl:UI'i'<'IH:ia para g~rantia d1:
lll'Of""'' a <: a tll'Y ida l'L'Sl.iltJ içãn, devui ~ de realizada aquella,
ou assign<lll" " r~ontraeto, IncdianlA a apt·cscntação do talão
do reeibo 1: inforlllação 1•;-:el'ipla. fil'mada pt>lo secreLar·io da
Bt·igada;
1
1 O. ordenar o reeúlltimcntu ao cofee, das qua'lltias que,
por falta de comparecimento nos dias desig·nados, não llouVI'I'Oill sido pagas ans pensionistas da 1':1 ixa beneficente (•U
ús praças ecformar!as;
1J, mandar reeoliH•r aos r.ofres as quantias avresenladas
pelos corpos c rcparliçÕP~ fazeudo-ns escriplurar dn aceôrdn eom este rcgnlanwnto;
12, ordenar. mediante requerimento rio~ int·ercssarlr''· o
paga.mcnl.o das qwmtias dPvidas a prnças rrfor·madas c a
pcnsionislns rlfl caixa benrfiernte. quando a divida for rl'lativa ao r•xerciei<'! eOJTf'Tlll'. c só f~zel-0 por ordem dCI commandante da Brigadn, q11nndn tacs pngamcnLos se rrfirum
;1 exercícios findos;
13, julgar definitivamente as contas tomadas na Contadoria e dar qnilação aos responsaveis;
H expedir as guias de vencimentos dos officiaes excluído; da Contadoria pot· transfeTencia ou promoção;
lntendcnr~ia
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15, prestar aos ·Chefes das repartições e aos commandantf•s dr, cor·pos da Brigada as informações e esclarec.in!'mtos que lhe forem solicitados para a boa marcha do servrço;
·J 6, da!' sciencia aos mesmos eclmmandantes c chefes
que tenham de _organizar· .!'cllhas dr. vencimentos, da data em
que devem sustar os deseonlos provenientes de consignações
f••ilas por officiaes;
17, corresponder-se direetamente com o commamtante
ou com quaesquer outras ou toridades, no desempenho das attriJm içõcs d'~ seu cargo;
• _ J 8.. remetter aos cóin!JlU!tdap.Les dos corpos, para os deYILios f111s, a nota das ornJ.-;soes e eLTos que forem encontradus nas delações de veneimeutos das companhias ou esquadrõe>;
1!J, propôr ao commandante da Brigada os officiaes e
as pra1;as que forem necessarios ao servi co da repartição;
20, eommunienr irnmodiatamente ao cdmmandantc da
Bl'igada qualquer irregulal'idade que verificar na escriptul'ação on na guarda dos dinheirc•s, indicando 0 responsavel;
:! I, lJalaneear mensalmente os haveres recolhidos ao
cofre n. 1 e assistit' flO balanço diari 0 do cofre n. 2, assignando o termo daqúelle e visando a nota deste;
2:?, communicar ao ccmrnandante da Brigada o recebimento dos adeantamentos mensaes feitos pelo Thesouro
Nacional para pagamento dos vencimentós do pessoal c bem
assim o recolhimento de qualquer quantia feito a essa rep:1rtição, afim de ser a r•·spertiva importancia publicada em
orrlem dn dia ou boletim;
23, mandar cumprir, por despacho escripto, todas as
ordens do commandantc da Brigada lançadas nos documentos
dn receita c despeza;
24, fazer parte do conselho administrativo da Brigada;
25, punir, de conformidade com o art. 245, os officiaes e
pl'aças qur servirem na repartição a seu cargo;
?G. disll'ibuir· J'()rompens:ls aos offi(~iacs c praças da rcpnf'f.i•;iío soJh sua ehefi:1, de :11~eilr·do com as que eompef;e•m an.s
cnm!llandantes de corpos:
Ti, solicitar do commnndante da Brigada a nomeação do
uma (~ommissão para cxn minar os artigos pertencentes á
ear).!::t da repartição, 11namlo estiver--:Jm inutilizados;
'"'f\ rnbrirar as folhas e assignar o termo dos livros da sua
rl'pa~·LÍ.;:fio, cxeoptundo o d·~ proiocollo.
Art. 528. O chefe da Contadoria, em seus impedimentos
ou f a li as, scrú substitu ido pelo fiscal.
DO FISCAL

AI'!, 52~1. Ao major fiscal, que será um official effectivo
ria Brig-ada, cc,mo ímmcdiato auxiliar que é do chefe, além
do dPsempenho fiel rlag ordens que lhe forem dadas por essa
nu torirlndo. incumbe:
1o observar e fazer cumprir com exactidfío c pontualidr~de ;s ordens gerae~ " instrueções relativas ao se:r:v!ço da
repartição. corrigindo as faltas que encontrar e partiCipando
ao chefe aquellas que exijam a intervenção deste;
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2", velar pela boa ordem e regularidade dos serviços a
cargo dos escripturarios, examinando e inspeccidnando os
trabalhos ·executadc,s, não permittindo atrasos na escriplurn~;:.ão e levando ao c·onhccimento do chefe as faltas encontmdas;
3", corrigir antes de lançar o seu visto, os papeis sujeitos
a essa formali-dade e os que, não estando a ella sujeitos transitarem ou corram por suas mãos;
4", mandar organizar sob suas vistas, os balancetes da
receita e despeza, o mappa carga geral, a folha e relação de
vencimentos e os ajustes de conta dos adeantamentos para
despezas com o pessoal effectivo c praças reformadas, as relações de contas para pagamento do material e todos os trabalhos que lhe forem commettidos pelo chefe da repartição;
5", velar pelos artigos a carg0 da repartição, bem como
pr:lo asseio de todas as suas dependencias;
G", propôr ao chefe as mutações e accrescimo de pessoal
que lhe parecerem convenientes ao serviço;
7", providenciar para que se conserve affixada na repartição uma relação dos officiacs e praças nella em serviço, com
u rcsidencia de cada um.
Art. 530. O fiscal será substituído, em suas faltas ou impedimentos, pelo escripturario de maior graduação ou mais
antigo.
DO PAGADOR

Art. 5~1. O pagador srrá um capitão effectivD da Brigada, c a elle incumbe:
i'', receber, no Thesoul'o Nacional, as quantias mensalmente destinadas ao pagamento das despezas com o pessoal
effectivo e praças reformadas da Brigada, recolhendo-as immcdiatamente á casa fórtc, em presença dos clavicularios,
que verificarão a sua exactidão;
2", receber outras quaesquee quantias que lhe forem entregues com guia ou conhecimf'n to visado velo chefe, passando o competente recibo;
3", effectuar, á vista de documentos ou cheque numerado
e legalizado, os pagamento:;; determinados pelD chefe;
<4", escripturar o livro cal'ga e descarga de todas as quantias recebidas c pagas apresentando, diariamente, ao chefe, ao
cncerrar-qe o expediente, a nota do saldo;
5•, balancear, mensalmente, ou quando D chefe determinar,
o cofre n. 1, e, diariamente, o cofre n. 2, lavrando de tudo os
tl"rmos neeessarios;
6", conferir, diariamente, os pagamentos feitos, verifil'::tndo os documentos respectivos com o official encarregado
de escripturar o livro r,aixa-geral, para o que suspenderá os
pagamentos, ás 14 c 1h horas, quando o .contrario não lho
Jor ordenado;
7" encerrar a somma do livro carga e descarga de dinheiros, no ultimo dia util de cada mez, lançandó os saldos
[1al'a o mcz immediato, rm seguida ao termo do balanço:
8", ler a seu cargo a e&criptura\:ão do livl'o de dividas
dos offieiaes cffectivos c reformados e a relaçãG1 dos descontos e consignações dos mesmos ofiiciacs, serviço que correrá sob sua inteira responsabilidade;
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9", entregar na thesouraria do Thesouro Nacional, á
vista de guia assignada pelo commandante da Brigada, o
saldo das quantias recebidas, por adeantamentos mensaes,
para as despezas do pessoal da Brigada, bem como as importancias dos impostos sobre veqcimentos, sellos de patente e
montepio, pagos pelos officiaes, apresentando ao chefe as
quitações respectivas, que serão archivadas depois de rubricadas por aquella autoridade e escripturadas nos livros
competentes;
10, requisitar as praças que· precisar para sua guarda,
todas as vezes que tiver de receber dinheiro fóra da repartição.
Art. 532. O pagador te~rá um official para o auxiliar no
desempenho dós seus deveres c subst.ituil-o em seus impedimentos e que. como o pagador, será responsavel por
quaesquer quantias ou valores que lhe sejam entregues.
Esse official será nomeado pelo commandante da Brigada,
sob proposta do chefe da Contadoria.
Art. 533. O pagador, em suas faltas, será substituído pelo
seu auxiliar ou por outro official, si assim entender· o commandante da Brigada.
Dds OFFICIAES ESCRIPTURARIOS

Art. 534. Aos officiaes escripturarios compete a execução dos serviços abaixo especificados que Ihse sejam distribuídos pelo chefe, a saber:
1•, escripturar o livro caixa-geral e o de contas correntes das differentes caixas;
2", manter em dia a escripturação dos livros e documentos da caixa beneficente;
3", verificar a exactidão das contas a pagwr, quer na
Brigada, quer no Thesouro Nacional, conferindo-as cuidadosamente e lançando as devidas declarações;
4", escripturar os talões, mediante os quaes tenha o pagador de receber ou pagar qualquer importancia, e verificar
si são feitos nos vencimentos dos officiaes e praças os descontos ordenados pela autoridade competente;
5°, verificar a exactidão das folhas e relações de vencimentos dos corpos e repartições e infmmar sobre os papeis
que fdrem correlativos a esse assumpto;
6", manter em dia a escriyturação dos livros de montepio, documentos archivados e os demais livros que á repal'itição sejam necessaricis.
Art. 535. O escripturari·o encarregado do livro caixageral deverá entregar diariamente ao chefe a nota do movimento havido, afim de ser· conferida com a apresentada pelo
pagador. Cumpre ao mesmo escripturario organizar os balancetes annuaes. trimensaes c mensaes da caixa da Brigada,
t- a relação das import.anrias dos espolias e depositas não
reclamados;
Art. 536. Ao escripturario enearregadO' da escripturação
da caixa beneficente c·ompetirá à fiscalização de todo ·O serviço peculiar a essa instituição e mais o da companhia de
reformados.
Poder Executivo -· r9r6- Vol. I!.
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Ad. '537. Ao escriplurario encarrc~;ado do exame das
l'Olllas r,ompclirá lambrm cxPrcrr o cargo do arcllivisla da
t'''[Hil'ti~ão.
Art. 538. Para o sm·viço dn conferencia das folhas e rolaçãp de vencimentos, o c h 'e !'e designnrú os escripturarios c
au:uliarPS que forem noccssru·ios. A esses officiaes caberá
tamlH11ll a "seriplurução tios livros <lo garantia de fardamento
das [JI':H.:as dus l'<Hnpanhia~ t! esquadr·õt•s, eu.ias relações ti,.t~J·nrn

a

sc~.u

eargüt.

Purag!'apllo uni co. Os eseripturadus eonferentes de rel:t~:ões apresentarão uma nota das omissões c erros encontrai[,);; na;; relações que conferüem.
Art. 530. Os cscripturarios serão responsaveis pelas
quantias que a mais forem pagas em eousequencia de erros
"ll vicio;; nonmwtlido.'\ nus papeis que conferirem. nos quaes
l:urr.;:não sempre o pt·ocesso de conferencia.
,\1'[. fi W. O e~c!'iplurario encarregado do arehivo. sení.
P"'' l'l!t• rcsponsavc'l D dover:í. t:onserval-o na melhor ordem
e ns~c·ic.J, de modo que c<m1 facilidade se encontrem os dol'lllnntos ou livr·o,; twccssarios. E'-lhc vedado fornecer sem
rr•eibo e orrlcrn do chct'P, qualquPr livro ou documento que
JlJC) sc~ja pedido c quando tiver de reec!Jct· qualquer documento
que voe vrnlura haja sido retirado do archivo, deverá examinai-o com o maximo l'U idado para certificar-se de que não teJJI!a sol'frido qualquer modificação.
1\rf. 5U. Dos capitães cscripturarios. um scr{t encarregaclo Lia caixa beneficente L' companhia de reformados. e o
DUI.t·o tlcsempcnltaní as funeções iHheL'entes ao commando do
cstacliJ-llll'llOt' da repartição. além dos outros serviços que lhe
:wjam affectos ou distribuídos.
Art. 542. Dos tenentes c alferes escripturarios, podceá
set· designado um para exercer as funcções de encarregado do
expediente da repaetição, incumbindo-lhe:
1 o, preparar a correspondencia dia ria, tio conformidade
com as ordens do chefe;
2". preparar e instruie com cs necessarios tlocumentos todos os assnmptos que devam subir ao conhecimento das autoridades superiores;
3°. preparar os esclarecimentos l!UC devam servir de baSQ
:\1) relatot·io do chefe.
Art. 5 ~3 _ Os substitutos dos capitães o tenentes eseriplurarios serão de prcfercnr.ia nfficiaes qno .iá sirvam na reparlic:ão. respeitados os drci1.os de antiguidade e graduação.
DOS AUXILIARES

Art. 54L Aos auxiliarcg incumbe eouscrvar, conwJlit·llesc.l'ipLumclos u sempre em dia. o,.: liYt'OR de qnc nstivm·cm CIIC/H'l'egados, o executar os I r aba lh,ls de expediente
que lhes forem distribuídos.
[C'Illllllle

DOS SARGENTOS ESCHIPTUllAH!OS

Art. 5ft5. Aos sargentos· escripturarios competo a exccuc:ão cuidadosa e fiel de todos os trabalhos de que forem encarregados.: .
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CAPITULO XXXI
DA COMPANHIA DE REFORMADOS

Art. 546. A companhia de reformados será. eonstituida
por todas as praças reformadas da Brigada. e ao seu encarregado compete:
1•. matricular todas as praças reformadas em livro especial. mencionando os respectivos signaes característicos. e
bem assim as alterações que com ellas se derem até oá sua
exclusão:
2•, organizar, mensalmente, em tres vias, as folhas de vencimentos, entregando-as ao chefe da Contadoria. pa.ra seren1
prqcessadus e submettidas ao pague-se do commandante da
Hr1gada;
3". receber da Contadoria. em dias uréviamente designados. a hnportancia das folhas de vencimentos e effectuar o
pagamento ús praças ou a seus procuradores legaes, na mesma
contadoria;
, .J.•, organizar, mensalmente, as guias para o recolhimento
ao cofre da Contadoria dos vencimentos das praças que fallecerem e das que não comparecerem ao pagamento. bem coma
a dos desconLos por baixa ao hospital. e outros que forem ordenados pelo commandante da Brigada;
5", apresentar, até ao dia 10 de janeiro de cada anno, ao
ehefe da Contadoria. o mappa demonstrativo do movimento da
companhia no anno anterior, acompanhado de uma relação
nominal das praças existentes. com os seus destinos. e das
que tiverem fallecido;
6", exigir ,que as praças que andarem fardadas tragam
seus uniformes limpos e de accordo com a tabella, em v1gor.
ou oom a que vigorava ao tnmpo de sua refo.rma;
7•, participar. por escripto. ao chefe da Contadoria. as
alterações que occorrerem com as praças da companhia.
Art. 547. A praça reformada só poderá receber seus ven.eimentos por meio de procuração. si provar a impossibilidade
natural Ide fazel-o em pessoa. não sendo. porém. facultado ;)
um ind viduo representar mais de um reformado.
CAPITULO XXXII
DA CAIXA BENEFICENTE

"\.t·t. 5 '18. A caixa beneficente da Brigada tem por fim soe~
eorrer os officiaes e praças que forem reformados e, no caso
de fallecimento. tanto de uns como de outros. auxiliar a
subsistencia de suas famlias.
DO FUNDO DA CAIXA

Art. 549. O fundo da caixa será formado com as joias
de inscripção e de p.romocão. mensalidades dos contribuintes
e respectivas multas, 5 o/o dos saldos t.rimensalmcnte tr'ansfe-
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ridos para a caixa de economias. de accôrdo com o art. 516.
os donativo::; l)articulures c legados e o rendimento do capital
constituído.
Art. 550. o~ fumlos pel'teuceuLcs á eaixa serão empr·cgados em apolices da divida publica ou do Districto Federal
e ficarão recolhidos ao cofre da Contadoria· até que se lhes
}Jossa da r aquelle destino.
Art. 551. Nenhum titulo pertencente ú caixa poderá ser·
alienado. a não ser em algum caso especial c sempre mediante
autm·ização do Governo.
Art. 552. Os beneficios serão feitos dentro dos seguintes
limites: scrào nelles empregados o juro do capital c um terço
da contl'ibuição. ernquanto o capital não attingir a mil e quinhentos contos de réis; o juro do capital c dous quintos das
eontribuiçõcs quando o capital exceder de mil e quinhentos
contos; o juro do capital e a metade das contribuições, quando
o capital exceder de dons mil contos; o juro do capital c dous
terços das contribuições, quando o capital exceder de dous
mil c quinhentos contos;
o juro do capital e quatro
quintos da contribuição. quando o capital exceder de Lres mil
contos.
§ 1." Quando o capital da ca.ixa ltouver altingido a mil
eonlos de réis, L:Onstruir-sc-ú em um dos cemiterios desta
CapiLa I, para os contribuintes c pensionistas. um ossuario
vervduo. em que não se dcspcndcrú mais de quinze contos.
~ 2." Quando as divisões deste ossuurio estiverem todas
oct;upadas poderá ser mandado construi L' outro, si as condit:ões da caixa o vermittirem.
§ 3." O connnandante da Br·ig-ada pu.IJliearú, opportuuamcnte, as instrucc;õcs neeessaria':\ para· regularizar este serviço.
DOS

CON'l'RillUIN'l'l~S

Art.. 553. Oonl.ribuew ohrlgaloriauwute pam a caixa:
a) os officiaes effectivos da Brigada e os do Exercito nclla
commisssionados;
h) as praças cl'fecti v as;
c) os officiaes c p.raças reformados e demais pcnsio_nistas.
A·rt. 55!.. Podet·flo continuar a conlrilmil' para a caixa:
o) as praças cxcluidas. com excepção das expulsas;
b) os pensionistas, filhos ou filhas dos contribuintes, que.
toudo deixado de pcrccbcJ· as pensões por haverem attingidn
a maioridade ou contrahido matrimomo. queiram restabelecei-as em beneficio dos netos do primitivo instituidor, aos
qunes legarão. quando fallecerem, pensão igual á quota que
rceebiam.
J).\8 ,I OL\S E 1\IENtõ.\LIJ)ADES

Art. 555. A,; ,j,óias c mensalidades dos cóntrilminl.cs interno<"· serão deEeontadas nas folhas d'e vencimentos ou de
pensões e escripturadas no livro caixa geral da Brigada c no
de 'conta corrente da caixa.
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Art. 55G. A joia de inscrip..,ão será· proporcional á pensão e cnlculada de acrôrd'o com a contribuição mensal, da
E:.eguintc fôrma:
a) de '12 vezes e~sa contribuiçã<J para os inferiores e outras praças;
b) de 60 vezes, para os ófficiaes da Brigada e para Of:O do
!Exercito nella icommissionados, ificanno estiE'AS, porém, com
t:lireito sômente ás vantagen;::. estabelecidas na alínea 4" do
art. 570 e na i" parte da alinea 2" desse artigo;
c)
de 120 vezes. para os civis que forem de ora em
diante nomeados auditor, medicos, dentista 'e pharmaceuticos
e para os officiaes do Exercito commissionados que desejarem g-o~ar da,. vantagem; estatuídas na alinea t• do art. 570.
Paragrapho unico. A joia puderá ser satisfeita de uma
só vet. ou paga pOr pr~slações no prazo maximo de dous
annos.
Art. 557. Os e.ontribuinte;::. da lettra b do art. 554 pagarão jr>ia e men~alidade de accôrdo com a quota da pensão
que recebiam, sendo a júia calculada consoante o estabelecido
pai·a us contribuintes de que elles forem herdeiros.
Art. 558. As mensalidades serão cobradas de accô:rdo
com a t.ahella B, e deverão sPr satisfflifas até ao dia 10 do mez
seguinte .
.t\!c•L 55ft. No caso de ncersi'o, os cvntribnintes pagarão a
difff'J'P!lGfl rntre a jnia do n(lvo po;::tõ e a d'o anterior, na
l.írma cio nrt. !15G.
A J't.. :!110. Não ser{t rt•sli I. urda a dil'ferença de contribuic:ãn ()n do join Mm que hnnvPrC'm cnfrado as pra({as de pret.
de qualqner graduação, quando rebaixadas definitivamente.
AL'l. 5ol. Da pensão concedida ser:í de~contada a importan;)ia correspondente :í. mensalidade que pagava o contribuinte que a tiver legado, fazendO-E·e a deducçãb pt'Oporcional, quando se tratar de mais de um líerdeiro.
Art. 5H2. As mensalidades devida~ pelo contribuinte que
fallerer ,. as respoctivnR multas H·erão des·contadas da terça
rart.P <l:l pAn~ão liquida fTll<' o pensionista tenha de receber.
IJ.\ ELil\llNAIJ.~O nO

CON'J'RIB{T)N'I'F.

E .nAS l\IULTA~

Art. 563. O official ou praça que desertar e a praça
cxpulsl, pcrdrrão a ,iriia e as contribuiçõe!:":· com quA já tiverem rntrado, sendo eliminados do numero de contribuintes.
i\Pt. 56L Os oFficiaes do Exercito que deixarem as commissõm; e as p1·aças Px.clnidas da Brigada, por qualquer motivo menoR o de 0xpulsão, continuarão a pagar aR respectivas
C•ont.ribuiçõeR si quizerf'm cnm:ervar o direito ás vantagens
a que INJhrnn fpito .iú>:· •.•m ben<'ficio do;;- Reus herdeiros. não
podennu em hypotlwsr alguma elevar as pepsões além dns
corresponrtPntes ao sPn posto Tia flata da exclu~ão.
Art. 565. O rontrihuintn f[1H' chegar a devN dozC' men!'·alicla·iP~ será r•liminadn.
Art. 56G. Ao contribuinte que, até ao dia 10 do me:r. se!Zuinte no vencimAnto das mensalidarJ.r·~ P quotas de joia, não
as houver satisfeito, serão imposta 0• as srguinte? multas:
a) de 20 % no primeiro trimestre;
b) de 40 % sobre todas as mensalidades do t• e 2• tri ..

mestres, quando a divida fOr paga neste;
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c) de 00 % Robrc todas as mensalidades dos F, 2• c 3•

lrimr>~!t•cs,

f!uandn a <lívida fôr paga neste;

d) de 80 o/o sohrc todas as mensalirlades <los 1", ~·. 3• c 1."

ll'i!IW2Ü'•'s. lJ'-Wndo a dh·iun ft•r paga neste.
Art. 507. Os contribuintes c pensionistas que, por qualf!IIC'.L' CÍI'CUmstahcia, ()el'derem O direito flOR beneficios da
eaixa, elo ar,côrelo com as pt·pscripções cslabelccidas neste regulmrwnto. ~Prilo Pliminadn.~, PIH .'<P.<;,qiio do rnnf;e\ho, pu h! ic·arla
~".~sa n·solw:.fío Pm ordem do dia c no Dinrin Of(icirrl.
DAS DECLAll.\ÇÕgs DE HJ~fiDEinOS

Art. 508. Os contribuinte~. apresentarão ao 11residen te
1lo conselho, afim do constar do archivo da caixa, uma deela Pac;ih (>.<;niptn. Si!gundo o mod·elo adoptaào, sem emendas.
r:tSI.ll as P Pnl relinhas. afsignada pelos declarantes ou a seu
1·õgo, presr•ntc~ duas te~temtmha•s, do prefel'encia oft'iciaes
dn Bl'ignrla ou de outras corporação,. militares, mencionando:
o nome da esposa em primeiraR ou segundas nupcias, a época
n t'l \(Jgar do ca:ilamrnto, <"is nomes dõ,. filhos e filhas. legitimos, reeonlweidos ou legitimados, a data elO nascimento c do
I'<'gJstro civil ou d(J bapl.ismo de cada um. os nome<· dos paes
(' das iJ'mãs so!LPiras e viuvas. com inrlieação da data do naAe imcnt.J n ria d.o registro civil nu do baptü-=mo.
~ J." F,stas d·ec~Jaracõe~ set·ão visadas pr,Jo chefe da ConLndorh. e drpois dt> ruhrir.artas pelo presidrnlo dO cun<·clbo,
r· .. ;:dstmdas e archhadaR.
· § 2." As alteraçõr,s occurridas na família do contribuinte
e quo de qualquer ·modo posõ·am affect.ar intere?ses dos herrlrir0s, serão eommunicndas no presidente do conselho. por
c·,:crlp!ll. c .inntas :ís declaraçõe~ .iá feita<·.
§ 3.• As declarações que, por motivo de soffrimentos
mentaes ou physicos, não possam ser feitas pelo contribuinte,
<;eriiõ validns si furPrn adduzidas pelos interessados perante o
auditor da Brigada e corroborada<:., pelo menos, por tres te!'lemun!tns idoneas. devendo acompanhai-as attestados mo~
diroR e outro,: dormnentos f{llc ns confirmem.
fl.\S PENSÕES E DOS PENSIONISTAS

Ari. Gôfl. A pr>nsii'o scr:í sempre calculada de accôrdu
com o post.o effecfivo da reforma c de conformidade com a
tnbella TI, tendO-Se PTll vista a juia pnga, quando !CC tratar de
eontribuinfe o ffir,in I do Exercito.
Art.. 570. Têm direito á pensão de accôrdo com a tah r lia rrferida c C•>Tll ns l'P!!alias deste regulamento:
1". o contrihuinfo qui' obtin~r rnfMma pelo Ministerio
da Justiça ou da G'I1Prra, rlcpois rle oito annos de inscripção
na Caixa;
2". 0 confrihnintP flUO obtiver reforma por qualquer dos
Minist.erios acima indicadoR, Rr.ia f{llftl fôr o .numero de mensalidade!'> pagas. si a J'l(~forma fo'>r concedida por ter em acto
de servico da Brigada ~offrido lesão grave ou perdido al~um
membro supPriór ou inf•erior; liu por ter cegado dos dous
ülhõs, fieado paralytico, morphetico ou tuberculoso; eobrandt'!-se-lhe a jóia que porventura fStiver devendo, da terça
)'arl c d~ ren~ão, deduzidn a mensahrlade:
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:1•, as praça~· de pret que depois de oito nnnos de inscripçíío tin•rrm baixa pnr· incapacidade physica, embora não
:s1•jarn 1 f'fm·madus;
4':. os herdeirOil do11 contribuintes que tenham pelo menos cinco mmOô· de inscripção. e os dos que fallecerem em
eonscqucncia de desastre de que tenham sido victimas em
neto de serviço, qualqu~r qu1~ seja t'l tempo de contribuição,
ohscrvando-se o EegullltP, no pagamento das pensõe8 c na
stH·re!'<~ÍlO dós habilitandos;
a; Jntegralm!'nte, á:;: viuvas. desde qufl nã'O haja filho.-.,
n si em ,-ida do marido não ti\'erem sido delle s·eparadas por
()\vnrcio ou si. emhora divol'riadas, tenham sido por sentença
I'Pconheeidas innocentes;
b) metade ás viuvas, e metade, dividida em parte iguaes,
pelas 1ilhas. sólt!lirn~. c vinyas._ prlos filhos menores de 18
nnno:c; e os mterdJCtM. quer· legJtimos, quer rceonhccdos ou
]Pg'itirnados na fórrna da lei;
~) em partes iguaes, entre as filhas solteiras e as viuvas,
o~ filhos menores (lp 18 :umos e os interdictos, quer legítimos, qner reconhecidos ou legitimados na fórma da lei, e as
netas bem como os netos. menores de 18 annos e interdictus.
qne rrpre~entnrem os direitos de suas mãcõ• .iú fallecidas ao
tomp.n em que se verificar a pcn.E·ão;
d) aos paes lcgitimos invalidas, si nada perceberem dos
cofres puhlicM; c :ís mães. viuva~ ou solteiras; si viverem
ás expensas do contribuinte n.a época do fallecimento;
e) ás irmãs solteiras c ás viuvas, quer legitimas, quer legitimada~ ou reconhecidas na fór'ma da lei. desde que· provem
que viviam em companhi;:t e !"Oh. L) amparo do contribuinte na
época de seu fallccimrnto;
f) ao13 filh<lS menorrs de 18 annos e aos interdictos; e á.s
filhas solteiras. uns e outros. lcgitimos, dos contribuintes de
que trata a lettra b do art. 551. si esses contribuintes houverem pago, pelo menos, 60 mensalidades.
P;aragraphio uni e''· A inYalide;1, dos paes será comprovada·;
exclusivamrntc. em exame dr Ranidade feito por medicos da
Brigada.
Art. 571. Estando gravida a viuva. quando fallecer o
contribuinte, far-se-á a divisão da pensão contando com o
filho nosthumo; cu.ia quota Rerá entregue á viuv~. que dever{t apresentar a certidão rlc registro, logo que se der o nascimento.
Paragrapho uniro. ~i o filho posthurno não tiver vida
extra-uterina, a sua quota rrwflrl.erá para os outros herdeiros,
c, no caso de fallcccr depois de nascido, reverterá para a Caixa.
Art. 5í2. A ordem' dP. prcfm·encia: par~ o recebimento da
pensão ó a estabelecida no art. 570, c, portanto, para que recebam pensão os contempladofl, em qualquer das Iettras da
eseala, é preciso qne nfio exista nenhum dos contemplados
nos numerog prrccdentes. salnJ quanto aos pensionistas herdeiros dos contribuintes da Jef.tra b do art. 554.
Art. 573. Os parentrs rlo c-ontribuinte que enlouquecer
perceberão a pensão qtw lhe~ tocaria por fallccimento desse
contrihninfc. si cllc rsti\'f'l' na~ condi~ões da! alinra 4' do
art. !'ííO. Rsta pensão srrú susprnB.a quando o contrihuinte se
rrstahelec·er,

tH6
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Art. 57i. Reyerterão. em favor da caixa as pensões que
perceberem as v1uva.s, filhas-; mães. netas e irmãs que se
r.asarem-; e os filhos e netos quando attingirem a• 18 annos ou
quando ant•es dessa idade se emanciparem, bem como os
pensionistas que fallecer-em.
Paragrapho unico. Quando se tr;:ttar. porém, do fallecimento da viuva do •contribuinte, a sua quota será distribuída
pelos filhos e filhas habilitpdos no acta do fallecimento do
c~mt'ribuinti!, cvm exclusão daqueHes que já houverem incorrido na primeira parte deste artigo.
Art. 575. O contribuinte que fallecer antes de haver.
pago 60 mensalidpdes não deixará pensão, restituindo-se a<>s
herdeiros legalmente habilitados a joia e a parte ~s mensalidades que houver ppgo e tiver sido-; de accôrd() com o
art. 552. incorporada ao capita:l. Será. entretanto; perm:i:ttido
aos herdeiros dos que houverem pago, pelo menos 30 mensalidades: continuar a contribuir até ao completo das 60, afim
de terem direito á pensão-; que sómente começará a ser paga
cinco annos após a inseripção do eontribuinte.
Art. 57.6. O contribuinte que se reformar sem ter oito
n.11nos de inscripção. salvo os casos considerados na alínea 2•
do art. 570. não terá direito á pensfia e perderá em benefif'in da ~aixa as fjuantias com quP houve•r entrado, si não
f]nizer eontinupr o pagamento das mensalidades para garan~
I i1· os beneficios ria raixa em faYor ria família, fll1Ós seu fallrrJnHmto.
Art. 577. O official graduado que tive'!· mf!is de 35 amnos
de f'rrvi(:o effect.ivo. inclusive o prestado no Exer.cito. Ar..,
mada ou Corpo de Bombeiros, poderá promovAr-se na Caixa,
quando tiver 1O annos riA inscripção. para os effeitos da
pensão de que tral:..c't o art. 570; alíneas 1" € 4", si pagM' a joia
c as contribuições, como si fôra pffectivo nesse posto, tud~
conforme a tabella B.
Art. 578. As vantagens do artigo supra são extensivas ás
praças que tiverem 30 annos de s-erviço.
Ar!. rí7fl. O offil'ial ou praca rpw sr rl'formar na effectividade do posto immediatamente superior. estando nas con<lições do art. 57:0. alínea L", terá. dirrito á pensão desse
po~to. si pagar a .joi,a correspondente, de UAccôrdo com a tabella B.
Art.. 580. As pensões não estão sujeitas á penhora-; emhnl'güf' ou deseont<is para pagamento de dividas-; salvo quando .~e tratar de dividas para com a propria caixa.
Art. 581. O direito á. pensão não prescreve, porém, a
pensãó só comrr:ar:í a srr paga da dnta do requerimento de
habilitação em diante.
Art. 582 . .1\'s praças excluídas pOr incapacida-de physicá
com menos de oito annos de inscripção e que. estiverem impossibilitadas de proverem á sua subsisteneia, serão restituída R a j,)ia n a parte das mensalidades que hõuverem pago
f' t.ivrr sido. rle arcôrdo rom o art. 552, incorporada ao capital.
Art. 583. Todos os pensionistas são óbrigados a a.presrmtar crrtidão de estado r honestidade, em junho de cada
anno, e tambem a dr yirln, si nãó rece}'lerem peflsoalmente
.~ntl!'J ·pensõee.
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QUOTAS PAnA LUCTü

Art. 584. São fixadas as seguintes quotas para as prt ...
meiras despezas de lucto aos herdeiros dos contribuintes fal ...
lecidos que estiverem quites com a caixa. mesmo quando
não tenham direito á pensão, com excepção dos herdeiros
dos contribuintes da lettra b dó ar L. 554.
Officiaes ..................................... .
Praças

150$000
80$000

DAS F.XIGENC!AS PARA HABILITAÇÃO

Art. 585. Servirão de base au recebimento da pensão :1

o decreto da reforma pub!itcad!o em ordem do dia da Bri-

gada ou em boletim do Exercitu; as certidões de casamento;
de .obito, de registro de nascimento ou de baptismo, além da
guaesquer outros documentos julgados necessarios pelo conSI'Iho, em caso de duvida.
Prtragrapho unico. A peticão, pl"esente ao conselho sõlicifandu a pensão, será instruída c.um essefl documentos,
para confronto com as declaracões a que se refere o art. 568 ••
Todos esses documentos serão submettidos á auditoria da
Brigada. que sobre elles dará parecer.
Art.. 586. Os herdeiro~. dos contribuintes que nãõ hounrrm feito d-eclarações. e dós que as tenham prtrduzido com
erros ou omissões, têm .a direito de rectifical-as pela maneira o com os documentõs exigidóR pelo conselho; até ser
rl'soldrl:1: a duvidla. pagamlo-se então a pen~ão a. quem de
direito, sem prejuizó dõ tempo que houver decorrido.
DOS TITUI..OS

Art. 587. Ao pensionista, logo que assim fôr ctrnsiderado pelu conselho administrativo, se passará um titulo, pelo
qual pagará de emolumentos, Pm favor da caixa, 25 o/o da
importancia cõrrespunden·te á pensão mensal, quando se tratar de pensionistas das alíneas 1• e 3• do art. 570; 10 o/11,·
qua.ndo da alinea 2"; e 5 %, quando se tratar de pensionis...
tas <ia alinea 4• do mesmo artig"· Esses titulofl serão aE-signados pelo presidente do conselho admini~·trativo, pelo chefe
da Contadoria e pelo escripturawio da caixa.
DA ADM!NIS1'RAÇÃõ DA GAIXA

Art. 588. A caixa será administrada pelo conselho administrativo da Brigada e gerid'a pelo chefe da Contadoria.
Art. 5!89. A escripturacão da caixa ,;erá feita de a<>JCordo C•Jm Os modelos ad6ptados e ficará a cargo da Contad:oria. sob a immediata gestão do respectivo che·fe-; a quem
cabe rubricar os Iivró,; e bem assim todos Us papeis que de-'
vam ser submettidos ú inspeccãlo dõ com·elho administrativo.
Art. 590. Nenhuma despeza pUderá ser feita sem prévia sciencia o autorização d.o conselho.
Art. 591. As. deliberações d:o conselho em relação á:
Cllixa serão tomadas por maioria de votos e registradas em

fJ18
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rsp(·r~ial,

b\Tada pelo nfficinl qnn servir de srcretnrio

,. :1~,;i~!ll~Hla po:· todos (,s 11H1:nhros presentes.

Ar L l:í02. O pagador da contadoria será tambem da caixa
Art. 5!l:L Qualquer importancta; com excepcão das desronladas em folhas e relações de veneimentos, que tiver de
recolhida :í caixa sel-o-:í, median·fc guia, pas~ada pr>ln
J·,•spect.ivu cseripturario.
Art. 5!J4. O conselho administrativo tem 'competencia
pnra fiscalizur as decl.arações dos contribuintes. corrigindo
m; a lf.cracôes indeyidas ou omissões que verificar.
Art. 5fl5. Da,; deliberações do conselho haverá sem pro
r"curso pnra o !lfinistl'o d11 .Tn~fir,a, o rJual rcsolYrr:i rlcfinilivalllontc.
Art. 506. O Mnselho ser·ft solidario nas faltas commettiIJaq ua gcrrneia dos dinheiros ria enixa c por dias ·rrspOJHI!~r:í
llPmnte os trihun.ncs competentes, além das ppnas adrninislr·af ints impostas pPlo Ministro rla Jn~tiç.a aos 're'lponsaveis.
l'aragraplro unir~o. n cRcripturario da caixa ü obrigado
a r·lrmnar· por erlilal publieado no Diario Of(ir:ial e em outro
.illl'llal diario, uma Yez de seis PJll sei;; mrzP~, o;; cmlfl'ilminfros
IJIII' ~!' aehm·pm em debito.
Art.. rífl7. Quando as rlespezas da caixa forem supcl'iorrs
n1>s limites fixados no ;art. 552; o conselho administrativo
J'rduzir:í provisoriam~nte n.~ pensões. A porcentagem da redrwefio 1-;erá feita na seguinte progT·cssiiu 1, '?. 3, 5; conforme
c!' tratar resperth-amente:
n.) de herdeiros de praça•s;
b) de praças pensionistas e herdeiros de officiaes;
c) de pensionistas o!'ficiaes reformados pela labella que
hcompanhou u decreto n. 5.568, de 26 de junho de 1.905;
d) de pensionistas officiaes reformados pela tabella lanJrexa á ki n. 2.?!l0. de 10 de der.embro de 1910.
Pararrrapho uniro. O abatimento das pensões instituídas
pelos eontrihuintes que houverem pago joia e mensalidade
pela labella B dest·e re~nlamento, será igual a dous terços do
abatimento ••fdabclrcido para as •pensõPs vrowniontes das
C(Jntrihui~:õrs feitas pela lnbella nnteriL11".
Art. G!l8. O eommanllante da Brigada remctterá, semesfJ·alnwnte, no l\linistro da .lnstir:a nm hal&ncelc do movimento
da caixa, com explirnr;.iio das pensões eonredida~, natnnza
n impnrlanf'inc; rlrllns, o dns rxne honyrrem cahido em cnmmis<:o.
AI'!. 5!J!l. O pagador; dcyidamentc autorizado pelo conselho, rcprcscntar:í a caixa na compra de apo\iccs, no rcechimento rlr .inro.~, P em quarsrpTrJ· ontrns trnn.<:nrr,õcs.
.'il'l'
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Art. 600. A .Joia c mensalidade da tabclla B será applicadn
ricsde a rlala drstc regulamento aos officines do qu;tdro da
Hrigada, aos voluntarios q11P se alif;tarem e ás praças que.
findo o tempo; rnntinu,arcm alistnrlns ou que tendo sido PXr•Jn idas Yoltarem ás fileirns.
Art. 601. Os actuaes contr·ibuintes externos continuarão
a eontrihuir pelo regulamento anterior~ si não. declararem;
!\entro rle fiO rlias, a eontar d.t'l puhlicação deste regulamento,
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rlesejar fazel-o pela tabolla B, caso em f!Uc gozarão das vantagens agor.a estabuidas.
Art. 602. Os actuacs contribuintes. internos e externos,
para ficarem quites com a ,ioia da tabella B só serão .Qbriga~los ~ pj!igar o qu 0 faltar para o completo' da mesma jo.ia;
1nclmdas 1~este c~lculo todas. as entradas que anteriormente
tenham fe1to a titulo de jOJa ou mensalidade. sem; entretanto. terem direito á restituição em c.aso de ex~~sso.
Art. G03. As actuaes praças continuarão. a contribuir de
ace/Jrdo com o regulamento anterior, até QUie incidam no
art. 000.
Art.. 004. No caso do contribuinte f;tllecer depois de
!Jl'ansferido de uma para outra tabella e a111tes de ter satisfeito a .ioia de que trata o .art. 557. os direitos á pensão serão
rogidos pelo regulamento anterior.
Paragrapho unico. Tambem serão regidos pelo re~rula
mento anteJ·ior os direitos do.s herdeiros dos contribuintes
inflemos que. tendo feito jús a deixar pensão por esse regulamento. fallecerem antes de o haverem adquirido pelo
:1gt1ra promulgado.
Art. 605. A mesma disposição regulará o caso do pensionista que for reformado.. si elle não preferir compietnr o
pnganwnto da .ioia pela 4abella deste regulamento.
Art. 606. Pelas dividas actuaes contrahidas em virtude
de empl.'eslimos feilos aos contribuintes respondem as pensõC's a que tiverem direito seus herdeiros, sendo neste Cj!l!!O
amortizada a divida por contribuições mernsaes .corresponrlcntcs ao liquido da JWD!lão deixada.
r.A PnULO XXXIII
no 1'\F.RVJÇO DE RAUDE

Art. 007. O servit\0 de saude da Brigada será dirigido por
um chefe, com o posto de tenentr-coronel, tendo, como immediato auxiliar, um major, que exercerá as funcções de
figcal.
Art. 608. Para tratamento dos officiaes e pr,aca.s .da Brigada. inclusive oR reforrnnrlos, haverá um hospital com todas
as condições apropriadas.
Paragraphü unico. No hospital pod·erãl) ser tambem internados os guarct.as-rivis e outros empr:egad()S Oú funceionarios da poliria civil. mediante o pagamento-; pela chefatura de policin, da flia!·i,a qu 0 for previamente arbitlrada.
Art. 60\l. Não serão tratados no hospital dal Brigjada os
doentes atacados de molostáas epidemic.as e conta!giosas, us
quaes serão recolhidos a bo::<pitacs · especiaes. por ,conta da
caixa de economias.
Art. 610. A" cnfermo.ri,fu; do hospital serão em numero
rlc rlnas, uma do r:iruqda e outra de medicina com uma
scccão destinada exclusivamente aos doentes de tuberculose
1mlinonar; sendo cad,a uma dellas dividida em tres compartimentos, uni para DS officiaes, outro para os ~;argentos c o
t.rrcciJ'o para as demais prar;a.l;l de pret.
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Art. 611 . Cada enfermaria será dirigida por um medico,
nomeado pelo commanrlante rla Brigada, Robre proposta do
chefe.
Art. G12. O commandante da Brigada poderá-; sem onus
para o Thesouro .contr,actar a assistencia de irmãs de caridade, confiando-lhes, com as modifi.cações que julgar convenientes. as mesmas funcções que a ellas compet!em no hospita,J central do Exercito.
Art. G13. Nos serviços doR corpos; enfermar~s e dia ao
hospital; concorrerão us medicos que para isso forem designados p·rlo commanrlante da Brigada.
Para,grapho unico. Quando não houver inconveniente. o
serviço dos corpos alojados em um mesmo quartel será fieito
por um só medico.
Art. G1 L Como dependencias do hllSpital haVIerá:
1•, uma pharmacia provida dos apparelhos-; dl'ogaf; e
medicamentos necessarios. a qu,al será dirigida por um capitão auxiliado por um I ernent c c dons alferf's; todo.s pharmarcntiros diplomadoR;
2". nm gabinete de clinira odontologica dirigido por um
l.r•nrnl.c dentista diplomado:
:1". outros gabinetrs Que se tor·na:rem neccssarios; dirir: idos por mrdicM da corporação.
Arf. li15. Pela pharmacia da Brigada. mediante a rctrihni(,'ãn qup for ajnstada com o chefe de Polieia, poderão ser
pr·ppa l'ado;; e rm·np(~ido,; os medicamentos officia !mente receif:rtln~ para gouardar:; civiR o outros momhros da policia civil.
:\ r·l. H1!i. A phar·macia c o goabinetp funecionarão dmante
ns linr·as dNlig-nadas pelo commandantc dD. Brig-ada.
,\rt. 6!7. Os medicamentos fornecidos pela pharmacia
aos officines e praçar:; que não estiverem em tratamento no
hospital. bem como ás suas familias. assim como o material
empregado pelo dentista nas obturações a ouro. platina e esmalte, o ainda os trabalhos ôe prothese dentaria. serão indemnizados pela fórmn estabelecida no art. 123.
Paragrapho unieo. Consideram-se pessoas de fami!ia,
para os effeit.os deste artigo. a mulher. filhos. mão viuva. irmã.s solteiras ou vi uvas e ii·mãos menores de 18 annos.
Art. 618. Os medicos, em suas prescripções. lançarão
mão dos meios therapeuticos que a indicação clínica lhes
suggerir.
.
Art. 619. Os medicos receitarão de prefereneia os medicamentos existo.ntcs na pharmacia, quando estes forem sueerdaneos daquelles que a observação elinica lhes indicar.
Art. 620. As receitas Rerão feitas em meia folha ue papel
commum. tendo margem suffieiente para serem cosidas no fim
de cada mez em fórma de caderno: devem ser rscriptas por
rxtenso com a data e o nome do medieo, bem como a respectiva g-ra.duação. si fôr militar, morada e corpo do official ou
praça a quem fôr destinada a prescripção e, tratando-se de
pPssoa de família dos mpsmos militares, o nomr deste e o griio
do parentesco.
Art. 621. O chefe do serviço não poderá impor aos meflicos seus subordinados systemas ou doutrinas medicas. Si
J)Orf>m. occorrPr circumstaneia que lhe faça receiar ser a pra!i(·ll iiP. algum facultativo prejudicial á saude e vida dos en ..
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fermos, tomará as pl'ovidencias que lhe parecerem convenientes. couununicando immediatamente o facto ao commandanle
da Brigada para resolver.
Art. 622. Só por ordem da autoridade competente poderão Qs medicos passar attestndos de molestias slicitados por
officiacs ou praças da Brigada.
Art. 623. Um capitão e dois tenentes designados velo
tenente-coronel formarão a junta ordinaria de saude. que terá
!JOl: fim inspeccionar:
1•, os officiaes que estiverem com parte de doente desde
mais de tres dias;
2", os officiaes e vraçns que pedil'em licença para Lralalll cu to de saude;
3". os officiaes e praças que requererem reforma;
11•. os indivíduos que pretenderem assentar praça na Brigada;
G". as praças que, concluído o tempo de serviço, desejarem engajar-se;
(i", os officiaes de que trata o art. 694. n. 54.
7•, os officiaes e praças não comprehendidos nos casos anteriores. quando isso for determinado pelo commandante da
Brigada.
Art. 624. Dos parooeres emittidos pela junta ordinaria de
saudc poderão os officiaes inspeccionados recorrer para o
comuwndante da Brigada. que os mandará submetter a nova
iuspeeção pela junta superior, constituída do chefe do Serviço
de Saude. do respectivo fiscal e de mais tres medicos designatios velo mesmo commandante dentre os de maior graduação,
considerando-se impedidos os que fizerem parte da junta ordinaria.
J'amgrapho uni co. A petição de recurso deverá ser apresentada dentro das 18 horas seguintes á publicação do parecer.
Art. G2tí. A' junta superior de saude compete ainda:
a) decidir. quando para isso convocada, as duv~das e divcrgencias suscitadas entre os membros da junta ordinaria;
b) inspcccionar os officiaes que terminarem o anuo. de
aggrcgação.
Ad. G26. As junlas de saude não poderão funccionar sem
ordem do commandante da Brigada.
Art. 627. As decisões da .i unta superior ele saude serão
Lldiuitivas.
Art. G28. Os instrumentos. drogas c vasilhame mencionado.~ 110 a ri. 342, § 4", que forem remettidos para o hospital.
sel'iln a!Ji do novo fJxaminados pelo fiscal do serviço, medico
de dia c eapitão pharmaccutico. sendo este substituído. no
exame <.lo instrumental cirurgico. pelo medico encarregado da
enfermaria de cHn-ica, ou pelo dentista, quando se tratar de
instl·umentos destinados ao respectivo gabinete.
Do CHEFE
1

Art. 629. O chefe dü Serviço de Saude será um tenentecororwlmedico da Brigada, o qual dirigirá tambem o respectivo
hospital.
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Ad. tiJO. Compete ainda ao chefe do Sorvi co de Saude:
J ", cuwprir o fazer -cumprir pelos seus subordinados todas
:1s <>rdcns em vigor na Brigada e as que furem expedida::; por
<1 u Loridade competente;
:!", corresponder-se directameute com o commandante da
JJriga,da, ou com os chefes de repartições ou commandantes
du conw::;, quando Jüt· mister solicitar ou IJl'eslur alguma iuJol'Jnação;
:;•·, iuspec.:;iotHlt' Jrequeulemeute todas as dopoudencias do
lwspi la L espe.:;ialuwuLc as enfm·m;uias. pharma.:;ia c almoxal'i l'udo, e bem assim os quarteis, prisões, etc., dando;
a !Jelll da llygieue u do ::wn·i0o de saudc, as providencias que
!'Sli vct·em em sua alçàda c solicilandu lia autoridade compeLcute :1s que desta dependerem;
'1". presidir a juuta 111edica de saudc. !JUando della fizer
val'lt);
G", coHununieat· ao conwwndanle da Brigada o falleciJtH'Jllu do qualquer doente;
li", informar tam!Jem se11t detuura ao I!le:;nw comnmndante,
qualldo baixarem ao Jwsvitul lioeutcs de molestias epidemicas
<•u contagiosas. lleclarandu a JH·o.:;edmwit~ lios mesmos e as med~tlas que !.iver tornado; e solicitando as tJUe dep~uderem daq w:J la autoridade;
; ", v residir o cun.:;urso dus caudidaLos aos lugares de teJII'IH'.'> utedieo e dcutisLa e do:; alfct·es plHtnuaceuticos;
ti", pl'ovídem:ia!' SIAH'e a su!Jsliluição ou compl'a de medi,·aJ!ll'!l[(l,; no .:;aso de tJUe traíu o arl. 5HG, n. :l;
!!", llWllthu· organiza!' pelo ahuoxariJe e al:isignar' um ba'
lauedu mensal das despezas evuntuaes tJUu se Jizerem e enviai-o com as re~pectivas contas ú Contadoria, de .:;onfonnidade
com o art. 52~;
1 o, enviar ú Iulendencia da JJriguda. até 31 de janeiro de
cada auuo, o tuappa g.:ml da carga e descarga lios mcdicumeutus, drugas. inslruutuntus .:;irurg1eos, utcusilios. moveis c outros artigos;
ll, remdlur·, dial'ianwul!', au mesmo .cumurandantc até ás
J1 lwras lia manhã. uma parLc sobre as occurrencias havidas
uos scrvi~:os a seu cat·go durante as ultimas :?. ! horas c um
IWlPPa do movimento do hospital;
14, nomear os medicos que tenham do funccionar como
peritos JJOS corpos de lielict.o, bem .:;omo o esct·ivão, e transmitUr ao commaudante da Brigada a primeira via desses doeurneulos, al'C~hivaudu a segunda via;
1:J, t·emdter Lam!Jem ao cummaudaute da Hl'igada, até ao
dia 10 de cada mez. uma relação das alterações occorridas com
os ofl'ic:iacs sob suas ordens c que não tenham sido publicadas
1~nt onlem do dia ou !Jolcl im da Brigada e bem assim as relarões dos officiaes !Jl'ac;as qUP. tiverem Tecebido medicamentos
da pltarmacia. afim de promover-se a indemnização de que
!rala o art. 123;
H, enviar oá Contadoria, lambem aLé ao dia 10 de cada mcz,
o lllappa de dist.ribuição de dietas e de gencros extraordinaJ·ios;
15. avisar o commandante da Brigada sempre que os forllerndore.'3 incorrerem em multa por falta de entrada de generos pedidos ou rejeitados;
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16. não pei:'mittie que soja eliminado da carga do hospital
oojocLo algum sem ordem do commandante da Brigada publicada em ordem do dia ou boletim, salvo os medicamentos e
·
drogas receitados pelos medicas o dentista;
1'7, solicitar do mesmo commandanto a descarga dos objectos que. tendo servido a doentes fallecidos de molestias contagiosas, forem queimados, por não ser possível desinfectal-os
convenientemente;
18, remetter ao commandantc da Brigada. para terem conveniente destino. as joias. dinheiro c objectos de valor dos
docntos que fallecel'em ou forem transferidos para outros hospitaes;
1u, rulH·icar os livros das diversas repartições do hospital,
menos o p1·oLocollo. assignaudo os respectivos termos;
20. velar pelo asseio e regularidade de toda a escripturação da repartição a seu cargo;
21. mandar organizar pelo almoxarife e assignar os pedidos dos artigos necessarios ao hospital e bem assim as guias
dos que houverem de ser recolhidos á Intondencia;
22. punir, de accôrdo com os arts. 2H n. 2. e 245, n. 2,
os officiaes e praças que sel'virem sob as suas ordens;
·
23, puiJliear, diariamente, um lJolellm contendo a nomeação
dos nJ'Jiciaes c praças escaladas va!'a quaesquer serviços e bem
assim as alterações. ordens ou recommendações que julgar convenientes a lJem do servil;o ou da disciplina;
z. 't, dar ao commandanto da guarda as insLrucções que lho
vertem:crem ~:ouyeuie.ntes ú disdplina e bôa urdem do hospital;
:2G. syndicar cuidadosamente e informar o commandante da
Brigada das faltas commettidas por officiaes ou praças que eslherem sob suas ordens, e que devam ser resolvidas por aquella
autoridade, sobretudo quando taes faltas forem noticiadas pela
imprensa;
26. providenciar. do conformidade com a tabella em vigor,
sobre a alimentação dos offieiaes de serviço no hospital;
27, apresentar, annualmontc, um relatorio circumstanciado
do estado do hospital, indicando todas as suas necessidadel! e
as medidas hygienicus que lhe parecerem convenientes :pão só
ao hospital como aos diversos quarteis, e bem assim as que
julgar ncccssarias em bem da economia do serviço; informando
sobre as molestias mais importantes havidas durante o anno
e o tratamento que mais tiver aproveitado, e juntando um mappa mosolgieo dos officiaes e praças que tiverem baixado ao
hospital. bem como quaesquer outros documentos que entender
do utilidade;
28. solicitar do commandante da Brigada a nomeação das
commissões neccssar ias para examinar os artigos inutilizados;
29, informar e encaminhar os requerimentos, queixas ou
representações apresentadas por officiaes e praças doentes ou
empregados no hospital;
30 remetter á Intcndencia até ao dia 8 de cada mez um
mapna' das alterações occonidas na earga do hospital durante
o mez anterior;
31. solicitar do commandante ·da Brigada autorização para
fazer comparecer á junta de saude o official ou praca que estiver doente no hospital e precisa ser submettido á inspecção~
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:::2. OI'lienar que no bospitai se proceda á autopsia. sempre
que .iulgar necessario, devendo prevenir o commandante da
Hrigada;
33, exigir dos medicos em serviço nos corpos as inforrnacões escriptas que julgar wnvenientes tl flt'gauizaçãu do n•latorio annual ou a qualquer outro fim;
31. providenciar para que os officiaes encarregadas de visif.~u· os doentes não encontrem tlifficuldades no desempenho
úessc dever;
a5, designar, mensalmente, um medico para visitar os oft'iciaes e pmças recolhidos ao Hospital de Alienados, o, semanalIIWIJiP, os que C'Stiverem em tmtamento em ltospitaes estranhos
ú Brigada. exigindo do mesmo medico informações a respeito
du Pstado em que encontrar os doentes;
36. propor as praças e os civis que devam ser empregados
IJHS di versas repa.rtições do hospital;
:n, fazer parte do conselho administmtivo da Brigada c
tla eommissão de que trata o art. 15, § 4•;
38, assignar as folhas de vencimentos dos officiaes do ser~ it.:u de Saude;
Art. G3i. Em falta ou impedimento do chefe, será nomeado
jJara sr.bstituil-o o medico fiscal.
00 FISCAL

,\ t·t. 032. Compef e ao fiscal do Serviço de Saudc:
l ". auxiliar o chefe em Lodos os serviços que a este' estão
d11 ef:lado em que encontrar os doente!";

2", observar c fazer cumpri!', fielmente, as oedcns t' insLrucções relativas ao serviço, tomando as providencias que
f'stivcrem em sua alçada. ou dirigindo-se ao chefe quando fõr
ucccssar·ia a intervenção deste;
3", fiscalizar o bom acondicionamento c conservação do
iustrumental cirur·gico. assim como dos medicamentos, drogas c utensilios;
4", velar por que sejam conservadas em boas condições
ltygienicas as diversas repartições do hospital. exigindo em
todas o maximo asseio;
1í", averiguar, escrupulosamento, a~ raltas attribuitlas a
ttfficiaes. praças ou civis empregados no hospital. afim de
vresl.at· ao chefe as devidail informações;
ü". assistir ú entrada Jos generos destinados á arrccadaç.ão, Jazendo-se acompanhar dos dous medicos encarregados
das eufermaTias. do medico de dia ao hospital e do almoxaI'ifc, com os quaes verificará a quantidade e qualidade dos
mesmos generos. rejeitando os que não estiverem nas condições do contracto e mandando lavrar no talão de vales quinzonacs o respectivo termo. que será por todos assignado;
7". verificar com os mesmos officiaes a quantidade e estado dos generos depositados na arrecadação que passarem
de uma para outra quinzena;
8", fiscalizar a entrega de todo o material a cargo do almoxarife. e bem assim dOs generos existentes na respectiva
arrecadação. quando o mesmo almoxarife tiver de ser substituído. fazendo-se acompanhar, neste ultimo serviço, dos offi~iaes a que se refere o n. 16 deste artigo;
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go, ter a seu cargo uma grade para abonar o numero de
dietas e rações que forem consumidas diariamente;
:10. verificar si as dietas e bem assim as refeições dos
officiaes de serviço são bem preparadas;
11. fiscalizar todo o serviço clinico e pharmaceutico;
12. verificar a causa do estrago de artigos pertencentes á
carga do hospital, quando disso receber parte. informar immediatamente o chefe. afim de que este solicite as providencias que no caso couberem;
:13, inspeccionar e rubricar os mappas de carga e descarga.
o de consumo de medicamentos, os de ·entradas e sabidas dos
generos para dietas e extraordinarios. as· livrancas pas!!adas
aos fornecedores. os vales a estes dirigidos, os vales :Qarciaes e geraes de dietas, as contas de todas as despezas feitas.
as relações dos officiaes e praças que. não estapdo em tratamento no hospital. receberem medicamentos da pharmacia,
as altas dos officiaes e praças, as papeletas dos enfermos em
tratamento no hOspital e bem assim quaesquer outros papeis
de cuja conferencia fôr encarregado;
14. fiscalizar o serviço de lavagem da roupa do hospital.
examinando e legalizando com a sua rubrica os respectivos
documentos;
:15, ex,aminar e rubricar as declarações feitas pelos pharmaceuticos nas receitas que tratarem de medicamentos não
fornecidos por não existirem na pharmacia, providenciando,
na ausencia do chefe. sobre a substituição ou compra dos medicamentos. no caso a que se refere o art. 642. n. 3;
:16, assignar e apr.esentar ao chefe o mappa geral do movimento diario das enfermarias, bem como o das praças empregadas no hospital;
i 7, velar por. que se conserve em dia ·e seja feita com
o devido asseio e de accôrdo com os modelos respectivos,
toda a escripturação das enfe·rmarias, almoxarifado e demais
dependencias do hospital;
18, rubricar as folhas e assignar o termo do livro do protocollo;
19, examinar e verificar, de accôrdo com o art. 571, os
medicamentos, drogas, vasilhame e instrumentos cirurgicos
remettidos ao hospital, fazendo lavrar um termo que, depois
de assignado pelos officiaes que fizerem parte da commissão,
ficará archivado;
20, fazer parte da junta de saude de que trata o artigo 567;
21, apresentar ao chefe, para dar-lhes o destino legal,
os objectos de valor e dinheiro deixados pelos officiaes e
praças que fallecerem ou forem transferidos para outros hospitaes;
22, verificar si são queimados ou desinfectados os objectos que serviram a doentes fallecidos de molestias contagiosas;
23, escalar o serviço diario que deva ser feito no hospital
pelos medicos e internos;
24, presidir á commissão de medicas que deve proceder
a corpo de delicto em officiaes e praças que baixarem ao
hospital com ferimentos ou outras lesões physicas causadas
por militares, ou em outros casos, quando fôr determinado,
devendo apresentar ao ehefe o referido documentü, em duas
Poder Executivo-1916- Vo!. I!.
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vias, dentro de 24 horas após a baixa do doente ou a expedição da ordem;
25, rubricar as relações do material e outros artigos forueeidos pelo almoxarifado ás diversas dependencias do hospital;
26, conf~rir as folhas de relações dos officiaes e praças
classificados no servi!;o de saude, e dos respectivos empregados civis, bem como os pedidos de fardamento para o pessoal do estado-menor, devendo visar as folhas dos civis e os
pedidos e relações referentes ás praças.
Art. 633. O fiscal do serviço de saude deverá residir,
sempre que fôr possível, nas proximidades do hospital.
Art. 634. Em suas faltas ou impedimentos, o fiscal do
serviço de saude será substituído pelo capitão-medico mais
nntigo.
DOS ENCARREGADOS DAS ENFERMARIAS

Al'l. 635. Ao medico encarregado da enfermaria inl'Ulllbe:
I", vis i lar, diariamente, os doentes da enfermaria, até ás

nov1J horas da manhã, repetindo a visita das ~eis horas da
fardo ús oito da noite, quando houver doentes graves;
~" . .Pxnminar cuidadosamente os doentes que entrarem
pa1·a a Pnfm·rnaria P, firmarlo o diagnostico, até tres dias
depois, PSercvcl-o na vapcleta, na qual irá notando as partieuhtt·idadcs que a molestia apresentar em sua marcha, bem
1·omu as dietas o rxtraordinarios que pr.escrever e mais es<'lare-eimcntos que julgar de utilidade;
3", solicitar do chefe do serviço de saude a nomeação de
medicos para conferencias, as quaes se reunirão sob a presitlencia do mesmo chefe,_ ou do medico fiscal:
0.) quando se apresentar á sua observação molestia r'evestida de caracter gTavc c que, ponha ·em risco a vida do
l1aeiente;
ú) todns as vezes que pam a enfermaria entrarem dol'nles em numero consideravPI e com symptomas que façam
recciar o des1mvolvimcnto de alguma moi-estia epidemica ou
<'nntagiosa;
t•) quando t.iv!'r de praticar alf.'(uma üperação importanI.P, prin!'ipaltm•nle si a indica1)ão para ella não fôr clara e
pnsi ti v a;
/1", participar ao chefe, por intermedio do fiscal, quando
lhe pal'rcel' que algum doente está soffrendo de molestia in<·uravcl, de alicnaçãü mental ou de enfermidade cujo tratal!JeHLu exija mudança de clima, afim de ser o doente, em
qualquer dos caso.:;, submettido á inspBcção da junta de saude,
por ordem do commandante da Brigada, a quem será comnnmieada v facto;
5'-, 1an~a1· na papeleta de' cada doente, por occasião da
visita, as prescripções por extenso e b modo de applicação
<los rPmedios, transcrevendo tudo depois no livro de receituario, que enviará á pharmacia;
ü", escrever, egualnwnte por extenso, o numero rlc vezes
e o modo por que deverão ser ministrados os remedios;
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7•, dar alta aos officiaes ou praças que se restabelece..
rem, tiverem de ser transferidos para outro hospital, ou falleÍlerem, declarando na papeleta o motivo da alta, com data
e assignatura, e mencionando, quando se ti·atar de fallecimento, a hora em que houver occonido;
8°, passar o atteslado de obilo dos doentes que falleoorem na enfermaria;
go, assignar as altas e nellas mencionar os dias de soooot .
riment~ do doente no hospital;
10, notar lil& alta do official ou praca que deva convalescer o numEti"o de dias precisos, afim dt) que possa ser
observada a convalescença no corpo respectivo, nio podendo, entretanto, conceder mais de quatro dias;
11, comparecer ás sessões da junta de saude, quando della
fOr membro;
12, proceder á autopsia, em presença do chefe ou dos medicos por este de.sisnados, sempre que o diagnostico tiver sido
duvidoso, ou, quando, por qualquer motivo, se tornar necessaria
·
ou fOr determinada;
13, manter em completo asseio e bOa ordem a enfermaria
a seq. cargo;
14, conferir e rubricar os vales diarios de dietas para os
doentes da enfermaria;
15, velar IJQr que a escripturação da enfermaria se conserve em dia e seja feita de conformidade com' os mOdelos
adoptados na Brigada;
16, apresentar diariame:nte ao medico fiscal o mappa do
movimento de doentes na enfermaria;
17, comparecer ao gabinete do chefe sempre que tiv~r
alta da sua enfermaria algum official ou praça, afim de registrar no livro proprio a respectiva molestia;
18, informar e encaminhar os requerimentos de licen«;a
apresentados pelos officiaes ou praças doentes na enfe.rmaria,
declarando na informação a molestia de que estes estiverem
acommettidos;
f 9, examinar e rubricar os recibos de roupas passados
pelo enfermeiro ao enfermeiro-mór e bem assim a relação,
fornecida pelo almoxarife, dos moveis, utensilios e outros artigoos a cargo da enfermaria;
20, dar parte ao fiscal, quando se estragar ou extraviar
algum artigo pertencente á carga da enfermaria, prestando
·
os esclarecimentos necessarios;
21, fazer parte da commissão de que tratam os ns. 6, 7
e 8 do art. 632;
22, fazer, quando fôr o encarregado da ,enfermaria de
eirurgia, os curativos que não puderem ou não deverem ser
confiados aos enfermeiros;
23, apre,sentar ao chefe por intermedio do fiscal; até ao
dia fO de janeiro de cada anno, o relatorio circumstanciado
das occurrrencias havidas na enfermaria durante o anno anterior.
,
Art. 636. O medico encarregado da enfermaria de cirurgia terá a seu cargo o material eirurgico discriminado em
uma relação assignada pelo almoxarife e rubricada pelo fis-.
cal, e zelará, cuidadosamente, a sua conservação.
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Art. 637. Os medicos encarregados das enfermarias
serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, p~los medicos que o commandante da Brigada nomear sobre proposta
do chefe.
DOS PHARMACEUTICOS

Art. 638. Ao capitão pharmaceutico incumbe:
1o, dirigir tüdos os trabalhos na pharmacia e fiscalizar
ü serviço dos seus subordinados, dando parte das faltas que
estes commetterem;
2", velar pela guarda e conservação de todo o material
da pharmacia, sendo responsavel pelos extravios ou estragos
que se derem por descuido ou negligencia;
3°, submetter á rubrica do medico fiscal todas as r·eceitas
avulsas que forem aviadas, as quaes deverão ser numeradas e
organizadas em cadernos mensaes que ficarão archivados;
4", designar os servir.:os que devem ser feitos na pbarmacia pelos officiaes pharmaceuticos e pelos praticos, respeitando o horario e ordens em vigor, que não poderão ser alterados sem scicncia do chefe do serviço de saude e· approvação do cornmandante da Brigada;
5", receber do alrnoxarife a relaç.ão, visada pelo fiscal,
de todas as drogas, medicamentos .e utensilios, furnooidos
para o supprimento da plmrmacia, organizando, mensalmente,
de accôrdo com os modelüs adaptados, um mappa das drogas
e medicamentos consumidos:
6°, fazer pedido, por intermedio do almoxarife, de tudo
quanto se tornar necessario ao supprimento da pharmacia;
7", organizar n apresentar tambem ao medico fisca~, até
ao dia 8 de cada mez, relação nominal, por corpos, dos officiaes e praças, a quem a pharmacia houver fornecido medicamentos, de conformidadn com o art. 123, mencionando a
importancia dos mesmos e do respectivo vasilhame;
8°, examinar e verificar. com o fiscal do serviço e medico
de dia ao hospital, os medicamentos, drogas e utensilios remetJidos para a pharmacia:
!J", dar parte ao medico fiscal, sempre que se estragar
qualquer artigo a seu cargo, explicando a causa do estrago;
1O, proceder ás analyses qualitativas e quantitativas das
substancias, cujo exame fôr determinado, para o que haverá
na pharmacia os apparelhos c reagentes de mais commum
applicação;
11, fornecer ao chefr, att\ ao dia 10 de janeiro de cada
anuo, por intermedio do fiscal, os dados que fôrem necessarios á elaboração do respectivo relatorio annual.
Art. 639. Os pharmaceuticos não poderão possuir pharmacia em seu ou alheio nome.
Art. 640. Os pharmaceuticos devem residir no quartel
central ou em suas proximidades.
DO PIIAfiMACEUTICO DE DIA

Art. 6H . O serviço de dia á pharmacia será feito pelos
subalternos pharmaceuticos.
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Art. 642. Ao pharmaceutico de dia incumbe:
i", aviar, com promptidão e o maximo cuidado, todo o
receituario constante düs livros respectivos ou de folhas avul~
sas assignadas pelos medicas da Brigada;
2", não substituir por outro o medicamento prescripto,
ainda que este não exista na pharmacia, nem alterar sua
quantidade, quando esta lhe parecer exaggerada, cumprindolhe, neste caso, consultar o chefe ou -fiscal do serviço ou, na
ausencia destes, o medico de dia ao hospital, e despachar ou
não a reoeita, conforme a declaracão que nella fizer o medico
consultado, prevenindo, na segunda hypothese, o facultativo
que houver passado a receita, a qual juntará á sua parte
diaria;
3", declarar por baixo do receituario, com data e assignatura, quandü houver ·falta do medicamento pedido para os
doentes do hospital, que deixa por esse motivo de aviar a
formula; procedendo do mesmo modo, quando se tratar de
receita avulsa, que serf apresentada ao chefe ou fiscal para
resolver sobre a substituição dos medicamentos, quando isto
fôr possível, ou ordenar a compra em casos urgentes;
4", não entregar artigo algum da \Pharmacia sinão á
vista de document,__~ devidamente legalizado;
5", fazer o desdobramento das formulas aviadas durante
o seu servi co para a devida escripturação;
6", pernoitar no hospital, ou em sua residencia, si esta
fôr no quartel central;
7", dirigir ao medico fiscal uma parte das occurrencias
havidas nas suas 24 horas de servi co.
Art. 643. O pharmaceutico de servico fará as suas re...
feições no hospital, caso não more no quartel oontral.
DO DEN'I'ISTA E RESPECTIVO GABINETE

Art. 6H. Ao tenente dentista cumpre:
i", executar cuidadosamente os trabalhos de obturacão
e prothese dentaria que lhe forem solicitados pelos officiaes,
pracas e suas famílias;
2", manter em rigoroso asseio o respectivo gabinete e o
instrumental cirurgicü a seu cargo;
3", registrar em livro proprio os nomes, postos e corpos
de todos os officiaes e pracas submettidos a tratamento, bem
como os nomes das pessoas de suas familiás;
4", communicar ao major fiscal as occurrencias que se
derem nü gabinete dentario e a respeito das quaes haja necessidade de qualquer providencia;
5", participar tambem ao fiscal quando notar que alguma
praça tem necessidade dos cuidados medicas ou de ser internada no hospital;
6", dar ainda conhecimento ao fiscal dos dias de convalescenca que devam ser concedidos aos officiaes e praças a
quem houver tratado, não podendo, entretanto, prescrever
mais de quatro dias;
7", lançar, diariamente, no livro do receituario todos os
medicamentos que prescreV'er, apresentando, mensalmente, ao
:!'isca! uma relação do respectivü consumo;
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Ro, apresentar, até ao dia 10 de janeiro de cada anno,
por intermedio do fiseal, relataria circumstanciadú dos trabalhos effectuad<>s no anno anterior, fa11:endo-o acompanhar
dn respectivo mappa estatístico;
9°, conservar em seu poder a relação dos instrumentos
e todos os demais artigos dietribuid<>s ao gabinete, conferindo-a, mensàlmente, no almoxarifado;
1O, remetter ao fiscal o orçamento dos trabalhos de prothese dentaria, obturaoõe!!l a ouro, platina e esmalte, solieit.adoR p.elos officiaes e pracas, afim tje ser autorizada a
despeza pel<> commandante da Brigada e ordenada a reap~
1\1 iva indemnização;
Art. G45. As obturJlÇões a ouro ou esmalte e os trabalhos de prothese dentaria. serão pagos pelos officiaes e praças que os pedirem, na fórma do art. 123 e á vista do orr~.amento
feito Jlelo dentista, que o Msignará com o interessado.
Art. 0-íti. O serviço de conservação do material cirurgico
e asseiü do gabinete odontologico ficarão a cargo de uma
p.1·a..:a ou de nrn servente civil.
Art. 647. O gabinete odontologico será provido de todo
o instrum~mtal necessario ú clinica cirurgica dentaria, fornecendo gratuitamente aos officiaes e praças ou pessoas de
suas famílias, sómfmt.e o material para as obturaqões a massa
e a granito.
DOS IN'I'ERNOS

Art. 648. Aos internos incumbe:
1•, ohf'tervar com a maxima regularidade todas as ordens
e instrucções que receberem do chefe, fiscal e medioos, com
rrlação ao serviço do hospital;
2", auxiliar o medico de dia ao hospital sempre que isto
fôr reclamado, para o que será escalado um d~lles, que,
durante as 24 horas de serviço, não poderá, sob pretexto algum, afastar-se d<> hospital.
Art. 649. O interno de dia ao hospital entrará de serviço
á hora que o eommandante da Brigada fixar.
DO MEDICO DE DIA AO HOSPITAL

Art. 650. O serviço de dia ao hospital será feito pelos
medieos da Brigad&, com excepção do chefe e fiscal.
Art. 651. Compete ao medico de dia:
i"; observar escrupulosamente as ordens geraes e as
instrucções do chefe na parte medica;
2•. receber os doentes que baixarem ao hospital-;designarlhes a enfermaria. em que devam ficar, administrar-lhes os
medicamentos que o seu estado reclam.ar e marcar-lhes a
dieta que for mais conveniente;
3o, prestar, no interYallo das visitas dos medicos encarregados das enfermarias, os soccorros de que necessitarem os
doentes a quem scdn-eyierem accidentes·; e observar aquelles
.Que lhe forem recommendados pelos mesmos medieos. po-
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dendo modificar o tntamento; segundo as indicações, mas explicando na papeleta o motivo dessa alteraA;ão;
''"· fazer pj9.rbe, como perito ou escrivão-; da commissão
que tiver de proceder a corpo de delictJo nos officiaes ou pracas que baixarem ao hospital em eonsequencia de ferimentos
ou quaesquer outras lesões physicas;
5•, verificar os obitos que occorrerem n,a a.usencia dos
medicos ·encarregados das enfermarias, mencionando na
parte diaria a molestia que determinou a morte; e o dia e
hora do fallecimento, mandando dcsinfectar a enfermaria,
quando julgar necessario, e apressando-se em communicar o
facto aos mesmos medicos, para que estes possam, em tempo,
passar o attestado e fazer as devidas declarações na pape~
leta;
6•, mandar queimar em sua presença; quando não possam ser convenientemente desinfectadosc; os objectos qpe
tiverem servido a doentes atacados de molestias contagiosas·;
fazendo menção dos mesmos objectos na sua parte diarla;
7•, fazer ou auxiliar, quando determinado pelo chefe; a
autopsia de doente fallecido fóra do hospital sem assistencia
medicai si o cadaver houver sido removido {Iara o mesmo estabelecimento. e assistir ás autopsias praticadas no estabelecimento pelos medicos-lcgistas, nos casos de perícia medicoleg~l;

S··, passar os attestados dos obitos que oecorrerem nas
· circumstancias do numero antecedente; salvo quando se proceder á autopsia e nesta figura:r sómente como simples auxiliar;
9•. observar si os medicamentos são convenienfJemente
administrados·; dando aos enfermeiros os necessarios esclarecimentos todas as vezes que oelles tiverem duvidas;
10, não se· afastar do hospital. sob pretexto algum-; nem
delle se retirar emquanto não for substituído; salvo em
casos urgentes, e sempre por determinação das autoridades
da Brigada. assumind(); cntii(); a direccão do servico o interno de dia;
11, examinar e v>erifica:r. 'em companhia do medico fiscal e do pharmaceutico; o vasilhame; medicamentos -e drogas recebidas no hospital para. a pharmacia, e; com o mesmo
fiscal e o mPdico encarregado da enfermaria de cirurgia, os
instrumentos que a esta forem destinados;
12, responder perante o chefe-; durante as 24 horas em
qne estiver de serviÇ(}; pela limp·eza; boa ordem e regularidade do serviço do hospital e sua.s dependencias;
13. inspeccionar o st?rYiço do.s empregad'08 do hospital e
especialmente do enfermeiro-mór, enfermeirhs e ajudantes
·
,
destes;
t4. mencionar na parte diaria os nomes e corpos dos officiaes e praças qup tiverem alta. por qualquer motivo, e dos
que baixarem ao h:ospital;
15.; reclam'lr immediatamente dos corpos as baixas quando
não tiverem acompanhados os doentes TemetUdos para o
hospital;
16, verificar si as dietas são bem preparadas e fiscaU7.ar a sua distribuiclio;
17, apresentar ao chefe e ao fiscal. na presenoa do almoxarife; ,a amostra das refeições destinadas aos doentes e
officiaes de serviço;
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18, fazer parte da c.ommissão encarregada do exame e
verificação dos generos que entrarem para a .arrecadação e
dos que passarem de um para outro almoxarife ou de uma
para outr.a quinzena-, e verificar. com o almoxarife e auxiliadu pelo cozinhero, a qualidade e quantidade dos que
são recebidos, diariamente, dos fornecedores e dos que devem
sah'ir da arrecadação para a cozinha, de conformidade CÜ'lll
o mappa que rubri~r;
19. rubricar as declaracões feitas pelo enfermeiro-mór
na baix.a dos doentes que trouxerem dinheiru-; objectos de
valor ou qua•esquer outros artigos que não estejam mencionados nu inventario;
20, substituir o encarregado da enfermaria, si este não
compareeer para a visita até á hora determinada, o que mencionará na sua parte diaria;
. 21, providenciar na ausencia do chefe e fis·cal sobre os
casos urgentes. tendo o cuidado de não infringir .as ordens
geraes e instruc.ções em vigor;
22; attender ás consultas medicas que lhe forem feitas
pelos .afficiaes ou praças e suas famílias;
23. apresent.ar ao medico fiscal-, uma hora depois de ter
sido substituído; uma parte circumstanciada de tudo quanto
tiver occorrido no hospital durante o seu serviço.
Art. 652. O medico de dia au hospital terá por este as
refeições e entrará de serviço á hor.a que for fixada pelo
commandante da Brigada.
DOS MEDICOS EM SERVIÇO NOS CORPuS

Art. 653. O medico em serviço. no corpo observará escrupulusamente todas as ordens geraes e instruccões referentes ao serviço de saude e as do comm.,andante do corpo na
parte disciplinar e administrativa.
Art. 654. Incumbe ainda ao medico em serviço no corpo:
1°, comparecer, das 6 ás !) horas da manhã, no respectivo
quartrl, para examinar as praças que lhe forem apresentadas,
d:Pcl.arando no livru competente os nomes; gradurucões e companhias -ou esquadrões das que baixarem ao hospital; e bem
assim as molestias de que se acharem affec4adas. quando
forem de facil dignostico, - declaração que tambem consignará nas baix.as. as quaes aiSsignará;
2°, acudir promptamente aos chamados d;ll.s estações ou
postos guarnecidos pelo corpo. em que servir, e tomar a s1-;
com a maior solicitude, a prestação de serviços :medicos a
officiaes e pr.aças da mesma unidade; bem como ás resp·ectivas 1'amilLas;· já attendendo. diariamente; no quartel, ás
suas consultas . .iá comparec,endo nos seus domicílios, quando
isso lhe for solicitado ou convier ao tr.atamento já encetado;
3", visitar. na mesma occasião, as prisões e outras dependencias do quartel, mencionando, no respectivo livro, o
estado em que as encontrar, e as medidas que, a bem da hy·
giene, lhe pareçam convenientes;
4"; fazer parte da ,com missão encarregad,a de IC:x:aminar
a qualidade e quantidade dos g~neros alimentícios que entrarem para .a respectiva arrecadação, e bem assim dos que
passarem de uma para outra quinzena;
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5·•, examinar, sempre que puder, pelo menos, uma das
refeições desHn.adas ás praças do corpo, dando parte dos defeitos que encontrar no seu preparo;
6•; submetter á consideração do commandante do corpo;
por intermedio do major fiscal, qultlquer providencia que
Julgar necessaria, a bem da saude ~eral das pracas;
7•., inspeccionar os officiaes que derem parte de doente;
declarando por escripto si encontrou ou não molestia, e, no
caso affirmativo, qual o diagnosti,co;
participar imanediatamente ao major fiscal; quando
verificar que alguma P·Iiaca simula doenca; alfim de que; informado o commandante do corpo, seja a praca devidamente
punida;
9•·; mencionar no livro de visitas; na primeira OP'POrtunidatle; os nomes dos officiaes ou pracas que baixarem ao
hospital extrao.rdinariamente;
10; marchj3.r sempre com o corpo em qualquer formatura;
11-; conservar-se no quartel quando todo o corpo estiver
de promptidão;
1'2, vaccinar contra a varíola todos os individuas que se
alistarem no corpo e que não julgar isentos dessa molestifl,;
13, proc.eder, uma vez por anno, á revaccinação antivariolica nas praca:.s do corpo que não lhe Jll!lrecevem iffilmunes;
14, participar, sem ·perda de tempo, ao commandante do
corpo e ao chefe do serviço de saude, o apparecimento, no
quartel. de qualquer rnolestia epidemica, ou imminencia
della. tomando desde logo as providencias que estiverem ao
seu alcance, afim de impedir a propagpç.ão;
15; requisitail"; por intermedio do commandante do corpo;
a inspecção de saude de qualquer praça que lhe pareça soffrer de molestia incuravel ou defeito physico qili!e a torne incapaz do serviço da Brigada;
16. visiípr, nos dias designados pel:o commandante; as
estações e postos policiaes guarnecidos por pessoal do corpo,
aconselhando as ffiledidas hygienicas que julgar necessarias e
solicitando !US que dependerem de autoridade superior;
17. cit,ar no livro de visitas os nomes e as companhias ou
esquadrões das praças que, acommettidas de .molestias ligeir,as, precisarem de dispensa do servico;
18, dirigir quaesquer serviços de desinfeccão que sejam
necessarios no quart~l do corpo;
1'9; passar o attestado de obito do official ou praça que
fallecer fóra do hospitp! sem assistencia medica, e, quando
isso não lhe for possível; requisitar a reinocão do cadaver
para aquelle estabe1ecimento, afim de alli fazer-se iU autopsia;
20; deixar dito em sua residencia; quando sahir, o logpr
para onde fôr, afim de ser facilmente encontrado em casos
extraordinarios.

s·,

DO

AL"\lOXARIFE

Do

HOSPITAL

. Art. 655. Sobre propost.a do chefe do servico de saude; o
commandante da Brigada nomeará, por tempo indeterminado,
um official subalterno; para servir de almoxarife do hosp·i4al.
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Art. 656. Ao almoxarife do hospital incumbe:
1•, ter a seu cargo a escripturação de todo o material;

inclusive os instrumentos cirurgicos, drogas e medicamentos
destinados ao hospital;
2", oommandar o estado-menor, exercendo na parte applicawL as attribuiç.ões Mnferidas pelo art. 652; aos com_
'lllj8ndantes de esquadrões ou companhias;
3", organizar as folhas de vencimentos dos officiaes e
empregados civis, bem oomo as relações de vencimentos das
praças, assignando as dos civis e das praças, que serão conferidas pelo major fiscal; e submettendo a dos officiaes. por
intermedio dessa autoridade, á assignja.tura do tenentJecoronel chefe;
/1", receber, na Contadoria, a importancia liquida das
folhas e r•elações refel'idas no num!lro precedente, as quaes
deverão ser rupresentadas ao fiscal do servico de saud·e no
dia 1 de cada mez, e fazer o devido pagamento;
5", fa7:er, com antecedencia, no fim de cada quinzena, os
vales dos gfmeros nece;;sarios ao hospital, nos 15 dias seguintes, tomando para base dos seus ralculos o consumo da quinzena anterior;
6". orgjanizar tambem os vales dirurios dos generos qu•e não
puderem ser fornecidos quinzenalmente;
7", comprar no mercado os generos que não forem, em
tempo, apresentados pelos fornecedores:
8"; faz·er retira:r todos os dias da arrecadação, com o auxilio do cozinheiro e em presenc,a do medico de dia ao hQspital; os generos destinados á alimentação dos doentes e officiaes de serviço, entregando, nessa occasião, ao mesmo medico o ma.ppa respectivo, afim de ser e!le rubricado;
9". .apresentar ao medico de dia ao hospital e com elle
ao fiscal e chefe do servico de saude, a amostra das refeições destinadas aos doentes e officiaes de serviço;
10, exercer a m.axima vigilancia no sentido de impedir
que se desencaminhem os generos sabidos da arrecadação
para consumo do hospital;
11, entregar, até ao dia 8 de cada mez, os papeis relativos
á alimentacã!u dos doentes e officiaes de serviço no hoõ·pital;
12. organizar e apresentar ao chefe para assignar, os
pedido de todos os artigos necessarios ao hospital;
18. providenciar para que sejam mantidos em riS"oruso
asseio O!" utcnsilios e todaõ· as dependencia~ da repartição a
seu cargo;
14, fiscalizar o bom funccionamento dos medidores de
gaz e dectricidade. forneenndo ao encarregado da Sl'cção de
eledrir.idade c illuminação os esclarecimentos e dados que
fOrem precisos;
15, organizar e registrar, no livro respectivo, o mappa das
entrada::; e sahidas de todos os artigos pertf>ncenf.(>.S ao hospital;
.
16. entre~ar ao chPf'e, por intermedio elo fiscal. até 20
de janeiro. o mappa da carga geral do ho~pital, especifican_do
as car~Jas c deseaegas feitas durante o ann 0 findo e regi·s.- ·
trando esse mappa no livro para isso de·~tinado;
17, extrahir e conservar até á conferencia du mappa annual de carga c descarga, cópia das ordens· do dia ou boletins
da nrigada que se ref,erirem a carga10 ou descargas de artigos
em qualquer das repartições do hospital;
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:l8. fazer e apref-entar ao chefe, p.ur intermedio do fiscal,
o balancete da despeza geral mensalmente feita pelo hospital,
conforme sua~ especialidades, devendo tal balancete ser acompanhado dos documentos jtH:•tifi.cativos da despeza, cujM contas deve conferir para serem <enviadas á Contadoria até ao dia
iO de eada mez em re~gate do documento a que se refere o
art. 52i:!;
Hl, escripturar, c.om o devido cuidado e de accôrdo com
os respectivo~:· modelos, todos os livros e taloos a seu car~o;
20, organizar o pret da~ gratificações para o cozinheiro
do hospital e seu ajudante, quando est.es forem praças, receber a importancia respectiva e fazer o devido pagamento;
21, dar parte eE·cripta, quando tomar posse do Jogar, do
estado em que encontrar o~ artigos que lhe forem entregues;
22, não entregar artigo algum confiado á sua guarda
sinãio ú vista de documento devidamente legalizado;
23. fazer parte da commissão encarregada de examinar
a qualidade e quantidade doil generos. remettidos para a arrecadação·, as~im como dos que passarem de uma para outra
quinzena ou de um para outro mez;
21. examinar e verificar, com o medico de dia ao hospital -'l auxiliado pelo cozinheiro, a qualidade e quantidade
dos generos recebidos, diariamente, dos fornecedores e dos
uue sahirem da arrecadação para a cozinha;
25, communicar,, por escripto, ao medico fiscal, sempre
que forem ·extraviados ou estragados artigos _g.U.e pertençam
á sua carga, informando sobre as causas d~ mesmos· extravios ou estragos e indicando os respoasaveis, quando os
houver;
26, entregar aos encarregados das diversas repartiç~
do hospital uma relação, rubricada pelo fi!!'eal, de todos os
artigos que lhe·~ tenham sido fornecidos, conferindo eesa relação quando os mesmos encarregados forem substituídos, ou,
em outras occasiões, si assim fôr necessario;
27. organizar e submetter á assignatura do chefe, depoi&
de examinado pelo fiscal, até ao dia 8 de cada mez, um mappa
das alterações occorridas na carga do hospital durante o mez
anterior:
28, tratar dos enterros dO:E· doentes que fallecerem;
29. fiscalizar o servico dos motore~~ que funccionarem
·no hospital, e bem assim o consumo de combuE·tivel;
30, estar presente á contagem da roupa Puja dó hospital
e á organização do competente rói, no qual lançará o seu
confere, assistindo tambem ao recebimento da mesma roupa,
quando, limpa, fôr apresentada pelo contractante;
31. dirigir o serviço de distribuição de dietas aos doentes;
32. conservar sempre em seu poder as chsves da arrecadação;
33, deseóntar integralmente dos vencimentos dos officiaes
do Serviço de ~aude. por ocr,asiM do pagamento, a importancia das refeições que tenham pedido ao almóxarifado, recolhendo o dinheiro á Contadoria com uma guia assigrt.;lda pelo
chefe:
34, fornecer ao chefe, por intermedio do fiscal, até ao dia
10 de janfliro de cada anno, os dados que forem precisos á
elnbor·ação do respectivo relatorio annual.
.
•A. rt. 657. Para auxiliai o no serviço e especialmente na
guarda e conservação do material, o almoxarife terá o enfer-
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meiro-mór e um 2" sat·gento, servindo, aquelie, de fiel e,
este, de escripturario.
Art. 658. O almoxarife do hospital fica immediatamente
subordinado ao chefe e fiseal ·do Serviçl! de Saude, dos quae·s
receberá todas as ot·dens relativas ús suas obrigações.
·
D:J ·J

0

SARGENTO AHCHIVISTA

Art. 61>9. O 1" saegntú archivista terá as mesmas attribuições do archivista da Bt·igada, de que tratam ús arts. 411)
e 417.
Dê! 1° SAHGENTO ESCHIPTUHARIO DA PHAR.:.vl'ACIA

Art. 660. O 1" sargento escripturario da pharmacia terá
a: seu cargo todo o serviço de esceipturação dessa repartição,
sob a immediata fiscalização do respectivú caoitão p·harmaceutico.
DOS SEflUNDOS S:\IIGEN'l'OS ESf!RIP'I'UHARIOS

Art. 661 . A escripturação da secretaria do Serviço de
Saude, das enfermarias e do almoxaeifado, ficará a cargo dos
segundos sargentCis eseriptuearios.
Art. H6:l. Aos segundos sargentos escripturat'i•B incumbe:
1•, ter a seu cm·go e conservar em dia a escripturação de
todos vs livros da chefia do Serviço de Saude e enfermarias,
inclusive o de entrarias c sahidas de doentes. cujas molestias,
entretantl!, serão nelle registradas pelos medieos encarl'egados
das enfermarias;
2", organizar os mappas e r-elações que devam ser fornecidas, bem como quaesquer outros papeis que forem exigidos
pio chefe;
3". fazer expedi I' toda a corresponctent~ 1a;
4", emmaçar P- rotular convenientemente todos os papeis
que devam ser archivados;
5", velar pela guarda e conservação dos livros e documentos a. seu cargo, não os confiando a pessoa alguma sem autorização e recibo de quem os pedir, devendo examinai-os logo
que sejam restituídos, afim de poder informar ao chefe, quando
verificar que não se acham no Pstado em que fúram entregues;
6", ter a sen cargo a relação dos artigos distribuídos ás
reparticõPs .
DO

ENFER.MEIRO-MÜI<

Art. 663. O cargo de enfermeiro-mór será
pM um J • sargento de reconhecida idoneidade.

exercido

Art. 66 L Incumbe ao enfermeiro-mór:
1•, dirigir os enfermein:·s e seus ajudantes e obrigai-os
ao e:xacto cumprimento dos seus deveres;
2", arrecadar e escriptut·ar· no livro prt}prio o fardamento
e tudo mais que pertence:· aos doente~ que e!ltra~em p~ra o
h!ospital, mencionando no verso da bmxa: o dmheirO, JOlas e
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mais objectos que ó doente trouxer cnmsigo e não tivet'em sido
incluídos no inventario, sendo essa declaracão rubricada pelo
medieo de dia au hospital e lida em voz alta ao doente;
3•, restituir, mediante r·ecibo passado no livru competente
ou declaração firmada por duas testemunhas, quando alguma
praça não puder escrever, tudo quanto pertencer aos doentes,
que. restabelecidos, obtiverem alta; tendó igual ,procedimento
com os que forem removidos para outro hospital, si para tal
receber ordem do chefe, levando neste caso o recibó ou declaração á rubrica do medico fiscal;
4•, entregar ao medico fiscal para terem o destino conveniente todos os objectos e dinheiro deixados pelos doentes
fallecidos ou removidos para outros hospitaes. salvo o disposto
na segunda parte do numero precedente, fazendo no livro de
registro a necessaria declaração, que será peló mesmo medico
rubricada;
5•, receber do almoxarife a roupa necessaria aó serviço
das enfermarias, passando o competente recibo, que será rubricado pelo mesmo fiscal;
6•, entregar aos enfermeiros, mediante recibo rubricado
pelo medieú encarregado da respectiva enfermaria. a roupa
de que cada uma precisar;
7•, assistir Cóm os enfermeiros e ajudantes destes ás visitas dos faeultativos. quando outro serviço não o inhiba disso;
8", fazer os vales geraes das dietas e extraordinarios assim como das rações de etapa para os ófficiaes de serviço,
apresentando-os, antes de entregal-ús ao almoxarife, ao medico fiscal. para set·em conferidos e rubricados;
9•, organizai· e apresentar ao medico fiscal, para ser por
este conferido e assignado, o mappa geral do movimento tias
enfermarias;
10, entregar ao sargento encarregado do expediente as
papeletas dos officiaes e praças .que tiverem de sahir do hospital, afim de serem archivadas, depois de passadas as respectivas altas;
11, assignar nas altas o inventario do fardamento e objectos que pertencerem aos officiaes e praças;
12, auxiliar o serviço de distribuição de dietas;
13, responder pela regularidade do curativo dos doentes;
H. não sahir e nem consentir que o façam ús seus subordinados, sem prévia licença do medico de dia;
15, providenciar sobre a substituição do enfermeiro que
obtiver licença para sahir do hospital;
16, nomear por escaLa. diariamente, um enfermeiro ou
ajudante deste. para ficar ás ordens do medico ~ dia e auxiliar a policia do estabelecimento;
17; nomea'l", tambem diariament.e, por escala. dous quart.t>s
de vigilantes compostos de um enfermeiro ou ajudante e um
servente. para velarem nas enfermarias das 10 horas da noite
ás 6 da manhã e prestarem aol'l doentes os serviç,os de que
e!<tes necessitarem;
18, encher as papeletas de accôrdo com as baixas. entregando estas ao encarregado do expediente para serem archivadas;
19, contar, em presença do almoxarife, a roupa suja do
hospital e organizar o competente rol, que, depois de receber
o confere do mesmo almoxarife e a rubrica do medico fiscai,
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entregará, com a roupa, ao contractante da lavagem, de quem
exigirá recibo, passado no talão rtJspectivo; e receber depois,
ainda com o almoxarife, a roupa limpa, que deverá conferir
pelo rol;
20, fiscalizar com assiduidade todos os servieos de seus
subordmados. dando parte das omissões ou faltas que observar.
Art. 665. O enfermeiro-mór será responsavel não só
pelo extravio .ou estrago dos artigos que estiverem a seu
cargo, Si tsto succeder por descuido seu, como tambem p&las
faltas commettidas pelos seus subordinados, das quaes souber
e não der parte.
UOB ENFERMEIRoS E SEUS AJUDAINTES

Art. 666. Cada enfermaria. do hospital terá um enfermeiro, que será um civil contractado ou uma praça habilitada.
Art. GGi. Ao enfermeiro íncumbe:
1"; l'eceher e accommodar convenienbemenw os doentes que
entrarem par·a a sua enfermaria, fornecendo-lhes a roupa do
hospital ua oecasião em que o eni'ermeiro-mór arrecada,r 0
fardamento e ob,jectos pertencentes aos mesmos doentes;
2". tu:umpanhat• o medico encarregado da enfermaria durante as visitas diaria.s.
tomando nota dos medicamentos
preseriptns. para applical-os pontualmente ás horas marcadas;
;v·. fazer os cm·ativos que pelos facultativos ou pelo enfermeil'o-mór forem ordenados;
·1", ul')l,aui:~at· o vale diario de dietas de sua enfermaria e
eHI.t't•gal--tJ an t·lll't•rnH'it'o-môr. d1~pois de rubricado pelo
IeS[ll'i'! iHl lllí'dit·l~;
'::i", api'L'St•nlar ao medico encarregado da enfermaria o
rHappa dia do do movimentto de doentes.
G". remelter para a estufa o colchão e a roupa de cama.
logo que fllllecer algum doente e o cadaver for removido para
0 respectivo deposito. fazendo queimar o colchão. caso não
possa sct· desinfectado. em presenca do medico de dia, si
houver servido a doente de molestia contagiosa;
'i", recclwt· do cnfermeiro-mór, passando o competente reeibo, a roupa Ilf:'~t·s~:n·ia ao serviço ela enfermaria, ficando por
e !la responsavc I;
8". distribuir as dietas aus doentes:
9", não permittir que entrem na enfermaria praças ou
paizanos sem licença do medico de dia;
·
10. impedir que os doentes recebam. sem p.rescripções
medieas. alilllenlos ou bebidas alcoolicas de qualquer esp.ecie;
11. não snhir do hospital sem licença do medico de dia.
vrenedendo infoJ·maç.ão do enfermeiro-mór;
12. respondet· pelo estado e conservaç:to dos artigos que
f~stiverem sob sua guarda. bem como por qualquer irregularidade observada no serviço que lhe incumbe.
Art. 668. Os ajudantes de enfermeiros. que serão tambem eivis cunlractados ou praças com as necessarias habilitações. auxiliarão os enfermeiros em todos os serviços que a
E'Stos ineurntwm. devendo. ainda. substltuil-os nas suas faltaR ou itnw~clintefllos.

Art.. Gü\J. Quaudo. de aecôrdo com o art. 679. os enfet•meiros e os ajudantes de enfermeiros forem empregados civis,
a uns e outros competirão, respectivamente. as graduaeões de
2" sargento e cabo de esquadra.
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DO COZINHEIRO DO HOSPITAL E BBU AJUDANft

Art. 670. O cozinheiro do hospital e seu ajudante &erio
oivis contractados devidamente habilitados;
Art. 671. Ao wzinheiro do hospital cumpre:
. 1•, receber, diariamente, do almoxarife os generos necessarios á alimentação dos doentes e officiaes de servioo;
2•, preparar a comida com esm6J!O, asseio e pontualidade;
3•, velar por que não sejam desencaminhados os generos
ou comedorias confiados á sua guarda;
4•, conservar convenientemente resguardados os alimentos que. por qualquer motivo, não forem distribuídos ás horas
proprias;
5•. auxiliar o almoxarife e o medico de dia ao hospital no
exame dos generos recebidos, diariamente, dos fornecedores e
doe que sahirem da arrecadação para< a cozinha.
6•. manter em rigoroso asseio tanto a oozinha como todos
os utensilios que nella se acharem.
Art. 672. Ao ajudante cumpre auxiliar o cozinheiro em
todas as suas obrigações e substituil-o nas suas faltas ou impedimentos.
bO ENCARttl!!GADO DA BSTUJ,'A g 00 FORNO t>E INCINERAÇÃO
DO HOSPITAl,

Art. 673. A estufa e o forno instaliados em uma das
dependencias do hospital para desinfecção de roupas e outros
artigos e incineração do lixo do mesmo estabelecimento. serão dirigidos por uma praca ou um civil com as necessarias
habilitações.
Art. 67 4. Ao encarregado da estufa e do forno incumbe :
i•, desinfectar na estufa a roupa e todos os a.rtigos que
para iss.o lhe forem entl'egues e incinerar no forno 0 lixo do
hospital;
2", conservar em completo estado de asseio as dependencias do f{Jrno, estufa e dynamo electrico;
3", communicar ao almoxarife do hospital qualquer accidente ou occurrencia que se dér no seu serviço;
·
-1", ter em seu poder uma relação dos artig<Js da respectiva
carga e conferil-a, mens::tlmente, no almoxarifado;
. 5", fazer a maior economia possível no combustivel e lubrificante que receber;
Art. 675. O encarregad<J da estufa eerá auxiliado pelas
praças ou civis que o commandante da Brigada julgar necessarios.
CAPITULO XXXIV

Art. {j'/6. O Governo poderá mandar admittir, como internos do h{Jepital, eem vencimentos, até 10 alumnos dos tres
ultimos annos do curso de medicina.
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Paragrapho uni co. Os internos, ernquanto servirem, gozarão das honras de alferes e terão direito á alimentação e
residencia no hospital.
Art. 677. Na falta ou impedimento de algum dos rnedicos, pharrnaceuticos ou veterinarios, bem corno do auditor,
engenheiro ou dentista poderá o Mi1nistro da Justiça nomear,
sobre proposta do •cornrnandante da Bri1gada, outros profissionaes para substituil-os interinamente, percebendo as vantagens de que trata o art. 86.
Art. 678. Poderão ser tarnbern contractados:
§ 1. Pelo Ministro da Justiça, á vista de proposta do
cornrnandante da Brigada:
a) um medico especialista de rnolestias de olhos para
prestar os serviços de sua especialidade aos officiaes, praças
e suas famílias;
b) um ou dous dentistas civis diplomados para auxiliarem
o serviço do gabinete odontologico.
§ 2. Pelo cornmandante da Brigada:
a) um massagista devidamente habilitado para servir no
hospital;
b) dois ou tres praticos para auxiliarem o serviço de
pharmacia, sendo as habilitações çlestes,. previamente verificadas por uma commissão composta de um medico e dous
pharrnaceuticos;
c) um mestre e um contra-mestre para o officina de alfaiate e operariüs;
d) um profissional, civil ou militar, para dirigir a escola
de motoristas.
§ 3. A cada um desses profissionaes será abonada urna
gratificação, de accôrdo com o art. 78.
.
Art. 679. Para os serviços àa fachina, cavallariça, rancho, c para quaesquer dos mencionados no e·stado-rnenor da
Intendcncia o' do Serviço de Saude, exceptuados os que competirem ao 1o sargento enferrneiro-rnór, ao 1o sargento electrieista, no conductor-chefe, e motoristas, poderá o oornrnandante da Brigada adrnittir os civis que forem necessarios.
Art. 680. Os civis que servirem corno operari(ls da Intendencia ou do gabinete de engenharia serão adrnittidos pelo
cornmandante da Brigada, de accôrdo com as propostas dos
chefes dos respectivos serviços e segundo as necessidades dos
mesmos.
Paragrapho unico. As diarias do pessoal operario serão
pagas de accôrdo com a tabella que vigorar.
Art. 681. As praças da Brigada que desempenharem logares de operarias poderão perceber uma diaria, nunca
superior a 1$, por proposta do chefe do respectivo serviço,
approvada pelo cornrnandante.
Art. 682. Os enf.errneiros e ajudantes de enfermeiros
serão indicados pelo medico da enfermaria, onde se dér a
vaga, devendo a prop0sta ser encaminhada pelo chefe do
Serviço de Saude, o qual pronunciar-se-á sobre a competencia
do profissional p:roposto, submettendo-o, para isso, ás provas
que julgar necessarias.
0

0

0
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Art. Gfl3. Os serventes do hospital e os civis ao ·serviço
dos cw pos sPrão vropostos, I'Stl's, pelos respectivos commandautes ,c, aquelles, prlo clwfc do l::\erviço de Saude.
Art. G8L Os civis que servirem na Brigada, por despaclw do commandanto deverão apresentar carteira de identificação, fornecida velo gabinete ela policia civil, antes de
assumir o emprego ou quando entrarem logo em exercício,
por conveniencia do serviço, dentro dos oito dias seguintes •.
Art. G85. As praças que, pertencendo a estados-menores
das repartições, forem substituídas por empregados civis,
serão incluídas nos corpos.
"\l'L. üSG. F'icam sujeitos ás penalidades estabelecidas
neste regulamento· os civis quo estiverem ao serviço da Brigada, com ou sem honras militares.
1\rt. G87. Aos civis a que se refere o art. 686, sejam ou
não jol'llaleiros, serão impo~tos IH'Bferivolmente os eorrectivos de multa o suspensão, não podendo, dentro de cada
mez, a suspensão exeeder o período de 15 dias e a multa a
terça parto da gratificação fixada ou dos salarios correspondentes a 25 dias de trabalho ..
Art. G88. Os cmprPgados civis nada perceberão nos dias
em que não trabalhan·m, salvo quando se acharem legalmente
dispensados.
Art. GS!J. Sel'ilo disvensados pelo ministro da Justiça os
civis nomeados por esta autm·idade ou contractados por ordem
sua, podendo a medida ser proposta pelo commandante da
Brigada, a quem competirá dispensar todos os demais civis,
exccpluados os jornaleiros extraordinarios, que o poderão ser
pelo chefe do corpo, repartição ou gabinete a que estiverem
~uiJordinados.

Art. G!10. Todas as alterações referentos aos empregados
civis, bem como as suas faltas ao serviço, serão publicadas
em ordem do dia ou boletim da Brigada.
Art. 691. Nenhum Cillfli'egado civil terá direito a licença
I'cmmterada para tr·atanwuto de snude ou outro qualquer fim.:

CAPITULO XXXV
DOS UPF'ICL\ES DOS CORPOS

Do commandante
AI' L G!l2. Os conunandantes dos batalhões de infantaria
regimento do cavallaria serão tenenies-coroneis effectivos
da Brigada, de aeeúnlo com o art. 7" da lei n. 2.924, de 5
de jalll)iro de 1!H5.
Art. G93. O eommandante do corpo é a principal autoI' idade deste, c, como tal, responsavel pela sua administração;
diseiplina e instrucção () pela observancia das ordens emanadas das autoridades competentes.
Art. G9L Ao commandante do corpo compete::
1", corresponder-se directamente com o commamlante da
Bl'igada, ou com qualquer outra autoridade, quando assim
convier ao serviço publico;
0
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~2", '>!'l<ir vela boa !'OllSUl'\":J~âo do qual'lel e Ul) lodo o
mall'l'ial do corpo;
:J", salisfazct· as t·eqn isit;õcs de r•cs~oal, feilas pelo chefe
llr1 JHllieia c seus delcgadt~s para eervit:o polieial exlraordillat·io c Ul'genle, uando eoullccimcnlo disso ao commandanLo
lia Brigntla;
-i", nfio ndmitlir fii1c os officiacs c praças do corpo usem
ltttil'ot'llti'S qtw niío sPjam os do ]dano alloptarlo;
r.... ohsl'l'\ at·, enidadosauwnlt•, tanto a eapaeitlade como os
def0itos de cada um de seus commnndados, não somente para
sua ~dPnein, mas tmnhem para poder preSk'll', com justiça e
l'Xael idão, as informações que forem necessn.rias;
G", dar couhct~imcnlo nus officiaes c inferiores das i.n~
fnt•ttw•:íil~s que pl'esl.at· soht·c a conrlucta de cada um, aftm
de qllt~ ::trtucllc·s que livl'I'I'JO fli'Otcditlo int:Ol'l'eelamenlc lJOS··
:-;:ml cotTii-!ÍI'·"''~ tllls ddcilo;; apontado~;

'i",

t• ..;rol'(::\1'-~1'

JlOI'

<!li<'

(I~

orrit·i;w,.;

P ]ll':U:<lH

adt[IIÍ!'alll

Jll't'ft•ilo cPiiltt't'Ílllrnl.o t1ns srms dt:vercs c os cumrn·nm estril'i.anwnt•.', pt·ovickttt:iawln ll') scnLido de lhrs ser minislrnrla
fn•quc•ni.<'mt•nlc a Hrers.~aria insL:'ucefto pratic:a, c, p;tra isto,
(tt'dt•nat·ú quo sPjam ft:ilns c:mtl'ercncias sobre aRsumplos mililat·p~ o JIOiiciaes, llc·m como
cxnrcicim; pnrciaes e gcracs,
dil'i;,dmln e:'ll's ou manthmtlo que os dirija o mnjor fiscal;
8", Jnzr·t· observat· o maior respeilo c sul:Jordinac:ão entre
os ol'l'icinPs c ]Jl'at:as;
\1°, rmnit· os ofl'it:iacs c vra~as pelas faltas disciplinares
quo rornmdlct·r·tn;
1o, ali cntlrr as rrcl:mweí'íPs dt; hJdos os seus subort..linarloé', qnando fot'<'m ju.'lLa:> c eouherem na sua alçada;
11. i tt;;;prt·e ionar, :frNfnmltPntrniJ>, as companhias ou esquadrões c a;; divrrsas rt•partir:.í'ícs c rlcpcndcncins do corpo,
h<'lll r:tllllO ns .cslar:ões c JIOStos :ôervidos pol' offieiaes c prur:as
do !::'1'11 CllllllniiiHIO;
·1::!, propor no r•,mni:Htrlanle da Hrignt.la as pt·a~.:as qlto
l•·nlwm de pt·ccHC'ltr't' nil vagas de inferiol' c pl'over as das
demais prn\:as !!t'arlnadas;
1~, cb~sil'iear cornetas, clarins, tamb1H'CS, conduclores c
JnnLo1·i~las;

I í, lransft'l'ÍI' n~ of[it·iars sultall••t·nos n11 pr:u::Js dn uma
p:11·a. oulra eotnp:lllltia Olt p,:quatlt·ão, a pedido ou a lJcm do

Sl'l'\'Ít'll'

~

ns

·n

ú;,'

tlal' par·le nn cnmmamlanlf1 th nl'igada, c· transmiltir
forem tlit·i;:;idas, de l'aclos oet~O!Tidos com ol'ficiacs
quando tenham de sct· rcsolviclos De-lo comman-

qlll~ lltl'
Jll'a~a~.

danle;
1G, prestar ao cornmantlanle da Brigada infol'mnrõcs csrl'iplas, t~om os cscl:u·eeimc-nlos que pudel' colher, só'brc fanlos li•: I'Prla gTa\·idarl<' rm qnP RP al'hrm envolvidos nl'fieiaPs
ou rm<r:as do cot·po c que tenham sido noticiados pela im-.
vreusa;
17, pulJiiear em holclim ()S alistamentos de praças c os
en~ajanwuLos mandados verificar pelo commandante da BrigGda, ns promor.õe~. trnnsl'et·cneiaR, baixas do posto, cxclusõ('s c finalmente tudo o que alterar para mais ou para.
menos o pessoal, os animaes e a carga do corpo;
18, nomear conselho de investigarão, quando receber
parto sobre aetos criminosos, conselho de guerra para julgar
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1las deserções de praças, e conselho de disciplinà parà verificar a má conducta ou falta de habilitações dos sargentos;
19, nomear, quando julgar necessario, um ou mais officiacs para syndicar de faltas attribuidas a officiaes ou praça3
do corpo;
.
.
20, assignar os pedidos de todos os artigos necessarws ao
cúrpo, que tenham de ser fornecidos pela Intendencia e bem
assim as guias dos que tiverem de ser recolhidos á mesma
repartição;
21, mandar fornecer pela arrecadação geral ao corpo,
por meio de despacho lanr.ado nos pedidos, os artigos de que
precisarem as companhias ou esquadrões e as diversas repartições;
22, não ordenar desj)eza alguma sem autorização do commandante da Brigada, salvo as dos destacamentos que não
tiverem fornecedor, as de supprimento de generos; quando
os fornecedores deixar-em de satisfazer os pedidos ou de
suhstiluir a tempo os reJeitados, e, finalmente, as de natur·c:r.a m·gente em benef'icio do serviço;
23, enviar á Contadoria nos dias fixados pelo commandanLe da Brigada, a folha de vencimentos dos officiaes, as
rela(;õcs de yencüncntos das praças, os vales de fornecimento
e mappas de distribuição de generos e de forragens, bem como
as coutns, rubricadas pclo nwjor fiscal, das despezas feitas
pelv cOI'po, de conJormidadc com o art. 522, fazendo-as
acompanhar de um balancete explicativo, que assignará;
21, fazer recolher á mesma contadoria a .importancia das
rcfcif:õcs fornecidas a officiacs pelo rancho do corpo, e bem
assim üS vencimentos que não possam ser pagos aos officiaeB
e prar~as do corpo;
25, communicar ao commandantc da Brigada quando
t1ualquer· fornecedor iJJcorrer em multa;
26, contractar o fornecimento do rancho ás praças dü
con'o destacadas nas e.qtar:õos c .postos policiaes;
27, HOmmr officiars subalternos de sua confiança para
exercerem. intPrinamcn!c, os Jogares vagos de secretario, in1cwlenlo c ajudante, subrneLtcndo o a c to á approvação do
commandanf o da Brignda, a quem enviarú proposta para o
prOVÍHH'II f O C ffcclivo dos dous primeiros cargOs, desde . que
tr.•nha. nri fie· a do as habilitações c capacidade dos officiaes
escolhidos;
:?S, nomeai', cJe·ntr!' os sargentos do -corpo, devidamente
llahilifmlos, os rc~pe.cf.ivos ajnrlantes de instructores;
2!1, mamlar rcineluit· as prar:as desertoras que se apresentm·em on forem capturadas;
:w, ordenar a exclusão das praças que desertarem c das
((111', l.enclo concluído o tempo de serviço, não deverem ou
nfio dcsr.iarcm continuar alistados, bem como dos animacs
que morrerem ou forem vendidos em hasta publica;
31, mandar organizar c assignar o termo de deserção das
pracas quo commctterem esse crime;
32, assignar e rcmettcr ao cdmmandante da Brigada,
attS ús 11 horas do dia, o mappa diario do corpo bem como
uma parte diaria das occurrencias havidas no qt':iartcl, ·estações, .rostos, etc., e que devam ser conhecidos por aquella
autoridade;

:.J:l, envial' ú lnlmllleueia da Jll'igada, até ao uía 31 de
jaJtCJI'O de cada aun-o, um mappa da carga geral do corpo,
;.spcc i f'icamlo as ea1·gas c tleseargas feitas durante o anno,
t.' uull'u uwppa do fanlm•H•rtlo J·cccbido o distribuído ás pra~;as uul'anto o annu e uo que fieat· existinLID em arrecadação
a :J 1 do uezcmhro, e hem assim os ajustes elo contas de faruammlt•) das eompanhi as ou esquadrões;
:H, eu v ia r tamlJL'lll ao 1:ommandantc da Brigada, alé á
nwsrwt data, os r! ema is papnis annuacs do corpo; atü ao dia
:1 O de cada mez os mnppas e rela(iÕes mcnsnes, inclusive a
das alterações occorridas no corpo com o medico ahi em serviço, o ató 31 do julho a~ f() lhas de conducta dos officiaes,'
bem como dos snrgentos que tenham os requisitos para a promoeão ao primeiro posto:
.
35, rcmettcr igualmente ao commandante da Bngada, em
,~pnca que por este für designada, um relataria anuual e cir~~tlllt~taueiado do movinw1ltD geral do eurpo;
:w, cnuvocnr c pt·csidir i1s sessões do conselho adminiai.t':tl.in• do corpo, (~ttYi:llldo até ao dia 10 de cada mez ao commandautl' da Bl'igada u rP~pPeU\·o halancef.e, compctcmtemonto
docmnenlado e acompanha do do saldü a ser recolhido á Contadoria;
37, nssignat· e ruln·icat· as certidões do assentamentos quo
Jorcm cxtmhidns dos liHos respectivos;
38, ordenar o deseünlo no soldo dos officiaes ou praças
do corpo, da imporlalll'ia dos artigos que, sem motivo justifil'ado. inutilizarem ou extraviarem;
3\J, ordenar a descarga dos arligos pertencentes ao corpo
quo forem cxtmviados, fazendo recolher á respectiva arrecadação geral os quo estiverem imprestaveis, depois verificar as causas do estrago, fazendo-os apresentar opportunan10ntn á commissão elo L'xame, cuja nomeação requisitará <lo
conunando da Brigada;
1.0, rubricar os livros de sua sccrc~aria, assignando os
lerll!Os r·cspectiyo~, do accürtijo com os modelos em vigor;
11, visita!', quando ,iuígar conveniente, as enfermarias
nudo estiverem em tratambnto officiaes ou praças do seu
corpo, afim de attender, quando fôr J10ssivcl, a qualquer reelamarão que lho fizerem;
.J.2, não retirar for()a do quar·tf'l, som prévia ordem do
r•omnwndant() ela Brigada, salvD no caso provisto no n. 3,
dcslc artigo;
13, al.teudeJ' ús t·.c•qnisiçõos justas dos insLrucLoros do
corpo em brnl'fiein da inslrucção;
IÍ í, conecdrt· dispc•nsa do servi~o, dentro d()s limites marcados neste rcgulameutcr. aos officiaes o praças do corpo;
1.5, conceder aos officia.os c praças de seu commando.
pennissão para usarem luto;
·íli, fazer parto do conselho administl'ativo da Brigada;
·í'l, cnc:~miniJal', devidamente informados, 011 requerirnoutos, queiXns nu rept·cscnta~õos dirigidas á autoridade
superior por officiaes o pra()as do corpo;
18, mandnr dosarranchar as 11rar:as de pret quo estiverem
nas condir;ões esl~1belcc~idaR neste rngulnmenlo;
fi\), concodct· ás praças do prct licenç:a para se casarem;
50, mandar substituir os officiaos e praças do corpo
destacados nas estações c postos polieiaes, prevenindo o com-
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ruandanti' da Brigada, quando a Rubstituição fôr 'ào officiaes
ou de todo o destacamento:
51, prestar aos chefPs de repartição ou corpos as informnr,õcs quo no interesse do servira publico lhe forem solicitadas;
52. remet.ter á Interrdencia, at.é ao dia 8 de -cada mez, um
mappri das alterações orrorridas na carga do corpo durante o
me r. anterior;
53, Pnviar, com o seu parecer, ao commandante da Brigada, p:na se-r presente ao conselho administrativo, os requeJ·imenl.os, dos officiaes ou praças que solicitarem concessão da
meçla lha a que se referem os decretos ns. 5. 904, de 24 . de
frwPJ'Pi.ro de 1!100, r 7.001, do 17 elo março de 1910, far.endo
nos das praças acompanhar as certidões de assentamentos;
M, fazer baixar ao hospital, afim de ser inspeccionado, o
officinl que dér partr dr' doente õepois de nomeado para
scrvico;
55, organizar nrmunlmente, em duns vias e tendo em
viRta aR instrucçõcs que acompanharam e decreto n. 1. 751,
de 23 de dezembro de 1909, a r-elação dos bens semovonte.'l
que estiverem sob a accão administrativa da unidade sob seu
commnndo o dos que forem adquiridos, alienados ou descarrrgados no decorrer do anno, PnYiando-a, nf(' ao dia 1 do março,
ao commamlnnte í:la Brigada.
Art. 695. Para o provimento effectivo dos cargos de secretario .c intendente, não deve o commandante interino do
corpo apresentar proposta sem acquiescencia do commandante
cffcctivo, qn::mdo eRte e~tiver provi~oriamentc· afastado do
comm:mdo.
'Art. 6!16. O commandanto do corpo será substituído, nas
suas faltaR ou impedimcntm;, pelo mspcct.ivo major fiscal, ou
por m1t.ro nffirial supPriOI'. a juizo do commandante da Rrigada.
Art. 697. O eommandnnto do corpo, sempre que fôr possível, t.cr:í rcsidrncia no quartel ou em suas immediações.

Do majm· fiscal·
Art. 698. O major fiscal é a autoridade immediata do
commandante do corpo. pPrant.r- quflm é responsavel pelo serviço q1w a este couber.
Art. 699. Incumbe ao major fiscal:
f", ter completo conhecimento das armas de cavallaria e
infantaria e sua instrucção pratica, bem como da legislação
em vigor na Brigada c d·n systema de escripturação nella
nrloptado, esp-ecialmente na parte referente aos corpos;
2", observar e fazer cumprir com exactidão e pontualidade as ordens gcrncs e instrucções relativas ao serviço do
corpo, corrigindo as faltas que encontrar e participando immediatamcnte ao commandantc, quando fôr necessaria a intorvenção deste;
3", inspeecionar, escrupulosamente, a escripturação do
corpo, especialmente a da casa da ordem e da intendencia,
providenciando para que esteja sempre em dia e seja feita
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com a maior regularidade, sendo respons:wel pela exactidão
dn lodos os parwis sujeito~ ú sua inspccção;
4°, rubricar os livros a cargo da casa da ordem, intendencia, destacamentos e outros indicados nos modelos em
vigor, assignando os competentes termos de encerramento;
5", conferir a folha dos officiaes e relações de vencimentos do estado-menor c esquadrões ou companhias, bem
como os pedidos, rnappas, escalas, prets, guias, ajustes de
contas o todos os domais papeis, quo tenha de rubricar;
ü", conferir o assignar a escala do serviço e relação de
aJLpr·at:ões dos offiC'iaPs, a r1ual Pnlregar:í :í secretaria, até ao
dia 8 do cada mcz;
7", guiar os Dfficiaes no cumprimento dos seus deveres;
particularmente na acquisição dos conhecimentos peculiares
á arma de infantaria -ou de cavallaria e ao serviço policial,
e providenciar para que os inferiores e praças conheçam
lambem as suas obrigTH2ÕCs, segundo as circumstancias em
que se acharem;
8", rubricar todas as contas dns despezas feitas pelo
corpo, bem como os vales de dinheiro para os destacameniüs;
9", fiscalizar assiduamente todas as dependencias do
quartel, especialmente DS esquadrões ou companhias, rancho,
aiTecadações o cavallariças, bem como os destacamentos, fa7.Cndo ag suas visitas em horas incertas, afim de verificar
si os difforcntes serviços são feitos com a devida. r.egularidadc;
1 O, escalar os officiaes precisos para o serviço;
11, propor ao commandante as modificações que achar
convenientes ao servicD .do corpo, tendo em vista que não
sejam contrarias ás prescripções deste regulamento ou ás -ordens de autoridade superior;
12, fiscali7.ar a instrucção pratica do corpo, providenriando para que seja feita do accôrdo com o programma respectivo;
13, responder pela pontualidade das formaturas geraes
do corpo, mandando executar os toques necessarios;
11, não permittir que entrem para as arrecadações generos
alimenticios DU forragem e ferragem que não sejam de bôa
qualidade, para o qu-o os examinará préviamente em companhia dos officiaes de que trata o art. 871, e, depois de verificar a sua quantidade, fará lavrar no talão de vales quinzcnaes o competente termo, que será por tndos assignado;
15, verificar nas arrecadações, conjunctamente com os
mesmos officiaes, a quantidade c estado dos generos ou 'forragem .c ferragem que passarem de uma para outra quinzena;
16, assistir á entrega dos generos ou forragem e ferragem existentes nas arrecadações, no que se fará acompanhar
dos ol'fif'i~H'!'I a qun se rcf'pre o art. 872, c hem assim a do
matpt·ial da intf'ndPrH'ia, quando n intr·nr!Pntn f•>r suhstituirlo,
rubricando, nos livros respectivos, os mappas que este apresentar ao seu substituto;
17, visitar as enfermarias onde estiverem em tratamento
officiacs ou praças transmittindo ao commandante as impressõt•s rce.el.lida;;, llf'lll ('OTnP n.'i J'Prlnrnnr;õn~, fJIIC', pnrvenf Hrn, lh•t
frwr.m fcltl:ls;
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f8, providenciar para que o pagamento das praças seja
feito com regularidade e assistencia dos officiaes de folga, e
bem assim para que, tres dias depvis, sejam remettidas as
partes do pagamento c as guias de recolhimento dos vencimrntos, que, 110r não terem sido pagas, devam ser recolhidos
ao c-ofre do regimento ou batalhão;
1 \l, observar attentamente o comportamento, aptidão e
defeitos dos officiaes e inferiores do corpv, intervindo com
a sua autoridade, ou recorrendo á do commandante, quando
Jur mistür cvhibir qualquer abuso;
20, corrigir, em occasião de formatura ou e-xercicio, qualCJI!rl' erro que obscrYar, sem. mítretanto, perturbar as vozes
do commando;
21, providenciar para que se cvnserve affixada na casa
da ordem ou no estado-maior uma relação das residencias do
todos os officiaes do regimento;
22, informar-se cuidadosamente do todas as faltas commcLlirlas por officiaes;
2a, ouvir todas as praças que hajam commettido faltas
ou sr,inm disso accusadas, informando as 11arte's respoolivns
quo lhe de-verão ser dirigidas;
21, fiscalizar constantemente a, alimentação das praças
arranchadas c dos animaes do regimento, quando se tratar da
cavallnr'ia, ta~to no quartel como nos destacamentos;
2G, examinar frequentemente a escripturação e a distrilmição de fardamento dns companhias ou esquadrões;
:?li, man!Pr ,rigorosautenle em dia o livro i'ndicc c os
cadernos do alterações da easa da ordem, referentes ao pessoal
do corpo;
27; pr·csidlr oS leilão de quo trata o art. \lGG;
28, visar as receitas passadas pelos medicos da Bl'igada
ús prncas do corpo vu (ts suas famílias;
2\l, vm·il'iear o motivo do cslrago ou extravio do artigos
pertencentes no corpo e do fardamento distribuído ás praças,
afim de preslnr ao e•6mmandanle as necessarias informacõcs;
:10. r,,;calar os officia•es que, com o commandantc do esquadrão; devem fn7.er o inventario dos artig•6s extravindos
pelas rwa(,'as que so auscnlarcm illegalmcntc, não eslanclo
destacadas;
31, nomear a commissiío que deve inv·cntarinr· os objectos deixndos pelos officincs do corpo que falleccrem e não
tivel'Cl11 famiJin;
33; fazr~r partc do conselho administrati\·o do regimento
ou batalhão;
33~ assignnr c apresentar ao
commandanLe o mar1pa
diario do corpo;
3-i·, inspeccionar,- sempre que fôr possível; os destncamcmtos-; antes de mnrc!Hwem, c nssistir ás paradas das guardas
ou de outras forcas quo fenhnm de sahir do qunrtel;
3G·; rubricar ns propostas para prcencllimcnlo dos posl os
vagos, Yct·ificando antes o comportamento das praças propostas, as rclaçües do armamento, equipamento, movlcis o
outros nrtigos fornecidos pelo intendente aos esquadrões e ús
repnrLições do corpo;
~iG, ter a seu enrgo unm grade para abonar o numero dt3
Plnpa~ vcueidns prluii nraçag, o ontra~. IJIHt'ndo no re~,gimonto
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animans, afim rln poder fisealizar, diariamente, as grarlcs ·c m;
vnles da in trndenei n o ch'is <C'SCJIHic!I'úos ou eompanh i as.
Art. 'iOO. O mnjor fiseal; nas Sllfl!'l fnllas on impef\illlf'lllos. Sl'I':í sullsfiluido p<'ln mui~ anf.ign do~ caipitiics, on
]I IH' úulro ofrieia I cJ.r>si;;nado pelo con11na nrlanlc da Bt·igarla.
Arl. 701. O ,qpn·ieo dn ra11clio, JHH r,nrpos, rsfcja embora
a rargo de ri\·is con[l·artad•<ís, continua snjPito ít mnis nhsoJufa I\ rigoi'ORa art:fín dn nwjor fiseal. df' ar:rl•rdn rnm as
disposi(:úes :mfcerdcntrs.
Arl. 702. O maj•tir fisrnl devnr:í roRiclir no CJlwrtel ou
cm suas immerliarõrs; sempre que ft•t' possivd.
Do ca]Jiftio ajudante

Art. 70:1. O ajnf\anlr r'· o assislentr immPrliatn rln mnjnr
fi.o:e:1l do l'm'pn rm lndn!'l os sl'I'YÍ\:OR fllll\ a rstP nsliin :11'frrlos.
Art. lilí. Ao n.inrlaniP dn r·ni']Hl inl'nmlw ainda:
I", yigiar c·om nsrl·upuln;;o r:nirladn ludn o CJIHl occorrnr
w• l'nrpo r proYidrtH'Íal·, quando rsli\'PI' ·na sua alr:ada, para
f'annr as f :li t.as ou incgnlaJ'idadcs que ohscrvnr; rcc•éirrendo
ao major fisral, P, nn nn;;;rncia clPsll', ao cnmmand:1ntf\,
Cflt:mdo fi!r nrcr·ssaria a inll,l'VCtH.:ão ele qualquer destas nutoridndr;:;;
2"; ler pci'fcito c'ó'nhrcimcnto da lrgisl:lçfío em vigor na
Brigaria. da illsfrnc(:iio pratira dr i"Wl arma n de todaR a!'l
OJ'dcns rrlaLivas an srryic:n do corpo:
:3"·; conhrrer lambem a escrirlturaçãú' geral do corpo-;
•r.~pecialmrnt.e :1. parte que estivrr a srn cargo;
·1", fisr·alizar o a~~.Pio, nnifol'midnrlo r postura militar de
frulas ns prar,.as rir prrt. rlo r•orpo;
!í", emHlnzir no lngat· clrsirgnado para a pamrla grml
rliaria o prssoal do c·.ni'JlO f(IH' tivf'l' sido r~sralarln para o
Rr•rviço de gn::trnir:iio o 'ilnii'Os·, pnra o quo maJHinr:'t faz·er os
tnqnl'fl lli'Crssal'ini'l, fH'PYrninrlo o official do dia;
li", passar revista a todni'l as guaerlas, piquetes, rlestarall1Pntns, patrulhns, c., mn grral. a todas as pra(:as qun en!rnrnm do sr'l'vir,o; nntrs rlc serem tnnmladns 11ara os seus
drstin>ó's;
7", rondnr frrqurniPmPnfr ns Pstnr:.iirs~; postos·;· gnnrdas o
pal.eullms, pnrlkipnnrln qnalqnPr fnlta nu irregnlaridnflc qn0
notar;
8"; cs•rnlar D sPrvic:o rios infrr iorPR' cnb•(l'~ de esquadra,
cornetas ou clnt·ins, lnmllor(•;;; c f•'tTndnr·cs c ter uma csca la
d.os offiiiaes. afim de pnrlrr designar, na nnsencia do mnjnr
f'iscnl. aqnPllr a quem romrH•fiJ' qualqtH'I' sPrviço que. sr tm·nr
J11'PI'isn, dando rlissn I'<ÍniH'I'ÍllW!lfn :Íf11JPiln aufnl'idnr!P. lo!-!O
rjtiP Pila ·cl1e.gw• ao quai'!P!:
fl", verificar, dia~·ianwnlP, pelos mappus das compnnhias
ou esquadrões, a forr,n prompln de cada nm, afim do podrr
escalar os serviç.os quP est iverrm a cargo rlo corpo;
fi()!, reunir i'ó'das as partes; rolnr,õcs o mais papeis qno
tellham dr srr prcsnntes ao fiscal, notando a~ altPraÇÕfls quo
se derem o J1flr!iculnrmente aquellas nur forrrn objrdo de
h~oUm;
·
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11, ter soh sua guarda o archivo, bem como os moveis e
utensílios da casa d.a ordem; dcvidnmente relacionados e vclnr
11cla sua boa conservação;
1:!, !f't', diariamcnlr\ ~: :i hora d()Lerminada, ao commandanlo r• ri~cal as ordens elo dia n boletim da Brigada, enviados
ao f'Ol'llO, pelos quaes se organ izarú o boldim na secretaria,
que, r•om a sua assistcnria, s·erú rlidado pelo sangcnto-ajuda·utc
a!ú's snrgr>nlos das compnnhias ou esquadrões e aos inferiores
ou cabos para esse fim cn;-iarlo.~ prlns cstnr:-õcs e postos fl'liJiciacs;
1:3, rcnwttcr cópias do boletim do corpo aos commandanb~s das cstnções e vostos polieiacs que não podcrgm mandar corlial-ns, por St' rwhnrmn Pm pontos muito al'aRiarlw:;
do quarl c!;
1't·; rubricar as cópias dos boletins enviados aos esqna~
drões on companhias, bem como ás estações e postos policiaes;
Hi, apurar com an!Pncdcncia, cnl. oceasião d() exercício
on f\'1)·mntnras geraes, pelos mappas dinrios das companhias
ou csquadrtics, todo o p('ssoal prompto no corpo, verificando,
em srgu iria, si essa apuração combina com os mappas da força
nr1rrsr•l!f.nrlú's prlns mpsmas compnnhias ou nsquadr·õrs e
rlando partn no major I'i.<tal rios Pnganos nu omissíies flUe
encontrar;
1G, rnlirar, com a rlevida anucccdencia; em formaturas
gf'ra'Cs, d() umas para ou fras companhias ou csquadr·õcs·,
()lllcnrlrndo-sc próvinmontfl com ':is respectivos commnndantrs, ns pra(,'as que forrm neccssaria:;;, de modo a ficarmn
1odas as r•ompanhias ou m;quadrões com igual numero de filas,
mandando, antes do toquo rio rwança1', tocar 11ontos ao alinhal/ncnt6 e fazendo-os tomar a rlistancia necessaria para suas
companhias rm rsqunrirõPs, o qun part.iciparú logo depois ao
fiscal;
· 17,- Yf'lnr por qnc haja o maior cscrupulo e exactidih'l na
ns,r:ripturnção dos Jivr1'1S da cnsa ria ordem e na organiznr:ã'.'i
de l.orl'iJ'R os mnppas; l'l'lnc:õrs e mais pnpeis que trnhnm de
ser fornecidr'ls prla rr:esmn repartição;
18, não permittir que os cornetas,- clarins ou tambó'res;
nltcrem os toques ~·slnbclecidos nas resp()ctivas ord()n::tnçns;
19; prrndcr qualquer prnça srmprc que,- a bem da disciplina, fôr necessariú'; dando logo parte no major fiscal 8
JH'CY·Cn indr'l 0 commandnntc da companhia ou esquadrão;
20·,· fnzf't' organizar sob suas vislas a cseala do serviço
o rrlaçiío dn allcrações dos offic~iacs, submcttcndo-a :í assignatura do major· 1'iseal a!r; ao dia 8 d() cada mez;
21, instruir, J10l' ocf'nsião rla parada diaria, as praçns
rlc pret do corpo nS marH•.io rias armas e no modo de fazpr n~
contincneias militares:
22, "~''' artivo, vigilnntc f' dedicado no exercício de suas
rfunc(;Õ()S, de mtido a. f' RI nr sempre prompto rm todns as
octasiõPs nPrPs;;ar·in.s. SPrHin o prinwiro a apr·n::wntar-sr para a
pnt·ada diaria:
23,- entregar :í secretaria, afim de serem alli archivados;
ns documentos que ti\'er recebidi'l e eu,ios despachos já tenha
cumpddo; bem como as partes do official de dia c tod'6s ~s
rtPmais pnpeis que devam ser guardados na mesma repnrtJcão arrhivandn na rasa ria ordrm m:: mappas diarios e roiei;os;
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2 í, fll'gani;-:m• o mappa rla frm:a sclllprc cru c honvcr
Oi'd<'nt de formatura gemi cl'6' corpo;
::.:í, apresentar pl'oposln, para o provimento da vaga de
snrgonto-ajudantc e dns que se a])l'it·cm •entre os cut•nl'Las e
iamhorrs ou clarins;
:-!G, fiscalizar o serviço interno e externo do corpo;
~~, fornecer á gual'da do quart.cl insLt·ucçõcs cscriptas,
rontcndo as urüens espcciacs que devem ser .executadas pcl·<J'
r·onHnandanto da guarda c velas sontinellas.
AI'l. IOG. Os aj udantcs dos batalhões de infantaria c do
Trgiutento ele ca.vallaria commandarão o pessoal que fizet'
pat·ln do cs!arln-menor do con1o o organizarão a respectiva
Psct·ip!urariio·, auxiliados pelos sargentos qne forem precisos.
Art. 'i OG. lOs ajudantes dos corpos farão o serviço do
rseala qur f,)t• orrlr·nado rwlo commandante da Brigada.
Art. 701. O n.iudante; em seus imredimrntos on faltas,
l'Pt':í ó'ulislituidn por um subalterno nornPado pelo commandante elo eoqJO.
ArL. 708. O n.iudnnle deve rrsidir no qnnrtrl-, on·, quando
i~~n n:ío S<'.ia p1~ssivcl, em suns immc.cliarõrs.
TJo !:01/ll/lflllr/((11/e

Arl. lflfl.
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<?01/I)JfriJflirr. OU. CS(JUatli'IÍ.O

r'Oittl11flllllr!nln df1 r·onJpanllia fllt r<:f{IHHll'i"ío

ÍIIC\lllllif~:

I"; respnJl(Jrr prrnnte o eomnWlH]anl.e c fiscal <lo e•rú·po
que JWI'i<'llt:nJ"; pnla IJoa onlt'tn-; di:'H:iplina e instnu:efío de
sua c~l!ll]lflllhia ou c•sqLwdrfi•ú' e pela pontual ohsrrva.neia das
dispo.-dr:tii'S deste rr•;.;ulamento na Jlart.e que lhe diz respeito;
~", !.<'r JI'Ul'fr>ilo c·onlwr~itnenlo das leis, regulamentos, forlll1llal'ins r~ ot'dP'Ils gr'l'flL'S r·m vigot' na H1·igada, hem como
rla inslt·m:(:fío pratica dn sua at·ma;
3"-; eonlteccr t::nnhem perfeitamente a oscripturar;fío geJ·al de um l'rJI'JlO; pt·ineipnlmente n JWI'LCI f[IH' estiver a sea
a

caf'go;

.'t", inslru it· as praeas de seu eommando

·IlO

modo poe

qnf' devom pl'Ocedcr em todas as eondir,õcs dó' serviço e obsr:r-

va l' gi dcsompenhnm os seus deveres com .eéXaclidfío;
5"-; fazer eomparcccr aos cxerciei'J's o mnior numet'o poss iv·e 1 de praças;
!i"; eonhPcer a aptid:1o·; lwhilitari'\cs 'e defeito,; de cada
um do~ st'uc; r·.ommaudallos, do modn a [1flll<'t' prestar, pl'omJII <lllll'lll <', f[ll:t ]IJUI'l' infOl'llJa(!1Io;
· 'i"; aLI endet', sempre que estiver na sua alçada·; ús rcelamar:'í'~" justas dos Sl'us commandarlos. l'l'<~.otTen_do :i .autol'irlad'~ illlllll'rliaL:tJJII'llln SIIJH'L'int·, ílll:tndo for JII'ClHSa a mlorvcncfio desta·
··8"·; mnnt~r em dia e em prrf,cila ordem a esrripturarfío
da companhia ou esquadrão, tendo o cuidado de fazel-a. do
accôrd 0 com os modelos adoptadns;
'!J", conservar em oi·dem c convenientemente. emmaçados
c rotulndos os documeul os prrl cnccu(cs ao arclnvo da compauh ia ou esrinaclrão;
tO, iHS[WC(lionar, rom a. maxirna attcnç.ão, os papeis q_ue
tiver de nssignnr ou rnbriwr·, afim tlr~ r.vit;1~· erro!': ou omJS-:
R!if'f: 1 pr],~;;: f!l!t\C'F; ~,...r:'1 l'<'sponsaw1;
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H; mandar organizar S'ó'b suas vistas c r.ssignar as relações mcmsacs dos vencimentos das praças da companhia ou
esquadrão, rece!Jer na intendencia do corpo a importancia
resp•ecliva e fazer o pagamento em presença dos offi,ciacs
suba \ternos que •estiverem pró'rnptos;
12, dar parte, por escripto, ao major fiscal do corpo a
que pertencer-; das occurrencias que houver durante •ó' pagamento dos vencimentos das praças7 mencionando os nomes
das que f•ó'rem pagas ·C os motivos que a isso deram Jogar;
13·; recolher ao cofre do corpo-; dentro doe tres dias depois de feito ú' pagamento dos vencimentos das praoas·; as
quantias pertencentes ás que não foram pagas por se aclmrem doentes no hospital, licenciados, em diligencia on ausentes illegalmente;
11, abonar ús praças da companhia ou esquadrão, com
toda a pontualidade, o fardamento a que tiverem direito, apreRünf rm(\o, para isRo, em tempo, os respectivos pedidos;
1 G·. apl'esentar Ill'Opo.sta para a promoção de sargentos;
cabos rle esquadra n anspe(;adas na companhia ou esquad1·ão
üc seu command•ó';
1G-, zelar a fiel 'execução; por parte dos seus commandados·, rle todos as ordens e ~nstrucções vigentes nú' corpo;
17, as;:::ig·nai' e ll!andar entregar, todas as manhãs, ao n,iu-·
daniP·; por ocnasião da parada·; afim d.e sr,r apresenf.ncJoiJ' no
Jna,ini' l'isenl do r~oL'[HJ, o arnmm diario da (~ompa·nJiia ou
PHI(Ilflf]rão;
18; não fazer de;::cont'lis nos vencimentos das prar,as
siniín por ordem do commanrlante do corpo;
10-; designar o sargento que rleve €ncarregn.r-se da nrrecadaeiío da compnn li_ ia ou f'Squadriío, dando parl.p ao figcal
do corpo;
20, verificar si são tguardados, na arrecadacão respectiva
c marcados convenientemente pelo respectivo encarregado, os
objectos pertencentes ás prnr:as que se aus·e-ntarem illegalmmlte, baixarem ao hospil.al, obtiverem licenea ou seguirem
em diligencia;
~ J, insjwccionat·, frequentemente, o armamento, fardamento; correame e todos os demais artigos que €Stiverem nrt
arreradac.ão ou em poder da;; pracas, dando parte, em tempo,
elos extravios ou estragos que occorrcrem, afim de serem
himadns as providencias necessarías;
~2. as;:: i;::! ir ao inventnrio dos objectos deixados pP!as
praças que fallecerem ou desertarem e dos que forem extravindos pú'r n·quellas que-, niío estando. destacadas·; Re ausentarem illcgalmcmte, procedendo- com relacão aos desertores
ou au;::entPs, de conformidade com o art. 966 e com o fornmlario ndopf.ado na Brigada, e, a J'<'Speito das praças fni\Pcidas; de accôrd 0 com o art. 255;
23·, assistir a•ú' leilão de que trata o a•t. 966;
21·; apresentar nas época;; fixadas as partes referentes ás
praças que se ausentarem illegalmente ou que desertarem,
c bem assim a parte de reconducc,:ão dos desertore~ qur, sn
apresentarem ou fo.rem capturados; tudó' de confonnidac\<)
com ü formulal'io 0111 uso na Brigada;
:?::í, apresentar, rm tempo, o mappa da for~a prompfn,
tndas ns vezes ·que houver ordem do formatu!'n w·rnl JHtl':l

n rmnpnnl1in ou

''~t~mulrtíQ

dn
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. 2t.. vi.~itar. prlo menos, nma vez por mr,z, a~ m·ar.as que
r,sfrvcrrm mn trntnmcnto no hospifnl, dnndo. pnrtc dns reelnlil~Wi'írs jus las que fiz·ercm:
.'!i, Jl!'oYidPn•·iaJ' para rpw sn r~onsl'rvr, af'f'ixaLia, no aloja11111a J'r•Uu:iio da:< llllll'arla;; dos ol'l'il'iaPs da companhia ou
•·.·:qiJ:tdJ·ün, I~<·Jit ''"lllol da~ Jli':IC;:t~ qw• niin I i\'1'1'1'111 r••sidl'llf'.i:t
11 0 quarlcl;
2R; faz••r relncionnJ' ronvf'nicnlemrnlc forJo r(J' armamento
di•;f J•illll ido :'!~ fli':II;:J<, 1'~'~111 d•·~ign:teiior dor llllllll'l'll 1111 UJ:li'C.a
d•) l'ada arma;
2!l; verifirar que se,i:1m pn~viamcntr, mnrcadas·, pela part.~
inlcrnn-: t•6'dns as prr:as rln fnnlnmcnto e cor'J·r•ame distrihuidns ús prnças;
:w, apri''<PntaJ', ali; ao dia 20 dr• jancieo dn cada anno,
ti a.i11~lr "" ••oJJJas dn f'ardamrnlo rrce!Jido r distrilmidn ús
fll':wa.~ rla ·•·nnnwnhia ou l'i<l(lladJ·fío dumntP o anno m1Leelor;
:11. PllfJ'r>gaJ' Uun!JI'lll lodns os mnzr'"· alrí ao dia 10, a
••,;cnla "" -''~''''·ir:o " J'f'lnr:iio di' nltr,rar,úes do vnssoal, c bem
:t.~.~im n mappa ria' aiiPJ':u:i'íl's !Jal·irla~. para mais c para JJJrono ..;,
no nt'tlHlnJI"nln: :lJ'J'eianl:•nlo, moveis e demais at·Ligos ontrP;'''''·~ :í ''"lllfl:lllhi:t ou "''lfll:tril'fí". 1Ptlflf) '' r.uidndo tln yerifir~nr
;;i n dito mappa ronl'rrr, com a relaeüo rer~ebicla do intendente;
3'.?-, ru!J/'ic:IJ• •Ss l1C'''l!OifPs e Ynlo::; rle ~ua companhia ou

li!''"'"·

r•~quadrãt';

::::, aprPSPJ!I.aJ', r•m fPmpo. n ajuste dr contas das praças
('IJJ!l baixa do SI'I'Yir.:o r o das que tiverem de srr
c•xpiJlsas·; ns guias daquPllas quo destacarem ou que forem
tJ'rtnsl'crirlns-, assim r•..:imo todos os d!'mais papr,is quo tivorrm
dn H'J' pl'l'fJf!Tados 11:1 compilJJIJia 011 f'"-lJil:ldrfío d1• seu cornrn:mdo:
:li, an•rigunr, euirlaclo;;anwJJIP, antrR rln tomar qualquer
d••lilwraefío-, as :l'alf.as prntirarlns rolos srus có'mmnnrJadoR·,
lfll~' frH'I'llJ frnzidas ao seu clini!Pcimrnto;
3rí; inl'orrnat· o passar :ís mrtos do r:ornmnnclante elo corpo;
JlOI' irtf.OJ'Jnüdio do l'C'SJWdiYii fisc:ll·; OS l'Pf!llPJ'i!llCJl[OS·, quri. xns on rPprPscnl.n(:ões que llw fon•m npr••Qpnfadas pehs pra'.':ls rla r~ompanllia. on csquarlrfío;
iW; rxigi1· dlis officiars sulwltm'nos a coacljuvaç.ão que
I!PIIPs llf'r•P;;silar n Jwm dn nl'flPnt, instrw·r;fío e di,;r.iplina ria
,.,,,npa11llia ou ••sqnarlrfío.
i•xr:luirla~

A l't. '11 O. Os rommanclantos cJ,,s esqu.adrúcs. além das
ohrigar;u·f'S acima mencionadas, devem ser solicitús em inspcccionar os nnimacs e ravallnriças, provídenciandú pn;ra que
nrrudlcs sc·.imn hem Jralados o estas se conson:em sempre
limpas.
Art. 711. Quando, por qualquer motivo; Vjllgar o commando da companhia ou esquadt·ão; será designado para elle
o .subalterno mais g1·aduarlo ou mais anf.irgo do corpo, fJU'I'
f•,sf iVPJ' 0111 PXf'l'l~kio (]p Sl'1l po;:;(n.

nn
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Art. 712. O intendente será escolhido pelo commndante

fln cOI'Pl) dentre os tenentes de sua confiança.•
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Ar L. 71:3. Ao inteudenlc iJwumbc:
t•, ter a seu cargo a arrecadação geral do ,armamonLo,
atTI'iampulrJ, NJuipauwnto, l'al'damento c uteusilios, inclusive
os do rauelw, esforçando-st• por que todos o:; artigos se cons&•t·,-,.m Jl''l"l'l'il.am•·nft• assl'iados o sejam guardados eonvenientemente; de ta,J sorte. dispostos que estejam sempre ill
coberto do tempo, sulieilando, vam isso, as providcrwias que
forem necessarias;
2", levar ao conhecimento do major fiscal, prestando os
devidos escl,arecimentos, o estragu ou deterioração de qualtjuer ar ligo confiado á sua guarda;
:l", examinar, todos o.s dias, a anecadação, faze·udo as umdanças necessarias vara ,a conservação dos obdcctos nella depositados;
4"; fazer pesar. medir ou contar: tudo quanto houver do
guarda e n,a arr~cadaçãtl;
5", não fornecer causa alguma sem documento competentemente legalizado e recibo passado por quem de direito;
6•, organizar e submetteJ' á assignatur,a do commandante; no dia 1 de cad,a mez. a folha dos vencimentos dos offi.,.
ciaes Ll•J corpo, r•'cL·IJm·, na Contadoria, a sua irnportancia e
fazer o· devido pagamento;
7•, cxtrahlr dos talões competentes os pedidos que devem
si)!' dirigidos ú Intcndeneia, w/Jmct!Jendo-os, em seguida, ú
.assignatura do commandante do corpo;
8", organi;~,at· u l'Pgis!.J'at·, nos respediYo,; livros, os mappas do faedamento c 0 de aemamento, arreiamento; equipamento, utensílios e outros artigos entr,ados para a arrecadação e fornecidos ás companhias vu esquadrões e ás diversas
repartições;
g•, apresentar ao commandante do co.rpo; por intermedio do fiscal, até 20 de j,aneiru de cada anno; um mappa da
· caega gt·1·al do coqm durante o anuo findo, especificando
as carga~ n dPst~ar'~as l'l'itas. t\ ]Jem asRim outro mappa do
fardanH'nto J'Pcl'hido n rlistt·ilmirlo ús companhias ou esquadi·i'íc·~ d11ranl1' o llli'SliHI atliiO e do que ficou exisLindo em
arrecadaçiío em 31 de dezembro, registi·ando ambus os mappas nos livros par,a Isso destinados;
1 O; organizar as guias de vencimentos dos .officiaes excluídos do col'llO l' J't•gistt•at·, t'lll livros vroprios, as dos que
nulle venham servir;
11, Zelar o bom funccionamento dos medidores de g~z
c electricidade, fomccondo ao official encarregado desse serviço. Jllll.' inll'l'llll'rlio do majot· fiscaL as informações l' dados
qun lltP foi' em necessarios;
12; entregar aos esquadrões ou cumpanhias, bem corno
iís re[HlrLi!:i'ic~ do corpo, uma l"clação de t,odos os artigos 6JUC
lhe tenham sido forw'cidos, eonfel"lndo essas relações sempre
qu. 0 forem substituídos os officlaes que as tb.-erem recebido,
ou, em outms occasiõ~s. si assim for preciso;
1::, extrahir n eonservar, até á conferencia dos mappas
aunuaP;:, e(! pia dn~ ]Jold in,; quo autorizarem eargas ou tlesr.argas;
11, l'f'l'l'bt'I' da Contadoria quaesqucl' quantias mandadas
foenecer ao coeno pelo commandante da Brigada;
15, r1•sgatar na mPsma roparti!~iío, até ao dia 10 de cada
uu•z, r·.orn a apJ'Psentação do balancete c das contas das dos •.
pezas feitas; o documento a que se refere o art. 52.2.:

,\(!TOS JJU POiJL1t
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. W, c<_;lllscnar, em dia, e poricilamcnte organizada, a cserq>lllraç.ao .a seu cargo, rotulando e archivando cuidadosalltc•u!e todos o;; documentos de modo a poder prestar Jll'OlliJdatllellfl~ qualqw·t· infot'Jmtc.:ão que lhe seja exigida pelo
lllajor fiscal ou pelo commandante do corpo·
,
'17; apresentar propostl!- para o precnchiri:tcnto das vagas
(le
sargento-Intendente. primeiros e segandos sargentos inleudentes, segundo sargento corrieiro e cabos corrieiros ·
18, indicar ao major fisc,al as praças que forem preéisas
para o serviço da arrecadação;
19. conservar sempre em seu poder as chaves da ,arrecadação;
20, Ler a seu .cargo todas as officinas quo se estabelecerem uo corpo, rela:cionando o lH'ssoal nellas empregado e a
i'l't'I'aiJH'IILa distribuída, de\·c·tlllo apresentar, mensalmente, ao
major· fiscal uma i·clação cxplicatiY,a da materia prima recdJida c consumida em cada uma dcllas;
2.1, apresentar ;Jo major fiscal. afim de ser enviada á
Jnlrndcneia; por intcrmcdio do respectivo commandante, até
Wl dia H de eada mez. um lltappa das altct·ações occorridas na
t·arga do eorpo, durante o mez anteriol';
:>'2, descontar integro !mente dos vencimentos dos officiaes. por occasii.io do rnspectivo p,agnmento, a Importancia
das refeições qu•c lhes tenham sido fornecidas pelo rancho das
praras, l'l'eolltendo o dinlwit·o ú Contadoria com uma guia
;1ssignada pelo commandante do corpo;
23. fornecei' ao comma.ndantc, por intermedio do fiscal,
os mappns c esclarccimcntl)S-; relativos á carga, que se toruem neeessarios á organização do relatorio nnnual do corpo;
:!-1, receber da. Contadoria da Brigada. nos dias designa(] os, as importanci,as das rccapitulnções das relações de vent·inH'nLos das companhias ou esquadrões e delles fazer entrce-a, mediante recibo. aos respectivos commandantes;
Art. 71-1. Ao intendente incumbe mais; qu1ando o serviça
de rancho for feito pelo corpo:
·I", org:miznr, 110 fi111 d<! l'ada qninzi'Tla, e rrmP!tl'l' aos
flll'][('('('iJOl'('·~, (IS ya]I'S •il!' gPili'I'OS lH'•(',PSSHl'Í(I,.; par·a (jUillZC
dias, toLU,anrlo corno base dos seus calculos o consumo da
quinzena anlel'ior;
2", organizar tambem c enviar nos fornecedores, depois
dn rulll'ieados pelo major fiscal; os valrs diarios de gcneros
que H[io puderem set' fornecidos quinzcna\mcnfc;
:l", PU(I'c•gaJ', tliariamenlie, ao major fiscal os valt•s que
JwuvPl' -recebido das companhias, afim ele serem IJOL' cllcs
con !'cridos eom os podidos éliarios da Intendencia, IJUC I !tu
;;erfío lambem apresentados;
'1", fazer parte; de conformidade rom o art. 8~5, da cornn!Í~são inc~um!Jida ck ym·i ficat· a qualiciade P quaulidade dos
gcneros, que se destinar-em ás arrecada.ções do çorpo, c bem
assim dos que passarem de uma para outr.a qumzena ou de
um para outJ'o mez; .
.
. .
ri", examinar e Yei'Jfieae os '!H'neros remctLHios, dmt·Ja~
IllPIIl.P, pelos fnrm•c·cdores para o raneho das praças, tudo de
eonformidade com o art. 8~5;
li", conservar·, em dia, c de accôrdo com os modelos adoplados, a escripturação relativa à esse serviço;
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7". levat· .ao conhccirnen to do major fiscn! o estragv ou
Pxkavio de louça ou qualquer artigo pertencente á carga da
lnLeudeneia, pt·estawlo, lJOl' t•scripto, esclarecimentos sobre
as eaui'as e os rcsponsaveis de taes estragos ou exlravios,
afim de serem tomadas as devidas providencias;
s•, examinar e conferir, antes de transmittil-as tno major
fiscal, todas as cont.as apresentadas pelos fornecedores;
!)", esforçar-se para que soja bem preparada a comida destinada ús praças arranchadas no quartel do corpo;
10. não consentir que dos caldeirões se tire comida antes
da hom marcada para o rancho e assistir, com o ofi'icial do
dia, á distribuição do mesmo rancho, afim de que esta se
faça com regularidade e caiba a cada pr.aça a sua ração completa;
11, apresentar ao of"fieial de dia, c, com este ao commaudante e major fiscal do corpo, a amostra das refeições das
pnu.:,as;
1:!, exigil· dos sangeutcantes das companhias ou esquadrões, quando apresentarem as praças mo Jref•eitorio·; UTI$1
nota co.u1 os numeras da·quellas que não tiverem comparecido
por motivo justificado;
13. providenciar sobre a guarda ·e conservação das refeiçües da::: praças que estiverem de serviço;
H.. examinar e apresentar ao official de dia as refeições
que tiverem do ser envi.adas ás prm;as em serviço fóra do
quartel;
15, não conseulir que as praças dC'SaiTanchadas se nlilizem das refeições das arranchadOIS;
1<i, exoreer a devida vigilancia, de modo a evitar que
sejam deSC'ncaminh~'ldOs os gcneros sa.hidoe da arrecadação
para u rancho das praças;
17. não permitttir que alguma praça tnrranchada retire
do refeitorio as suas rações;
18, comprar no mercado os generos que não forem em
tempo rcmettidus pelos fornecedores;
i!J, entregar até ao dia G de cada mcz, todos os papeis que
se relaciunem com o servi()o dó rancho;
20; velal' por que seja mantido o mais rigoroso asseio
não sú nos utensílios como em todas as dependencias do
rancho;
~1. conservar sempre comsigo as chaves da arrecadação
de generos;
J'aragraplw uniro. O intendente h~1·;i vara au~iliar 1ws~es
misiL'l'l's um sargento, n. enmo cmiprcgados do rancho, as
prat;as ·quo o commandanlo do corpo julgar uecossarias.
Ar·L 715. Quando o fl)rnecimentL' de comedorias preparadas fts pra\;as. estiver a cargo de civis contractados. o intendente exercerá sua fiscalização na p,art.e relativa aos dC\'eres que lhe competiriam si o ranchu fosse fornecido pelo
corpo.
AI'!.. IJ<>. Ao intendente do Regimento de Cavallaria,
al<1m dns obrigações ,acima -especificadas. cabem mais os dever·cs prescriptos nos ns. -1, 2. 4; 5 e 18; do art. 714; com relação á f01Tagem.
·
Art. 717. O intendente residirá no quartel ou em suas
proximidades; sempre que for possível.
Art. 718'. O intendente não fará o serviço de ~scala.
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:\ri. 71 V. O intcnclrntn Sl'l':Í nomeado pelo
:wlH'e [IJ'oposta dü comrnandante do
.\1·!. '1:!0. ~:1n ~ua~ falla~ ou impedimento,
c;er·ú subslituido por um subalterno, á escolha
d,antc <lo corpu.
lJo /1~/11'1/k SCCI't'fUI'ÍU

il:t

Hri~ada,

com.m,andantc
corpo •
o intendente
do comman-

Art. 72l. O cargo do RPcrelario do co.epo será exercido
u1n leucntc da confiança do res1wctivo cummandante.,
At·t. 722. Incumbe ao st~cretaeio:
P, dirigü· c Jazer expedir toda a correspondenci,ã do
t:orpu;
:!", guard.ar· absoluto sigllla sohre a corTespondencia: e
ordf'u;; resnvadas de que tiYcr conh·ecirnento.;
.
::", 1'-'i!lWI'l\l'-SI'. <'111 IJlll' S<',Ía l'<'ita 1'111 dia, eo111 f'SI'I'UP\l111.-iil l'll i dado, ''· ti<' al'l'<'il·do <'lllll os lll<Hli•los I' !li Yi;.!lll', a I'SI~l'i
JI!.:rraçf\1' do;; livrus a seu c:Hgo.;
'1"; organizar o archivo dü corpo, velando pelj3 sua
;.:nat·da r llua conservacão, bem corno pelo asseio da reparf.ieüo t' d•Js movt!JS e utensilios nr•lla. depositados, dos qu.acs
P"·'''rid urna r·l'l:u.:iio J'ur·upt•ida JH.'.lo illÍI'IldcntP;
·
r)'', prrslne todos o~ esclarecimentos que o major fiscal
u~ig-1r p fot·c·rn relatin.1s ás suas attribuiçõcs;
!i". nfto l'llll't'lll ir· qu" '''.iam J't•l irado~ d<wrrrw·rt!o.~ tl\l
I i\''"' d:t "''''~'"1:11·ia. ~•'111 <ll'd••tJI d" ''"IIIIII:IIid:t•li" ,. l'l'l~i]H1 du
IJI!i'l•l o-; jlf'dÍI'. f<'lidll 11 l'l!Íd:t<i<l dl' I'XUIIIÍila[-os illl:tlldO J'i'SIilttidll>', ;il'i111 d•· \<'l'ifil':tl' 'i "I' :ll'li:Jill no l',.;fado I'IIl qrw
l'llt';un •·n(r·r·.~ill''· ,. dand11 pa!'!r• ;w l'llllllll:\urlaull' ~i lal uão
flUI'

:ICl lfif,f~('ei';

/", Ujll'l''''ili:tl' ;111 l'llllllll:llld:UdP tJo l'l!l'j)O, ]o•;..:q 1{111: l',_,f.<.:
1''''';..:11<' :í 't'l'l'<'iacia. Inda a l'lll'l'Pspmuli•ru:ia iJl!t', t•Jn "ua au~<'lll'ia. ilol!Y-<'l' r·c·cr•bido:
:-i", apl't•s••utnr pr·of)ú~la para a pr·r1rnor.:ão
d•)S sar·gcnlos
t·.·w.rip!ttrarius, dt! ar:etll'du 1:om o ad.
H-í; JJUragraphu
llllii'O:

!l'', ~ub~t·rr!Y<'l', tl1'pois tk con !'t!l'il-as cuidaclósamentc as
t'ci·Lidões de assculan}()nlus t•xlrahiclas dus livros compc1.1 •Jil ··~;
lO, cseriplurat· do pl'('!1l'iü pnuho o livru de receita e dcsill't.a do •·onscllw adminisll'afiyo do cm·po;
li, ol'ganizar, de at'C<)t·do e<.Jm ó tormulario adoptadO·; e
:~pt·e~entat· a•> !'Oilllllalldanlr~ para assignae·; o termo
de deSI'ITiío da.~ IH'a\:a~ q1w pnt· ~'·"'ll ~-l'imf' Jcn·em exeluidas do
I'"''PII. anr11'xandn-11It·s 11s dP!ltais dot'UHH'nlos, qun, co:m o
IIH' ..;JIItl

l<'I'Jllo, SI'L'fl" al'l~hiyafllls:

1:!, redigir o;; hoklins7 a presPnlaudo-os ao eumman~
danl1~ :tnl.es de puhlienl-os, e l'Ubricar as eúpias
quo !levam
~··e !'t'i!H:ltidas :'!,; t'Olll[lanhias ou c·squaclrões
e (ts estações
P

flt1:5/n~-~:

I :J, f ollJa ,. [l), los o:-; a plinlamrmlos fiU<' se toennm precisos
par·:1 a ur;!aaizat:ão do J'l']alot·io anrmnl do t·m·po.
1\ rt. 'i :.':3. O secretario SI;I'á auxiliado no desempenho do
~<.~trs deyerPs [1l' I<'1S sargcn!os escriplurarios .
.\rt. 7:2 í. Os scerctaeios dos corpos serão nomeados
fll'ln rommandanlc da Brigada, sóbec prõposta dos rcspecti\ os commandantes.
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Art. 725. No casu de falta óu impedimento; o secretario
será substituído pelo official subalterno que fôr designado
pelo commandante do corpo.
Art. 726. Os secretarias dos corpos farão u serviço de
escala que; pelo cmnmandante da Brigada; fõr determinadO.
Dos off{iciaes

subalternos

Art. 727. Aos ófficiaes subalternos incumbe:
1", auxiliar a manutenção da disciplina, a instrucção e
ordem da companhia ou esquadrão; segundo as recummendações du respectivo commandante;
2•, estar a par da legislação em vigor na Brigada-, do
seu systcma de escripturaçãu; com especialidade na parte
referente ás companhias ou esquadrões e ao rancho; dó serviço de policiamento; e, bem assim, de tõdas a.s ordens
geraes e particulares dó corpo;
3•, conhecer bem a instrucção pratica de sua arma para
ensinar c dirigir qualquer força, cujo commandn lhes fôr
confiado;
4", procurar tambem conhecer os predicados ou defeitos
dos sargentos e das demais praças da sua companhia ou
esquad1·ão;
·'t.· ""'·
5•; assistir ao pagamento dos vencimentos das praças de
pret.
Art. 728. Os subalternos dó regimento de cavaHaria
devem tambem cunhecer os animaes do seu esquadrão.
Art. 729. Ao subalterno mais graduado ou antig()o; que
estiver prompt 0 no quartel-, cabe responder pur tódo o S:erviço da companhia ou esquadrão na ausencia do respectivo
commandante.
Dos veterinarios
Art. 730. O serviço veterinario tOa séde do regimento,
na invernada e nus destacamentos em que houver animaes,
sei'á dü;tribuido pelos dous veterinarios; a juizo do commandante do regimento.
Art. 731. Ao veterinario em serviço na séde do regimento incumbe:
1'; responder pelo curativo de todos os animaes doentes;
2•, instruir os ferradores e cabos veterinariós na maneira de sangrar e curar os animaes;
3"; percorrer as cavallariças todas as manhãs, por occasiM da limpeza, afim de examinar e curar ós animae~ doentes, fazendo recolher á enfermaria aquelles, cujas molestias
exigirem maior desvelo no tratamento, e, em seguida, visitar
com o mestre, cabos ferradores, e veterinarios a mesma enfermaria; para fazer o curativll dos animaes nella existentes;
4·~ -apresentar ao major fiscal,
terminado Q curativtl
G{)S animaes, uma nota cõm os numeros e esquadrões daquclles que estiverem em condições de ter alta da enfermaria e dos que ahi devam ser recolhidos, afim de ser feita
a necessaria publicação em boletim do regimento;
Poder Executivo- 1916- Vol. 11.
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!í", volt.ar ás cava llaricas e á enfermaria; acl)mpanhadü
do ferador de dia, e dos cabos veterinarios, entre ,4 e 5 horas ela tarde, para passar nova revista aoR animaes, dando va!'le

ao major fiscal, ou, em sua ausencia, ao fiscal de dia, das
faltas que observar;
6", prevenir o ofl'icial de dia, todas as vezes que tiver
•lc viRitar (lU curar os animaes doentes;
'/"~ ter a seu cargõ no quartel uma ambulancia provida
elos instrumentos, apparelhus c medicamentos necessarios ao
curativ(l dos animaes;
so, participar immediatamente ao major fiscal, quando
apparecer qualquer molestia contagiusa entre os animaes;al'im ue serem tomadas as rwcessarias providencias;
!J", nií(l consentie que se appliquem remediõs aos anirnacs sem sua ordem-; salvo nos casos em que se torne indispensavel t' urgente o curativo;
lO, examinar, escrupulosamente, ,com os offeiaes que
forem nomeado~. os animam; que se houvl'r dP ,comprar ou
''~'nucr. classificando. no SPguudu caso, as mokstia,; ou dc1t~itos vbyRicos de cada um;
11, fiscalizar o serviço de marcação dos cavallõs c
muat·,~s do regimcuto:
12, fazer parte, de accôrdo com o art. 845, paragrapho
uni éo. da commissão encanegada de examinar e verificar as
forragens e ferragens que entrarem para a arrecadação ou
passarem de uma para Dutra quinzena-, ou de um para outro
intew\cnte;
13-, apresentar proposta para o preenchimento das vaga>~ de zo sargento ferrador; cabos ferradores e cabus veterinarins;
H, escripturar. cuidadosamente, o livro de carga e descarga dos medicamentos e drogas sob sua guarda, apresentando ao major fiscal, dentro dos oito primeiros dias depois
de findo cada trimestre-; o mappa das alterações occorridas;
15, fiscalizar o serviço de ferra dos anirnaes., assignand<í r1 vale de ferraduras e cravos;
16, vcrmauecer, no quartrl, durante o dia, afim de attcnrler não só ao serviço interno, como a quaesquer requisições
urgentes;
J 7, residir· nas prOximidades do quartel;
l8, fornecer, mediante pedido, ao veterinario em serviço na inYernada ;~ destacamentos, os medicamentos e
apparclhos neccssarilJs aos curativos dos resp,ectivos anim:.~.es;

·L ~l, !Pr a seu cargo uma relaçãu de instrumentos e utensílios, a qual lhe será forneeida pelo intendente, com quem a
r.U11 l'erirú ><empre que seja necessario;
20, apresentar, até ao dia 5 de cada mez, um mappa dos
mcdi!:amt•ntos e dl'ogas cOnsumidos durante o mez anterinr
eom '·' tratü dos animacs~ afim de ser ordenada a respectiva
dPscarga;
2l; auxilia r-; quando f'ôr preciso, u veterinario encarregado dn serviçll externo;
22; fornecer ao commandante-; pó r intermedio do fiscal;
todos os dados, relativós ao seu serviço; que sejam necessarios á organizacão do relatoriu annuat do regimento.
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Art. 732. O veterinaricr em serviço na sédie do regimento será substituído, em sua ausencia, pelo 2• sargento
ferrador--; ntJs serviços cõmpativeis com a graduação e aptidão dest-e.
Art. 733. Ao veterinari 0 em serviço nos quarteis dos
ôestacamentos e na in v€rnada incumbe:
1'; responder peló curativo diariu de todos os animaes
duentes naquelles destinos;
2•, enviar, diariamente, ao major fiscal uma parte de
tfldõs ós curativos feitos e das uccurr€ncias havidas no serviço a seu cargo; .
a•, r·eceber du veterinario em serviço na séde dó regimento os medicamentos e apparelhos necessarios ao curativo
dos animaes na invernada e destacamentos, fornecendo-lhe,
de dez em dez dias, um mappa dos medicamentos consumidos.
Art. 734. O veterinario encarregado dtJ serviço nos
quarteis· dos destacamentos e invernada terá á sua diSpúsit;ão um ferra:dor e um cabo veterinario para auxiliai-o no
curativo dtJs animaes.
A.rL 735. Aos veterinarios cumpr€ ainda:
t•; attestar a morte dos animaes de cujo tratamento estiverem encarregados; devendo mencionar nós attestados os
dados necessarios á verificação da identidade do animal;
2•, indicar aõ major fiscal ós animaes que estiverem
atacados de mormo; afim de serem abatidos.
CAPITULO XXXVI
DOS SARGENTOS E DEMAtS PRAÇAS DOS CORPOS

D?J sargento-ajudante
Art. 736. tA.o posto de sargento-a(judante não poderá ser
promovidO o inferior que não tiv,er prestadó a sargenteação
exigida n,1 art. 19-, n. 2.
Art. 737. O sargento-ajudante é o assistente immediato.
do ajudante.
Art. 7:38. Ao sargento-ajudante incumbe:
1•-; ter perfeito conhecimento d•e t\Jdas as ordens relativas ao serviço do corpo, e bem assim da instruccão pratica
do sua arma, principalmente na parte que for necessaria ao
bom desempenho das suas funcções;
2"; auxiliar i:J ajudante em todos os serviços que este
designar;
3•-, vigiar com actividade e 'perseverança a conducta individunl-; habilitações e defeitos de todas as praças d€ pret
do corpo; com especialidade os sargentos; afim de prestar
conscienciosamente as informações necessarias, não perdendo,
ao mesmo tempo, occasião de lhes dar exemplo de moralidade-, obediencia; ciroumspecção; garbo-; zelo, asseio ·e interesse pelo serviço;
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4°; conservar em seu podler a escala dõs inferiures-, cabos de esquadra, clarins ou cornetas; tambores e ferradores-,
corrieiros e cabos veterinarios, para indicar, na ausencia do
a.iudante, os que devam ser designwdos para qualquer serviç0 extraordinario;
5•-; fazer chegar á fórma e passar revista a todos õs
destacamentos; guardas, piquetes e patrulhas-, antes de entregai-os ao ajudante;
6•, organizar, com o ajudante e de accôrdo com os modelos respectivos, os mappas, relações e todos os demais papeis
que houverem de ser fornecidos pela casa da ordem;
7•; fiscalizar ó serviço dos empregados da casa da ordem;
s•, velar pelo asseio, garbo, correcção no modo de fazer
as continencias e unifOrmidade de todas as praças de pret
do corpo;
9"; prender qualquer praça do Cürpo que encuntrar em
falta, dando logo parte ao ajudante, ou, na ausencia deste,
ao offidal de dia;
10, informar ao ajudante, e, em sua· ausencia, o official de
dia, de qualquer irregularidade -quc lhe constar ter sido praticada por praças do corpo, dentro ou fóra do quartel;
11, dictar aos sargcntcantes c aos inferiores, (lnviados
pelas estações e postos, os boletins do corpo, conferindo-os
depois ~nidadosamente, ou entregar-lhes estes documentos
já conferidos-; quando forem escriptos a machina;
12, velar pela conservação e asseio do archivo., moveis.
c u tensilios da casa da ordem.
Art. 739. O sargento-ajudante-, em suas faltas õu impedimentos, será substitui do pelo t • sargento mais habilitado;
embora não seja o mais antigo.

Do sargento-intendente
Art. 740. A prümoção ao posto de sargento intendente
só poderá recahir em inferior que tiver prestado a sargenteacão exigida no art. 19-; n. 2.
Art. 741. O sargento-intendente é o auxiliar immediato
do intendente, e, -como tal, deve ter as habilitações , moralidade
e probidade indispensaveis para o cabal desempenho desse
eargo de confiança.
Art. 7 42. Ao sargento-intendente incumbe:
1". executar com o mais escrupuloso cuidado todos os trabalhos de escripta e contabilidade que lhe forem confiados
pelo intendente, ficando responsavel para com elle por qualquer erro ou omissão;
2•, velar pelo asseio, boa ordem e conservação de todos
os artigos depositados na arrecadação;
3", fi,.;ealizar o servi(:o dos sargentos ou outras praças
empregadas na arrecadação. exigindo que- cumpram fielmente
os seus deveres, e, quando assim não acontecer, dar parte ao
intendente;
-í", desempenhar todas as obrigações do intendente, quando este não estiver no quartel. afim de evitar prejuízos ao
servieo.J
·
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Art. 743. Em suas faltas ou impedimentos o sargentointendente será substituído por um sargento indicado pelo
intendente.
Dos p1·imeiros, segundos e terceiros sargentos
Art. 744. Os primeiros, segundos e terceiros sargentos.
além das habilitações exigidas no art. 161. devem ter actividade, zelo. moralidade e circumspecção, ser babeis nos
exercícios de sua arma e possuir todas as qualidades constitutivas do bom soldado. de modo que a sua conducta sirva
de exemplo aos seus subordinados.
Art. 7 45. Incumbe ainda aos primeiros, segundos e terceiros sargentos:
1•, evitar familiaridade ou transacção pecuniaria com os
cabos de esquadra, anspeçadas e outros seus subordinados;
2•. mostrar a maior firmeza no desempenho dos seus deveres, usando, porém, de moderação e evitando toda especie de
violencias;
.
a•. informar os seus superiores de qualquer falta que verificar ou souber ter sido praticada por algum dos seus subordinados;
4", velar pelo asseio e boa ordem dos alojamentos e mais
dependencias da companhia ou esquadrão;
.
5•, exercer a devida vigilancia, no intuito de impedir que
as praças joguem. disputem. ou façam algazarra nos alojamentos;
6•, usar sempre o uniforme do corpo, salvo autorização
superior para. em certos casos. trajar-se civilmente;
7•, não sahir á rua, quando prompto no serviço, sem licença do cornmandante da companhia ou esquadrão. si estiver
no quartel. e do ajudante do co.rpo ou de quem suas vezes
fizer;
s•, auxiliar a escripturação da companhia ou esquadrão
de accôrdo com as ordens do respectivo comrnandante.
Do sargenteante
Art. n·6. Ao sargenteante de companhia ou esquadrão
incumbe ainda:
1•, organizar as relações de vencimentos. escalas. mappas diarios, vales, pernoites. guias. prets. baixas. ajustes de
contas e pedidos, sendo, nesse traballho, coadjuvado pelos demais inferiores, inclusive os empregados internos;
2•. passar. pela fórma estabelecida nesse regulamento. as
revistas dia rias ás praças da companhia ou esquadrão;
3•. fazer chegar á fórma. ao toque de rancho, e apresentar ao intendente no refeitorio. todas as praças arranchadas
que estiverem no quartel, entregando ao mesmo official uma
nota assignada das que, por motivo justificado, não comparecerem á formatura;
4•, revistar e conduzir ao logar da parada as pracas exigidas para os diversos servicos ordinarios e extraordinarios,
tendo o cuidado de, antes do toque de avancar, prevenir ao ajudante, quando, por qualquer circumstancia, não possa apresentar todo o pessoal escalado;

ü(i2
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5•, verificar. ao toque de instruccão, si estão presentes
todos os recrutas que a ella devem comparecer e fazel-os
npresentar ao instructor;
6•, cópiar ou receber o boletim du corpo na casa da ordem e lel-o áR praças por occasi5o da revista de recolher;
7•, escalar, logo depois de publicado. o serviço que tiver
de ser prestado pelas praças da companhia ou esquadrão, affixando, no alojamento, o respectivo papel, e lendo-o, mais
tarde, ás pracas por occasião da revista de recolher;
s•, assignar os pernoites e vales de rancho ou forragen'.'l,
bem como o inventario das baixas passadas ás pracas da companhi::~ ou esquadrão que forem recolhidas ao hospital;
g•, não se afastar do quartel sem licença. devendo deixar
outro inferior substituindo-o;
10, prevenir immediatamente. si adoecer alguma praca.
o official de dia, e tambcm o commandante da companhia
ou esquadrão. si estiver no quartel;
11. informar o commandante da companhia ou esquadrão
fle todas as or.currencias havidas durante a sua ausencia.
Art. 7 47. Os sargenteantes não farão serviço algum de escala, nem occuparão empregos que possam distrahil-os de
suas funcções. sendo os responsaveis pela escripturação da
f'Ompanhia ou esquadrão.
Art. 7 48. A sargenteação das companhias ou esquadrões
será exercida pelos respectivos primeiros sargentos. salvo caso
do força maior, ou quando outro inferior desejar aperfeiçoar-se nesse serviço e for attendido.
Do prime-h-o sargento archiv'ista
Art. 749. O primeiro sargento archivista terá ás mesmas attribuicões do archivista da Brigada de que tratam os
arts. 416 e 417.
Dos sargentos escripturarios
Art. 750. Os primeiros e segundos sargentos escripturarios serão aproveitadof! nos trabalhos de escripta das repartições annexas ao estado maior da Brigada. bem como nas dos
corpos.
Art. 751. Além dos predicados e obrigacões mencionadas
nos arts. 744 e 745. ns. 1. 2. 3 e 6. incumbe ao primeiro
sargento escripturario empregado na secretaria:
t •, auxiliar o secretario em tudo o que lhe for ordenado;
2•, não retirar nem permittir, sob pretexto algum. que
os demais Pmpregados retirem documentos ou livros da secretaria sem ordem do secretario;
3•. velar por que os documentos retirados dos macos,
para qualquer verificação. sejam depois collocados nos seus
reRpectivos lagares;
4•, guardar as chaves da secretaria depois de encerrado
o expediente. si não ['esidirem no quartel o commandante ou
o secretario. e, quando obtiver licença para 11ahir do quartel,
não as entregar sinão ao empregado, préviamente designado
pelo secretario;
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,5•, mandar fazer, todas as manhãs, na sua presença, a
limpeza da secretaria.
Art. 752. Ao. primeiro sargento escripturario empregado
na casa da ordem cumpre auxiliar o sargento-ajudante em
todos os .trabalhos de escripta e na fiscalização do serviço
dos demais empregados,

Do

.~argento

encarregado da arrecadaç(f.o

Art. 753. O commandante da companhhia ou esquadrão
designará um sargento de sua inteira confiança para tomar
conta da respectiva arrecadação.
Art. 754. Ao sargento encarregado da arrecadação incumbe:
1•, guardar' os artigos que se acharem na arrecadação e
conservai-os perfeitamente limpos e bem arrumados;
2•. conservar em seu poder uma relacão discriminativa
flesse!! artigos e do armamento. equipamebto e arreiamento
que estiver em poder das pracas;
3". arrecadar e rotular tudo quanto pertencer ás praças
que se ausrntarem illegalmentll, baixarem ao hospital. obtiverem licenca ou seguirem em diligencia;
t1•. auxiliar o inventario fios artigos deixados pelas pracas que fallecerem ou forem extraviados por aquellas que.
não estando destacadas. se ansentarem illegalmente. e. para
o effeito do art. 966, os ob\iectos particulares por estas abandonados:
5". receber e guardar o armamento distribuído ás praças
que se recolherem do serviço. exigindo flUe todas as peças este,iam convenientemente limpas;
fi", não permittir que nenhuma arma esteJa f6ra da arrecadar,ão. principalmente á noite. sinão por motivo de serviço;
7•. marcar com o numero da comoanhia ou esquadrão
e o daf; praças todas as peças de armámento. equipamento.
nrreiament0 e fardamento que t.enham de ser entregues ao
pessoal:
8•, zelar a conservação dos utensílios existentes nos alo~jamentos da~ praças, os quaes revistará diariamente;
!l", deixar quem o substitua no quartel quando obtiver licença para subir á rua.
Art. 755. Aos sargentos encarregados das at:recadações
dos esquadrões cumpre ainda examinar e contar, diariamente,
nas cavallarir,as as cabeçadas de prisão, arreatas e utensilfos
do respectivo esquadrão. a cujo commandante darão parte
das faltas qm• verificarem.
Art. 756. o~ sargentos encarregados das arrecadações
serão auxiliados no cumprimento dos seus deveres por uma
praça desi~rnada pelo commandante da companhia ou esquadrão.
·
Art. 757. Os sargentos encarregados das arrecad~cões
não farão serviço externo ordinario. nem poderão ser dtstrahidos de suas funcções, e, portanto, nenhum emprego oc~uparão.
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Art. 758. Os sargentos ~judantes e sub-intendentes, bem
como os primeiros e segundos sargentos escripturarios. serão
incluídos no estado menor dos corpos e repartições.
Da fanfarra do regimento de cavallaria

Art. 759. No regimento de cavallaria haverá uma fanfarra, que será organizada com a banda de clarins e doze musicos escolhidos entre os soldados dos esquadrões.
Paragrapho uni co. Esses musicos serão. como os de infantaria. divididos em t»es classes de quatro musicos cada
uma e terão como inspector o capitão ajudante.
Dos clarins, cornetas e tambores

Art. 760. O clarim e o corneta-mór são chefes immediatos dos clarins ou cornetas e tambores: terão a graduação
de segundo sargento e devem conhecer perfeitamente todos
os toques das differentes armas.
Art. 761. Ao clarim ou corneta-mór incumbe:
t•, ensinar os toques de clarim ou corneta ás praças da
banda. ás horas fixadas para isso:
2•. examinar diariamente. antes de começar o ensino, todos os instrumentos, dando parte ao ajudante, quando encontrar algum delles estragado. afim de ser o dono responsabilizado;
3•. reunir. com a necessaria antecedencia. todos os clarins ou cornetas e tamtJOres sempre que houver formatura
geral do corpo. afim de executarem juntos os toques respectivos;
4•, não alterar. nem permittir que os seus subordinados
alterem. sob pretexto algum. os toqu.es das Ordenltnças, que
são os me~mos do Exercito:
5•, indicar os soldados que tiverem aptidão para tocar
clarim ou corneta, ensinar-lhes os differentes toques. de
modo que haja sempre no corpo tres praças, no caso de supprir as falt.as que se derem nas respectivas bandas;
6•, responder. perante o ajudante, pelo asseio e uniformidade dos clarins ou cornetas e tambores. em todas as
occasiões de formatura.
Art. 762. O corneta-mór fiscalizará tambem o ensino dos
tambores.
Art. 763. O clarim e corneta-mór. em suas faltas ou
irppcdimentos, serão substituídos pelo cabo clarim, ou corneta.
Art. 764. Os clarins, cornetas e tambores estarão sujeitos á disciplina dos esquadrões ou companhias a que pertencerem.
Art. 765. O clarim, corneta-mór e os cabos clarins e
cornetas pertencerão ao estado-menor dos corpos.
Art. 766. As praças que compuzerem as bandas de clarins, cornetas e ta~bores auxiliar~o o servi.co dc 1 ~scala,
quando fôr necessar10 •.
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D'os ferradores
Art. 767. Ào segundo-sargento ferrador incumbe:
1•, dirigir todo o serviço de férra dos animaes, sendo
responsavel por qualquer irregularidade que occorrer em
consequencia de descuido seu;
2", corrigir os defeitos que notar no serviço dos ferradores e ensinar o officio ús praças que, para aprendel-o, houverem sido escolhidas;
3", receber do intendente, mediante vales rubricados pelo
official de dia e assignado pelo veterinario e que serão depois substituídos pelo mappa respectivo. as ferraduras e cravos necessarios. apresentando aquelle official uma nota dos
.
que forem empregados em cada animal;
4•, zelar a ferramenta e utensilios que houverem sido
entrE!gues á ferraria e dos quaes possuirá uma relação rubricada pelo intendente;
5•, auxiliar o serviço de marcação dos animaes do regimento;
6", substituir o veterinario, quando, na s.ua ausencia, for
mister acudir com urgencia a qualquer serviço;
7•, auxiliar, diariamente, o veterinario durante as visitas
que este fizer aos animaes doentes.
Art. 768. O segundo sargento ferrador pertencerá ao estado-menor do regimento e ficará subordinaQ.o ao veterinario
com exercício na séde do regimento em tudo quanto disser
respeito ao curativo e férra dos animaes.
Art. 769. O segundo-sargento ferrador, em suas faltas
e impedimentos, será substituído pelo cabo ferrador mais
idoneo.
Art. 770. Aos cabos ferradores incumbe executar pontualmente as instrucções que receberem do mestre ferrador.
velar pela conservação da respectiva ferramenta e esmerarse nos serviços de que forem encarregados.

Dos corrieiros
Art. 771. Ao segundo-sargento corrieiro incumbe:
1•. dirigir todo o serviço da correaria. sendo respon~;avel
por qualquer irregularidade que ahi se dê em consequencia
de descuido seu;
2•, guardar convenientemente toda a fei'Irament.a em serviço na correaria. da qual terá uma relação fornecida pelo intendente;
3•, receber do intendente a materia prima necessaria á
execução de concertos ou confecção de artigos de que fôr incumbido;
4•, indicar ao intendente as praças que. de accôrd~ com
suas aptidões. forem necessarias ao serviço da correar1a.
Art. 772. Os cabos corrieiros auxiliarão o mestre em
todo o serviço da correaria, cumprinrlo-lhes ainda substituil-o
em suas faltas ou impedimentos.
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Art. 773. O segundo-sargento corrieiro receberá ordens
concernentes ao serviço ua correaria, do tenente-intendente,
a quem ficará subordinada essa officina.
Art. 77 4. O segundo-sargento mestre e o cabo corrieiros
pertencerão ao est.ado-maior do regimento.
Dús cabos veterinarios
Art. 775. Os cabos veterinarios serão escolhidos dentre
las praças de reconhecidas aptidões e provadas em concurso
prestado perante uma commissão de officiaes, incluído um
veterinario.
Art. 776. Incumbe aos cabos veterinarios:
1", ter conhecimento completo dos diversos serviços de
quo forem incumbidos;
2".. responder perante os alferes veterinarios pelo curativo diario de tod{)s os animaes doentes a seu cargo;
3", auxiliar 08 alferes veterinarios em tudo quanto lhos
competir.
Art. 777. Os cabos veterinarios pertencerão ao estadomenor do regimento e ficarão subordinados ao veterinario
r~om quem servirem, em tuuo que disser respeito ao curativo
P rmidados com os animaes.
Art.. 778. à classificação dos cabos Yeterinarios far-se-á
,c;obre proposta do veterinario mais antigo.
Dos cabos de esquadra, anspeçadas e soldados
Art. 779. No pontual cumprimento das ordens que receberem dos superiores resumem-se os deveres geraes dos ·Cabos, anspeçadas e soldados, a quem incumbe ainda:
t•, estar semp1·e prompto á hora e no logar que lhe fôL'
determinado;
2", zelar o asseio e conservação do armamento, equipa'mcnto, fardamento e de tudo quanto estiver a seu cargo;
3", procm·ar aprender tudo quanto fôr ensinado por seu»
suppriorcs. pedindo-lhes sem constrangimento quaesquer explicações ~obm o quo não tenham compre,hendido;
f,•, evitar rixas ou disputas com os seus camaradas ou
com paizanos;
5°, não ,jogar a dinheiro no quartel nem fóra delle;
6", não vender ou empenhar peças de seus uniformes;
7", não sahir á rua deHuniformizado;
8°, satisfawr pontualmente os debitos que. contrahir;
9°, participar, immerliatamente, ao sargonteante da companhia ou Ci'quadrão, o extravio ou estrago de qua!quer da~
peças de armamento, equipamento e fardamento a ~eu cargo.
a fim r\ e serem tomadas as devidas providencias.
Art. 780. Os cabos de esquadra serão tirados dentre o~
anspec~adas on s0ldados de melhor conducta que satisfizerem
as exigenclas do art. 159.
Art. 781. Os anspeçadas serão escolhidos dentre os solda-·
(\Oil rle bom comportamento.
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Art. 782. Nos serviços de patrulha, guarda, dia á companhia ou esquadrões e em quaesquer outros de que forem incumbidos, devem os cabos de esquadra c anspeçadas velar por
que os soldados cumpram as suas obrigações, ministrandolltc~ os Psdarecimcntos quP, para isso, se tornarem nccessarios.
CAPITULO XXXVII
DOS SERVIÇOS INTERNOS DA BRIGADA E DOS CORPOfil

Da recepção de officiaes

Art. 783. O commandante da Brigada e todos os demais
nfficiae.s nomeados, transferidos ou classificados nos corpos ~
repartições serão recebidos com as seguintes formalidad~:
~ 1 . • Para a recepcão do general ou coronel commandanle ela Brigada:
n) formará no quartel central ou em suas proximidades,
uma companhia de cada batalhão e um esquadrão do regimento de cavallaria, sendo prestadas por essa força, cujo
commando geral competirá a um official superior, as continencins que no caso forem devidas;
b) o commandante demissionario. si fôr menos graduado,
receberá. ao portão da entrada, o seu substituto, seguido por
toda a officialiriade, e, no caso contrario, com ella aguardará no
salão de honra, destacando para recebei-o, ao portão, uma commissão de officiaes;
c) no mesmo salão, o commandante exonerado apresentará ao seu substituto todos os commandantes de corpos e chefe·s <le repartições, sendo lidas em seguida, pelo secretario da
Brigada, as ordens do dia de transmissão e posse do commando;
d) o commandante demissionario, ao retirar-se, será
acompanhado, até ao referido portão, pelo seu substituto e pela
officialidade. e, atô ú sua residencia, pelo ajudante de ordens
do commando, em carruagem ou automovel da Brigada. senrlolhe prestadas por aquella força as continencias que lhe competirem.
~ 2. • Ao novo commandante cabe marcar dia e hora para
assumir o exercicio do seu cargo, com as formalidades acima
descriptas.
~ 3°. Para recepção de tenente-coronel commandante:
a) a força formada no pateo interno do quartel ou em suas
immediações, presta·r-lhe-á as dividas continencias, sob o
commando do seu antecessor ou do official qne se lhP seguir
em graduação, quando o seu posto fôr superior ao da nova.
autoridade;
b\ esta será recebida com as mesmas formalidades estnhcler.irlas no ~ 1", Jettra b deste artigo;
c) o commandunte substituído apresentará ao seu successor todos os officiaes do corpo, reunidos na secretaria, e na
presença dos quaes serão lidas, pelo secretario. ou ajudante,
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as ordens do dia allusivas á entrega e recebimento do commando.
~ -~,.o Pelo novo commandante serão designados dia e hora
para assumir o sPu cargo, afim de ser observado fielmente o
Jll'ecitado cerimonial.
§ 5. o O chefe de !'('partição será recebido pelo seu ante~
cesso r e pelos demais officiaes que nella tiverem exercício, se·
guindo-se a cercmonia da apresentação individual de cada um
delles pelo chefe demissionario. que, ao retirar-se, será acompanhado, até (t porta da repartição, pelo seu successor c pelos
referidos officiaes.
§ G. o Os majores assistente c secretario apresentar-se-ão
ao commandante da Brigada. Em .seguida, pelo demissionario
serão apresentados ao seu successor os officiaes que tiverera
exercício nas repartições respectivas.
§ 7. o Os majores fi~caes dos corpos, o major intendente
e o capitão pagador apre~entar-se-ão ao respectivo commandante ou chefe, .que, por sua vez, lhes fará a apresentação de
todos os officiaes, para esse i'im reunidos na secretaria.
§ 8. • O ajudante, o intendente e o secretario apresentarse-fio, nos corpos. aos resper,tiYos commandantes e fiscaes.
Isto feito, serão acompanhadP~ ús suas repartições pelos seus
antecessores, que lhes apre,.-onlal'ão o pessoal nellas empregado.
§ 0." O commandante de eompanhia ou esquadrão apresentar-sc-:í ás autoridades do r~urpo c será, por sua vez, apresentado pelo major fiscal a todos os officiacs, reunidos na
c&sa da ordem, indo depoi.'. com o seu anetccssor, assumir o
eommando da sua unidade, que o receberá formada no respectivo alojamento, assistindo ao acto o tenente-coronel ·commandante.
§ 10. O subalterno apresentar-se-á ao commandante, ao
official do corpo e ao commandante da companhia ou esquadrão, sendo, a seu :,urno, apresentado aos demais officiaes pelo
mesmo commandante.
§ 11. Os officiaes do Serviço de Saude aprcsentar-se-ão
ao chefe e fiscal, e os das demais repartições aos seus respectivos chefes, sendo uns e outros por estes apre:sentados aos
demais officiaes da repartição.
D~

official d(': dia á Brigada

Art. 7SL O servir.:o de dia á Brigada será feito pelo~
subalLBrnOs classificados ou empregado<:. nas repartições da
Brigada, exclusive o almóxarife do hospital e os escripturariOõ· da secretaria geral.
Art.. 785. Incumbe ao official de dia á Brigada:
1•, apresentar-se ao assistente logo que tome posse do
_
serviço;
2", receber do ~eu anteceswr os presos recolhidos ao estado-maior da Brigada, bem como o material a seu cargo,
procedendo, quant.o ao mappa carga c descarga, pelo modo
estatuído no n. 25 do art. 932;
3°. ac-ompanhar o commandante da Brigada, ou qualquer
outra autoridade superior que entrar no quartel;
/1°, conservar-se sempre uniformizado e armado, não poflm1do afastar-se do quartel central, sob pretexto algum;
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5•, providenciar, na au~encia do commandante da Brigada e do assistente, acerca da requisição de força e de tudo
quanto fór a bem do serviço urgente, podendo abrir os
officios que trouxerem a nota de urgencia e fazer aos corpo~.. p.or intermedio dos re~pectivos officiaes de dia, quando
não estiverem pt•esentes as autoridades superiores. as requisições necessarias, dando de tudo parte, em tempo, ao mesmo
commandante;
6". requisitar dO corpo respectivo. na ausencia do assistente. H força necessaria para E·Ubstituir a de promptidão,
que estiver concentrada no quartel central, quando esta fôr
empregada em qualquer servico fóra: delle;
7•, entregar ao assistente do pessoal, logo que fôr substituído, uma parte. na qual relatará minuciosamente todas
a11o occurrencias que E•e tiverem dado durante o seu serviço,
juntando á mesma parte a,s do medico e of.ficial de promptidão.
Art. 786. Para auxiliar o official de dia á Brigada será
escalar! c pela assistencia um inferior.
Do cinematographo

Art. 787. A Brigada manterá um cinematographo destinado :t inE·truir e recrear os eeus officiaes e praças, que o
poderão fr.equentar acompanhados das respectivas familias.
Paragrapho unico. O cinematugrapho ficará annexado
á secção de electricidade, a cujo encarregado compete a sua
direcção.
Art. 788. Corr.erãio por conta: da caixa de economias da
Brigada todae as deE·pezas feitas com a acquisição de apparelhOs. compra ou aluguel de fitas e outros artigos necessarios.
Art. 789. As fitaE· já exhibidas, uma vez não convindo
a sua conservação, poderão ser permutadas ou vendidas, por
ordem do commandante da Brigada e sobre proposta do encarregado da secção de ele c tricidade.
Paragraphq unico. O pr9ducto das fitaE, vendidas será
recolhid(J á caixa de economta.s.
Art. 790. O cinematographo funccionará em uma sala
convenientemente adaptada, em dias e hOrM deE·ignados pelo
commandante da Brigada, e ficará a cargo de um sergento
devidamente habilitado, auxiliado, send:o mister, por umaj
praça.
§ 1. • A sala será dividida em duas classeE:-, cabendo a
primeíl'a aos officiaes e a segunda ás. praças.
§ 2." Aõ· familias terão assento nas classee, que competirem nns seus chefe~..
§ 3." A primeira fila da primeira classe será reservada
ás peswa~ gradas.
§ 4. • Para os sargentos e suas famílias, haverá duas ou
mab filaE· entre a primeira e a segunda classe.
Art. 791. As pessoas estranhas ás famílias. dos officiaes,
inferiores c praças só poderão ter ingresso, quando forem
pelos mesmos acompanhadas e exhibirem os bilhetes de entrada.
Paragrapho unico. Será postada em cada porta da sala
uma praça, que terá a incu•mbencia de receber os bilhetes
ãe ingresE-(1.
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ArL i0'?. As funcções dO cinernatographl'! poderão ser di\ ididas em dua:; ses;;ões, obedecendo ao mesmo rrogramrna,
lravenl!.il ullre uma c outra um íntervallo de 10 minutos.
l'aragrapho unico. Sô poderá ser alterado o prograrnrna
por ordem dO cornmand!ante da Brigada ou por conveniencia
j ustific-a,da pelo encarregado.
Art. 793. Os bilhetes de entrada serão impressos em tres
cures, na typographia da Brigada.
Art. i!J4. E' vedada a passagem de uma para outra
classe do cinematographo, nruo sendo tambem permittido
fumar ou c-onversar durante as scs~õe~·.
Art. 7~5. Não terão ingresso no cinernaLographo as praças qru niio estiverem no uniforme do dia.
Art. 796. Ao encarregado do cinematographo cumpre
manter a disciplina entre os respectivos empregado!'. e responder pcb const'l'\'ação e afôseio de todo o material, que será
devidamente relacionado.
ArL. 1\li. O offlcial de dia uo quartel em que funccionar
o cinemntographo fará a distribuiljão dos bilhetes de entrada
e assistirá ús funcGÕeo, afim de providenciar sobre qualquer
IITegula: idade que occorrer.
D? cncmTC(Jadu do {orno de incineração do lixo

Ar'L. 7D8. Os Jcmos de incineração que funccionam no
LJuartel centml, uu da _\veuida Salvador de Sá e no hospital
tendo como encarregados praças ou civis devidamente habilitados, serão rlcstiuados a destruir, DOlo fogo, o lixo retirado
<iesscs pontos e elos que lhe estão proximos.
.
Al't. 7\J9. Ao encarregado do forno incumbe:
1'', dirigir o serviç.o de incineração, zelando a couserva!)iio do forno e respectiva caldeira, bem como os utensilios
a seu cargo;
2•, incinerar, sem demora, todo o lixo que, para esse fim,
receber;
3'', dar parte ao oJficial de dia de qualquer U(~cidcnte
que occorrer no respectivo ferviço;
·i", conservar em seu pocler uma relação dos artigos que
estiverem sob sua guarda, conferindo-a, mensalmento, na
lnLendcncia;
5•. fazer pedido do combustível e lubrifir.ante nece,sarios <tO funccil)namento elo forno e da caldeira. obedecendo á
maior economia.
Art. 800. ü encarregado do forno será auxiliado, nesse
sor·viço, por uma praça m1 por um servente civil, nomeado
pelo eommanduute da Brigada.
Do cOnselho administrativo dos corpos
Al't. 801.. Haverá nos corpos. da Brigada um conselho
dcstímu.lr á gerencia e fiscalização dos dinheiros provenientes das tocatas rr.muneradaf' das bandas de cornetas e elarins
Paragrapho unico. Pnr esse conselho serão tambem
adminisl.rada,. as importancias resultantes da venda de eEtrume, saccos vasios, caixõe~. garrafas, crina animal, ferraduras, papeis inutilizados. ete.
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í\rt. 802. Por conta das economias feitas no corpo, correrão. sempre que fôr possível, as despezas c(}m o cuncerto
dae. cornetas e clarin~..
Art. 803. Farão parte deste conselho:
O commandantc, o major fiscal, o capitão ajudante o
commnndantc de companhia ou de esquad'rão mais antigo e
o tenente intendente.
Art. SO·í. Os majores fiscae~. verificarão todos oe. documentos de receita e despeza, que serãb apresentados ao
com·elho com o eeu vist~.
Art. 805. O thesoureiro será sempre o intendente do
corpo.
Art. 806. Da receita e despeza occorridas durante o mez
será organizado pelo intendente do corpo um balancete discriminativo, ao qual serão annexadós o~. ree'J)ectivos documentos, em duas vias, uma destinada á Contadoria, acompanhada do saldo, c outra ao archivo do corpo.
Paragrapho unico. Este ·balancete será, dentro <ie 24
'Iwràs, reg-istrado pelo secretario do corpo, em um livro para
esse fim destinado, e no respectivo termo, lassignado por
todof! 0s membros do conselho, serão mencionadas ae ~eso
JuçõeF t<Jmadas.
Art. 807. Haverá em cada :corpo um cofre, com tres
chaves, para deposito dos dinheiros e documentos. ficando
cada uma dellas em poder do commandante; do fiscal e do
intendente.
P.aragrapho unico. O cofre só poderá ser aberto em pre"Cnça da maioria do con:::elho.
Art. 808. O conselho rrunir-se-á ordinariamente, uma
vez por me:t:, para a arrecadação da receita e pagamento da
despeza. O commailldante, porém; p·oderá convocar reuniões
extraordinarias, quando julgar necessario.
Art. 809. As deliberações do conselho; serão tomadas
por Illjllioria de votos.
Art. 810. O commandante do corpo, principal responsaW'l petas quantias confiadas ao conselho; sustará a execução
da.s despczas resolvidas. quando estas lhe parecerem injustificavpis. levando o caso ao con'hecimento do commandante
da Brig;ada para decisão definitiva.
Art. 81 L Aos membros do conselho competirá:
a) wo commandante do corpo·, além da presidencia do
conselho, a direcção de seus trabalhos e a ordem de adeantamento de dinheiros para as despezas aqui previstas;
b) ,ao fiscal o exame de todos os papeis-; livros e documentos referentes á sua unidade;
·
c) ao thesoureiro. o pagamento das contas que lhe forem
apresentadas com o visto do fiscal e ordem de pagamento do
command;mte do corpo;
d) aos demais membros aux.iliar a fiscalização da receita
e despeza.
Art. 812. Todos os membro..~ do conselho serão solidal'ios na responsabilidade das resoluções tomadas, eXJC.epto
aquelle que .houver dado seu voto contrario e o tiver justificado por escripto.
Art. 813. No cofre do corpo serão depositados os dinheiros recebidos por adeantamento da Contadoria, na fórma
do art. 522.
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. Paragra.pho _unico. Os vencimentos que, ~or quak1ucr
e1rcumstanc1a, J:!.ao forem entregues aos !respectivos donos,
dentrl! de tres dms depms do d1a de pagamento. serão tambem
depositados no cofre do corpo, onde ficarão até que poss,am
bee pagos-; ou que tênham de ser recolhidos á Contadoria.
Art. 8'14. Os secretario.s dos corpos exercerão as funcções
de seus cargos nos rcspeclivos eonselllos.
Do o{{icial de dia aos co1'pos

Art. 815. No regimento de cavaliaria e em cada um dos
batalhões será 'nomeado, diariamente, um official para o serviço de d1a ao corpo.
Art. 816. O serv1ço de dia ao corpo será feito pelos command.antes de companhia~ ou esquadrões e pelo instructor,
de\·endo os commandante·s das companhias destacadas ser
substituídos. na escala, pelo mais 1antigo dos tenentes
promptos.
Art. 817. Nas companhias ou esquadrões isolados-; o serviço de dia cornpetir::i. aos rPKpectivos subalternos.
Art. 8ri8. O official de ditU entrará de serviço á hora da
parada diaria, t>, até que seja substituído, é responsavel por
todo o serviço do corpo e velará por que elle se ef1ectue
eonforrne as ordl'ns 1'1!1 vigOJ', conservando-se sempre uniformizado e armado.
Art. 819. Ao official de dia incumbe ainda:
1", apresentar-se ao commandante e ao fiscal, quando ,as
referidas autoridades chegai·em ao quartel;
2• •. não se ,afastar do quartel sob pretexto algum, observar cuidadosamente tudo quanto occorrer; assistir aos diversos serviços ás horas determinadas. fiscalizai-os e corrigir as faltas que se derem em contravenção das ordens estabelecidas;
3"; attender promptamente, na ausencia do commandante
e do major fiscal, .as requisições de forca feitas por autoridades competentes, e resolver sobre tudo quanto for a bem
do serviço urgente, podendo abrir o.s officios que trouxerem
essa not.a;
4"; providenciar sobre a substituição da força de prompbidão que tiver sabido em serviço;
5", inspeccionar as prisões, latrinas; banheiros; .corpo da.
guarda, teozi.nha, ·refeilorio P mais dependeneias do quartel,
exigindo ern todas a ma.ior ordem e asseio;
6", assistir á entrega dos pr·esus de um a outro comm.andanfe da guarda do quarúel;
7", rondar, durante a noite, as sintinellas das -companhias
e as que forem fo.rnecidas pelas guardas do quartel;
8•; fazer parte, de ,accôrdo com o art. 845; da commissão incumbida de examinar e verificar a qualidade e quantidade dos generos alimentícios ou forragens e ferr,agens que
entrarem para as arreeadações. e bem assim dos que passarem de um.a para outra quinzena ou de um para outro intendente;
9" examinar e verificar. de conformidade com o paragrapho unico do citado artigQ; os generos al!menticios ou
forragens que tiverem de sah1r das arrecadaçoes ou forem
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recebidos,diariamente, dos fornecedores, para o rancho das
praças ou sustento dos animaes.
10, apresentar· ao commandante e ao fiscal, acompanhado
do intendente., a amostra da refeição das pra~:~&s;
11, assistir ás refeições das praças arranchadas no quartel, verificando si estão bem preparadas e de accôrdo com a
respectiva tabella;
12, assistir tambem á distribuição das rações aos presos
das cellulas;
.
13, examinar as refeições que tiwrem de ser enviadas
á~ praças em serviço fóra do quartel, providenciando, promptamente, para sanar qual.quer irregularidade •que observar;
1-i-; fiscalizar a leitur,a do boletim ás praças do corp~;
15, providenciar para que se realizem ás horas fixadas a
instrucção de recrutas e o ensaio de cl,arins ou cornetas e
tambores:
16. inspeccionar o serviç;() de illuminação do quartel,
providenciando· para que sejam apagadas as lampadas ou
bico que não sejam necessa.rios, e ·quando fôr preciso . augment.ar a illumin.ação da easa da or'dPm, companhias ou
esquadrões ou a de qualquer outra dependencia, providenciará a respeito, e mencionará isto em sua parte par,a. justificar o augmento do consumo;
17. percorrer frequentemente as cav,allaricas e observar
si os animaes estão limpos -e bem tratados, e si a agua e
ratcões são dadas ás horas marcadas e de conformidade com
as tabellas e ordens em vigor;
18, fiscalizar o curativo e a. alimentação dos animaes
doentes;
19, fiscalizar l;lmbern o serviço de ferra dos animaes e
o com:nmo das ferragens empregadas;
20, não permittir :que saiam do quartel, por emprestimo,
animaes do cMpo. sem ordem superior;
21. acompan~ar o commandante e o fiscal do coi'pO;
sempre que estes percorrerem o quartel;
22. assistir á· revista medica, á qual fará comparecer
todas as praças doentes e, p,ara o fim indicado no art. 597,
n. 12, os indivíduos que, na vespera, se tiverem alistado no
corpo;
23. não consenhr que as pracas recolhidas ás cellulas
tenhtam comsigo instrumentos com que possam damnificar a
prisão; cigarros, pbosphoros, etc., bem c,amo capote ou qualquer peca de panno pertencente aos seus uniformes;
211; assignar a baixa das praWts que adoecerem depois da
revista medica. e rubricar o roteiro da guarda do qu.artel,
relação de presos e mapJ?as diarios do~ generos e forragens
que sahirem das respectivas arrecadaçoes;
25, passar as revistas diarias determina-das neste regulamento;
26; conservar eomsigo as ch,aYes das cellulas do corpo;
27, inspeccionar os vehiculos do corpo, quando regressarem de qualquer E>erviço e obrigar ÓE· con:ductóres a li~pal-os
convenientemente, registrando na sua parte as avarias que
notar;
.
28, entr·egar ao major fiscal. uma hora rlepOi@ de rendidu,
uma parte do que houver occorrido durante o seu serviço,
devend.0 nclla mencionar tambem as hora~ em que marcharam ou se recolheram as guardas ou patrulhas, deE·tacamentos ou crnaesquer outl'a.s forç~;
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29. mencionar em sua parte os. nomes das praças que
fstiverem faltando ao quartel e det>de quando;
30, passar recibo no livro-mappa carga e descarga dos
utensili.os e movei.E• a seu cargo, con·i'ignando, com as differenças que encontrar, os extravios e damnos occorridos nas
l'uas ~ '1 hora E· de serviço. bem como as alterações a respeito
publicadas em ordem desse dia, repetindo tudo isso, menos
as alt.<:i·ações, na parte que lhes cumpre apresentar; e, quando
assumir o serviço, no ultimo dia do mez, abrir novo mappa,
que obdecerá ás alterações até então publicadas;
3 t. entregar ao seu successor a segunda via da parte
diaria·
3Z, juntar á sua parte diaria os mappas doi' generos sahidos dll arrecadação para as praças arranchadas, das forragens dir-tribuidas aos. animae;;, dus animaes que foram ferrados. o roteiro da mesma guarda, a relação dos presos, os
pernoite~ das companhia~. ou esquadrões, as altas remettidas
pelo hospital, a parte do coadjuvante de dia e quaesquer outros documentos que houver recebido.
Art. 820. O offioc.ial de dia terá á sua díspoF·ição um
sargento para organizar os papeis que tiver d·e apresentar
e cxe~utar a~ suas vrdens.
Art. 821. O official de dia do regimento de cavallaria
S•Brá au~iliado pelo coadjuvante de dia.
Art. 822. O officia.l que fizer o servioo de dia, no primeiro dia util de cada mez, deve conferir com o intendente
a relaçúo do material que estiver a seu cargo, fazendo menção em sua parte das faltas que forem verificadas,
Art. 823. Pelo rancho do corp.o ~erão forneoeidao· as refeições do official de dia.
Do coadjuvante

Art. 82q. Diariamente, será escalado, no regimento de
eavallaria, um official subalterno para coadjuva-r o official
de dia ~" commandar a for\;a lie prompliliiiJo, quando esta fôr
u lilizüdrt em qualquer serviço externo.
Art. 825. Ao coadjuvante incumbe mais:
1o, aprl'sentar-se ao Offic.ial de dia, logo que tomar posse
do serviço, e ao commandante e major fiscal, quando chegarem ao quartel;
2", absil':-tir á limpeza e fiscalizar a alimentação dos animaes do regimento. auxiliado pelos inferiores dle dia ao!\
esquadrões c de conformidade com as. disposições deste regulamento;
3", auxiliar o offieial de dia em todos oto serviços que
este des1gnar;
4°, apr-esentar-se ao official de dia, depois que se concluir o serviço de limpeza dos animaes e cavallariças e de
uistribni(;ão de rat;ões ou ugua aos animaes, afim de informal-o de tudo quanto se houver passado;
5", fazer parto. de conformidade com o art. 815, paragrapho unico, da eornmi.osão que deve examinar e vel'lficar
as focragens que tiverem de ser consumidias pelos nqirnae.E•
durante o dia.
~
6°, não se afastar do quartel sinão em objecto de -sirvioo;
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7• dar conhecimento ao official de dia dos numerus e
esqliadrõe1'. d09 animrués que estiverem desferrados. e auxilial-o na fiscalização do serviço de f,erra dos mesmos
animaes·
8", ~star sempre uniformizado e prompto para sahir do
quartel, quando fôr requisitada a. forca de promptidão;
9", relacionar as praças de promptidão, não permittindo
que se desuniformizem ou saiam á rua;
10, prevenir o official de dia, quando alguma .praça da
forca de promptidãJo adoecer ou abandon&r o flerviço, afim
de ·ser substitmda;
il, ra:~sar revista, ás horas proprias, á forca de promptidão, dando parte a 11 official de dia da,::z. praças que não
comparecerem;
12. apresentar ao official de dia, ao ser rendido, uma
parte minuciosa do que houver occorrido no serviço a seu
cargo, devendo fazer menção do numero de animae,::z. que cada
esquadrão tiver em argolas, da quantidade de fürragem distribuída e das ferraduras e cravos empregados.
Art. 826. Quando o coadjuvante de dia tiver de sahir
para algum serviço externo e não houver no quartel um official, para substituil-o, immediatamente, será disso incumbido
um inferior até que chegue o official que fôr nomeado.
Art. 827. O serviço do coadjuvante será de 24 horas e
começará á hora que fôr fixada.
Art. 828. O coadjuvante terá pelo rancho do regimento
as suas refeições.
Dos commandantes e guardas das cavallariças·
Art. 829. Cada esquadrão nomeará, diariamente, um
cabo de (;squadra ou anspeçada e tres soldadvs para a guarda
e limpeza das cavallariéas, os ,quaes, vestidos á vontade, mas,
com àecencia, comparecerão tambem á parada diaria, formando à retaguarda desta.
Art. 830. Ao cabo. ou an~peçada, que será o cornmandante da guarda das cavallariças. incumbe:
1\ conduzir a guarda ao seu posto, quando marchar a
parada geral, e receber do seu antee>essor os utensiliof', as
cabeçada>: e os animaes e:x:istentef' nas cavallariças, assim
como a forragem para as rações, examinando tudo "e dando
logo parte ao inferior de dia ao esquadrão de qualquer irregularidade e a.o sargento encarregado da arrecadação· das fal~
tal' de cabeçadas e utensilios que notar;
2'', distribuir o serviço que deve ser feito pelas praças
da guarda;
3°., manter uma eentinella especialmente incumbida de
evitar que os animaes se escocêem ou se sültein e que as
praças de outros e~quadrões tirem as cabeçadas ou algum
u tensilio da cavallariça;
4", não permittir que as praças se afastem para longe
das cavallariças, eem motivo justificado;
r,", velar por que as praças não maltratem os animaes
com pam,adas. dando parte irnmediatamente ·ao inferior de
dia ao esquadrão daquella que transgredir esta disposição;
6". nãiO consentir que praça alguma. que se recolha ao
quartel a cavallo, se retire da cavallariça, sem que primeiro
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substitua a cabgcada do freio pela de prisão, de>'aperte as
cilhas, e, decorrido algum tempo, tire o sellim e esfregue o
lombo do animal com retraço secco;
7', dar parte ao inferior de dia ao esquadrão si algum
animal adoecer, ou fôr recolhido de qualquer ~erviço, ferido
ou mallratado; .
8•, informar tamhem u inferior de dia, sempre que se
desterrar algum animal;
9•. não consentir. salvo ordem em contrario, que praça
alguma encilhe cavallo que não seja o de sua montada o que
verificará pela relação affixada nas caval1ariças;
10, entregar, quando, por qualquer motivo, tiver de dei:l<ar o commanlo da guarda da" cavallariças, antes de rendido.
todôs os objectos que houver recebido ao suldado mais antigo, o qual supprirá a sna falta, cumprindo todas as s-uas
()brigaçôes;
Art. 831. Os guardas das cavallariças !'1erão rendidos nas
sentinellas ás mesmas hora~ que as praças da guarda do
quartgJ.
Das ordenanças

Art. 832. RúmPnte o ct,mmandante da Brigada e os
officiaes superiores effectivos térão direito a ·ordenança.
Art. 833. Nenhuma praça sprvirá como ordenança antes
do seu primeiro semestre de permanencia nas fileiras.
Art. 83''· Compet-e á;; ordenan~:.as cuidar do armamento,
fardamento e equipamento dos officiaes, bem como da respectiva montaria e aereiamento, quando servirem a officiaes
que concorram no serviço de guarnição, cumprindo-lhes, ainda, pl'c:>tm·-se á transmissão de recados e correspondencia.
Art. 835. Os officiaes darão ás suas orrlenanç.as a quantia
necessaria para a compra de artigos de limpeza.
Art. 836. As praças ordenanças não poderão ser empregadas em serviços que lhes não caibam pela natureza das
suas funcções ou que sejam peculiares a empregados domesticos.
DOS CORNETEIROS DE SERVIÇO E DOS TOQUES

Art. 837. Serão escalados, diariamente, os corneteiros necessarios ao serviço, devendo os toques ser reduzidos ao menor
numero possível.
Art. 838. De todos os toques que se tiverem de fazer no
quartel deverá ter previa sciencia o official de dia ao corpo,
excepto aquelles que forem determinados pelo commandante
ou seu immediato .
Da alvorada

Art. 839. O toque de alvorada será feito, ao romper do
dia, pelos clarins ou cornetas ou tambores de serviço, os
qua.es se reunirão um quarto de hora antes, em logar determinado.
§ 1. A esse toque o commandante da guarda mandará
despertar os presos e sahir escoltados os que tiverem de ir
para a fachina, ordenando aos demais que procedam á limpeza das prisões.
0
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§ 2.• Nos dias de festa nacional, a alvorada será feita, no
quartel general, pela banda de musica da Briga.da e corneteiros ou clarins para tal fim escalados, e, nos quarteis, das
unidades por toda a banda de corneteiros.

Do rancho

Art. 840. Só poderão ser desarranchados:
i •, as praças que exercerem empregos externos ou internos;
2•, as casadas que tiverem a mulher em sua companhia;
3•, as que servirem de arrimo a filhos, mãe ou pae valetudinario ou irmãos menores;
4•, os officiaes inferiores e os musicos;
5•, as praças, de bom comportamento, que viverem em
companhia de sua família.
Art. 841. O pessoal desarranchado, nos termos dos numeros i, 3, 4 e 5 do artigo antecedente, não poderá exceder a
metade do numero de praÇas de pret fixado para cada companhia ou esquadrão, salvo quando se tratar do desarranchamento de praças pertencentes ao estado-menor dos corpos.
Art. 842. As refeições das praças arranchadas serão
distribuídas ás horas fixadas pelo commandante da Brigada.
Art. 84>3. Ao toque de avançar para o rancho, as praças
marNiarão devidamente uniformizadas, sendo conduzidas
pelos sargenteantes das companhias ou esquadrões.
Art. 844. Os officiaes de serviço interno ou de guarnição terão direito a uma ração gratuita, e os demais officiaes,
quando pedirem, poderão arranchar, indemnizando a caixa de
economias di\ somma correspondente á meia etapa de praça
pelo almoço ou jantar ou á importancia total da. etapa, quando
se servirem das duas refeições.
Art. 845. Os generos que entrarem para a arrecadação
dos corpos ou que passarem de uma para outra quinzena
serão examinados e pesados ou medidos em presença do official de dia, do medico em serviço no corpo e do tenente intendente.
·
Paragrapho unico. Os g.eneros sabidos das arrecadações
para o consumo do dia serão tambem examinados em presença do official de dia e do intendente, auxiliados pelo cozinheiro.
Da parada interna
Art. 846. A parada interna realizar-se-á pela manhã,

á hora que fõr designada pelo commandante da Brigada, dt>-

vendo comparecer a esse acto o pessoal que entrar de guarda
ou de qualquer outro srrviço que deva ser rendido de 24 ern
24 hQras.
Art 847. O ajudante mandará fazer os toques de parada,
e esta obedecerá ás formalidades estatuídas pelo é·egulamento
para instrucção e serviço interno dos corpos do Exercito.
Art. 848. Ao superior de dia. que assistirá á parada no
corpo que der todas as guardas externas ou a maioria destas,
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deverão apresentar-se t.odos os officiaes e inferiores escalados para a fiscalização do serviço de r·onda, afim de receberem destino.
Art. 849. O superior de dia, após a parada, acompanhado
ou não dos officiaes de que trata o artigo anterior, segundo
se estabelecer, apresentar-se-á ao major assistente, sendolhe então dadas as instrucções e ordens especiaes que o serviço reclamar.
·
Art. 850. Nenhuma força marchará ou debandará quando se recolher ao quartel, sem que o official ou praça que
a commandar se apresente ao official de dia, salvo quando
aquelle fôr mais antigo ou graduado, devpndo, em tal caso, a
sabida ou o regresso da força ser communicado por outro dos
seus officiaes, e, na falta destes, por •qualquer dos sargentos,
não abrangendo a presente disposição a sabida das forças que
seguirem a seus destinos no acto da parada.
Art. 851. As guardas que se recolherem a quarteis metterão em linha no Jogar habitual da parada e farão a continencia ao terreno, debandando depois de cumprido o disposto
no artigo antecedente.
Da ordem

Art. 852. Os oorpos e repartições da Brigada receberão,
por intermedio do major assistente, um exemplar da ordem
do dia do commandante e do boletim da assistencia.
Art. 853. Nos corpos, os respectivos commandantes publicarão tambem um boletim, contendo todas as suas determinações, as das autoridades superiores e o detalhe do serviço. O original será assignado pelo tenente-coronel commandante.
Art. 854. O ajudante do corpo fará extrahir, por processo rapido, cópias do boletim, as quaes, depois de conferidas e rubricadas pelo mesmo ajudante, serão distribuídas, âs
respectivas unidades, repartições e destacamentos.
Art. 855. Da ordem do dia da Brigada serão e:drahidas
e publicadas no boletim dos corpos, além das determinações
geraes, todas as alterações pertencentes ao corpo.
Art. 856. Seguirão, pelo eorreio, os exemplares do boletim e outros papeis, destinados aos destamentos longínquos
cujo expediente diario lambem pelo correio será enviado ao"
corpos, por onde serão distribuídos em tempo os sellos necessarios.
Paragrapho unico. Só em caso de ordem urgente a cumprir, o corpo escalará urna praça para levar o exemplar do
bületim ao destacamento que tiver de executar a determinação.
Art. 857. Os officiaes lerão, diariamente, em suas companhias ou esquadrões, o boletim do corpo, no qual lançarão
o «sciente~.
Art. 858. Os c.Qmmandantes dos corpos poderão ordenar
que os officiaes seus subordinados compareçam reunidos á
sua presença, em dia e hora marcados, quando lhes quizerem
fazer pessoalmente qualquer observação relativa ao serviço
ou á disciplina.
.
Art. 859. Os officiaes deverão conservar-se nos respectivos quarteis durante as horas do expediente.
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· Das revistas diarias
Art. 860. As revistas diarias comprehendem a do recolher e as incertas, e serão passadas pelos sargenteantes da!!
companhias e esquadrões .em presença do official de dia.
Paragrapho unico. Estando os corpos de promrptidllo. 4.)8
capitães passarão revista. ás suas compl.mhias ou esQUIIldrões,
communicando as faltas ao major fisraal.
Art. 86i. Na revista do recolher serão observadas as
formalidades seguintes:
f•, um quarto de hora antes, o official de dia mandará
fazer o tóque para a reunião, no Jogar designado, dos cornetas e tambores qur tiverem sido escalados;
2•, terminado o toque do recolher, o official de di.B percorrerá as companhias ou esquadrões"; e ahi os sergentea'Ittes; que deverão ter formado todas a!!! prac.as qu tenham de
responder á revisOO., procederão á chamada pela escala do
eervico, em presenca do dito official, a quem entregarâo os
pernoite.!~ deYidamente destacados;
3•. a exactidão da chamada feit..a pelos sargenf.®,ntes srr:i.
v·erifieada pelo offiPlal de dia por meio dos pernoites;
4", em.quanto o official de dia passar a revista, os sargenteantes, em cuja companhia ou esquadrão já houver sido
feita a mesma revista, lerão o boletim do corpo, bem como a
nomeação do serviço de suas praças para o dia seguinte, a
qual deverão ter a.ffixado no alojamento, logo depois de publicado o detalhe;
5"; concluída a revista e antes de fechado o portãü, os
sargent:eantes apreAeutarão oo official de dia as p·ra9as que
p·ernoitam fóra do quartel, as quaes o mesmo offio1al dei~
xará sahir, depois de verific.ar si estão d>evidamente legalizadas as licenças que apresentarem, mandando, em seguida,
fazer o toque de debandar.
Art. 862. Uma hora dppois do toque de recolher. mandará o official de dia tocar silencio (ultimo toque ordinario
que se faz á noite), para que todas as praças se recolham áS
suas companhias ou esquadrões, onde p·Oderão conversar. mas
de modo a não perturbar o repouso das que quizerem dormir.
Ar-t. 863. Nas revistas iorprtas, que assim se denominam as que, durante a noite, forem effectuadas á hora que
o offlcial de dia julgar mais conveniente, mandará o mesmo
offieiaJ chamar os sa.rgenteantrs das companhias ou esqu.adrões e com elles contará. mesmo nas camas, as pra,Ça,g que
estiverem nos alo.iamrntos, podendo, entretanto, em casos
extraordinarios, fazer formar as praças e verificar, pelo pernoite, si todas se acham presentes.
· Art. 864. O official de dia deve passar, pelo menos, uma
revista incer·ta.
Art. 865. As faltas que o official de dia verificar nas
revistas serão levadas, verbalmente, ao eonheeimento do
majm· fisr..,a:J, si estiver no q.uartel, independentemente da
mencãu na parte respectiva.
Art. 866. Sempre que o sargenteante fôr menos graduado
ou mais moderno do que os demaie inferiores da companhia ou
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esqu,adrã<>, estes deixarão de entrar em fórma por occasião
das revistas, permanecendo, entretanto, no alojamento, para
se apresenta.rem ao official de dia, qu,ando este apparecer.
Da limpeza dos anirnaes e distribuição de forragem

Art. 867. A limpeza dos animaes do regiment() de r.avallaria será feita ás huras fixadas pelo respectivo commandante.
Art. 868. Ao toque de limpeza, se apresentarão ao official
de dia ao regimento o coadjuvante e os. inferiores de dia aos
esquadrões.
§ L" As praças formarão nos alojamenws. vestidas á
vontade e munidas dos apparelhos de limpeza, e, f.eita a
eham,ada pelos sargent.eantes dos esquadrões. marcharão para
a,s cavallariças. ondP serão apresentadaR ao coadjuvante de
dia, a. quem os mesmos sargenteantes darão parte das que,
sem motivo justificado, deixarem de comparecer, entregando,
ao mesmo tempo, aos inferiores de dia aos esquadrões uma
relação das que comparPcert"m á for·matum. t~om os nurneros dos animaef: qur houvr1rrm de limpar.
§ 2. A limpeza será feita sub ,a vigilancia do coadju-vanlp e rlo~ off'il'iaP~ inferioreR dr. dia. que não consentirão
que as praças maltratem os a.nimaes. Estes serão limpos com
almofaça. pente e bruss,a. não dPvendo ser lavados na estação
inyerno~a, saiYo Ri o e.:tad.iuvantP o julgar necessario.
§ 3. Os animaes não serão recolhidos ·ás baias sem que
sejam revistados pelos inf,.,riores de dia aos esquadrões, os
auars mandarão tosar os que disto houverem mister.
e 4. o Terminada a limpeza dos animaes, bem como a das
cavallariças, que será feita pela respectiva guarda, as praças regressarão formadas e sob o commando dos inferiores de
dia, aos seus alojamentos, communica.ndo o coadjuvante, na
mesma occasião, ao official de dia as faltas occorridas, para
que este as mencione em sua parte.
§ 5. o O offi.cial de dia, informado de estar concluída a
Iimpcz,a, pcrcorrTrá em seguida as cavallariças para examinar
si estão limpas, providenciando irnmrdiatamente para sanar
as irregularidades nu faltas que encontrar.
Art. 869. A's horas determinadas na tabell,a. em vigor. no
regimento. a qua I deYerá estar affixada na sala do estadomaior. na c.asn da ordem c nas cava!lariças, mandará o offici,al ric dia fazer o t.ooue dp officiars inferiores de dia aos
esquadrões, e, verificada a presença destes e do coadjuvante,
o toque de mçõe~ uu a(!ua. Par-a rlistribuição da agua serão
os animaes puxados por todo o pessoal de folga. um a um,
ou pelas pr,aças dos esquadrõ·es que furem escaladas.
Paragrapho unico. As rações serão distribuídas aos animaes pelos guardas das cav.allariças.
Art. 870. Sempre que for necessario, as praças de folga
farão a lav.agem das baias e mangedouras, de modo, porém.
que esse serviço não complique com as horas das rações.
Art. 871. As forragens e ferragens que entrarem para .a
jllrrecadaçãu do regimento ou passarem de um para outro
intendente. serão examinadas e pesadas ou oontadas em
presença do official de dia; do intendente e do veterinario,
0
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devendo esta commissão ouvir, como informante, o mestre
ferrador, a respeito dos cravos e ferraduras.
Art. 872. As forragens fol'Oecidas diariamente e as que
tiverem de ,ahir da.s al'recadações para o consumo diario
serão tambem examinadas e pesadas ou medidas em presença
dos ofHciaes de dia e 'coadjuvante e do intendente.
Dú interiar de dia ao corpo

Art. 873. Diariamente, será escalado um sargento para o
serviç.o de dia ao corpo.
Art. 874. Au inferior de dia ao corpo incumbe:
1•, comparecer á pa,rada diaria e apresentar-se ao official de dia, lago que este tome conta do serviço.
2•, cumprir escrupulosamente as ordens que receber do
official de dia. auxiliando-o na execução dos seus deveres;
3•, assistir á visita medira. tomando nota dos nomes,
companhias ou esquadrões das praças que baixarem ao hospital;
4•, ur·gjanizar os papei>; que lhe forem Indica.dos pelo
official de dia, de accôrdo com as instrucções que delle recebei';
5•. fiscalizar o serYiço do cabo e das demais praç.as ou
civis encarregados da fachina do quartel;
6". acomptRnhar o official de dia nas J:evistas diarias;
7•, não se afastar do quartel durante as suas 24 horas de
serviço;
8•, dar parte ao official de dia de tudo que observar, em
contrario, ás ordens estabelecidas no corpo.
Dos inferiores de dia aos esquadrões

Art. 875. Pela casa da ordem do regimento de cavallarra
será escalado, diariamente, um sargento de dia a cada um dos
esquadrões.
Art. 87 6. Ao inferior de di.a ao esquadrão incumbe:
1", apresentar-se ao official de dia e ao respectivo coadjuvante. Jogo aue r~ntrar de serviço:
2• assistir á limpeza dos cavallo,s, muares e cavallariças,
ao recebimento da~ forrag-ens destinadas á alimentação dos
a.nimaes e a todas as distribuições de rações e de agua;
3", insprccinnar, tanto de dia como á noite, as cavallariças, ver i ficando si as respeetivas sentinellas estão vigilantes;
4•. est.ar pre~ent.e á formatura das praças de folga, in-cumbidas de dar agua aos animaes e conduzil-as ás eavallariças:
r>•, não permittir que os animaes sejam soltos sinão ás
horas detf'l'minadas, ou por eonselho dOIS veterinarios;
6•, :wompanhar os veterinarios na visita aos animaes
doentes de Reu esquadrão;
7°. aRsistir á serragem do eapim e alfafa para as rações,
mandando aproveitar o J·rtraço secco nas cavallaricas para
cama dos animaes;
8•. tornar nota dos nurneros dos animaes que se desforrarem e informal' disso ao coadjuvante de dia;
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9•, communicar immediatamente ao coadjuvante de dia
qualquer occurrencia que se dér ou falta que notar no serviço.
'Art. 877. Os inferiores de dia aos esquadrões entrarão
de ser·viço á hora da parada geral diaria.
Da guarda do auartel

Art. 878. Diariamente serão escaladas as praças necessarias á guarda do quartel, a qual ficará directamente subordinada ao official de dia.
Art. 879. As praças de gnaeda, manter-se-ão uniformizadas durante !orlo o servic,o. Exercerão toda a vigilancia nas
horas de sentinr lia, par· a que não haja a menor infracção das
ordens em vigor.
nn
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do quartel

Ar·t. 880. O commandnnte da guarda do quart.el será
insepamvrl, as~im como a;; pmças que a compõem.
Al't. 881. Ao rommnndante da guarda do quartel inI'Umbe:
l •, tomar ronht~cimcnto de todas as ordens existentes na
guarda o dar aos seus comrnandados as cxplkar,.õe,; neceRsarias
para a sua boa execucão.
2•, examinar cuidadosamente, por occnsiãe de tomar posse
da guarda, os livros, moveis. uten:silios e munição, bem como
todas as dependencias da mesma guarda, dando parte das
faltas que encontrar;
3•, zelar o asseio do xadrez, cellulas e corpo da guarda e
a conservação dos moveis e utensilios a seu cargo, não consentindo que peE'soa alguma converse e6m os presos, sem permissão do official de dia;
4•, conservar-se sempre armado e uniformizado;
5". não permittir que pessoa estranha tenha ingresso no
quartel sem consentimento do official de dia;
6•, prohibir algazarra ou ajuntamento de outras praça!'!,
ou de pessoas extranhas á Brigada, no corpo da gUarda ou em
suas immedin~õr,s;
7•, velar por que as sentinellas facam a devida continencias aos seus superiore's;
s•. Mnservar formada a guarda !'lmquanto se renderem
as sentinellas. tanto de dia como de noite;
9•, verificat·, quando fõr occasião de render as sentinellas,
st seguem com o cabo da guarda devidamente formadas todas
as pracas que devem com pôr o quarto;
10, velar por que as pracas da guarda se conservem uniformizadas, não permittindo que joguem, disputem, facam algazarra, profit'arn palavras obscenas ou pratiquem qualquer
acto reprovado;
11, não consentir que praca alguma saia da guarda sinão
em objecto de servir;o;
12, receber do seu antecessor todos os presos em presença do official de dia e á vista da relação respectiva;
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13, não recolher preso algum sem conhecimento do official de dia;
14, não soltar nem entregar preso algum, sem· que receba.
ordem do offiocial de· dia, dando-lhe depois parte disso;
15, formar a 1guarda, em semi-circulo, á porta do xadrez
ou das cellulas, todas as vezes que tiver de abrir essas prisões;
16, revistar as praças que tiverem de ser recolhidas á!l
prisões, retirando-lhes qualquer arma ou objecto com que
possam damnifical-as, bem como os phosphoros, cigarros, charutos ou cachimbos das que se destinarem ás cellulas;
17. satisfazer, com prévia ordem do official de dia, 81'1
requisições de força da guarda que lhe forem dirigidas pelas
autoridades civis para serviç.o urgente e de po_uca duração,
mencionando no roteiro do serviço o nome das praças que
compuzerem a força pedida, bem como as horas em que
sahirem e se recolherem;
18, fazer fechar o portão do quartel depois do toque de
recolher;
19, mandar apresentar ao official de dia todas as praças
que entrarem no quartel depois da revista de recolher;
20, f<wmar a guarda, por occasião das revistas diarias, não
só para verificar si falta alguma praça, mas tambem para
in~peccionar o estado do al'mamento -e correame de cada
uma;
21, mandar, durante a noite, as sentinellas, alternando esse
serviço com o interior da guarda, si o commandante fôr official, ou com o cabo, quando fôr sargento;
22, exercer a maxima vigilancia no sentido de impedir
que entrem no quartel bebidas alcoolicas;
23, dar immediatamente parte ao officia:l de dia, quando
adoecer algum preso ou praça da guarda;
24, não consentir que sejam retirados moveis ou ·utensilios do corpo da guarda nem de outras dependencias do quartel, salvo ordem do official de dia;
25, não deixar que praça alguma saia á rua sem que
esteja uniformizada, limpa e devidamente licenciada;
26, providenciar para que sejam conduzidas ao refeitorio
á hora do rancho as praças arranchadas, fazendo, para esse
fim, render as sentinellas;
27, arrecadar o a~matnento e quaesquer outros artigos
deixadoR por praças que abandonarem a guarda, aprPsentando
tudo ao official de dia, para dar-lhes o conveniente destino;
28, averiguar, cuidadosamente, as faltas commettidas por
praças da guarda, afim de prestar as informações que forem
' necessarias:
29, escripturar, de conformidade com o modelo respectivo,
o livro de registro de roteiros de serviço;
.
30, organizar e entregar ao official de dia, anteli! de ser
substituído, a relação dos presos, que consignará, além de
postos, companhias ou esquadrões, numeros e nomes, a natureza e extensão do correctivo, bem como a data e o numero
do boletim em que foi elle impoBto;
31, passar recibo no mappa carga e descarga dos utensilios a seu cargo, consignando, com as differenças que encontrar, os extravios e damnos occorridos na.s suas 24 horas
de serviço, bem como as alterações a respeito publicadas em
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ordem desse dia, repetindo tudo isso, menos as alterações, no
rofuiro da guarda, c, QUando assumir o serviço, no ultimo dia
do nwz, abrir novo mappa, que obcdeccrú ás alterações ató
então publicadas.
32, organizar lambem e entregar ao mesmo official.
quando for substituído, o rote-iro do serviço, com todas as
oe<,urrcncias havidas, referentes ao pessoal e ao material;
33, conservar em seu poder as chaves do xadrez.
Art. 882. O commandante da guarda do quartel será o
rcsponsa ve! pelas faltas de qualquer natureza que occorrerem na guarda, desde que, informado dellas-, nenhuma prov id cnc i a tenha tDma;dQ.
Do cabo da yuarda do quartel

Art. 883. Ao cabo da guarda incumbe :
1", não permittir discussões entre as praças da guarda;
2", assistir, logo depois do toque de alvorada, á limpeza
do alo,inmento das praças e conservai-O em perfeito estado
de asseio, até ao momento em que a guarda tenha de ser rendida;
:-l", substituir, ás horas próprias e com as devidas furmalirlades,- as sentinellas, dando parte de qualquer occurrenda havida, durante esse serúço, ou nos postos das sentinellas
:<111 t~tituidas;

4"; corrigir qualquer ordem que não seja bem transmittida pelas sentinellas, ao serem substituídas, e lembrar as que
porventura forem omittidas;
5", conservar luz, durante a noite, no aloôamento ;das
praças;
6°, rondar, durante_a noite, as sentinellas ás horas designadas pelo commandante da guarda;
i"; prevenir o inferior da guarda todas as vezes que fôr
hora de render as sentinellas;
8", aco-rdar as praças durante a noite, quando tiverem
üe entr·ar como sentinellas;
\l", c~.mduzir ao refeitorió, por occasião das
ref~ições-,
todas a!;' praças arranchadas, primeiramente as que nao se
acharem de sentinella, e, depois, as que estiverem nesse servi<:o e que serão previamente substituídas;
10; velar por que as praças se conservem devidamente
unif'or·mizndas, tanto de dia como de noite;
11, não consentir quo as praças estraguem os móvris e
lrf•~nsilios no respectivo alojamento;
12. dar parte de qualquer irregularidade que notar nó
pr·ocPdimento, não só das praoas que estiverem no corpo da
1'-!llrtr·rla. como das qlw sP a('.hal'em de sentinella.

Das sentiucllas drts rt1'uws

Art. 88-L A sentinella das armas poslar-sr-á á entrada
prineirnl do quartel, perto d!l corpo da guarda, com o fim
r!" vig-ial-o c defendei-o de qualquer aggresl'!ão.
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Art. 885. Incumbe á sentinella das armas, além do:; deveres gel'aes das sentinellas:
i", não deixar entrai' pessoa alguma desconhecida; Hm
ordem do cúmmandante da gual'da;
2·', dar o signal de fol'mar a guarda; pela campainha
electrica, si houver, ou bradar ás armas, na sua falta. quando se approximar qualQuer pessoa ou força que tenha direito a essa continencia, e bem assim, quando isso lhu for· ordenado, quer para a rendição das sentinellas, quer para as
formaturas de revistas, quer para outro mister extraordina;·i·J;
3", beadar âs armas em caso de alarma e sempr-e que se
approximar algum ajuntamento tumultuoso ou qual que:· individth) perseguido pelo clamor publico;
4". não consentir que sejam introduzidas no qual'!.el
bebidas alcoolicas;
5•. impedir que seja retirado do quart-el-, sem ordnm-,
qualquer movei ou utensilio;
6", não deixai' que praça alguma ou qualquer outra pessoa pegue nas armas·, sem estar presente o comma,pdante,
inferior ou cabo da guarda;
7", não permittir que as praças de folga saiam do quarter, sem licença ou desuniformizada, e se mantenham em
grupo junto ao portão;
8", prevenir 0 com mandante da guarda-, por intermedio
do respnctivu inferiór ou cabo-; do regresso de qualquer
praça que tenha faltado ás revistas nocturnas;
9", passar á sentinella mais proxima-, de quarto em
quarto de hora, lógl) depois do toque de silencio-; o brado de
alerta, e observar si esse brado é tra;nsmittido ás deinais seutinellas; dand<l immediatamente parte ao cabo da guarda,
quandó tal não acontecer.

Da sentinella do :xadrez
Art. 886. Além dos deveres geraes das sentinellas; incumbe á sentinella do xadrez:
1", não consentir que os presos conversem cúnt pessoas
de fóra, Rem autorização superior;
2"; impedir que sejam introduzidas no xadrez bebidas
alcóolicas de qualquer especie e bem assim armas ou instrumentus eom que se possa damnificar a prisão ou ós utensílios nella existentes;
.
a·~ não permittir que os presos disputem; joguem, façam algazarra, urofiram palavras obscenas ou pratiquem
actus deshõnestos;
tt•, não deixar que os presos se conservem em trajes indecentl:s;
5", \'e lar por que no xadrez seja mantida a necessaria
limpeza;
6", não permiWr que a prisão fique ás escuras durante
a noite;
7"; responder e transmiitir á sentinella mais proxima o
brado de alerta.
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Dos cabos de dia e 1)lantões

Art. 887. Cada companhia ou esquadrão nomeará, diariamente, um cabo de esquadra ou anspecada e tres soldados,
para sHviços de dia e plantão aos respectivos alojamentos.
Art. 888. Ao cabo de dia incumbe :
1~, manter ~m perfeito asseid o alojamento das praças;
2", conservar-se no recinto da companhia ou esquadrão.
para attender promptamente a qualquer ordem;
3", velar por que us phlntões se conservem attentos e
vigilantes e cumpram finalmente todas as ordens que receberem;
4°; não consentir jOgo, disputa uu algazarra no alojamento;
"
5°; apresentàr ao facultativo em serviçu no corpo, por
occasiáO de sua visita medica, as pracas que se acharem
doente~. bem como as que se tiverem alistadu no dia anterior; e aos instructores, ás horas pruprias, os soldooós que
frequenta rem a instrucçãO;
6°, despertar as praças que, dormindo no alojamento,
tenham d.e entrar de serviço.
Art. 889. Os plantões serão collocados ás portas dos
alojamentos, munidos de um ·apito para dar signal, quando se
approximtvr algum official ou sargento, ou quando occorrer
qrralquer· fado grave no recintn ou immediações da cumpaJrhia 011 esquadrão. O signal será de um só apito, quando o
superior fôr sargento, de dois, si fôr official até major, e de
tres, quando se tratar de commandantes de corpos ou outras
autoridades superiores.
Ar f • 89(1. Ao plantão incumbe ainda:
1°, zelar u asseio do alojamento;
2°, revistar os objectos que os seus camaradas pretendam rrlirar do alojamento; quando suspeitar que não lhrs
pertencc·m;
3", impedir, depois do toque de silencio; que entrem n0
aiO.iamr-nto praças de outras companhias ou esquadrões,
·
sem licença do sargenteante;
4°, avisar o cabo de dia, quando vir jogo ou notar outras
irregularidades praticadas por praças;
'Art. 891. Os cabõs de dia e plantões comparecerão á
pararia geral devidamente uniformizadtlS-, os cabos armados
de espada ou sabre e os plantões sómente com talim ou cinturãó.
Paragrapho unico. Os cabos de dia apresentar-se-ão ao
official d.e dia, logo depOis de marchar a parada.
Dos' cozinheiros e seus njudantes

Art. 892. As funcções de cozinheiro e seu ajudante. nos
corpos, serão exercidas, por empregados civis com as necessarias habilitações, e. só, na absoluta alta delles, poderão ser
confinria!l n prnc:a~ ria Rrignli~.
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Art. 893 .. Ao cozinheiro incumbe:
i", receber, diariamente, do intendente tudo quanto fôr

preciso para as refeições dos officiaes de serviço e das praças
arranchadas;
2", preparar a comida com perfeicão, asseio e pontualidade;
3", v~lar por que não sejam desencaminhados os generoa ou comedorias que estiverem sob sua guarda;
4". conservar bem r8f>guardados os aUmentos das praças
que deixarem de comparecer ao rancho por motivo justo;
5". auxiliar o official de dia e o intendente no exame de
generos a que se refere o art. 845. paragrapho uníco.
6", manter em rigoroso asseio não só as cozinhas como
todos os utensílios a seu cargo.
Art. 894. Ao ajudante incumbe auxiliar o cozinheiro em
todos os seus deveres e substituil-o, quando 1elle, ppr qualquer
motivo, tenha de afastar-se da cozinha.
Da (achina

Art. 895. Um cabo ou anspeçada será. em cada corpo.
encarregado do serviço da fachina.
Art. 896. A fachina t~erá feita por praças ou civts
e pelos sentenciados ou presos correccionaes a quem se haja
Imposto esse serviço como castigo accessorio, cabendo ao encarregado solicitar do official de dia as escoltas necessarias.
que serão de duas praças para cada um dos presos retirados
do xadrez. quando tiverem de sahir do recinto do quartel. e
de uma só praça, no ·caso contrario.
Art. 897. Nos alojamentos das companhias ou esquadrões, a fachina incumbirá aos plantões, com o concurso,
sendo necessario, he outras praças; e, nas repartições da Brigada e dos corpos, aos civis ou praças, que, para esse fim, forem mandados servir nas mesmas repartições.
.
Art. 898. Uma vez por semana. pelo menos. e em horas
que não prejudiquem outros serviços, proceder-se-á á basculhação e lavagem dos alojamentos. prisões e mais dependencias do quartel.
Art. 899. Durante todo o dia, os encarregados da fachina
providenciarão para que os respectivos quarteis permaneçam
rigorosamente asseiados.
0

CAPITULO XXXVIII
DO

SERVIÇO

EXTERNO

Art. 900. Além da forca destacada nas estações e postos
policiaes e da empregada na guarda dos edifícios pubhcos e
em outros serviços externos, a Brigada fornecerá, diariamente. para o policiamento da cidade. todo o pessoal disponível, ficando. todavia, nos quarteis convenientes. forcas de
infantària, e, no regimento de cavallaria, um contingente da
'mesma arma, este, commandado por um official, e, aquellas, por
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officiaes ou sargentos. · Taes forças serão utilizadas em serviços extraordinarios urgentes.
Art. 901. Quando alguma da forças de promptidão fôr
empregada em serviço, será Jogo nomeada outra para substituil-a no quartel.
Art. 9li2. A força utilizada no policiamento da cidade.
bem como a que estiver destacada nas estações e postos, só
poderá ser reduzida ou empregada em outros serviços. com
autorização do Ministerio da Justiça ou acquiescencia do chefe
de policia.
A:r.t. 903. Quando as autoridades policiaes necessitarem
de força da Brigada para serviços extraordinarios. deverão
requisital-a, por escripto, ou verbalmente, em casos urgentes,
do commando da Brigada. do assistente ou do official de dia
á Brigada.
Art. 904. O pessoal destacado nas estações e postos estará á dispposicão das respectivas autoridades e. exceptuadas
as praças estrictamente necessarias a serviço das mesmas estações e postos. será empregado no policiamento dos Jogares
por ella indicados, conforme melhor convier ao serviço do
districto.
Art. 905. Sempre que fôr conveniente ao serviço da Brigada, as ordenanças dos delegados de policia serão tirados da
força destacada no respectivo districto.
DOS POSTOS DE SOCCORROS POLICIAES

Art. 906. Os postos de soccorros policiaes. creados para
attender com presteza e rapidez ás requisições de forca feitas pelos apparelhos de avisos. afim de reprimir conflictos
na zona onde estiverem installados, ou em outras para as
quaes forem chamados. terão o pessoal e os vehiculos determinados pelo commandante da Brigada.
Art. 907. Além das attribuições estatuídas para os commandantes de estações e postos policiaes. incumbe tambem
ao cornmandante do posto de soccorros :
1•, fazer sahir a força de promptidão, em vehiculo proprio, logo que receba aviso de soccorro, registrando, no livro
respectivo, a hora da sahida e a do regresso, bem corno o Jogar para onde se dirigiu e o fim a que se destinou. afim de
tudo relatar em sua parte diaria;
2•. communicar ao quartel central. pelo telephone. todas
as vezes que a promptidão sahir e regressar ao posto, bem
como qualquer aocidente occorrido com o vehiculo, nessa
occasião. afim de ser o mesmo substituído;
3". conservãr o vehiculo com a bandeira indicativa do
posto. para poder circular livremente em qualquer rua da
cidade e justificar a velocidade superior á marcada pelas posturas municipaes.
Art. 908. A guarnição do vehiculo compor-se-á de cinco
praças, inclusive o motorista ou conductor, e, quando sahir
em automovel. levará sempre a padiola.
Art. 909. O cornrnandante da guarnição, ao chegar ao
Jogar determinado. deverá fazel-a desembarcar com presteza
e formar ao lado esquerdo do vehiculo. dirigindo-se então á
autoridade ou patrulha que a houver requisitado, afim de

Ad'fOS rio Pciti.im

689

EXECU'l'IVO

saber quaes as novidades, e, quando reconhecer que o seu pes·
soai é insuffic,iente para reprimir o conflicto, reqUisitará reforço do quartel central.
•
Art. 910. Antes de se retirar, deverá examinar a caixa
de avisos proxima, para ver se alli existe, retida, •alguma chave
pat·Licular, afim de desembaraçai-a c fazer entrega na mesma
ao official de dia á Brigada.
Art. 911 . Quando o vehiculo que sahir para prestar soecorro se desarranjar na rua, o commandante da guarnição
dará immediatamente aviso para o quartel. pelo telephone
da caixa mais proxima, afim de Sfl providenciar sobr.e a ida
de outro posto.
Art.. 912. •Nos Hhieulos dt• soccorros não poderão ser
conduzidos volumes de qualquer especie.
DAS CAIXAS DE AVISOS POLICIAES

Art.. !113. O serviço de caixas de avisos policiacs está
subordinado á Repartição Central da Policia Civil.
DO SOPER!OII DE DIA

Al'l.. !.l 1-1.. A nomeação para o serviço de superior de dia
sení feita nominalmente pelo assistente do pessoal.
Art. 915. Para o serviço de superior de dia serão escalados os a,iudantes dos rorpoR, da Intendencia e da Contadoria. e o adjunto do assistente, auxiliados por outros offieiaes, quando seja isso conveniente.
Arl. 916. Ao superior de dia incumbe:
1", assistir á parada tUa ria de accôrdo com o art. 848;
2", verificai" si a força destinada ao serviço da guarnição
está completa e convenientemente uniformizada;
3", apresentar-se. acompanhado ou não dos officiaes do
ronda. segundo se estabelecer. ao assistente. afim de communicar-lhe as occurrencias havidas na parada e receber as
ordens IJUI) essa autoridade tenham que dar-lhes;
lt", visitar as guardas, bem como as estaçõe:; e postos
urbanos que lhe forem designados, aD menos uma vez durante
o dia, afim de verificar si os diversos serviços, inclusive o
de escripturação, são feitos com regularidade, si o oorpo da
guarda, xadrez e mais dcpendencias se conservam asseiados
c os utensílios em bom estado, providenciando, immediatament<', 110 intuito de fazt•r eessar quaesqucr falta que encontrar;
5", rondar as mesmas guardas, estações, postos, patrulhas
c hosptal da Brigada, pelo menos uma vez durante a noite;
G", dPterminar aos officiaes de ronda as horas em que devcr·ão rondae as guarda~. patrulhas, estações, IJ(Jstos c
theatro;:, distribuindo o serviço por elles com igualdade;
7", comparecer aos cspectaculos n divertimentos publicas,
para insp':'ccionar a forç.a da Brigada alli em serviço e mandar
npr·cstmtar aos rorpos ref'pcctivos as praças de folga que encontrar, sem licença, depois da revista do recolher;
- s•, comparecer aos ineendios, afim de tümar, na ausencia .
da auto:ridade competente, as providencias necessarias, ou
auxiliai-as si lá já a encontrar;
Poder Executivo - 1916- Vol. ll.

44

G90

AC'l'OS DO PODEn EXECUTIVO

no. t•nviae com a s11a parte, á assistcncia do pessoal, as
eliavcs espcciacs das caixas de avisos policiaes, que, na f6rma
do art. 0'13, n. 32, forem Ptlte0gues pelas peaças de patrulha;
10, tomar eonhedmen Lo da origem c circumstancias de
qualquer oecnrrcncia que possa alterar· a ordem, tranquillidade ou segurança publieas, informando immediatamentc ao
assistentP- ou, na ausencia deste, providenciando como fôr
mais com·mtiPTlte;
11, remctter ao assistente do pessoal c até ás H horas
do dia em que fúr rcntlido, uma parte em que mencionará o
tnodo IWl' quP roi feito o serviço, os factos que occorrcrem,
qt1antns vezes c a que horas clle e os officiaes seus auxiliares
ronrlarmn ns guardas, estações, postos c patrulhas, fazendo
acompanhnt' esta par·to das que lhe tiverem sido enviadas
pelos officiacs de r(HHia, •~ommandantes de guardas, estações,
JIOstos e patrulhas.
Art. \l 17. O super·ior do dia, durante as horas em que
wio estiYcr fiscalizando o serviço, permanecerá no quartel de
seu r·orpo, permittindo-8P-lhe, entrctnnto, que saia para fazer
as suas refeições.
DO OFFICTAT~ DE PHOMPTIDÃO

Art. 018. Para o serviço de promptidão, os corpos esealarãü os subalternm; neeessarios, de conformidade com as
ordens que v.igorarem.
Art. !J19. Incumbe ao official de promptidão:
1•, apresentar-se ao eommandan te, ao fiscal e ao official
de dia;
2", eons!•t·vm·-se scmiH'O uniformisado c armado, de modf.>
que possa sahir immediatamentc do quartel com a forca de seu
commando para qualquer· servit;o externo que lhe fôr determinado;
3'', IH~r·nwnccer, durante ns suas vinte c quatro horas de
servir,o, no quartel do eorpo. de onde só poderá afastar-se
t•ur ohjcdo de servi<:o;
4", ter sob suas vistas a forr:a que estiver de promptidão,
eu,jas praças dcver(t relaciona!', uão consentindo que saiam á
rua on se tlrsunif'ormizem;
5", solicitar do orficial de dia ao corpo a substituição de
qua lqncr praça que adoecer ou abnndonar o serviço;
<i", passar· r·cvisln, :ís liorns regulamcntarrs, ú força de
f;\'U commando, dnndo pat·te ao official de dia das faltas que
observar;
7", enlregar ao official de din, Jogo que seja substituído,
urna parte das <>eemTcneias que tiverem havido durante o
seu serviço.
Art. ü:.-'0. O scrvit:o de promptidão durnrú 21 horas o
t·ome<:arú ú hom em qun I'or rendida a parada di ar ia, na qual
tornarão pndu o ol'ficinl que í'ôr· escnlado c a força de seu
commanrlo.
Art. !J21. Ao official de promjltidão será fornecida alirnen Lação pelo t'ancho do corpo.
Art. 022. O official de promptidão poderá tomar parte
nos exercícios internos, a juizo do cornmandante do corpo,
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DOS OFF'!CfAES. DE RONDA

Art. !J2::l. Ao official de ronda incumbe:
1", apresentar-se ao supel'ior de dia, e oom elle assistir
á Jmrada da força que entrar de serviço;
2", visitar o rondar as guardas, estações, postos, patrulhas, e demais serviços que lhe forem designados, e ás horas
dPt.ermínadas pt'!o superi{lr de dia;
3", apresentar-se ao superior cl9 dia, para executar as
ordens que delle receber em occasião de mcendio, ou quando
occorrer de aia ou á nüite algum acontecimento extraordinario na cidade; que tenda. a alterar a ordem ou segurança
publicas;
4", informar o superior de dia de todas as irregularidades que observar no servi~:o de cuja fiscalização e·stiver encarregado;
G", eumprir, fielmente, todas as ordens concernentes ao
serviço, que lhe forem dadas pelo superior de dia;
6", enviar ao superior de dia, até ás iO horas da manhã
do dia em que fôr rendido, uma parte circumstanciada, mencionando as horas em que tiver rondado as guardas, estações,
postos, patrulhas e o que houver notado;
7", enviar ao superiOr de dia, com a sua parte, as chaves
cspeciaes das caixas de avisos, que, na fórma do art. 943,
n. 32, forem entregues pelas praças de patrulhas.
Art. !J21. Os oHiciaes de ronda serão escalados nos corpos designados pelo boletim da Brigada, ou na assistencia do
pessoal, quando se tratar de officiaes pertencentes ás repartições da Brigada.
Art. 925. Os offi ciaes de ronda, quando não estiverem
no exercício de suas funcções, permanecerão no quartel d'3
seus corpos, permittindo-se-lhes, entretanto, que saiam para
almoçar e jantar.
Art. 926. Para auxiliar os officiaes n<> serviço de ronda
ás .patrulhas, bem como ás guardas ou postos commandados
por inferiores ou cabüs, se-rão nomeados os sargentos que
forem necessarios.
DO COMMANDO DA ESTAÇÃO OU POSTO P()LJCIAD

Art. 927. Ao com mandante de estação ou posoo policial
iucumbe:.
.
1•, auxiliar a autoridade no policiamento do districto em
que servir, não intervind{l, porém, de modo algum nas attribuicõcs dessa autoridade ou de qualquer outra, limitando-se
a prestar-lhe a coadjuvação que fOr mistér ao serviço, quando
requisitada;
2", instruir frequentemente ns praças de seu commando
nos diffe1·entes ramos do seu serviço e especialmente no modo
por que devem proceder quando estiverem de ronda ou patrulha·
3.; inspeccionar, diariamente, o armamento, fardamento e
mais artigos do uniforme das praças, participando imme.
diatamente ao fiscal do corpo as faltas e irregularidades qu~
encontrar;
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1'', designar as prar,.as que tiverem do rondar os logares
ÍJH.lit.:adüs pela autor.idadc policial, .entregando-lhes uma rela':iio assignada elas rua~. travessas, beccos c prar:as que conslitiJircm os postos ele cada patrulha;
5", rondar e fazer rondar, durante o dia e á noite, em
horas indeterminadas, as patrulhas dü respectivo districto;
Ü passar revista ús pra~.:as que tiverem de sahir a servi1;o, Lendo o cuidado de examinar si as destinadas a rondar
l11gare:> onde existem caixas de avisos policiaes ou do incendio,
lt•vam a n·spcctiva chave;
7", velar pela limpeza do recinto da cstacão ou posto,
assim -::o mo pelo asseio do pessoal e material a seu cargo;
8°, conservar-se sempr·e uniformizado e prompto a acudir
a qua !quer conflict.o, providenciando para que as praças estejam nas mesmas condições;
!!", evitar a reunião de pessoas estranhas ao serviço uos
comparlimentos destinados ao pessoal da Brigada. excepto
quando isso occorrcr por motivo elo mesmo serviço;
1o, fazer recolhe!' immediatarncnte ao xadrez, quando
houver o:·dcm da autoridade competente. os indivíduos presos. com exccpr,.ão daquellcs que gosarcm de reconhecidas
garantia!", us q\lai'S fiparão, na sala da estação ou posto, até
que a autoridade resolva sobre o destino que devam ter;
1J, mandar avisar ao Corpo de Bombeiros, bem como ao
oJficial de dia ú Brigada, ao superior de dia e ao delegado
rcspccLivo sempre que se manifestar ineendio no seu distrieto, devendo a clle comparecer eom o pessoal disponivcl. afim
rio Pl'Pstar os serviços que forem rcquisitarlos, que1· quanto
ú l'slilll'l)io, qiii'J' quanfn :í gum·da dn l'tlifieio i111~1mdiado;
12. não consentir, na ausencia da autoridade policial.
que pessoas estranhas ao Corpo de Bombeiros c á policia peHch·cm no cclificio em que houver inecndio, evitando tarnlwm que se comrnctt.am furtos ou se procure occultar vesti;:;-ios que possam couduzit· ú veril'ica(;ilo da origem do incendio; ~', JJcssc intuito, f'.oilor~ar;í SPll!.indlas, qnc s6 serão retiradas <tuando, para is~o. l'l'l'rhrr ordem;
1::, ,.,.,•nlit1'1'1 11ns 1·a~o~ dn prisiio PJH· flagnwil'. P, un. au~encia da autoridade legal. ~odos os objcctos que se relaciollC111 com o dclicto praticado. ta,;s corno armas, instrumentos
;•I·op!"ios para rou'bat·, etc., para que se possa lavrar o auto
de morlo completn. não eonsenlindo tambcm que as testemunhas se retirem aules de inquirillas pela autoridade competente:
j.'t, guardnr. sempre que fN' requisitado pela autoridade
c·.ivil. todos os os objeet.os apprchendidos a indivíduos presos. solieit.aJJdo recibo, quando restituir os mesmos objectos;
15. mandar recolhee ao quartel central os desertores da
Brigada que lhe forem apresentados c aos respectivos corpos
as peaças que forem encontradas procedendo mal;
16. prender· e mandar a prcscntar ao quartel do corpo as
]Jra..:.as, soiJ seu eomnmndo, que eommetlcecm faltas graves,
relatando estas minuciosamente na parte especial que deve
dirigir;
. .
17. fazer Lambem apresentar ao delegado do distriCto. para
que este faça a devida cornmunicação ao corpo ou estabelecimento a que pertencerem, as praças do Exercito, Armada.
Guarda NacionaL Bombeiros, etc., encontradas promovendo
0
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desordem. envolvidas em confliclo ou embriagadas, bem como
os desertores das mesmas corporações que forem presos;
18. observar .e fazer ooservar a mais rigorosa disciplina
entre os seus commandados. não permittindo que joguem.
façam algazarra, travem rixas, profit•am palavraR ohscenas ou
pratiquem acções deshonestas:
19. guardar toda a reserva sobre os factos occorridos na
estação ou posto. não os revelando sinão a quem de direito;
20. proviijenciar de morlo quo nunca se faça esperar o
auxilio da forca de seu commando. quando requisitada por
autoridade competente;
21.. não consentir que as praças, sob seu commando, andem á paizana ou desuniformizadas;
22. providenciar para que seja substituído o rondante
que effectuar qualquer prisão em fl~rante. afim de que elle
possa ir :i delegacia prestar o seu <)epoimento;
~3, ministrar, promptamontr, ao delegado do districto todas as informações que requisitar com relação ao serviço de
quo estiver incumbida a forca de seu commando;
2-'!. evitar o desperdício de gaz ou electricidade na illuminação da estação ou posto;
2!í, fazer á intendencia. Pl'l' intcrmedio do commandante
ou l'i;wal Jo r~tli'Jln, pPdirlo .iwdil'if•.adn tlns nlcnRilio,; n<iePRRfll'ios ú cslação ou posto;
26. organizar, na.c;; 1;prwns r\Oll111el.cnf.cs, e dirigir :í. mesma
repartição, tambcm por intermediu elo commandunte ou fi~
ral do corpo, os pedidos de artigos do expediente Piara a est:.lciío n n vos to de seu com mando:
27", enúnr dircctnmcnte ·:í referida intendoncin. lo,go
'(jlle assumir o cwnmando e nas datas fixadas no modelo
adopt.ado; o mappa da carga c descarga dos moveis, utcnsilios, munirão c outros artigos pertencentes 'á Brigada;
2R, ter sempre em dia, c convenientemente escripturados,
os I ivros o t~lõcs pcrtonccnl.ec; á est~ção ou posto, insp!lccionando-os, mndarlosamf'nf,c•, ao assumir o commando, afim de
1.h.u· p,ar!e da" irregularirlndcs que encontrar;
2!l, organizar, rlt• al'~i\J•ilo rnrn n formular·io adopladn na
Bt•ig:ula, a parte de ausencia c o invent.ario dos artigos extraviados JWlaR praças que se ausentarem sem licença, fa7.enrlo recolhrr ao quartel do corpo. convenientemente relacionndos. o nrrn.amento, fardamento e todos os demais artigo::; deixados pelas mcRmas praças;
:lO, 11nviar, torlos os dias, ao respeetivo fornecedor um vale
dos gencros uu comcdorins neccssariJJs ás praças arranchadas,
verificando si as refeições são bem preparadas e os generos
de primeira qualidaõe e na quantida<le püõida, devendo re-jcitar os que não estiverrm em boas condições; e, havendo,
da pa1·tc do forncepdor, demora ou recusa na substituição
de!lses generos ou comedorias. dirigir o V!llle a outro negtJciunte da Joralidarle quo o queira attender, dando immr.diafamenlo oarte fle tutlo ao rommandante t.JU fiscal do corpo .
.afim de ~orem I omarlas as devidas providencias;
31. adquirir, por vales dirigidos aos fornecedores. a.
quantidade de kerozene c pavios de lampeões que estiver
fixada para a illuminacfto rias estações e postos onde não
honver gaz !lU i\ler-tri.cidadP, R!lndo PRteFJ valeR pagos tnmllern
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32, proceder de accôrdo com o art. 328, quando não
houYcr fornPrcdor contract.ado para o destacamento de seu
commando;
33. organizar e rem PU cr ao rommandantc ou fiscal do
corpo. no dia 1 de cada nwz. as relações, separadas por
compantnas ou csquadréíes, d,ns praças f(nc estiverem arranf'll~Hias nelo destacamento no emTer· rio mcz anterior, sendo
as mesmas rela(:ões cnviad,ns :í contadoria da Brigada, com
as de Ycncilllento~. dr!pois cJp convenienLPruente conferidas
]leio r,onunandante on fiscal do corpo, afim de effectuar-se,
naquella repartição, o pagamento aos fornecedores, ou aos
seus procuradores, legalmente hahilitarloR á vista dos vales
que nclla ficarão archivados;
34, enviar tambem, no mesmo dia, ao citado official uma
parte do consumo mensal de kerozene e pavios e do numero
dn lampeões que tiverem funcrionado durante o mez;
35. orovidenciar· sollT'e a substituirão do fomecedor de
generos ou comedorias, logo que deste" receba aviso de não
querer contimJ.al' como 1:11, para o que se entenderá com os
negociantes da lncalidnde. indagando quaes oR que desejam
encarregar-se do fornecimento, remettendo ao commandante
ou fiscal rio corpo as pro)postas que rereher e que devem ser
feif.n,; de ar.côrdo rom os arts. 325 e 326;
36, chamar concurrencia entre os mesmos nrgociant.es.
quinz.J rlias antes da terminação de cada semestre, para o
fornecimenlo de rnnrlw :ís nrnrn~ rio destacamento. enviando
as rwonosta;;; no rommandante ou f'isl'nl r]o) corpo. na fórma
r!a disposição antrrior;
37, ministrar :ís pessoas que desejarem contractar o forner,imento todos os esclarecimentos que solicitarem;
38. propôr ao commandante do corpo, por intermedio do
resper,t.ivo commandanf.A ou firmai, a substituição do fornel'f'dot·. quando. para isso, hnnvPr mo f h·os, f(lHl serão indicados por cserirto;
39, ter o cuidado. de só arranchar as praças na estação ou
pn.~fo. no dia scguintP :íqndlr, mn qnr nhi se apresentarem;
10. remrftrr'. diariamrutr, ao commandante ou fiscal do
•·nrpo a I,; :ís 1O horas da manhã, o rof.ciro de todo o serviljo,
com as occurrencias havidas durante as ultimas 24 horas;
H, enviar fambrm no RuperiOI' de dia, até ás 10 horas
tla manhã, quando a estação ou posto tiver sido visitado uu
J•ondando por clle ou pelos seus auxiliares, uma parte minuf'in·sn de todas a<: c.ccurrencias dignas de mençãü;
·4•2, mencionar, diarimente, no roteiro do serviço, as companhias f' nnmero!'l das praças arranrhadas, hem como üs nomes das que forem manrtadas recolher ao wrpo. rlrr.Jarando
nH1is. com relação a esbs nHimns a~ hor·ns em q11c pnrtirem
da rstarão ou pMto;
<13, averiguar cuidadnsamentr ns faltas que forem pratir~rJns por praças da força de :::eu cl)mmando c chegnrem ao
S"ll ronlwcinwnfo. para relat.al-a, mimwinsamenfP, nas parf.es
fJIIC romtra as me~nnas praças dirigir;
t1t1, conceder :ís pra~ns desarrnnchadas
licença para se
~f'rvirem de Runs J•efeir,.õPs. sem prPjuizo do serviço;
1!,, não permitlii' qnc as pra1;as dn folga saiam da estadlo ou posto f:inão por nwfivo justo . marcando-lhes, neste
~aso a hora em que devem regressar, afim de evitar prejuizo
no serviço;
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~6. ler ou màndar ler ás praças de seu commandcl as
ordens do dia e boletins do corpo;
47, fiscaliza!' o serviço da sentinclla ou do plantão da estação ou posto;
48, proceder na conformidade do art. 932, n. H, no caso
de ataque ou tentativa de ataque á estação ou posto·
49, passar as revistas dinrias estabelecidas neste regulamento.
Art. !128. O commandantc da estação ou postQ policial
será rcspomavcl por todas as falk'ls commcttidas pelo pessoal
de seu commando, desde que dellas tenha conhecimento e não
tome as devidas providencias.
Art. fl29. As substituições collectivas de destacamentos
ou as de seus resp~ctivos commandantes só serão effectuadas.
por motivo justificado, c 1\om acquicscrncia do commandantc
1ia Brürada.
Paragrapho unico. As praças, emquanto bem procederem
nos destacamentos, não serão a\li substituídas.
Art. 930. Os commandantes de estações e postos, instailados em pontos longínquos, expedirão pelo Correio as suas
partes diarias e outros quaesquer papeis, sendo, nest.e cas~
dirigidos :;to assistente.
Paragrapho uni co. Os pedidos de sei los serão quinzenaes
e dirigidos ao major fiscal do corpo.
Art. 931. O commandantc da estação ou posto, quando
tiver de se ausentar em objecto de serviço ou com licença do
commandante do corpo. será suh!'ltituido pelo official ou praça
mais graduada da força dfl seu commando.
DOS COMMANDANTES DE GUARDAS EXTERNAS

Art. !132. Ao commandan f,r de guarda externa incumbe:
1•, cumprir, Jiclmenl.e, tnrlas ns ordens em vigor na guarda

e bem as~dm as que receber do superior de dia ou do seu anterrssor no commando da mr~mn guarda;
2", mantPI', conYetlienlemPnte uniformizadas, as praças da
guarda, 11ão consentindo qnr travem rixas, façam algazarra,
profi1·am palavras obscenas ou pratiquem aeções deshonestas;
3•, nf.ío dar licença para snhir da guarda sinão a praça
rlesarrannhada ou que al\egar motiv<> ,justo, e, ainda assim,
nnnf\a por tempo que possa pre,iudicar o serviço;
;j.•, examinar as rar;õrc; enviadas á guarda para as praç.as arrancharlac;. verifirnnrlo si estão. rle accôrdo com a tabella
em vigor;
5", fiscalizar a alimentar;ão das pra()af\, quando for fornecida 110r estnhelecimentos particulares;
6•, mandar jantar e ceiar, meia hora antes da distribuicão
do rancho no eorpr"J, as praças arranchadas, disponíveis. fixando-lhe<> a hora em qur rlrvem regressar, quando as refcir:.õrs nfin forem servirias na guarda;
7•, velar nor qur~ as srntinellas se cr>nscrvem atlentas ao
qne se pflssa e far;arn a devida r·ontinenria aos seus superiores;
8•, não mandar rend~r as sentinena·s, sem que proceda a
formalidade da formatura da guarda, verificando si seguem,
rom o respect.ivo cabo. !orlas as pracas f!Ue tiverem de rnt.rar
de sentinella;
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!l", formar immediatamente a guarda e assim conservai-a,
rm caso de tumulto ou ineendio proximo, ab\ que cesse o mr._
tivo, prestando, quando po::;::;ivel, o numero de praças que for
Pxigido por autoridades civis ou militar!':-:, para qualquer· St>rvieo relativo ao acontecimento;
10, não permittiJ• desordens, insultos, offensas. actos niminosos, etc., perto da guarda ou :í sua vista, diligenciandu
prender os deliquentes ou prestar o auxilio que, para esse
..r rcito for requisitado;
I!, mandar formar e mm1ieiar o pessoal da guarda, quando,
por motivos bem fundados, ,julgar que perrga a segurança do
sru posto, niío fazendo, porém, uso das armas sinão quando
reconhecer que lhe não será absolutamente possível conservar de outro modo o mesmo posto; e, si o tempo e outr·as
e irenmstancias o permittirem, daní, vrimeiramente, parte ao
Ruperior· de dia, ou, na anseneia deste, a qualquer outra aulol'idadc superior, antes de lancar mão desse recurso exlremo;
1?, rrcolher no corpo r!a gullrda qualquer pessoa -qlíi\
I'Ill sulls proximidades, cahir
ferida, aeommcttida de algum ataque on embriagada, anccada t' o dinheiro, .ioiaR ou
,·,nLJ·os <lbjcdos qnn l'~sa peR>:on trouxrr comsigo n entt·eg·al'
fwln, mediante recibo, :í autoridadl' polieial. n qnrm den•rú
ir·r· dado avifw;
:1 :1, fazer, com o devido cuidado e de accôrdo com o~ mo·
rlelos Pm uso, a m;criptnrar,ão rios livros de roteiro de RCI'Yi(:o n de earga c descarga de moveis, municiío c onh'os at·ti.u:os que estivrrem sob sua guarda;
LI. i;rodrlenriat· para que sejnm consrrvada~ em romplet.• :~sscio todas as dcpendl'neills da guarda;
1ri. conservar-se sempre uniformizado e armado, niín
podr:nd•) nfa.star-se fla guarda sinií.o em objecto de servico:
Hi. evitar rrmniãti de' peR?oas estranhas ao servir:o nas
d<'J'Pndnncias da guarda;
17, solicitar, sem demora, do superior de dia, si com ellc
JJ(,dr'r T!a or·easiã 0 commtmir~ar-se ou. no t•asó 1\0ntl'aJ•io, 1lu
offieial de dia ú Brigada. a snhsUtnirão e l'i'JTJO('iín das pra<:a" (}lli' rtd<Wt~<'n•m t!n l'orr'm vidima~ d,~ algum desnsf •. ,,,
J•rP:::bndo-lhr~s
os soe•cnnôs urgentes rlP qur J1l'et:i"ai't'lll,
tlllll <)S recurso::: de que poder diSJIÔl' no Ioga r:
1 S, prendrr I' rem(·tlnr ao t•.ór·po resrec.tiv 0 as praens da
gnarda qne comcft.prpm algnma falta grave, e, por isso, niío
d"vam r~nntinuar no servico, pi'CYenindo immediatnml'llio o
SIJ]IPrior de dia;
J !l, :JI'l'r•carlat· i'l armrtmen(o c ma i.Q nrl igos deixad<H JWla
J1T'a1:a qnf' ahanrlnna1· a guarda. P r·,.nwf f Pl-os ao rorpo a q1w
<'lia pertencer;
:'(1, inforriwr o superi.OJ' rlP dia e os officines dr ronda.
qn::mrl ~ visitarem ou ronrlnrrm a guarda, dr Lo das as ocrurl'<'TH'ias rlig-n~·~ de menri'i.o:
21, rvitnr o dPspcrdi<·.io !],~ illnmina(:ãO ekcl J'ica o11 gaz,
1:os p.nrnpaJ·Umonlos rt'Sf'r\ ndns :í gnardn:
·22, rondar, durante a noite, ao:: scntindlas, alterando cs;:;e
Sf'l'\'ÍCO 1'0111 o inferim· rla gurtrda, si f<~l' offiria] !]p paiPnln,
cu POTll n cabo si fúr sargl'nf.o:
2:.1. infot·mar-sP f'fWl'UJllllosanwnte dn~ faltns praticarlns
1101' pracas ela guardn, í1!'i1Yl tlr prr~tnr os nsclnreciment<)S quo
1ilf'l'll) f•l'C('.Íf:Mj
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24, remetter .ali SUJ(Arior de dia, até ás 10 horas da manhru, •1mn parte minuciosa de todas as occurrencias havidas
na guarda e apresentar ao commandante ou fiscal do corpo,
logo qne seja rendid!'l, o roteiro do serviço, em que serão
mencionadas as mesmas occurrencias;
,z5, passar recibo no livro-mappa, da carga e descarga dos
ml'lveis, utem;i!ios e munição existentes na guarda, consignando as differenças qtw encontrar e os extravio~ e damnos
occorridos nas suas 24 horas de servico, repetindo, na sua
parte, essas alterações; e, quando assumir o servi co no p~
uu!Limo dia do mez, enviar ú Intendenca, para ~er conferido
c allerado, o supraüitado livro, cabendo aó seu successor
abl'ir nl:lle nêlvo mappa, que eonsignará as alteracões autoI'izadas por aquella repartição:
26, prestar á autoridade competente o auxilio que, por
esta, for requisitado para a execução das suas determinacões
l0gaes dentro elo edifício quo estiver guarnecendo;
:? 7. receber da atrl!üridado civil que estiver de dia. quando
se lt·al ar· de guardas de delegacias de po!icin, ao encetar o
sc·rviço. instrucções relativas aos encargo~. especiaes que inenmbem a e~sas gtt[)Tda,~. tars eomo, entre outros, a vigilant\ia rlos indiddtws presos ou dctidõs e a manutenvão da urÜPm interna;
Art. 0:3:1. O~ commandantes de guardas serão responsavr is pOI.' todas as fallas de cumprimenló de ordens, extravio
fl1) llli~llsilios, ne'gligenr.ia,
rPiltxamento ou múo ;compor.t.a.nwnl.ó dai" praças da guarda, introducç.ão de bebidas alcoolieas ou al'mas de qualrnwr natlu·p:i;a nas prisões, si, em tempo,
11iio Jll'f'JJderPm os cul]1arlos ou dellc~ não derem parte.
DO INFERIOR DA CU,\RDA

Art. 934. Dns guardas cómmandadas por Offieinl farú
parle 11111 sargento.
Ar L. D:ltí. }\o inferioJ' da guarda- incumbo:
1'', coadjuvai' o c.ommandaute da guarda em todos os servir.M qtw este designar;
2", fiscalizar o servic.ó do cabo da guarda e daí' sentinellas, hem como o comportamento das demais praças, exigind(} lJiW tt'ldas cumpram os Pcus deveres e observem õs preePilos da disciplina:
3"-; fazer a escripturação da guarda; conforme as órdens
rJur rerebPr do respeetivo commandante;
!1'\ não pcrrnittir que sejmn rendidas as sentinellas sem
préYia autoriza~ão do eommandante da guarda;
5"; Í!lspec·cionar o servir.o. de limpeza em todas as dependencins da guarda;
G", rondar as stml.inellas, durante a noite, :ls horas rle:lerminadas pP!êi commandante da guarda;
i", dar par!t~, ao eommaüdante da guarda, rto t.orlafl afl
fnllns Oll iiTPgularidacles prnti<cadas pelas praças.

Do cabo da aum·da
Art.

seriío

fJ36. Os cteveres dofl cabos das guardas ox•tern::tfl
l't'~t\larlos prla~ tlisposir.õeiii eontldns no aJ·tigo 883 •.
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Das sentinellas em geral
Art. !)37. A sentinolla·, além das obrigações especiaes dos
postos l'cspectivos, tem mais as seguintes:
f •, estar sempre alerta em posição de ver tudo quanto
se passa em roda do seu posto;
2'\ não abandonar o seu fuzil-; nem permittir que nelle
toquem; conservar-se sPmprc do pé, não lhe sendo licito nem
ll!Psmo recostar-se;
:l··, não beber-; comer; fumar, lê r, cantar ou assobiar,
durante a scntinPila; nem falar sinão por necessidade do
!'Jf:'!'VÍÇO.;

.

4", conservar-se uniformizada, como quando entrou d!e
guarda;
5"; fazer a devida continencia a seus superiores; de
accôrdo com a respectiva tabella;
6", não se recolher :á guarita sinão quando chover, devendo della sahir quando tiver do fazer alguma continencia;
7", prender as praças ou paisanos que com ella quizereru
fravar questões;
s•, não permittir gritaria ou qualquer especie de motim
perlo de seu posto;
resistir áquelle que pretender ata.car ou forçar o fleu
posto;
10·; bradar :ís armas sempre que tivPr de pr·evenir o
c\ommandante da guarda de algum acontecimento extraordinario;
11,. não consentir que se pratiquem acções ind.ecol'Osas
c;m qualquer ponto que avistar do. seu posto;
12, c•onsPrvar no maim· nsseio as immedia~õrs do sen
posl o;
13-; não eommunkar a pessoa alguma as ordens que hou\'1'1' rpc•ebido; salvo :'t sentiJwlla que a tivr>r de l'endcr;
14, transmittir, fielmeutc•, ao seu substituto todas as ..
nrdr>ns relativas ao posto.
Ar L. 038. As sentinrdlas poderão pa~sear pela frente do
postn; sem·, enlrdanlo, afastar-~e mais de dez passos pnra
enda lado.
Art. 930. As srmtincllas serão rendidas, de duas em duas
llnrn~·. snlvo ordem em contmrio.

u·,

Do in(aior ou cabo de dia ao hospital
Art. !l40. Pela casa da ordem de cada corpo será esca]ai]O, diariamente, um inferior on mn eaho de esquadra, para
11 sc.rviço de dia ao hospital.
Art. 941 . Ao sargento on cabo, de quo trata o artigo
an Lr••rJedente, incumbe:
1°·; comparecer á parada riia.rin; a pr·escnfandn-se Plll
f'Pguirla ao offieial de dia;
2•, reunir-se; á hora detrrminada c c~om licenr,a do
offieial ele dia·; ús pracas fJlW baixarPm a 0 hospital r\ a elle
t'I"ITHluzil-as; hem r o mo :ís qnP li \'PT'Pm hn ixa Pxt r:1orrlin:wia;
:l"-, acompanhar ao qual'[el aR pr:1c-as qne tiYel'l•m alta
do hospital, apresentando-as ao official de dia;
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-1•, solicitar do sargenteante da respectiva companhia ou
esquadr.ão uma escolt~, afim de a~ompanhar a praça presa para
sentenciar ou. 5entencmda que baixar ou tiver alta;
.
5•, assistir á revista mediea e organizar uma relacã<l
aos nomes c. corn{\anhias. ou esquadrões das praça.s que tiverem de baixar ao hospllul; entregando a mesma relaç.ão ao
seu successor;
6•, ~ermanecer no quartel, de onde só poderá afastar-se
em serviço.
Dcl'crcs dos cmnrnandantcs de {orças 1Ja'i'a o policiamento

Art. !H2. Ao commandantc de forca {\ara o policiamento
incumbe:
1•, ~presentar-se. logo que chegue com a forca ap respectivo districto, á autoridade policial de serviço no mesmo;
2•, receber dessa autoridade a relação dos varios Jogares
que deYerão ser rondados c as ordens relativas ao policia-

mentt~:

3"; esealar as praç,as para os diversos postos de ronda.
distribuindo as chaYes das caixas de avisos áquellas que forem
exercer vigilancia em pontos onde as mesmas existam;
4", tomar nota dos numeros das chaves distTibuidas c a
quem o foram-; afim de i'aber o r·esponsavel pelo extravio de
qu.alquer dellas;
5", rondar, nos respect.iYos postos, as praças sob o seu
cumnHtndo. quando outra ordem não tiver recebido;
6•, esperar no disti'ido o regresso de todas ellas; recebei'
as chaves distribuídas e conferil-a.s:
7", solicitar da autoridade policíal licença para retirar ...
se com a forç.a.-; conduzindo-a depois ao qu~tel;
s•, dirigir ao official de dia ao respectivo corpo uma
parte relatando as occunencias que tiverem havido cum as
pr.acas da f0rça sob seu eommando.
Das 1·ondas c patrulhas

Art. 9'•3. A' praça rondante e á patrulha incumbe:
1•, rondar os postos que lhe forem designados, a passo
v,agaroso e s.ompre pelo meio da rua; parando sómente quando
fôt· neccssario observar alguma cousa; e, só entã9, ou em occnsião de grande chuva. poderá tomar o passeio;
2", conhecer, ao assumir o serviço; a exacta situação das
f1aixas de avisos policiaes e de incendio, existentes no perímetro do seu posto, e, não as 'havendo ahi, a das que mais
proximo estiverem, afim de proceder sem vacillações, .quando
tiver de transmittir algum signal;
• :::·•, deter c conduzir, imrnr.ctiatamente, á presença rla anf•s1ivPr de serviço;
·
n) as pessoas que encontr,ar na pratica de qualquer crhn~.
ou em fuga-, perseguidas pelo clamor publico, e, para esse
fim, as seguirá mesmo Jo'•ra rlo posto on rlistrict o r·m .que
esf.iv,E'r de ser,'ivo;
·
b) as pessoas que encontrar com .apparelhos ou instrumentos proprios para roubar;

~o

o
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os pronuneiados :í prhao, não afianç.ados e contra os
ror1slf' han·r· lllP.Hdado de prisií.o expedidu por juiz
('OillpclpnLc, o bem assim os evadidos da prisão e os desertm·r·.~ dn 1<::-.:Pr·r~ito, Armada on outras r~Ol'poraçõofl militares,
(Jllo eonhe~:ill; ou quando for solicitado seu auxilio;
rl) ns lll'a,ças das mesmas eorporacões quo ''ncontrar prolliOVf!tHlo desordem ou embriagadas;
e) os que, a cav.allu ou com vehiculos de que se.iam condnetores, derem causa a algum sinistro nn.s ruas ou praçae
llllhlicas;
f) os que trouxerem comsigu armas prohibida.s; sem licença da autoridade policial;
u) os que, em Jogares puhlir;o~. ron~m Pncont.rados na
pratira de jogos prohibidos;
h) os que, pcl'turbando o socego publicú com altercaçõe~.
Hxas, vozel'ias ou gritos, não atlenderem üs admoestações que
llws forem feitas;
i) os que, depois elas 1o horas ela noite, conduzirem volume;:; suspeilos, comú trouxas de roupas, bahús, malas, moVI:is, el.c., c não expliquem a procedencia de taes volumes;
.i) os vnrlios, tnrbu len t.M;, )),obcclús por hnhito e prosti1nl.as (]tw ol'l<:nderom o decoro c [Jcrlurbarem o soceg·o llllh!ico;
/,:) o~ mcndigDs .c ll1C'l10t'es que andarem vagando, proferir·em palavras inrlcccnli'S, intm·r~nplnrrm o transito em gruJW.s nn ai i r·nrcm1 podrns:
l) os qnc fMcm Pnronl.r·:ulos com as vnRlcs cnsanguentadns nn com IJtlnllJllf-r ou l.ro indicio de haverem perpetrado
11m rtime:
m) os qnf' eRLivercm a d::mmificnr nrvoros, edifícios e
ohrns publicas on particulares;
n) os que conduzirem ohjcctos suspeitos do terem sido
achados, furtados ou passados por contrabando;
o) os que, pela sua maneira de proceder, demonstrarem
.snffrinwnlo mental, bem como os que forem encontrados a
dormir• nas ruas, pr:u:as, adros de templos ou Jogares scmelltautcs;
11) as crianoas 11erclidas o os indivíduos qu!' tl'ansitarem
11clas ruas vestidos de modo offensivo á moral;
q) o,; que cncontl'ar :i nüite parados juntos de alguma
pm·la. murú ou cerca c, inlctTogados, 11ão dcr·em explieaoões
sn U'lfaclm·ias;
1°, colligir todos üS vestígios dos factos criminosos, tendo
cnidarln em evitar qne os delinquentes lancem J'óm os objectos
e iusil'lHnentos que possam esclarecer o cl'ime, c verificar,
com assist.encia de icslcmunhas, quando for possivol, a achada c identidade dos mesmos objectos e instrumentos, si apezar
da Yi~:dlnncia forem lanr,ados fôra;
!i", pnrlieipar :'t autoridade policial da respectiva estar:ão:
a) si nas prar,::t~, J'uas c praias lm nnimaes moroos on
immundiric-s;
IJ) si a illuminação publica i'uneciona regularmente;
, . .c) si na :r,~ma qne lhe ~mbe rondnr ha nlgum ajunf.nment,o
t!lrl'llol on r,;ní:11•dndn ~UF;pctla;
e\
qn:wc~
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cl) ~i, no seu posto de vigilancia, algum j;ii'edio est:í com
ns portas ou janel!as do pavimento terreo abertas ·e sem lm:,
em horas avançadas da noite, não se achando em casa o respepcctivo morador para ser prevenido;
e) si teve conhecimento de algum caso de molestia suspeita <JU contagiosa occmTido em sua zona;
{) si tem motivos, c quaes sejam, para recear que na
mesma zona alguma desordem ou tumulto venha a realizar-se;
y) si, no seu posto de ·ronda, transitam pessoas susveiLas,
.devendo, destle logo, aeompanll al-as atú ao posto imrnetliato, a
cujos rondantes informará da occurrencia;
h) si existem conducLDres de agua arrebentados;
ô", avisar, em caso de incendio em algum predio, os
morado1·es e vizinhos, dirigindo-se, sem perda de tempo, ao
registro de signaes mais proximo para dar aviso ao Corpo de
BombeirotJ e seguindo logo al'im de encontrar-se com estrs pal'a
iudiear-lhes o Jogar do sinistt·o;
7", acudir ao Jogar onde se houver commettido algum
crime c prestar auxilio a qualquer autoridade, bem como ao
olTicial de ,justiça ·que, uo exereicio de suas funut;õcs, encontrar
resistencia; ·
8", acudir com presteza aos apito!:' de soccorros DU inecndio, embora partam de outro posto;
\J", usar da maior dcli_cadeza e attenção para com as pessoas com quem tratar, amda que estas procedam de modo
diverso;
10, não dcs:unparar o seu posto sinão nos casos previstos
uc:;le n•gulanwnto, P, quando lleconcr meia hora sem que teuha chegado o seu substituto, communicar pela caixa mais
proxima a quem compelir providenciar a sua substituição,
mas nunca abandonando o pDsto.
11; pct·manccer altento; nãn 110dcndo conver·sar; fumar;
sentar-se; nem tom:'lr bebidas alcoolicas, dumnte · as horas
de sct·vir.:o;
L.\ uão maltratar. de modo algum, a:; ppssoas euja prisão
PffL•el.uur, nem consentir llUe outro!'\ o façam, c só, em defesa
Jli'Oill'ia, d•~ terceiro, da pt·õpricdade alheia ou em caso extremo de rt~sistencia~ fazer uso de sua arma;
U, evitar que em bótcquins; tavernas c outras casas de
nq;oeiO'\ huja ajuntalll;entus que perturbem D socego publico·;
eummunieamlú o facto á autoridade competente-, si uãu fôr
a tLendi da ;
1 í; orLlcuar ll fechamento de tavernas, botequins·, etc.,
il hora fixada uns rcspcelivas licenças·; de accôrdo com a lei

muuiei pai;

l:í, avisat· a antúridade policial na respectiva estação;
quamJ(i cnclmtrar alguma pessoa morta, não consentindo que
se mud0 a posiçãü dD cntlav.er-; ató que a referida autoridade
se nprcscntc no local;
1G-;- não toear em fiuaesquer Ubjectos; moveis ou roupas
rxislcntPs no local em que :,;c houver perpetrado um crime,
nem pcrmittir que outeos õ façam·, salvu as autoridades
cümpclcntes; c resguardar cuidadosamente todos os vestígios
·visíveis que alli encõntrar·, taes como manchas de sangue;
}Jé'gadas humanas c de animacs, sulcos de vchiculos, etc.;
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17, tomar uofa do llUtucro do vehiculo Uu do nome dó
s•'u wuvrietaf'io-; t:õcheir 0 ou condut:tor-; que infringir as
pusl.lll'as wunicipaes ou regulamentos policiacs, c fazer conduzit' para 0 Dt~positu Publit:v os vehicu!Os em abandono;
18, JI!'C'star prompto auxilio, sempre que Ouvir gritos
lÍ•: soccorro no interior de alguma t:asa, c eHcctuar a prisão
tio malfeitor, que será levado ;í. presença Ja autoridade poli!' ia I, na estação respectiva.
i!J, prestar, do mesmo modo, o auxilio que lhe fôr pedido
rl'lo dono o.u inquilino de alguma cmsa, para evitar qualttuer
tles•Jrdt•nJ, ou deter alguu1 t:riminoso, pOdendo, w~ste caso,
l'e11eLrar na casa e Jevend 0 conduzir o delinquente á presenÇa da autoridade da circumscripção;
~O; .sOlicitar os serviços da Assisleucia l\Iunicipal e avit:at' a autoridade competente, ,quando, em seu posto, alguma
]lessoa fúr aecvnuncttida de enfermidade repentina-, ou
tJllaiHW encontrar algum doente rm abandono nas ruas ou
lat·;;os, uccessitandv de soceorro medico;
;.: L, procellcr, llc egual modo, quando, no seu posto, appan:eer algu111a vcssoa ferida ou espaneada;
22, envidar todüs os esforços, nós dous casos acima ind ieados, para que, sem perda de tempo, sejam soccorridüs o~
Jlacieul.es, reeol'I'Cllllo a alguma pharrn;wia, si houver no seu
pnslo; alt! que eomparcça a Assistencia 1\Iunicipal ou a autul'idade eol!lpt>lentc providencie;
2:3, encaminhar as pessoas que lhe pedirem infurmações
Jlt~L' se terem tr·ans\·iado ou ignórart•m õ caminho de suas hn~
hitações;
:.2 1., aLLeuder ao pediu o dos moraúores dó seu posto para
bater ú IJ<lrla da vharmacia; char.nar medico ou parteira,
Lt·ansmittindó c::~sn pedidn aos seus companheiros do posto
ilrlmcdwto, si o recado Liver de ser levado além da zona de
:oua vigilaucia;
25, não pcrmill.ir que os carregadores transitem cóm
'olunws pelos )Jasseios das ruas ou praças, e que us vchiculos parem ou estacionem sobre as linhas pruprias de outros, c,u sl\jaru conduzidos de mudo que embaracem o tran.sita;
2G-; arrecadar·, arrolando-os em presença de testemunhas, si as hvuvcr, todos os objectõs, dinheiro ou papeis de
credito .que encontrar, nas ruas c praças, ou que sejam tidos
como roubados ou Jurtados, entregando-os á respectiva autoridade policial, ainda tJUC seja conhecido o dono;
27, prender, e apresentar ao commandante da estação ou
posto, os desertores da Brigada que encontrar c hem assim
as l1I'a()as desta corpol'ação q11e se portarem de modo irregular
nas ruas, Jcsdc que não so trate de superiores seus, porque
em tal caso cormnunicarú o facto ao referillo commandante,
afim de que este providencie sobre a prisão do culpado;
2B-; informar o cummanúanlc da estação ou posto do
qualquer cnfermidaue que a acômrnetta e a inhiba de continuar llt) seu vosto, afim de ser substituída;
29, restituir a v cornmandante da estação ou posto-;
quando for substituída; a relação-; que tiver recebido, das
ruas, praças, travessas c beccos do seu posto de runda;
30, velar pela boa cOnservação das caixas situadas dentro dv sr.n posto; cornmunicando ao ófficial ou inferior ron-
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danto qualquer avaria ou defeito que ellas apresentem; e
observar, para o mesmo fim si, por effeito de excavacões,
está a descvberto ü cabo electrico privativo da Brigada, facil
de reconhecer pela telha de cimento .que o protege;
31, assignalar a sua presença no posto, transmittindo,
pela caixa de avisos, o ·respectivo signal, com os intervallos
que forem estabelecidos;
32-; recolher e apresentar, pur occasião do regresso; ao
commandante do destacamento ou da forca de que fizer par~e, óu a 0 official de dia ao seu corpo, quando tiver sahido
dú quartel eom destino; as chaves particulares que encontrar
retidas nas caixas d.e avisos policiaes;
a:J, communicar-se; qu!mdo fôr necessario, pelo telcpllOnc da caixa de avisos policiaes situada no posto, c, na sua,
falla; vcln da mais proxima, cum as autoridades civis c militares; e transmittir pelo citado apparelhú á Assistencia
l\luuicipal o aviso de que trata o n. 19;
31, satisfazer, durante a noite, e mesmo de dia, cu1
casos especiaes, os pedidos de transmissão de recados particulares, p8lo telephone, das caixas de avisos policíaos, desde
que esses recados sejam ·de natureza urgente e lhe pareçam
justos;'
Art. 944. As patrulhas darão o signal de alerta, apitando,
demoradamente, uma só voz; duas, quando precisarem d!o
soe corro; e tres, no caso de incendio.
DA INVERNADA

Art. 94.5. A invernada da Brigada é destinada ao descanso e á cura das molestias de longo tratamento da cavalhada.
Art. 946. A invernada terá como director um official
suilalterno de cavallaria, nomeado pelo commandantc da Brigada, por proposta do com mandante do regimento.
Art. 947. Além de outras attribuicões impostas pela
natureza do serviço, compete ao director da invernada:
i'', corresponder-se, diructamcutc, com os corpos e diversas repartições da Brigada;
2", exercer a mais activa e severa vigilancia sobre todos
os •sPrvicos da invernada.
3", fiscalizar, assiduamente, o forrageamento dos animaes,
exigindo dos cavallaricas a maior regularidade nesse serviço;4", asistrr,
· sempre que i' or possrve
· I, á me d.rcacao
~ d a cavalhada. feita pelos veterinarios;
5", conhecer o estado geral dos animaes invernadas e
O'bserval' com interesse a marcha das molestias e o processo de cura. propondo as medidas que julgar necessarias;
u•, ter sob sua guarda uma relação de todo o material
existente na invernada;
7", e~igir que as prescripçõcs dos alferes veterinarios sejam rigorosamente observadas pelos cabos incumbidos dos
çurativos.
Art. 948. ·Do destacamento da invernada farão parte um
cabo veterinario e um cabo ferrador •.
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DISPOSIÇÕES GEIL\ES

"\rL. Hl!l. ~t'>, 110 easu df) condPmnaçfío a 111ais dn dnt1s
de pt·isão. os officiaes da Brigada perderão as suas patentes.
Art. !.l:JO. Ao Clwfe de Polir·ia do lli~lrieto Federal serão
fpifas as mesrrws contincneias militares devidas ao commandanlc; da Brigada.
Al't. 951. E' permittido ans officiaes o trajo civil, não
lhes sendo. porém. perrnittido permanecerem nas repartições
c quarteis em horas de expediente. sinão fardados. Os inferi ore,;. em geral, e as demais praças de bôa comlucta, poderão
t n mlwu1 usa l-o, mas s.ínwni1•, en1 <·as os e,.;peciaes, e com licmu;a,
a~s1gnada pelo commandante do corpo e visada pelo da Brigada.
Art. 952. Os officiaes náo poderão residir em lagares
qllt) distem do quartel respectivo mais de uma hora de via;,;t•Ju, nm bonde ou e::~trada tk !'erro <'. quando muda1·em de
JTsidi'IH'i:t. deverão pl'<'Yl'llir a autorillade cowvett~lllL\ do
t:Ol'[Jl' uu n•parliQão a que pertencerem.
Art. !)53. A Brigada fornecerá o arreiamcnto necessario
para o seL·viço dos offtciaes montados, cujos cavallos serão
l'ul'llecidos pelo regimento de cavallaria.
1\ r L. !J5L Só mente aos ofí'iciaes de patente c aos oHi,·iws iHt'edorcs de exemplar comportamento poderá ser perlllitLido sah ir a passeio nos cavallos da Brigada.
Art. !)55. Em um mesmo pedido dos eorpos ou reparti'·;iic·s não devem figurar artigos que tenham de ser pagos por
mais de uma yeriba do orçamento.
,\J'L. !l5G. Para cuidat· dos arreiamentos o anirnaos ao
.0 1'1'\ i1:o
dns uJ'I'iciae,; montados, serão nonwadas praras em
1111 ltWl'll rpw não excedam o rigorosaHJf'IÜI\ indif;peusavel, as
qiJ:I''s, l'Ht.rdanto, farão onfi'IJS SPl'Vil:os de l),.;eala eompaLiveis
1'11111 •·s~a olJI·igar;üo.
Art. 957. E' facultativa ú autoridade competente a norw~a<.:ão da commissão a que se refere o art. 276 .
.\r r.. !I :i!:!. : \ s despezas ''·Oill oi.JI·as e eoueertos um; esta\:0,:::; c post.os policiaes. bem corno a acquisição dos moveis e
ui.L•nsiliu,; de qun JH'<•ci:-;arl)lll as J'ort\as uellcs destaeada:-;, cor.n·rão pot· conta das verbas do l\finisterio da Justiça ou da
l'l'[l:ll'tirfío du l'olida Civil, Jieaudo a carg-o da Bl'igada 'J forne<.:Üncuto dos arLigos de expediente que forem necessarios ao
<'el·vi~:o da mesma Brigada .
.\1·:. !l:J!). Continua em Yigor, na Beigaúa, a parte cl'iJIIillaf du r!'glllameuto que baixou com o decreto 11. 1.0 ..2·22,
de 5 de abril de 1889. no que já não houver sido alterada .
. \t·t .. !lüü . .O eouselhu de guena, ua Bl'igada, compor-se-á
d" <'·i neo Jur·mbros, P ser{t f" ito, hem <'Omo o ~~onsell10 r! e
no
iuvesLigar;ão. de a<.:eôrdo com o fnrmulario adaptado
Exl'rcito.
Art. %1. Nfío clcvm·ão ser satisfeitos os pedidos de arnwmcuto, arreimnento, equipamento, utensilios e outros artigos, quando os objeeLos requisitados, reunidos aos que existirem em carga, excederem os que devem ter as companhias,
·esquadrões ou demais repartições da Brigada.
auno::~
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Paragrapho unico. Não devem ser tambem attendidos os
pedidos de artigos que não sejam absolutamente necessarios
aos corpos ou repartições que os requisitarem.
, Art. 962. Os presos militares ou civis, que tiverem de
sahir á rua, não poderão ser escoltados 1 por menos de duas
praças.
Art. 963. Só, por motivo plenamente justificado, podera
ser concedida ao official ou praça permissão para mudar de
nome.
,
Art. 964. Quando o Governo entender conveniente, serão
os oorpos e repartições da Brigada inspeccionados por um general effcctivo do Exercito.
;
Art. 965. As funcções de assistente do Ministerio da
Justiça serão exercidas de conformidade com o art. 17, do
regulamento approvado pelo decreto n. 3.191, de 7 de janeiro de 1899.
Art. 966. Os objectos particulares deixados no quartel
pela prat}a que desertar, serão inventariados, na fórma do artigo 203 e vendidos, em leilão, no quartel do cnrpo. A importancia apurada será recolhida, como renda, á Contadoria, na
relação de vencimentos, e applicada, em caso de divida, de
·
accôrdo com o art. 109.
Art. 967. O commandante da Brigada poderá mandar im. primir e distribuir, gratuitamente, aos ·officiae§ e praças os
compendios ou revistas que julgar necessarios ao desenvolvimento do ensino policial e militar na corporação, correndo
as respectivas despezas pela caixa de eoonomias.
Art. 968. Para o asseio dos quarteis e repartições, bem
como para a conservação do armamento, arreiamento, equipamento, moveis e utensilios, existentes nas arrecadações ou
outras dependencias da Brigada, serão fornecidos os artigos
necessarios, de accôrdo com a tabella que fôr adoptada pelo
respectivo commandante.
Art. 969. Nenhum artigo pertencente á BriS"tada poderá
ser conservado fóra da carga respectiva.
Art. 970. Os cargos ·exercidos por civis poderão ser desempenhados por officiaés ou praças da Brigada, com direito
ás respectivas gratificações.
Art. 971. A reforma, de que trata o art. 61, só poderá
ser conr~edida por invalidez, verificada pela junta medica.
:Art. !172. O of.ficial montado. que, em serviço da Brigada, se utilisar de cavallo de sua propriedade particui.ar;
terá direito a forrageai-o pelo quartel, não lhe sendn; porém,
fornecido outro cav,allo pela corporação.
Art. 973. Para as substituições interinas dos tenentes
medicas, terão preferencia os medicosr civis que maior tempo
de serviço houverem prestado á Brigada, como medicos contractados.
Art. 97 4. Só em casos muito especiaes e P'lenamente justificado-s. oomo promptidõ,es; alterações da ordem ·publica.
etc.. poderão as praças da Brigada fazer mais de oito horas
de serviço permanente em cada 'dÍlte e quatro horas decorridas do momento em que deixarem o ultimo serviço.
Art. 975. O serviço de rancho na Brigada, seja embora
feito por civis contractados; continúa s11jetto á m,ais severa
Poder Executivo - 1916 - Vol. II.
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fiscalização, por parte da administração c officiaes de service; nos corpos e hospitaes.
Art. 976. Nos casos omissos neste regulamento, o Governo
resolverá oomo julgar mais conveniente, ou reoorrerá; como
legislação subsidiaria, ns leis e regulamentos que vigorarem
no Exercito.
Art. 977. O cargo de p·ic,ador do regimento de cavallaria
será exercido por um official ou inferior do corpo, sobre proposta do respectivo commandante, podendo o oommandante
da Brigada, quando julgar conveniente, requisitar um official do E~ercito- ou contractar para esse cargo um civil de
reconhecida competenci,a.
Art. 978. O oommandante da Brigada, quando julgar
conveniente, poderá contractar um ensaiado r ptara a banda
de rnusica da Brigada e fanfarra do regimento de cav.allaria,
correndo as despezas por conta da caixa de eoonomi.as.
Art. 979. As funcções de encarregado da sala de armas
da Brigada ficam affectas ao adjunto do assistente do pessoal.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1916.- C'arlos Maximiliano
Pe1·eira dos Santos.
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( 1\lappa. n. 3)

Brigada Policial do Districto Federal
MAPPA DO I•ESSOAL DA CONTADORIA
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Rio de Janeiro, em 29 de março de 1!!16.- Carlos Maximiliano
Pereira dos Santos.
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( Mappa n. 4)
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(Mapp& n. 8)

Brigada Policial do Districto F' ederal
IIAPPA DO PESSOAL DOS ESTADOS MAIOR E MENOR DO REGIMENTO DE CAVALLARIA
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OBsERVAÇÕES- Os estados maior e menor ficarão com 38 cavallcs.
Rio de Janeiro, 29 de março ele i916.- Carlos MaaJimiliano Pereira dos Santos.
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( Mappa n. 9)

Brigada Policial do Districto Federal
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Rio de Janeiro, 29 da março de f9i6 . - Carlos Maximiliano

Pereira àos Santos.
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(Mappa n. iO)

Brigada Policial do Dlstrlcto Federal
MAPPA DO PESSOAL DE UliA COMPANHIA

OPFICIAES

JNPERIORES
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Rio de Janeiro, 29 de março de !9:1.6.- Carlos Ma:ximüiano
Pereira dos Santos.
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( Mappa n. H)

Brigada Policial, do Districto Federal
~IAPPA

DO PESSOAJ, DE UM ESQUADRÃO
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OnsERvAçõEs- O 4• cs(juadrão ficará com o clfcctivo de muares
rednúdo a 1~L
Rio de Janeiro, 29 de Março de 1916.- Carlos liiaximiliantJ
Pereira dos Santos.
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lfABEL.L.A A
Vencimentos dos officiaes e praças
VENqMENTO MENSAL
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OF.Ii'ICIAES

o
:9
o

o

~

....«!

00

...

õ""

E-<

c!:l

General de Brigadalcommamlante . .f !:266$666 633$334 i:900SOOO
Coronel. .•.•...... j
\
9668666 483$334 !:450$000
Tenente-coronel .•.........•..•...•
800$000 400$000 !:2008000
Major •.•...•..••••.•.......•.•..•
633$333 316$667
950$000
500$000 250$000
Capitão .••••..•.•..••..•......•...
750$000
383$333 19!$667
Tenente ..•••..•••..•.•.•..........
575$000
Alferes ............................
300$000 !50$000
450$600

Praças de pret
VENCIMENTO DIAJIIO

o

!<'$

DISCRIMINAÇÃO

o

"'õ

00
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o
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Sargento-ajudante e equivalente ....
i• sargento e equivalente .•.••...•..
2" sargento e equivalente .•...•••..•
3° sargento e equivalente ...•..•.••.
Cabo .....••.....•..........•...•.
Outras praças .....................

2$600
2$400
2$300
2$200
2${00
28000

i$900
1$600
:1.8200
tSOOO
8700
86001

4$500
4-8000
3$500
3$200
28800
28600

Observações

As praças terão direito a uma etapa fixada no valor de 1$500.
Os inferiores e outras pl'aças que presentemente tiverem maior
5i'atificação do que a fixada, emquanto não interromperem as suas
funcções, terão as suas gratificações completas pela consignação
«Empregados etc.» ou pela Caixa da Brigada, quando esta consignação
não comportar a dcspeza.
Rio de Janeiro, 2\J de março de 1916.- Ca1·los Maximiliano
Pereirn dos Santos.
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1!fA:SELL.A :S
Tabella de contribuições, joias e pensões da
Caixa Beneficente

GRADUAÇÕES E POSTOS

General .......•...••.....••...•...
Coronel. •......•.....•.•..........
Tenente-coronel ...•...•....•......
Major effectivo .•..•.........••...•.
Capitão effectivo •...••...........••
Teriente ...•....•.......•..•.......
Alferes •................••........
Sargentos •.....•......•••.........
Outras praças ....•..•..•.•.......•

CONTRmUIÇÃO
MENSAL

JOIA

PENSÃO
MENSAL

301>000 :1.:8008000 3008000
20$000 :l:200SOOO 2008000
16$000
960SOOO :1.60SOOO
840$000 HOSOOO
14$000
10$000
600$000 100$000
420$000 70$000
7$000
6$000
360$000 60$000
4$000
48$000 40$000
3$000
36SOOO 308000

Rio de Janeiro, 29 de março de 1916.- Carlos llfaximiliano
Pereira dos Santos.
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DECRE'fO N. 12.015 -

DE

5 DE ABRIL DE 1916

Crêal mais uma brigada de cavallaria de guardas nacionaes na comarca dll
capital do Estado dJe Matto Grosso

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
para execução dO decJ>eto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda NiMional na comarca da capital do Estado de Matto Grosso. mais uma brigada
de e~vallar•a. (J(lm a destgnac.lio de 16"-; a qual se constituirá
de dons regimentos. sob ns. 31 e 32·; que se organizarão com
os guardas qualificados nos districtos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de ;raneiro. 5 de abril de 1916. 95• da Independencia
e 28• da Republica.
·
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
cartas Man:imiCiUno Pereira dos SantoS·

DECRETO N. 12.016 -

DE

5 DE ABRIL DE 1916

.Albre ao Ministerio da Fazenda, o credito especial dJe x8x:o66$6~, para
occorrer ai:) pagame111to d.evidlo a Luiz de Mendonça Santos ou seus legi·
timos representantes, em virtude de sentença j®iciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
á vi!! ta da autorização contida no paragraphó unico du art. i •
do decreto legislativo n. 3.059, de 29 de dezembro de 1915
.: tendo ouvidlo o Tribunal de Contas, na fórma do art. 2•,
§ 2•, n. 2. lettra c, do decreto legislativo n. 392j de 8 de outubro de 1896 resolve abrir ao Ministerio aa Fazenda o
credito e~pecial de 181 :066$669, para occorrer ao pagamento
devida a Luiz de Mendonça Santos ou seus legitimas representantes, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1916. 95• da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU

BRAZ P.

August<1 Tavares

GoMES.

fle. ·Lvra.

no

,\CTUS UO L'UlJEll EXlLGlJTIVO

DECRETO N. 12.017 -

DI~ ;; DE ABIUL DE

1!116

Abr·c ao Ministcrio da Fazenda o credito e&pecial de 6:337$soo, para pagamento de dia~rias devidas aos trabalhadores da Alfandega de Santos e
relativas ao período de .o8 de outubro a 31 de dezembro de 1911

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
vista da aut.urização contida no art. 104, n. 13, da lei
11. :l.08!1, de 8 de Janeiro ultimo, e tendo ouvidu o Tribunal
fJe Cunta.s, na fórma do disposto nv art. 2•, & 2•, n. 2, ll'ttra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 18!)6,
rPPolve abrir ao Ministcrio da Fazenda o credito -especial de
ü: 3::7i{500, para occorrer a 0 pagamento de diarias devidas aos
trabalhaàores da Alfandcga de Santos (~ervenbcs das capatazw.~ 1 •! relativas ao pcl'iod 0 de :?8 de o'Utubru a 31 de dczemú

IH'O de 1 !.ll J •
P

Hio de .Janeiro, 5 de abril de Hl1 6, 95• da lndependencin:
28" da Ilepublica.
\VENCESLAU l3HAZ p. GOMES<
Auattsto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.018-- DE 5
Approva a
nyma
tyba,
"' de

DE ABRIL DE

1916

alteração dos arts. 18, 19 e 20 dos estatutos da Sociedade Ano·
de Peculios por Mutualidade «A Ampatialdora,, com séde em CuriEstado do Paraná, fei~a pela assembléa geral extraordinaria de
fevereiro de 1916

O Presidente da R€publica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao· que requereu a Sociedade Anonyma de PeculiQS
}lor Mutualidade «A Amparadora», com séde em Curityba,
Estado do Paraná, autorizada a funccionar na Republica pelo
decrc-w n. 10.565, de 19 de novembro de 1913, resolve approvar as modificacões feitas nos arts. 18, 19 e 20 dQs estatutos sociaes, pela assembléa geral extraordinaria de 21 de
fevereiro de 1916 e constantes da respectiva acta que a este
acompanha.
Rio de Janeiro, 5 do abril de 1916, 95• da Independencia
c :28° da Republica.
WENCESLAU BMZ P. GoMES.
Augusto Tavm·es de Lyra.
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DECRETO N. 12.019 -

DE

5 DE ABRIIJ DE 1916

Abre ao Ministerio da Fazenda u credito especial de 1oo:742$292, para pagamento a José Alves da Silveira e sua mulher, em virtude de sentença
judiciaria

O »residente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil,
i• vista da autorização constante do art. 1• do decreto legislativo n. 3.093, de 12 de janeiro findo, resolve abrir ao Ministeri0 da .Fazenda o credito cFpecial de 100:742$292, para
o fim de occorrer ao pagamento devrdo a José Alves da 8ilveira P J<\Ja mulher, em virtude dP l'\Pnt!'n<;a iudiciaria.
Rio de Janeiro, 5 d-e abril de 1!H6, 95" da Independencia
..: 28'' d~ Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P,

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N.

u. 0:?0 -IJE

5

DE ABRIL IJE

HHü

Dá novo regulamento {, Insvectoria Geral de Illuminaçiio

O Presidente da Rcpublica dos Esta.dos Unidos do Brazil,
usando das autorizações que lhe ,confere o art. 137 da. lei
n. 3.08H, de 8 de janeiro de 1916, que revigora o n. XVIII do
art. 101 da lei n. 2.921Í, de 5 de janeiro de 1911, decreta:
AI'tigo unico. Fica approvado o regulamento que com
este baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e
Obras Publica.s, para a Inspectoria Geral de Illuminação.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1916. 95° da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusta Tavares de L11ra.

Regulamento da Inspectoria Geral de llluminação
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 1." '.'\.' Inspeeforia Geral de Illuminação compete o
estu tio e solução das qtwstões que se relacionarem com o
~"'Tviço de illumina-ção, publica c particular, na Capital Federal.
Art. 2.0 No des-empenho dos encargos 'que pelo presente
regulamento lhe são confiados, deverá esta reparticão:
§ 1. • Fiscaliz:w a execução dos 'contractos ,relativofl ó.
illuminação publica e particular da Capital Federal, agindo
como representante do Governo.
Poder Executivo - 1916 - Vol. II.
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§ 2." Zelar c acautelar os interesses. do Estado e dos par ..
tieulares, no que entender com os servrços a seu cargo, deeidindo em casos de divcrgencia, como intermedia-ria official
entre os particulares c os contractantes da i Iluminação.
§ 3." Proceder a experiencias, analyses e estudos que se
tornarem necessarios para verifica-ção da .qualidade da luz e
do gaz distribuido para illuminação ou outro qualquer mister, tendo em vista as prescripções contractuaes e ~quaesquer
disposições legaes que regulem o assumpto.
.
§ 4." Fiscalizar a produccão e distribuicão do gaz e da
energia- electrica destinados á illuminação, com o fim de
verificar que o serviço se faca, quanto possivel, ao abrigo
de interrupções e accidentes.
§ 5." Aferir os medidores antes de S€rem collocados, e
em qualquer tempo verificar, sendo necessario, a exactidã()
de suas indicacões, providencia-ndo como convier para acautelar os interesses em jogo, no caso de haver erro de marcat;ão excedente ao limite de tolcrancia que fôr convencionado ..
§ G." .Ministrar aos consumidores, ou a •quaesquer interessados, instrucções ou informa-ções que lhe sejam solicitadas
quanto ás obriga-ções reciprocas dos eontractantes da illurninacão c dos particulares.
§ 7." Tomar conhecimento das reclamacões dos particulares, dando-lhes, qua-ndo na sua alcada, solução.
§ 8." Inspeccionar as installat;ões de luz, de accôrdo com
um codigo cuja organização lhe incumbirá c que pelo menos
de tres em tres annos será revisto.
~ D." ~xaminat· c conferir titulo de habilitação aos que
se propuzerem a. fazer installacões de gaz ou de electricidadc, regulamentando o respectivo -exame e o exercício dessa
profissão.
§ 10. •Acompanhar os progressos que se forem realizando
na industria da illuminacão, a gaz e electricidade, e propôr
ao Governo os melhoramentos que devam ser adaptados.

CAPTULO 11
::JO PESSOAL g SUAS ATTIUBUIÇÕES

Art. 3." Os serviços que cabem á Inspectoria Geral de
Illuminação serão desempenhados p·elo pessoal que .se segue:
1 inspector;
3 engenheiros ajudantes;
1 engenheiro electricista;
1 chefe de laboratorio;
8 fiscaes de 1a classe;
1 auxiliar de labora-torio;
1 auxiliar technico;
4 fiscaes de 2• classe;
3 aferidores electricistas;
1 aferidor de gaz;
1 official;
2 escripturarios;
1 amanuense;
1 continuo;
1 servente.
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Art. 4." São attribuições do inspector:
§ i." Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos por este
regulamento confiados á inspectoria, prescrevendo as normas

ou instrucções a que elles devam obedecer;
§ 2." Propôr ao ministro da Viação as providencias e melhoramentos reclamados pelos serviços a seu cargo ou pelos
que com elle se relacionem.
§ 3." ·Manter a ordem e a disciplin~ d?S seus subordin~
dos, fiscalizando-lhes o trabalho, a asstdmdade e o procedtmento.
§ 4." Dar posse aos empregados da inspectoria.
§ 5." Fazer as nomeações que forem de sua competencia,
de accôrdo com o prescripto neste regulamento.
§ 6.• Impôr as penas disciplinares de accôrdo com o capitulo IV.
·
§ 7." Abrir, rubricar e encerrar os livros da repartição.
§ 8." Assignar os certificados de aferição dos medidores e
as certidões de exames de installações particulares ou de material destinado á illuminação.
§ 9." Estabelecer instrucções regulamentares pelas quaes
se devam guiar os empregados da repartição a seu cargo no
desempenho dus diversos encargos estipulados neste regulamento, discriminando-lhes, de accôrdo com elle, os deveres e
func;;ões.
~ 10. Providenciar para que sejam cumpridas pelos contrac ntes as estipulações dos seus contractos com o Governo,
intervindo em todos os serviços a cargo dos mesmos, multando-os nos casos previstos nos respectivos contractos e communicando ao ministro da Viação o quantum da multa imposta
e a causa ou causas que a motivaram.
§ 11. Ministrar aos particulares ou a quaesquer interessados, sempre que lhe sejam solicitadas, as informações de
que trata o § 6• do art. 1°,
§ 12. Dirimir as duvidas ou divergencias que se suscitem
entre os particulares e a empreza contractante da illuminação, tendo em vista as obrigações reciprocas e~tatuidas nos
contractos que vigorarem.
§ 13. Ü! !;lnizar um codigo em q-ue sejam compendiadas
as r.ondiçõcs a que devam satisfazer as installações electricas
e de gaz e o respectivo material, tendo sobr.etudo em vista
garantil-as contra possíveis accidentes.
§ ifL Organizar instrucções para o exame de habilitação
dos que se propuzcrem a fazer installações de gaz ou de illuminação a clcctricidadc e estabelecer bases regulamentares
para o exercício dcs~a profissão, submettendo-as á approvação do ministro d~ Viação.
§ i5. Autorizar as despezas da inspectoria, dentro da
.verb~ fixada pela lei do orçamento e requisitando do ministro
dp;·'V i ação o respectivo pagamento.
§ 16. Apresentar no principio de cada anno ao ministro
da Viação um r.elatorio circumstanciado dos trabalhos desempenhados pela inspeotoria no anno anterior e o orçamento das
despezas provaveis para o exercício financeiro seguinte.
§ 17. Encaminhar ao ministro da Viação qualquer pe_dido ou representação dos seus auxiliares ou da empreza con-
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tractante da i!luminação, fazendo-os acompanhar da sua in·
formação.
§ 18. Regulamentar as obrigações reciprocas dos oonsumidores e da empreza contractante da illuminação, tendo em
vista as disposições contractuaes que regerem o assumpto e
ficando sujeita á approvação do ministro da Viação a regulamentação que tiver de ser expedida.
§ 19. Providenciar nos ,casos omissos neste regulamento
e urgentes, dando conta immediatamente ao ministro da Viac.:ão dos actos que houver pra.ticado ou das medidas que tenha
tomado.
§ 20. Fiscalizar pessoalmente os serviços das usinas de
gaz e de electricidade e suas dependencias, officinas, armazena
e depositas.
§ 21. Organizar, para uso dos particulares, instrucçõcs
sobre a leitura e modo de funccionamento dos medidores, verificação das contas de consumo e causas mais frequentes
de desaJrran.io daquellcs apparelhos e de 'elevação do consumo.
§ 22. Organjzar o programma para o exame de habilitação
dos candidatos ao titulo de apparelhador de gaz ou de electricidade.
~\rt. 5.° Fica a cargo dos engenheiros ajudantes:
§ 1." Inspeccionar a rêde de distribuição da electricidade, as
sub-estações e todas as installações, dando conta ao inspector
do estado em que as encontrar, das medidas de segurança ou
dos melhoramentos que se tornarem necessarios.
§ 2.° Fiscalizar o Rerviço de assentamento, substituição
ou modificação daR canalizações electricas e de gaz, bem como
a installação de lampadas e combustores ou quaesquer outros
trabalhos que forem effectuados, quer na rêde de .gaz, quer na.
r('de de dectrieidadc, verificando a fiel (•xecução dos projectos
e a observancia rigorosa dos preceitos technicos no duplo ponto
de vista da segurança do serviço de illurninação ·C das garantias
contm po;.:;siveis accidentes.
§ 3." Orçar, de accôrdo com as tarifas que vigorat·cm, o~
trabalhos feitos pelos contraetantes nas rêdes de gaz c de illumina(:ão puhlil'a riP!'tl'ica por conta dp primeiro estabelecimento, e verificar o orçamento dos trabalhos já executados.
§ 1." :Indicar os mPlhoramcntos de que carecer a illuminação publica, apresentando ao inspector os planos respectivos.
§ 5. Organizar os projectos para novas illuminações, a
gaz ou a elcett·ieidadP, ou para modil'icação da existente, de
aecôrdo com as determinações emanadas do inspector.
§ 6. Informar -os pedidos de illuminação nova ou de modificação da existente, de remoção ou quaesquer alterações
das canalizações de gaz e de electricidade c dos combustores e
lampadas da illuminação publica, bem corno todos os papeis
que lhes forem distribuídos.
§ 7. Allxiliar o inspector nos serviços que por esLL regulamento lho são confiados.
§ ·8. Apresentar ao inspcctor mensalmente um rclatoric.
completo dos serviços a Sl'U cargo durante o mez anterior.
§ 9. Proceder annualmentc ao exame da tarifa ou tabella
dP preços para a •exceução de serviços de illuminação publica
c particular que •r.onstituam privi!Pgio dos eontr·actantes da illuminação, a qual dependerá da approvaç.ão do inspector.
0
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§ 10. Informar o inspector, ao qual competirá decidir,
sobre todas as reclamações dos particulares ou sobr~ denuncias de fraude apresentadas contra .qualq_uer c9nsurnidor, depois dos necessarios exames e avenguaçoes feitas pelos seus
auxiliares.
Art. 6." Ao engenheiro electricista. compete:
§ 1.• Dirigir o serviço de exame, afericão e reafericão
dos medidores electricos.
§ 2. • Inspeccionar as installacões electricas dos .edifícios.
publicos, theatros, casas de diversões, bem como quaesquer
outros cujo exame lhe sej~ determinado.
§ 3." Proceder ao exame do material electrico destinado
á illuminaçii-o publica ou particular.
.
§ 4." Estudar o funccionamento dos novos typos de medidores electricos, e das tampadas pa.ra a illuminacão publica
e particular.
§ 5." Verificar o funccionamento dos wattmetros padrões
e demais estalões de medidas electricas.
§ 6." Effectuar as medidas photometricas dos fócos ele·ctricos da illuminacão 'PUblica, a medida de seu consumo, bem
como faze!' a verificação da voltagem na rêde de distribuição.
§ 7." Auxiliar o inspector nos serviços que lhe competem.
§ 8." Apresentar mensalmente ao inspector um relatorio
completo dos serviços a seu cargo dur~nLe o mez anterior.
·Art. 7 .• Ao chefe do laboratorio compete:
§ 1." Proceder, pelo menos uma vez por dia e á noite,
quando fôr necessario, ás analyses e demais experiencias para
a verificação da-s qualidades do gaz distribuído para illuminacão ou outro qualquer mister.
§ 2." Dirigir o serviço de afericão dos medidores de gaz
e bem assim do exame dos mesmos no laboratorio, todas as
vezes que isso se torne neccssario para esclarecer o direito
do consumidor ou dos ·contractantes.
§ 8.• P!'Oceder, quando lhe fú1· determi'llado, ao estudo
dos combustíveis e outros materiaes empregados para a fabricacão do .gaz corrente ou outro ,qualquer, e bem assim ao
exame dos a.pparelhos e véos incandescentes empregados pelos
contractantes, ou de quaes,qucr outro·s, a requerimento de
interessados.
§ 4." Examinar c dar parecer sobre novos typos de me-.
didores ou quaesqucr apparelhos subsidiarios da distribuicão
do gaz.
§ 5." Acompa.nhar o inspector sempre que se torne necessario proceder fóra da reparticão a analyses, experiencias
ou pesquizas de gaz.
§ 6." Apresentar mensalmente ao inspootor um relatorio
completo dos servicos a seu cargo durante o mez anterior.
j(rt. 8." São attribuições dos fiscaes:
§ 1." Inspeccionar a illuminacão publica, de accôrdo com
a~ instruccões que lhes fnrem dadas pelo inspootor.
. § 2.• Inscrever diariamente, em um livro especial de registro, as observa-ções que tiverem feito na inspeccão da vespera, dando ao inspector communicacão das irregularidades
encontradas.
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§ 3. Verificar o funcciona.mento dos medidores de gaz
c de electricidade nos casos de reclama-ções sobre o consumo
indicado pelos mesmos.
§ 4. Assistir, quando lhes fôr determinado pelo inspector, á collocação, <retirada ou substituição dos medidores de
gaz ou de electricidade.
§ 5.• Proceder tás vistorias nos casos de denuncias de
fmudc contra qualquer consumidor, ou queixa dos <particulares contra os contractantes do serviço.
.
§ 6." Proceder ás inspecções das installações domiciliarias,
que lhes forem distribuídas pelo inspector.
~ 7. o Apresentar mensalmente ao inspector um resumo
dos serviços feitos durante o mez anterior.
Art. 9. o Ao auxiliar de laboratorio e ao auxiliar te•Jhnico, além do dever de coadjuvar o chefe do laboratorio
ou o engenheiro electricista no desempent~o dos encargos de
que por este regulamento ficam incumbidos, compete p:irtieu larmente:
§ 1. o Organizar e trar.er em dia o registro dos diversos
soniços a cargo do respectivo Jaboratorio, e os da fabrica do
g-az, ciP accô•·do com ao; i nstrucções elo inspector.
~ 2. • Zelar pela guarda e conservação d'os apparelhos
pertencentes ao Iaboratorio ele gaz ou de clectricidade que
ficarem a seu cargo e sob a sua responsabilidade.
Art. 1O. Aos aferidores compete proceder aos trabalhos
ordinarios de aferição elos medidores de electricidade e de
gaz e de verificação dosscs apparclhos quando cffcct.uaclos
no respecth"o laboratorio.
Art. f 1. O official terá a seu cargo o expediente, a escripturação. a contabilidade e o archivo da repartição, cabendo-lhe particularmente:
§ 1. Proceder ao registro de entrada dos papeis e da
marcha do processo quo seguirem.
§ 2. Abrir e apresentar ao inspector todos os papeis dirigidos á repartição.
§ 3. o Proecder, quando Ih r f<! r detrrminado, ao rstudo
do exame das inslallações particulareR. ou outros que forem
determinados pelo inspector, extrahindo e encaminhando aotl
in trressados as re-spectivas guias.
~ 4.• Passar as certidões autorizadas pelo inspector.
§ 5. Redigir os officios e mais actos emanados do inspector, providenciando para que lhes seja dado o devido
destino.
§ 6.° Fazer o expediente relativo a nome·ações, promoções. rlemiRsões e licenças dos funccionarios da inspecooria.
§ 7. Organizar e trazer em dia o assentamento do pessoal, com indicação das datas de nomeação e de posse, elogios, acet:ssos, licenças e tudo mais que possa inte·ressar á
carreira publica de cada u'll.
·
§ 8.° Conferir ·e proeoss;:~r as contas da illuminação pL hlir.a, bem como as reff'rentes a fornecimentos de material e
de serviços feitos á inspectoria.
§ 9.• Examinar e escripturar as contas relativas a despezas de primeiro estabelecimento apresentadas pelos contractantes da illuminação publica.
0
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§ 10. Classificar e escripturar as despezas autorizadas
pelo inspector, de modo a poder-se em qualquer tempo verificar o estado das diversas verbas da repartiçã<l.
§ 11. Organizar e trazer em dia um registro dos serviços
a seu cargo, no que entender com o consumo, preço e despeza,
de gaz c de energia electrica para a illuminaçã<l publica.
.
§ 12. Proceder, quando lhe fôr determinad<l pelo inspector, ao inventario dos moveis, instrumentos e demais objectos pertencentes á inspecooria.
§ 13. Elaborar a proposta de orçamento annual da repartição, de accôrdo com as instrucções que receber do
inspector.
§ 14. Expedir guias para o reoolhimento de multas ou
quacsquer quantias ao Thesouro Nacional.
§ 15. Providenciar sobre as contas de prompto pag-amento, promovendo-lhes a liquidação, conforme as disposições
legaes correspondentes.
§ 16. Proc-eder ao nrchivamento dos papeis e livros que
por ordem do inspector devem ter esse destino, zelando pela
guarda, conservação e catalogação dos mesmos.
§ 17. Apresentar ao inspector annualmente um relatorio completo dos serviços a seu cargo no período do anno
anterior.
Ar L 12. Compete especialmente aos escripturarios e ao
amanuense, além de outros serviços que lhes possam ser
designados pelo inspector, auxiliar o official nos diversos serviços que por este regulamento lhe são confiados, de accôrdo
com a distribuição feita pelo inspector.
Art. 13. Ao continuo, independente de outros serviços
de que o possa encarregar o inspector ou o official, cumprirá
especialmente:
§ 1.• Abrir e fechar a repartição nas horas determinadas.
§ 2.• Zelar pela segurança e asseio da repartição, no que
será auxiliado pelo ser·wmte.
§ 3." Entregar a corrcspondcncia official.
Art. H. O servente ficará incumbido da limpeza interna da repartição, do asseio dos laboratorios e demais dependcncias, c da limpeza e conservação dos apparelhos c instrumentos pertencentes aos Iaboratorios.

CAPITULO III
DA NO:VIEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL

Art. 15. 1Serão nomeados : por decreto, <l inspector, e por
portaria do ministro, fDdos os demais empregados, com excepção do continuo c do srrvcnte, que serão de nomeação do
inspector.
__ ~rt. Hi. O cargo de i~spector, de livre no~e~ção e demiss:::_;·ilo Governo, será exercido sempre em comm1ssao.
Art. 17. :Serão nomeados para Ds cargos de engenheiros
ajudantes, de engenheiro electricista e de chefe de laboratorio
engenheiros titulados na fórma da lei n. 3. 001, de 9 de -outubro
de 1880, por livre escolha do ministro da Viação, sendo preferidos os funccionarios da repartição que estiverem nas condições acima estabelecidas.
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Art. 18. Os Jogares de fiscaes de f• classe e~ .de auxil!ar
de Iaboratorio serão preenchidos por accesso do auxiliar techmco
ou dos fiscaes de 2• classe.
Art. 19. Os Jogares de auxiliar V~chnico e os de fiscaes
de 2• classe serão providos ror concurso, de accôrdo com ~s
instrucções organizadas pelo mspector e approvadas pelo ministro.
.
·Art. 20. Os Jogares do official e de escripturarws serao
providos por accesso.
Art. 121. Os empregados nomeados deverão tomar posse e
rntrar em exercício dentro do GO dias contados da data da nomeação, sob pena de ficar esta sem effeito.
Art. 22. Serão substituídos nas suas faltas e impedimr_mtos: o inspcctor por um dos engenheiros ajudantes que fôr
designado pelo ministro; os engenheiros ajudantes pelo engenheiro electricista, chefe de laboratorio e fiscaes de 1• classe,
confm·me fôr proposto pelo inspector; o chefe de laboratorio
e o engenheiro electricista pelo auxiliar de laboratorio e pelo
auxiliar tcl·hnil·.o: os füwaes df' t• class(\ pelos fiscaes de 2"
classe o o off'ieial por um dos cseripturarios, sob proposta do
inspcctor.
Art. 23. Nos casos de substiLuição remunerada, não comprehendidos nas disposições da lei n. 2. 756, de 10 de janeiro
de 1913 e decreto n. 10.100, de 26 de fevereiro do mesmo anno,
ao substituto caberá, além do respectivo vencimento integral,
uma gratificação igual á differença entre este e o do lagar do
substitu ido.
Art. 24. O empregado que exercer interinamente Jogar
vago pereeberá todos os vencimentos deste, sem accumulação.
Art. 25. O empregado que substituir a outro licenciado,
perceberá apenas, além do seu ordenado, a gratificação do
substituído.
Pnragrapho unieo. Esta disposi<Ção será observiada em
todos os casos de substituição, de maneira que o substituto,
Pm hypothese alguma, venha a perceber mais que o substíluido.
1

CAPITULO IV
FALTAS DO PESSO.\L, PEN.\R GOJ\Il\IUNR, DEJ\f!SSÃO

Art. 26. As faltas disciplinares commettidas pelos emprrgados da im;ppe(.oria, não constituindo erimc drfinido na
lngislação vigente, RNão punidas, segundo a gravidade, com
as seguintes penas:
1o, simples advertencia;
2°, reprehensão em ordem de serviço;
3", suspensão atcí 30 dias;
4°, demissão.
Paragrapho uni co. o. inspector poderá admoestar, reprellender em ordem de serviço, suspender até 30 dias e der'ittir
os emprPgados de sua :nomeacão; admoestar, reprehender L '"'1
OJ'dPm de serviço e suspender até oito dias os de nomeação du ·
ministro, ao Qual dará immPdiato conhecimC"nto do seu acto.
As demais pf'nas srí poderão ser applicadas pelo miniRtro
da Viação.
Art. 27. .As penas de advcrtencia e de reprehcnsão em
ordPm de snrviço serão impostas, segundo a gravidade da falta,
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nos casos de negligencia, insubordinação ou erros reputados
leves, bem como no d'3 incorrecto procedimentnto na repartição.
Art. 28. A pena de suspensão será imposta:
1•, ao empregado denunciado definitivamente em qualquer crime commum ou de responsabilidade quer se livre,
solto ou preso;
2•, ao empregado preso por motivo não justificavel;
3•, ao empregado que tenha de cumprir pena que obste
o desempenho de suas funcções na reparticão;
4•, ao empregado que exercer cargo, industria ou occupação que o prive do exacto cumprimento de seus deveres na
repartiçãO\;
5•, nos casos de necessidade, como medida preventiva ou
de segurança.
Art. 29. O empregado que faltar oito dias consecutivos
á reparticão sem participacão escripta ao inspector, incorrerá, ipso facto, na pena disciplinar de suspensão do e"X'erdcio, com perda de vencimentos e antiguidade por oito a quinze
dias.
Art. 30. A suspensão, excepto nos casos de medida preventiva ou de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo
correspondente, do exercício do emprego, da antiguidade e de
todos os vencimentos. Na hypothese de suspensão preventiva, o funccionario deixará de receber a gratificação e na
de pronuncia, ficará privado, a.lém disso, da metade do ordenado, até ser afinal condemnado ou absolvido, restituindo-fie
a outra metade dada a absolvicão.
Art. 31. A pena de demissão, no caso do empregado
contar dez ou mais annos de servico publico federal, sem
ter soffrido pena no .cumprimento de seus deveres, seflá applica.da:
a) por abandono de emprego por mais de trinta dias;
b) em virtude de sentença judicial ou mediante processo
administrativo.
§ f.• O ·processo administrativo consiste apenas em ser
o interessado ouvido pela autoridade a que competir a demissão, 110 prazo que lhe fô-r marcado, sobre a falt:a arguida, sendo,
então decidido si deve ser mantido ou demittido do cargo.
§ 2.• Si, porém, o funccionario fôr de nomeação e demissão do inspector, poderá reclamar contra o acto perante
o ministro, o qual, ouvido o inspector, decidirá como fôr d~
justica.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 32. O trabalho de ordem interna, na sMe da repartição, começará ás 11 horas e terminará ás 16, em todos os
~s uteis.
Art. 33. A' excepção do inspector, todos os demais funcciona.rios estão sujeitos ao ponto.
Art. 34.. Competem aos funccionarios da Inspectoria os
vencimentos fixados na tabella annexa a este regulamento.
Art. 35. Ao .official será abonada, no começo de cada
semestre, a quantia de 300$, a titulo de adea.ntamento, para
occorrer a despezas de prompto pagamento, ficando obrigado
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a prestar contas mensalmente ao Thosouro da applicação dada
a essa importancia.
Art. :.Hi. Os omprcgados da I nspectoria encarregados do
sorviços externos de fis.calizaçiio ou do inspecçii.o, al1Sm das
comrnunicaçõcs ordinarias que de·vem apresentar, serão obrigados a participar immediatamente ao insp<Jctor quaesquer
ocrmrrcncias graves que se dPI'lll no serviço de illuminaçfio I'
de que tenham conhecimento.
Art. 37. Aos funccionarios da Inspoctoria Geral de IIluminação será sempre applicado o regulamento, que vigorar,
da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, na parte
referente a Iiccnr,as, férias, descontos por faltas, aposentadoria, montr[lio c outras disposições não previstas neste n•gulamcnto.
Art. 38. As duvidas que porventura se suscitarem na
exrcução do presente regulamento serão resolvidas por ded~iio <lo ministro.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 39. Emquanto não fôr expedida a nova regulamentação de que trata o art. 4°, § 18, deste regulamento, vigorarão as disposições dos arts. 52 a 70 do regulamento anterior da Inspectoria, approvado pelo drereta n. 9. 032, de 17
de novembro de 1911 .
Art. 40. Os cargos de engenheiros ajudantes serão exercidos pelo ajudante da illuminação publica, ajudante da illuminação particular e ajudante da rêde de distribuição; os
de fiscaes de 1" classe pelos actuaes fiscaes; o de auxiliar
technico pelo electricista aferidor; os de fiscaes de 2• classe
pelos tres electricistas apparelhadores e pelo aferidor-apparelhador rk gaz; os de areridores pelos Ires auxiliares d1•
elcc~ricistas c pelo auxiliar de aferição de gaz.
Art. 41. Os ac~uaes sub-insp.ector e contador, cujos cargos são supprrssos pelo p'l'csenle regulamento, fieam addidos,
de accôrdo com o disposto no art. 136 da lei n. 3. 089, de 8
de janeiro de 1916.
Art. 42. Serão desde já observados na Inspectoria todos
os dispositivos do art. 132 da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro
de 1!H6, assim camo, logo que seja expedido, o decreto de
consolidarão a que se refere o n. IX do mesmo artigo.
Art. 43. De accôrdo com o disposto no art. 136 e seus
paragraphos da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro 1916, poderá
deixar de srr observado o estabelecido neste regulamento,
quanto ao provimento de vagas que oocovrere111.
Art. 41. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1916. -A. Tavares de
Lyra.
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QUADRO DO PESSOAL DA INSPECTORTA GI>RAL DE ILUJ'MINAÇÃO

Categorias

Vencimentos

Total

16:800$000
9:900$000
8:400$000
8:400$000
5:760$000
5:760$000
/! :200$000
4:200$000
2:400$000
2:160$000
7:800$000
4:800$000
3:600$000
2:4001\0üO

16:800$000
29:700$000
8:400$000
8:400$000
16:080$000
5:760$000
4:200$000
1-5:800$000
7:200$000
2 :Hi0$000
7 :8>00$000
9:600$000
3:600$000
2:1400$000

Total
folervrmte com o sala rio mensal de i 50$ ..... .

168:900$000
1:800$000

1 inspector .................. .
3 engenheiros ajudantes ....... .
1 engenheh'o electricista ....... .
1 c h e rc de laboratorio .......•..
8 fiscaes de 1• classe ......... .
I auxiliar de - laboraLorio ...... .
i auxiliar technico ............ .
11 í'iscaes de 2" classe ......... .
3 aferidores electridstas ....... .
1 a feri dor de gaz ............. .
1 official ........•...........
2 f'S!\ripturarios ............. .
i amanuense .............. ,.. .
1 ~~outinuo .. ,................ .

Rio de Janeiro, 5 de abril de 19i6. -

Auausto Tavares de

Lym.

DECRETO N. 12.021- DE 5
Concede

autorizaç5o

á

«Companhia Vieiras

DE ABRJI, DE
Mattos» pam

1!H6
fnnccionar

na

Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requPreu a « Companhia Vieiras Mattos»,
sociedade anonyma com s•;de nrsta Capital c devidamente reprrsr~utada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á « Compantia
Vieiras Mattos», para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, ficando, porém, a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
r•m vigor.
Rio de Janeiro, 5 de abril de Hl16, 95<• da Independencia
e :'R" dn flepnhliea.
WENCESLAU BRAZ p. GDMES •
.Tosli Rn{'ino Bezerra Cavalcanti.
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DECRETO N.
Concede autorização á

1:?.0:.'2-DE

5

DE ABHIL DE

1!l16

« Matto Grosso & Bolivia Handelsgesellschaft mit

Besrhracnkter liaftung », para funccion:1r na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a « Matto Grosso & Bolivia Handelsgesellsehalt mit Besehraenktcr Halfung ~. sociedade anonyma, com >H;dc em Hamlmrgo .. df'Yidamente representada,
decreta:
Artigo uni co. E.' concedida autor·ii:a~~ão á « Matto Grosso
& Bolivia Handelsgcscllsch rt mit Bcschraenktm· Haftung ~ para
funecionar na Rcpublica com os estatutos que apresenotu, mediantn ao:; clausulas que a ()Stc acompanham assignadas pelo
:!\linistro de Estado dos Nngocios da Agl'icultura, Jndustria e
Commercio, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a
r·umprir as formalidades rxigidas rwla legislação em vigor.
llio de Janeiro, 5 rk abr·il de 1O1G, ílfí" da Independencia
c ?R" da Republiea.
\VENCESL.\U BH.\Z p. GüMES.
José Ru(ino Bezerra Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto n. 12.022, desta data
I

A « 1\latto Grosso & Bolivia-Handelsgesell.schafL mit Besc.hraenkter Haftung ~ é obrigada a ter um representante geral
!lo Brazil eom,plmws e illimitados poderes para tratar c dofinitivamente resolver as qunstõcs que se •su;;;citarem quer com
o Governo, quer com particulares, podendo ser demarrdado e
rccebrr eitação inicial pela companhia.
li

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ·ás respectivas leis e regulamentos e á juri~dicção
dP ;;;pu~ tribunaes .iudiciat·io;;; ou administrativos, sem que, em
l0mpo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
exeepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão ;;;rrvir de base para qualquer reclamação concernento
á rxecução das obras ou serviços a que elles se referem.
III

Fira deprndrnt() de autorização do Governo qualquer alff'rar;ão qu0 a rompanhia tenha de fazer no~. respectivo;;; estatutos.
Ser-lhes-ha cassada a autorização para funccionar na fiepublica si infringir e.sta .clausula.
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IV
Fir.a entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de se achar a companhia su,ieita ás disposicões de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infra!~cão de qualqurr das rlau~ulas pam a qual não
estP.ia comminada pena inicial será punida eom a multa df'
um conto de réis ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :{)00$ l ~
no caso reincidencia eom a cassação da autorização conce•dida pelo decreto em vil'tude no qual baixam as pl'esentes
clausulas.
Rio de Janeiro, ;). de abril de Hl16.-José Ru{ino Bezerra
Cavalcanti.

DECRETO N. 12.023- DE 12

DE ABRIL DE

1916

Crêa a Escola de Michinistas Auxiliares e approva o respectivo regulamento

O Presidente da Ilc•publica dos Estados Unidos do Brazil:
Tendo em vista a necessidade de estabelecer em bases
solidas a instruccão thcorica e pratica dos machinistas auxiliarPR, indiflpensaveis ao scrvi(;o da marinha de guerra nacional,
P ::;r•rHlo de toda a vantagem qun disponham dn um e urso rpgu lar·,
de acrôrdo com os aperfeiçoamentos modernos, introduzidos
nos diversos typos das unidades navaes, predicados esses que
srí podem ser· obtidos ,sob um regimen escolar escrupulosamente
concedido; e sendo finalmente esses cargos destinados ás praças
da Marinha e aos operarios das officinas do Estado ou partieulares, que sobstituirão, em futuro proximo, os engenheiros
ma·chinistas cujo quadro desapparecerá pela fusão com o do
, Corpo da Armada, dispensando-se gradualmente c com vantagem os actuaes, mecanicos navaes:
Resolve, de accôrdo com a autorizacão do n. VII, do artigo :26, do decreto n. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo, crear a
Escola de Machinistas Auxiliares, para a qual é approvado o
regulain·ento que a este acompanha.
Rio de Janeiro, e de abril de 1916, 95" da Independencia
'26• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GDMES.
Alexandrino Faria de Alencar.

-
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Regulamento para as escolas de Inachinistas auxiliares
CAPITULO I
DA ESCOLA E MNI'niCULA

Art. 1 . o A E5cola de i\'Iachinistas Auxiliares tem por fim
dar a instrucção theorica " prati-ca das materias e offi;;ios nee(~ssarios ao pel'feito conhecimento das machinas c appa!·clhos
eorrclativos.
Art. 2." A escola fica direetamente subordinada ao inspector de J\Iaehinas, com o qual deverá communicar-se o
director sobre todos os trabalhos· eseolares e quaesquer outros
assumptos que exijam a sua resolução.
Art. 3. o Serú pcrmittida a matricula: aos grumetes, foguistas e mais marinheiros artifkcs, aprendizes e operarias
das officinas do Estado ou partieulan•s, que declararem desejar
abraçar a carreira llc machinistas auxiliares ao serviço da
l\Iarinha de Guerra c estabelecimentos sob a jurisdicção do
Ministro da l\J arinha.
Art. 4. o São condições de matricula:
1", ser brazileiro;
2°, ter sido vaccinado ou revaecinaclo;
3", não ter defeitos phydcos e possuidor saude c robustez
nccessarias ú vida do mar, comprovada em inspecção de saudc;
4°, ter bom comportamento civil e militar;
5", ter idade comprrhendida rntre 17 c 25 annos;
!i saber lrr e escrever correctamente ( dictado c composição facil), mostrar-se habilitado nas operações fundamnetaes
sobre numrros intciro.s e fraceionarios, systema metrico decimal
e em morphologia geometri<>a; e prestar conhecimentos de um
dos officios do art. 10.
Art. 5. o A inscripção para a matricula dos candidatos civis,
menores de 21 annos~só srrá feita m(•rliantc despacho exarado
no requerimento assignarlo IJClo paP, mãe ou tutor do matrin~ulado ou por qi!Pill os n•prrsrntP, scrHlo o dito requerimento
instruido eom U'- cnrtidõPs, .instificar.eõs ou attrstaçã.o authentka.
Paragrapho unieo. A inseripç,ão dos grumetes será feita
unicamente por uma rlePiaraçiío escripfa pelo candidato, observados o~ numeros do art. 1", provando que sempre teve bom
comportamento attcstado pnla .~ua caderneta subsidiaria e a
dos foguistas por meio de requerimento.
Art. 6. o Para a matricula o director dará preferencia aoP
candidatos quo obtivorom o maior numnro do pontos no exame
do habilitação, servindo para drsrmpate em igualdade de resultado os seguintes elementos:
1", os que revelarem proficiencia dos officios de machinas
a que se refere o art. 10, verificaria por uma rwova prati<l'l.':
2°, os grumetes c foguistas que tiveram attestados de decidida vo,'açfío para as diversas especialidades mecanicas;
3", os orphãos e os filhos dos operarias e serYidorcs da
.l\farinha, nas mesmas condições anteriores;
1°, os filhos dos funccionarios publicos, idem.
Art. 7." O numero de matriculado~. será fixado pelo Ministro da Marinha, de accôrdo com as vagas existentes no
respectivo corpo.
0
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Ar·t. 8. o As maLri<·-ulas começarão no primeiro dia uLil
de janeiro e ;;ão encerradas no ultimo do mez de marco, podPndo s6mente ser attcndidas pelo ministro as reclamações
fundamentadas atl' llUinzc dias antes de começarem as aulas.
CAPITULO li
DO ENSINO

Art. !L o A duração do curso escolar será de tres annos,
sendo cada anuo dividido em dous períodos de ensino, um de
oilo mczes passados na provria escola e outro de dous c meio
nwz<'s pa,osado~ a bol'do --dos navios da esquadra ou em tralmlhos dé navios em concerto no arsenal.
Art. 1 O. As ma terias do curso serão divididas pelos tres
armos de accôrdo com o ,seguinte programma:
Primcii'O anno
Aulas -:Ma terias- Horas por semana

Nomenclatura das ferramentas, das machinas-fcrramentas, dos materiaes de construcção e sobrcsalcntes. Applicação. Nomenclatura dos geradores
e dos apparelhos auxiliares e complementares.. .
2. • Noções de phy,sica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. • Arithmetica. Noções de geometria plana c no espaço. .
4. • Desenho de rascunho ..............••.... -. . . . . . . . .
Officinas- Pratica dos officios de ajustador, torneiro e
caldereiro de ferro e cobre.
1

o

3
3
3
2

Segundo anno
1. • Estudos dos geradorns, funccionamento e conduccão.

Combustíveis solidos. Nomenclatura das machinas
a vapor, motores e auxiliares, de compressão. de
ar, frigorificas c hydraulicas ........... ·-· ... . .
2." Algebra até equações do 1o gráo. . .. . . . . . ... .. .. .. . . .
3. • Physica- especialmente calôr. Noções de mecanica e
mecanica applicada. Noções de electricidade. Nocõcs de chimica organica e inorganica. Lubrificantes, meios praticas de examinai-os. Noções de
mctallurgia de ferro, aço, cobre, zinco, estanho,
ligas. Producção de frio ................. ,. . . .
4." Rascunho cotado .................................. Officinas- Pratica dos .offici01s1 de ajustador, t[\rneiro,
electricista, c caldereiro de ferro e cobre. Visita
a navios e estabelecimentos

3
3

3
2

Tc1·ccil•o anno
1. • Estudo das machinas a vapor (motores e auxiliares).

Funccionamento c conducção. Turbinas a vapor.
Lubrificantes ( especies e empregos) . Conservação
dos motores, geradores, canalização e compartimentos estanques ..............•....•......... ·-·

3
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2. • .I!:Icctricidadc, machiuas e motores electricos. Apparelhos. lnstallaçõcs. FUrweionamcnto e ronducção.
'l<.:studo das maehiuas, a cxploRão e eombu.~tão intm·na, J'l'igorifieas, dn eompressão dn ar c lJydmuliras. Combustíveis liquidos . . . . . . . . . . . . . . . .. . •
;) . a J)eSCllhü de Inachinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offieiuas- Ajustadorcs-eleetrieistas. Montagem c desuiontagem de maehinas. Visita a naYios e estabelecimeu tos.

3
2

.

.\l't. li . Os alumuos sl'rão distl'ilmido,.; nas ofificinas, uos

dous primeü·c~ armos, ror turmas e prlas diffcrcntcs especialidades e se reservarão de modo que o.~ seus conlweimcntos nos
·divrr>'os officios possam snmpt·e se tornar effectivos sem prej uizo da organização em alguns delles.
Pamgrapho uni co. A especialização será obrigatoria no
3" auno, veios ol'fieios mais necessarios ao serviço, dP aceôl'do
eom as informações pn•stadas pelo inspeetor de maeliinas ao
dil'e!\lor· da escola no inicio do anno lectivo.
Art. 12. Nos dias designados pelo dircetor, os alumnos de
cada anuo, a~;ompanhados do respectivo instruetor, farão exerci,·io nas mar.!linas do navio ou das embareações á disposição
da p,;eola ou requisitadas por e! la.
Art. 13. A requisição dos iustruetores o director facilitam
tamhem a visita aos navios da esquadra c estabelecimento~
da !\lar in h a, uma ver. por semana, aos alumnos do :!" c 3" annos.
~\rt. H. O ensino das materia,, que eonstiturm o eargo,
fpr·ú um euuho ligeiramente theorieo, sem prcoccupação das
dcdw·ções e demonstrações que requeimm grande raciocínio,
a I' i m dr> f!UP po~sam ser· fadlmente assimilaveis e dr applkação
irntuPdiata, " o regirrH'n da es1·ola de\'() primar· pelo iJrcpar·o
pl'atico dP ol'l'kinas, de modo a não sô o,; machini~tas-auxiliarc~
dPSPtnpPnhat·Pm o,.; trabalhos affeetos aos al'tuaes engenhPiro~
maehiuistas eomo lambem ao~ ar'tificcs de bordo.
Art. li>. A's CYffieinas da Pseola devrm sct· eonfiados con('Prto~ de marhinas c emha•reaçi'ít>s JWQUPnas ou eontra-torl'"dPiros, ficando u:; mesmos sob a dil'C"''Ção do encarregado
das orrk:iuas.

D.\ IJUIL.\\,:,\n OU CUIL~U E lNi:iTHUGTO!IL\

Art. I<i. O a uno lrdivo comrçarú no dia 15 de abril e
lPr·minarü a Hí de dezembro.
Art. 17. Pam drRcmpenho do serviço o ensino da escola
nas offieinas c a bordo havcrú:
1", um insLr·1w!ot' da 1" aula do I" anno P t• do
"!.", 11111 instnwtor da "!" aula do 1" anuo P :l• do
:l", 11111 instnrd.nr· da :l" aula do 1" anuo P :!" do
,'f o um inslructor da ·i" aula dn '1° anno, i" do
e 3"
do 3°;'
'í" Ulll instrurtot· da I" aula do :l" anno;
Í;·< urn iu.-ft·uetot· da :!" aula do 3" anno.
Art. 18. Uma vrz por semana o medico da escola fará
prclccção sobre hygiene individual e conectiva.

ACTOS DO PODER EXECUTiVO

737

Art. 19. Terminadas as aulas começarão os exames, que
constarão de provas. oraes c cscriptas e praticas de officina
e gabinete. Findos os exames entrarão em férias os. alumnos
até o mez de janeiro; devendo ser embarcados nas proximidades
da reabertura das aulas.
•
v\rt. 2Q. Para integral rmmprimento dessa parte, serão
sempre os aJumnos preferidos nos trabalho.s de bordo.
CAPITULO IV
DOS EXAMES

Art. 21. Os exames eonstat·ão de provas escriptas c oraes
para a :2" c 3" aulas do 1" anuo; 2" e 3" do 2"; 1" e 2" do 3",
sómente de oraes para a 1" aula do 1" anno e 1" do 2"; e de
notas dos instrur.tore,, pam as seguinte,. aulas: /1• do 1• anno,
4" do 2" e 3" do 3".
Art. 22. As prons oraes ·c de officinas serão feitas por
turmas de alumnos habilitados e não terão, aquellas, duração
superior a 30 minutos vara cada alumno e as; de officina o
tempo que for .iulgado necessario pelo examinador.
Art. 23. Os. alumnos que obtiverem durante o anno, nas
aulas, exercícios e trabalhos de officinas, média inferior a
dous, não poderão sPr submcttidos a exame, .srndo desligados
da escola.
Art. 2·1. Nenhum alumno poderá ser transferido de um
anno para outro, srm que tenha sido approvado em todas as
materia.;;.
Art. 25. O alumno rrprovado será deR ligado da escola e
transferido para o corpo, onde as suas habilitações serão aproveitadas como convier, si .i á não tiver outra J)II'aça.
Art. 26. Os. exames versarão sobre as matcrias ensinadas
no armo leetivo de ar~cr'\rdo com o programma confeccionado
pelos instruetores 11ara cada. aula e approvado pelo ministro.
Art. 27. As nota,; nomrricas mensars de aproveitamento
e conducta, assim como os grãos correspondentes ás suas approvações em todo o curso scdo representadas pelos seguintes
numeros, aos quaes r·orrrspondem os significados que lhes· e.stão
em frente:
O- R1eprovado - ;\fá;
'1 a 2 ~ SimplesmrntP- Soffrivrl;
3 a 4- Plenamente- Hegular c bom;
.5- Distincção- Opt.ima.
'Art. 2R. A mesa f'xaminadora compor-se-ha de tres membros, sendo o mais graduado ou antigo o presidente, entrando
,sempre em .sua composição o inst:ructor que tiver leccionado a
materia ou o seu substituto.
Paragrapho uniro. O presidente da mesa examinadora pod.r,r.~ arguir quando julgar conveniente.
, - Art. 29. Os alumnos approvados em todas as matérias do
3" anuo c na pratica dos trabalhos das otificinas serão, sob
proposta do director da escola, nomeados pelo Ministro da
i\[arinha praticantes machini.;;taf' auxiliares, com a g1·aduação
de segundos sargentos e distribuídos pelos navios da esquadra,
e no fim de um anno serão súbmettidos a um outro exame
geral de applicação das materias estudadas com inteiro conhePoder Executivo - 1916 - Vol. li~
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eitW!lllo do navio de guerra, na parte relativa a machinas, em
geral.
Art. 30. Neste exame a commissão examinadora será.
sempre constituída por dous engenheiros machinistas chefes
rk machinas dos navios de maior importancia, sob a presidt•ncia do inspector ou su!J-iuspector de machinas.
Art. 31. Os praticantes ma;chinistas auxiliares, segundos
sargentos, approvados no exame geral de applicacão serão,
sob proposta do inspector de machinas, admittidos no Corpo
de l\lachinistas-auxilia:res com a graduacão de primeiros sargentos (sub-officiaes) si houver vaga e desde essa data assumirão toda a responsabilidade inhcrente ás incumbencias
quo regularmente lhes couberem.
Art. 32. Os praticantes machinistas auxiliares, segundos
sargentos, reprovados no exame geral de applicação só poderão
ser aproveitados como cabos foguistas.
Art. 33. As promoções, direitos e vantagens depois dessa
admissão serão estatuidos pelo regulamento do Corpo de Mach inistas-auxiliares.
Art. 3 L Os che·fes de machinas dos navios em que os
alumnos trabalharem darão certificados pessoaes sobre a sua
aptidão geral, mencionando em detalhe os trabalhos e concertos ou ajustamentos em que se tiverem empregado.
CAPITULO V
DOS TNSTRUCTORES

Art. 35. Os officiaes do Corpo da Armada e Engenheiros
Machinistas só serão nomeados instructores de accôrdo com ()
qu~ estabelece o regulamento das escolas profissiona-es.
CAPITULO VI
DA DIRECÇÃO

Art. 36. A escola funccionará sob a direccão do director
das escolas profissionaes.
CAPITULO VII
DO REGIMEN ESCOLAR

Art. 37. O regimen esoolar será o das escolas profissionaes .
.Art. 38. Os trabalhos de officina serão feitos diarianHmte, mesmo nos dias designados para visitas aos navi.2s e
arsenal, tendo logar depois de realizada a visita.
Art. 39. A' tarde; depois do jantar. o tempo será distribuído de modo a proporcionar aos alumnos um recreio ou
servic~ nas embarcações a vapor para instruccão até ás 19
horas.
Art. 40. O tempo de estudo dos alumnos será pela manhã
quando houver sobras de tempo e á noite das i9b,30m. ás 2111.
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CAPITULO VIII
DOS VENCIMENTOS

Art. M . Os alumnos, para a percepção dos vencimentos,
quando não os tenham de graduação superior, terão praça de
marinheiro-foguista de 3" classe no f• anno, sendo promo~
vidos á 2" c á t• classe quando approvados respectivamente
'
nas materias do t• e 2" anno.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 42. Ficam supprünidos o curso de inferiores foguistas das escolas profissionaes e auxiliares especialistas d:e serralheiro, caldeireiro de cobre, caldeireiro de .ferro e mecanicos
navaes, da secção de especialistas do Corp'o de Marinheiros
·
Nacionaes.
Art. 43. Será permittida aos alumnos sargentos foguistas,
cabos de foguistas, auxiliares especialistas de serralheiro, de
caldeireiro de cobre, de caldeireiro de ferro e mecanicos navaes que tiverem menos de 30 annos a admissão á matricula
na escola, desde que se sujeitem ás provas de habilitação
exigidas no art. 4" e apresentem provas de boa conducta, assiduidade e pericia.
·
Gabinete. do Ministro da Marinha, 12 de abril de i9i6. 'Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 12.024-DE 12 DE

ABRIL

DE 1916

:Abre ao Ministerio da Fazenda o credito espe·cial de 91:225$220, ouro, para
. pagomento de diversas contas de fornecimento de notas feito â Caixa
de Amortização pela i\merican Bank Nbte Company, no exercicio de 1912

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,

:í. vista da autorização contida no artigo unico do decreto legis-

lativo n. 3. 035, de 1 de dezembro ultimo, resolve abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito especial de 91 :225$220, ouro,
pMa pagamento de diversas contas de fornecimento de notas
feito,i Caixa de Amortização pela American Bank Note Company
no"'Jxercicio de 1912 .
...,. Rio de Janeiro, 12 de abril de 1916, 95" da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.
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DECHETO N. 12.02::i-DE 1\J DE

ABRIL DE

19i6

Approva o regulamento para a execução da lei n. 3. 070, de 31 de dezembro
de 1915, concernente á fabricação da manteiga e á sua fiscalização e
defesa commercial

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do B:razll,
usando da attribuição que lhe conl'ere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, deoreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento que
este
ncumpanha. assignaüo pelo Ministro de Est.ado• dos Negocios da
Agrkultura, Industria e Commerc.io, para a execução da lei
n. 3. 070, de 31 de dezembro de 1 !J 15, eonccrnentc á fabricação
da manteiga c á sua fiscalizaç.ão e defesa commercial.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1916, 95° da Independenciâ
e 28° a a Republica.
WENCESLAU BRAZ p. GO'MES.

a

José Ru(ino Beserra Cavalcanti,

Regulamento para a fabricação da manteiga, sua fiscalização
e 'defesa commercial, approvado pelo decreto n. 1.2.025, de
19 de abril de 1916

CAPITULO I
DA MAN'l'EIGA, PRESCRIPÇÕES RELATIVAS Á SUA FABRICAÇÃO E RE ..
QUISITOS PARA A SUA ADMISSÃO NO COMMERCIO

Art. 1. o Considera-se manteiga. para os effeitos oa lei
n. 3.070. de 31 de dezembro de 1915. e do presente regulamento, o producto obtido pela batedura de leite ou nata, noces ou fermentados por processos convenientes, tão isento
quanto possível de aguas de lavagem e de leitelho, addicionado
<Ju não de chlorureto de sodio de pureza adequada.
Paragrapho uni co. A addicão. á manteiga, de corantes
vegetaes innocuos será permittida até 31 de dezembro de 1917.
Art. 2. • O leite empregado para o fabrico da ma11teiga
pódc ser não só de vacea, mas tambem de outros animae~'l
mesticos; mas com o titulo de manteiga. simplesmente. 'se.:
póde ser exposto á venda o producto obtido de leite de vacca.,
Paragrapho unico. A manteiga fabricada de leite de cabra. de ovelha ou de qualquer outro animal domestico. quando
exposta á venda, deverá sempre trazer no envolucro respectivo a decla:ração- Manteiga de leite de cabra- Manteiga de
leite de i1velha - etc., conforme o ca,so.
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:Art. 3. o Será considerada fraudada toda e qualquer manteiga exposta ao consumo publico contendo:
i •, menos de 80 o/o de ma teria gorda;
2•, qualquer substancia estranha. á sua composição normal. exceptuando-se unicamente o chlorureto de sadio de pureza adequada e. durante o prazo esLipulado no paragrapho
unico do art. 1", as materias corantes vegetaes innocuas. .
Art. 4." Será considerada falsificada a manteiga conservada ou renovada. quando exposta a venda ou ao consumo
publico como manteiga fresca.
·
§ :1. o Manteigas conservadas são aquellas que, submettidas a processos destinados a assegurar-lhes maior durabilidade. não tiverem. comtudo. sido fundidas. nem mesmo parcialmente.
I§ 2. Manteigas renovadas são as que tiverem soffrido
fusão.
§ 3. o Manteiga fresca é aquella que não tiver soffrido
nenhuma manipulação, a não ser a da pesagem e embalagem,
depois de retirada da salgadoura ou lavadoura; .não contiver
mais de 2,5 o/o de cblorureto. de sadio, nem apresentar gráo
de acidez supeeior a uito, e fôr mantida, até o momento da
venda ao publico, crn condiçõe~· que lhe assegurem a completa:
conservação do aroma. do sabor e da contextura. ·
Art. 5. o Toda manteiga exposta á venda deverá trazer
no envolucro o nome do fabricante. enlatador ou vendedor, a
marca da fabrica. a indicacão da localidade em que esta estiver installada e o peso do producto contido no envolucro.
§ f.• Além dessas declarações c das que são exigidas pelo
art. 2°, paragrapho unico, as manteigas conservadas ou renovadas, quando expostas á venda, deverão trazer nos envolucros respectivos a indicação - Conservada- ou- Renovada
- conforme o ·caso.
§ 2. A manteiga fresca poderá trazer ou deixar de trazer
no envolucro respectivo a declaração de fresca, ficando, porém,
entendido que a falta da indicar;ão - Conservada - ou - nenovada - em qualquer envólucro impoeta em declaear que é
{1'esca a manLeiga nelle contida.
Art. 6.• E' prohibida a venda ao publico de manteiga que
não sa,tisfizer os requisitos anteriormente indicados ou que
apreselftar acidez acima de 15" (quinze grãos).
§ 1." Entende-se por gráo de acidez cada centímetro
cubico de soluto alcalino normal necessario para a neutralização dbs acidos graxos livres encerrados em cem grammas
de ma teria gorda.
§ 2. O Governo, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, poderá diminuir o limite
maximo de acidez quando assim permittir o aperfeiçoamento
da industria da manteiga no paiz .
. · t\rt. 7. As manteigas que não attingirem 80 o/o de ma' teria gorda poderão ser vendidas a renovadores, mas não serão
exhibidas á venda ao publico sinão depois de postas de accôrdo
com as exigencias deste regulamento.
Paragrapho uni co. As manteigas cuja proporção de materia gorda não attingir 80 o/o não serão app·rehendidas nos
depositas ou em transito si no interior e no exterior dos respectivos envolucros se encontrar a declaração- Menos de 80 o/o
0

0

0

0
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rle rnateria gorda. Não p6de ser exposta ao consumo publico,

em virtude de lei.

Art. 8.• E' prohibido o emprego .de vasilhame que por sua
fórma ou natureza possa alterar ou concorrer para alterar a
boa composição e conservação do producto.
Art. 9." As substancias alimentares butyrosas de qualquer origem, proveniencia e composição. que apresentarem o
nspecto de manteiga e sejam preparadas para o mesmo uso
que esta, não poderão ser exp:)stas á venda sob a designação
df) manteiga.
§ 1." Essas substancias ficam sujeitas ao estatuído no
art. 5.• deste regulamento.
§ 2. o As margarinas e oleo-margarinas, quando expostas á
venda, deverão ser· addidonaclas, no mínimo, de 5 o/o de amido
on oleo de sés amo.
Ar!. 10. A's mantPigas ronservadas ou renova-das que se
acharem no commnrr,io na data da publicação deste reg_ularnenlo E~ concedido o prazo de seis mczes para a sua venda ou
ndaplaE;5o ús condições lcgaes.
CAPITULO II
DAS MARCAS DE GARANTIA

Art. 11. Aos fabricantes de manteiga que o desejarem
srrão concedidas marcas de garantia de pureza de seus produetos, desde que estejam imcriptos 110 registro de que trata
o art. 17 e, em requerimento dirigido á autoridade competf'nle, indiquem:
a) a quantidade de marcas que desejam;
1!) a capacidade dos envolucros ou recipientes a que pretenderem applicar essas marcas, os quaes só poderão ser de
250, 500, 1. 000. 2. 000. 5. 000 e 10. 000 grammas;
c) o local e a data da fabricação.
Paragrapho unico. A mesma concessão será feita aos enlatadores de manteiga e aos negociantes ou industriaes que
prepararem manteiga conservada ou renovada, desde que satisfaçam ás condições acima especificadas e indiquem o\nomes
dos fah!·icanteR do~ productos que pretendam manipular.
Art. 12. Só depois de reconhecida a pureza do producto
Jlelo Laboratorio de Analyses de Manteigas a que se refere
o art. 33 serão concedidas as marcas de garantia.
Art. 13. Para os effeitos do art. 12, todos os requerimentos pedindo concessão de marcas de garantia deverão ser
acompanhados de duns amostras perfeitamente iguaes da manteiga a que se destinar a marca requerida, quer seja esta
ft·e~ca. renovada ou conservada.
§ 1. • Q~Iando no mesmo requerimento se pedkem ma~,
para mante1gas ele nrocedencias diversas. a cada manteiga
deverão cDnesponder duas amostras nas mesmas condições
acima.
§ 2. o Quando se tratar de manteigas renovadas ou conservadas; deverão tambem ser apresentadas duas amostras
de cada manteiga que entrar na composição do producto para
o qual for requerida a marca de garantia.
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§ 3.0 Tratando-se de productos resultantes de manteigas
da mesma prucedencia, mas que tenham sido fabricadas com
intervallo superior a 15 dias, umas das outras, deverão ser
Igualmente apresentadas duas am.ostras de cada fabricação.
§ 4. • Como procedencia da manteiga considera-se a localidade em que ella tiver sido fabricada.
Art. 14. Todas as amostras de manteiga submettldas ao
exame do Laboratorio de Analyses de que trata o art. 33
serão contidas em envolucros inviooaveis e convenientemente
au thenticados.
Art. 15. As marcas para manteigas frescas serão fornecidas gratuitamente, as que se destinarem a m.anteigag conservadas serão cobradas á razão de tres réis por duzentas
e cincoenta grammas de m.anteiga e as Que se destinarem a
manteigas, renovadas, á razão de cinco réis por duzentas e
cincoent.a gramrnas.
Art. 16. As marcas de g.arantia concedidas nus termos do
art. 11 e seu paragrapho serão utilizadas collocando-se uma
dellas no interior de cada envolucro destinado á venda e
fazendo-se· mo exteriúr do mesmo a declaração - Garantida
pelo Goverrw Federai.

DO REGIS'rRO DOS INDUSTRIA·ES E !NEGOCIANTES

Art. 17. Fic.a Instituído no Laboratorio de Analyses a
que se refere 0 art. 33 o registro gratuito dos fa.bri.cantes e
enlatadores de manteiga e dos Jnegoc1antes ou .industriiaes
que prepararem manteiga renovada ou conservada.
Art. 18. Esse registro será feito mediante requerimento
dirigido ao chefe do Laboratorio e no qual serão mencionadas as seguintes mformru;;ões:
a) nome do f,abricante, enlatador. negociante ou industrial;
b) local em que funcciona a fabrica ou o estaoeteclmento em que a manteiga fo1· manipulada;
c) qualidade ou especie da manteiga fabricada ou manipulada.
·
Paragrapho unico. Nesse mesmo requerimento será feita
n deelaração de se prestar o requerente .a fornec.er ao Laboratorio de Analyses todos os dados estatísticos QUe lhe forem
pedidos relativamente á sua fabrica ou estabelecimento commercial.
CAPITUI,Q IV
DAS INFRACÇÕES E PENALIDADES

A·rt. 19. Os fabricantes, enlatadores ou vendedores que
offerecerem á venda manteiga conservada ou renovada com
o titulo de fresca ficam sujeitos á multa de 200$ a 600$,
além das penas do Codig 0 Penal.
Paragra~ho unico. A manteiga será apprehendida e vendida em leilão como manteiga renovada ou conservada, cabendo metade do producto da venda ao denunciante e a outra
metade ao Thesouro Nwcional.
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Art. 20. Os que expuzerem á venda como manteiga matcl'ias alimentares butyrosas ou que addiciunarem á manteiga
qualquer subEtancia. Pstranha :1 sua composi(!ãO normal fiilam
>'ujeitns :í multa de GOO$ a J :000$. e a nwrm~dúl'ia será apprehendida c inutilizada.
P:tragrapho unieo. Incorrerão nas mesmas renas os que
deixarem de addicionar ús margarinas e oleo-margarinas os
Q·ewladores de que t.l'ata o § 2" do art. 9•.
Art. 21. Os falsificadores das marcas de garantia creadas pela lei e por este regulamento l'icat'ão incursos na sancf,'ão do art. 247 do Codigo :Penal
Art. 2:!. Os que expuzerern ou offerecercm á venda manteiga que não satisfizer os requiE"·itos da lei n. 3. 070. de 31 d,
dezembro de 1!H5. e deste regulamento ficam sujeitos á multa
de 200$ a 600$000.
Paragrapho uni cu. Os que fabrica!'ern. expuzerem ou offerecerem ú venda manteiga com acidez de mais de 15° ou
manteiga fn~sca com aeidcz :-;upel'ior a s• í'icarfto sujeitos á
multa do <'1.00$ a liOO$. ~rndo apprchendida e inutilizada a
mercadoria.
·
Ar~. 2:3. As multas a que fieam sujeitos os infractores
serão elevadas ao dobJ'o na reincidencia, nã.o os isentando da
l'esponsabilidade criminal a que ficam sujeitos pelos crimes
commeÜidos.
Art. 24. Essas multa.s serão impostas pela dirt~ctur do
Serviço de Industl'Ía Pastoril, curn recur~·o para o Ministro da
Agricultura,
CAPITULO V
DO PROCESSO DAS INPHACÇÕES

Art. 25. Quando o recurso de que trata o art. 24 se fundar nu facto de não serem acceitos pelo recorrente o.:; resultados das analyses do Lahoratorio, applicar-se-lw u di~posto
no art. 44.
Paragrapho uni co. ~os demais cnS<W, coufirrrn·Ja8 r• elo .1\liJlistJ'l) da Agricultura as multaE"· impostas, serão remettidos ás
autoridades ,iudiciarias os documentos de infracção. para o
Jll'Oeosso criminal, pl·omon·ntlo-so a eobran(!a da multa, na
f'tírma dL• art. :14. lettra l.
Art. 26. As multas Eerão impostas á vista de denuncia
dada por particular ou em virtude de auto l,avrado pelos funccionarios incumbidos da fiscalizacão da manteiga.
Art. 27. A denuncia só será admittida quando acompanhada da amostra da manteiga falsificada ou fraudada e do
respectivo envolucro, devendo o denunciante lavrar um termo
as$ignado. por duas teotemunltas. no qual declare iiua ~'U'o
fio·são e residencia e, bem assim, o nome,. profissão e reside~} ..,
cia do infraeto1·.
Art. ?S. \'erifieada procedente. pelo exame da amostra,
a inf1·acção; fae-sc-lla a apprellensão da manteiga, lavrandose o respectivo auto. que será assignado pelo inf'ractor. e, no
caso r:le recusa, por duas testemunhas. e pelo denunciante,
quando houver. ou pelo funccionario incumbido da apprehensfio.
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Art. 29. Iniciado o processo. será dada vista, na repartição, ao infi·actor, para, no prazo de t.res dias. apresentar sua
def'eE.a por escripto.
Art. 30. Os recursos par·,a o Ministro só poderão ser acceitos me.çliantc prévio deposito da mult.a no Thcsouro Nacional
c serão interpostos dentro de cinco dias da intimação ou publicação dos despachos.
Art. 31. O~ mfracturee não poderão off'erecer ou expôr
manteiga á venda sem pagamento ou deposito das multas em
que tiverem incorrido. sob vena de av.prehensãú da merc-adoria.
CAPITULO VI
DA EXECUÇÃO DO SERVIÇo DE FlSCALlZAÇ.:\u E DEFESA COMMERClAI,

Art. 32. O serviço de fiscalização e defesa commercial
da manteiga será feito pelo Governo Federal, mediante accôrdos
com os Governos Estaduacs c com o prefeito do Districto Federal.
.
Paragrapho unicu. O Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio tomará a iniciativa desses accôrdos e promoverá a sua realização logo depois de publicado o presente
regula:mento.
Art. 33. Para a execução do serviço, na parte dependente
do mesmo Ministerio-, fica creado, na Directoria do Serviço
de Industria Pastoril, um Laboratorio de Analyses de !Manteigas, com o seguinte pessoal:
Um chefe do Laboratorio;
Um ajudante;
Um auxiliar;
Um escripturario;
Um porteiro-continuo;
Um servente.
Ficam 'igualmente creados um inspector geral e tres
inspectores do fabrico da manteiga. subordinados á mesma
Directoria,
Paragrapho unico. Poderão ser utilizadús como auxiliares do serviço os funccionarios addidos não apr.oveitados
em outras repartições.
CAPITULO VII
DAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 34. Ao chefe do Laboratorio, que fi.cará diPectamente
suJordinado a.o director do Serviço de Jndustria Pastoril,
compete:
.
a) di·rigir e fiscalizar todos os trabalhos do Laboratorio
distrib~Iind.o-os pelos .respectivos fun~cionarios. segundo a~
convemencras do serv1ço:
·
. b) ,r~alizar os. trabalhos anal~t.icos de maior importancta e or1entar o aJudante e o auxrhar, quando necessario, na
execução dos que lhes forem distribuídos;
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c) fazer ou promover investigações scientificas, estudos.
analyses ou experiencias que interessem de qualquer modo á
industria de lacticinios;
d) propôr ao M.inistro, p.or intermedio do director do
Serviço de Industria Pastoril. os methodüs de analyses que
deverão ser observados no Laboratorio a seu cargo e em todos
aquelles que, em virtude de accôrdos com a Prefeitura do
District 0 Federal e com .os Governoo Estaduaes, forem encarregarlos de trabalhos em proveito da fiscalização e defesa
c.ommercial da manteiga, bem assim as instrue4.}ões sobre os
methodos e meios praticos de colheita de amostras e sobre
quaesquer outros assumptos concernentes á industria de lactieinios, especialmente 0 s previstos neste regulamento;
e) prest!ll' ao director do Serviço de Industria Pastoril
ou por intermedi.o deste todas as informações que forem requisitadas pelo mesmo director ou por outras autoridades;
{J sollcitar ao director do Serviço de Industria Pastoril
os fornecimentos de que precisar o Laboratorio e, em geral,
todas as providencias que excederem á alçada dos chefes de
secção do Ministcrio e não estiverem especificadas neste regulameNto;
g) encerrar o ponto dos funccionarios do Laboratorio ás
horas regulamentares e exercer quaesquer outras attribuicões
communs aos c'hefes de sec.cão e applicaveis ao serviço a seu
cargo;
h) despachar os requerimentos de que tratam os arts. H,
~ 3 e 18 e autorizar o fornecimento das marcas de garantia que forem concedidas. fazendo arrecadar, por um d~s
funccional'ios do Laboratorio, as importancias respectivas,
que serão recolhidas ao Thesouro. mensalmente. por meio de
guias expedidas pela Directoria Geral de Contabilidade;
i) promover a restituição das amostras que não devam
ser conservadas no Laboratorio, fazendo inutilizar ou distr-ibuir
como julgar conveniente as que não forem retiradas, pelos
interessados. dentro de oito dias depois de convidados, por
officio ou pelo Diario O{licial, a recebei-as na séde da repartição.
Esse convite será dispensado sempre que os interessados
fizerem declaracão escripta de que abandonam as amostras
desde que os resultados das analyses lhes sejam favoraveis;
j) visitar ou fazer visitar pelos seus subordinados as estações publicas e os estabelecimentos industriaes e commerciaes onde houver manteiga, substancias alimentares butyrosas
ou margarinas e oleo-margarinas, em transito ou expostas á
venda. afim de verificar si estão sendo respeitadas as exigencias deste regulamento e observados os accôrdos que forem
celebrados nos termos do art. 32, dando conhecimento dessas
visitas e dos respectivos resultados ao director do Serviço de
Industria Pastoril;
~
k) promover a apprehensão e inutilizacão das ma-nteigas
que incorre-rem em penalidade, dando conhecimento, immediatamente, ao dircctor do Serviço de Industria Pastoril, dos
casos em que intervier o das providencias tomadas ou que
forem necessarias para o fiel cumprimento da lei;
l) communicar á Directoria do Serviço de Industria Pastoril as infracções que deem logar a multas nos termos deste
regulamento, para que o respectivo director promova a co-
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br;mca ·àmigavel ou executiva, observadas as formalidades
legaes.
Art. 35. Ao ajudante, ao auxiliar e ao escripturario oompete:
/
a) executar os trabalhos que lhes' forem distribuídos e
auxiliar o chefe do Laboratorio de accôrdo com as ordens que
deste receberem;
b) fazer a escripta do Laboratorio de accôrdo com as
instruccões superiores e ter sob sua guarda e responsabilidade, segundo a. distribuição feita pelo chefe, o material de
serviço, as amostras entradas no Laboratorio, as marcas de
garantia e a renda proveniente da conc.essão de marcas emquanto não fôr recolhida ao Thesouro.
Art. 36. Ao porteiro-continuo cabe:
a) abrir e fechar as portas do Laboratorio, não só nas
horas do expedie.nt11, mas ainda nas que forem determinadas
,
pelo chefe;
b) .cuidar da segurança e do asseio do Laboratorio, fiscalizando os trabalhos do servente;
c) execnt.ar os serviços de que fôr encarregaria pelo chefe
do Laboratorio.
Art. 37. Aos inspectores do fabrico da manteiga incumbe: a) visitar_ as fabricas e depositos de manteigas e quaesquer estabelecimentos em que haja. manteiga em transito ou
exposta ao consumo publico, para verificarem si estão sendo
cumpridas as disposições deste regulamento, trazendo ao conhecimento do director do Serviço de Industria Pastoril todos
os factos que observarem;
. b) orientar por meio de conselhos e ensinos praticos os
fabricantes de lacticinios e especialmente os de manteiga no
sentido de aperfeiçoarem a fabricação dos respectivos productos c de adoptarem os melhores processos de fabricação, embalagem, transporte c commercio desses productos;
•
c) fazer a colheita de amostras de manteigas, para os fins
prcvistog neste regulamento, e amdliar os trabalhos externos
do Laboeatorio sempre que· disso forem incumbidos pelo director do Serviço de Industria Pastoril.
A:-t. 3R. Ao imrector geral compete, além das attribuir:õcs indicadas no aetigo anterior:
a) fiscalir.ar o serviço dos inspedorcs de accôrdo 'com as
instrur-ções que receber do director do Serviço de Industria
Pastoril;
. b) promover a formação de cooperativas, para o fim de
baratear, melhorando, o fahrico da manteiga e auxiliar a defesa
commercial do produ cto.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 3\l. Todas as declarações exigidas por este regulamento nos envolucros de manteiga ou de substancias aUmentares butyrosas serão feitas no exterior dos mesmos envolucros, de mOdo bom visiv'el e indelevel.
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:\ d. 40. A colheita de amostl'as de manteiga e demais
trabalhos externos do Laboratorio poderão ser feitos por
qnaesquer outros funceionarios, do Seeviço de Jndustria Pastoril. para esse fim designados pelo respectivo director.
Art. 41. 'l'anlo o chefe do Laboratorio eomo o ajudante
deverão co !labOrar na llevista de Veterinarza e Zuutechnia.
Paragl'apho unit~o. Os trabalhos desi'es funccionarws que.
pela sua imvortancia especial, merecerem ser publicados em
avuiRo serão levados ao conhecimento elo Ministro, pelo. directur de Serviço de Inclustria Past.oril, para que ~eja autorizada n impressão.
Art. 42. O Laboratorio poderá fazer. sem prejuízo do
serviço de fis,calização a seu cargo, as analyses commerciacs
de manteigas c productos que se relacionem com a industria
de lactJciuios que lhe forem requeridas, comtanto que os
intere3~aclos paguem, no acto da encommenda, a taxa que
fôr estipulada.
§ 1. o O chefe do Laboralorio, por intermedio do director
do Serviço 0e IndustrHt Pastoril, proporá ao .Ministro a taJwlla de taxas a adaptar }Jara esse serviço.
§ 2. o As importancias dPssas taxas serão arrecadadas pelo
mesmo funccionario que tive1· a seu cargo a ronda das marels de garantia e nas mesmas condições serão recolhidas ao
'l'hcsouro.
Art. 43. O Laboratorio poderá tambem fazer analyses de
forra;;cns e outra,:. que interessem ao Serviço de Industria
Pastoril c ú pecuaria em geral, dando aus resultados de seus
trabalhos a publicidade conveniente.
Art. H. Os interessados nas analyses de manteiga, quando
não se .conformarem com os resultados a que ehegar o Laboratorio c em virtude dos quaes fiquf'm os seus productos
sujeitos a appt'l'lH'JJ;;;ão, iuutilizacão n nmltas, poderão, dentro
do vrazo de cinw dias da data em que forem notificados pelo
Diario Official, recorrer ao 1\linistl'O, que mandará sujeitar o
caso a arbitramento.
§ 1." A Directoria do ServJço de Industria Pastoril, no
prazo de tres dias, desi,gnarú, dentre o pessoal technico do
Laboratorio, o -arbitro do Governo. e o recorrente. dentro
do mesmo prazo. a contar da publicacão do despacho do Ministro, apresentará o seu representante. Es~es arbitras escolher:ío por accôrdo mutu 0 um desempatador e, nãlo havendo
accôrclo, cada um delles indieará dous nomes, prevalecend.u
entre os quatro o que a sorte designar.
§ 2. A decisão de~ses arbitras obrigará a ambas as partes
ie se1•á .irrecOJ'rivel.
Art. 45. Nos accôrdos que forem celebrados nos termos
do art. 32 estabelecer-se-hão as condições em que será feita
a apprehensão e inutilização das manteigas cuja venda é
prohibída; em que será feita a colheita de amostras ~os
casos em que este trabalho não possa ficar a eargo do pessoal
do Ministerio da Agricultura; em que serão realizadas a,;
annlyses para os effeitos da fisr.alização fúm desta Capital e.
em geral. todas as condições necessarias á boa execução deste
rPgulamento na parte dependente da Prefc~itura do Districlo
Federal e dos Governos Estaduaes.
Art. 4G. As va~as que se derem serão providas por meio
de concurso, salvo quaFtto ao servente, qne será de livre no.
0
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meação do diroctor do Serviço de Industria Pastoril, c ao porteiro-continuo.
Paragrapho uni co. O rlirector do Serviço de Jndustria
Pastoril. ouvindo o chefe do Laboratorio, proporá ao Ministro
as instru{~ções a que deverão obedecer os concursos acima
referidos.
Art. 47. São extensivas ao pessoal do Laboratorio de
Analyses, ao inspector geral e aos Inspectores do fabrico
da maNteiga as disposições do regulamento do Serviço de
Industria Pastoril concernentes a férias, licenças, aposenta~
doria. penas disciplinares e outras que lhes forem applicaveis.
Art. 48. Os vencimentos do pessoal de que trata o artigo 33 e alínea. serão os da labella que a este acompa,nha.
Art.. 49. O inspector geral e os inspectores do fabrico da
manteiga. quando em serviço fóra desta Capital. por ordem
superior, terão direito á diaria de seis mil réis.
Art. 50. As omissões c duvidas que porventura se reco.
nhecerem na execução deste regulamento serão resolvidas por
decisão do Ministro.
Art.. 51. O presente regulamento entrará em vigor no dia
30 de abril de 1916.
Rio de Janeiro, Hl de abril de 19Hi.-José Ru{ino de Be•
zerra Cavalcanti.

Tabella de vencime-ntos a que se :refere o art. 48 do ~·egula·
manto approvado pelo decreto n. 12.025, de 19 de abril
de i9i6
Gratificação

Chefe do Laboratorio.
Ajudante ........... .
Auxiliar ............ .
Inspector geral ..... .
Inspector do fabrico da
manteiga ....... .
Escripturario ....... .
Porteiro-continuo ... .
Servente (salario mensal de 150$000) ...

'totlal annual

8:000$000
4:8(}0$000
3:200$000
3:200$000

4:000$000 ·12 :000$000
2:400$000
7:200$000
1:600$000
4:800$000
1:600$000
4:800$000

2:400$000
2:400$000
1 :600$·000

1:200$000
1:200$000
800$000

3:600$000
3:600$000
2:400$000
,1:800$000

Rio de Janeiro, '1\l de abril de 1916.- José Rtt{ino de Be·
zerra Cavalcanti.
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DECRETO N. 12.026

-DE 19 DE ABRIL DE 1916

Crêa uma brigada de cavallaria c outra de artilharia e ma:is ullll> <le in·
fantaria de gttl'Urdas naciona.cs na comarca de Prados, no Estado de Minas
Geraes

10 Presidente da Rcpub!ica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896·
decreta:
Artigo unico. Ficam ereadas na Guarda Nacional da comarca de Prados, no Estado de Minas Geraes, uma brigada de
cavallaria e outra de artilharia e mais uma de infantaria,
a primeira, com a designação de 141 ". que se constituirá de
dous regimentos, sob ns. 281 e 282; a segunda. com a designação de 41", que se constituirá de um batalhão de artilharia de posiç.ão c um regimento de artilharia de campanha,
ambos sob n. H. e a terceira, com a designação de 321", que
se constituirá de trcs batalhões do serviço activo, sob ns. 961,
962 e 963, e de um do da reserva. sob n. 321, que se organizarão com os guardas f!UrtlificadL1s nos districtos da referida
eomarca; revogadas ns disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 19 Hi. !!5" da Independencia e 28° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.027 -DE 19 DE ABRIL DE 1916
Crêa mais uma lnigadn de infantaria de guardas nacioooes na comarca de
Ipattneri, no Estado de Goyaz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll,
para execução do de<~rcto n. 43 J, de 14 de dezembro de J 896.
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Ipameri, no Estado do Goyaz, mais uma br:ig~da de
infantaria. com a designaçã() de 44", a qual se const1tmrá de
tres batalhões do serviço activo, sob ns. 130. 131 e 132, e de
um do da reserva. sob n ..H, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogada~
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1916, 95° da Inder'tndencia e 28° da Republica.
WEkcESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santas.
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DECRETO N. i2. 028- DE i9

DE ABRJJ:; DE

1916

Abre ao Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores o credito extraordinarlo
de 700:000$, para soccorro e assistencia á população flagellada pela
socca

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do •Brazil,
usando da autorização oonferida pelo art. 1•, lett.ra a, do decreto n. 3. 041, de 9 de dezembro de 1915, e ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 70, § 5•, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao 1\finisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito
cxtJraordinario de 700:000$, para soccorro e assistencia á papulação flagellada pela secca. ·
.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

DECRETO N. 12. 029 -

DE i

9

DE ABRIL DE i

916

Crêa um Consulado em Gothemburgo

O Presidente da Republica dos Estado.3 Unidos do Brasil:·
Usando da autorisação ·concedida pelo art. 6• da Nova
Oó'nsolidação Consular, approvada pelo decreto n. 10.384, d·e
6 de Agosto de 1913, .diecreta:
·
Arrtigo unico. ·Fica oereado um Consulado em Gothemburg8; Reino da Suecia.
·
Rio de Jan-eiro, 19 de Ajbril de 1916, 95" da Independendencia e 28• da Republica.
WENCESLAU Blli\7. P. GOMES

Lauro Müller.
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DECRETO N. 12.030 -

DE

19

ABRIL DE

1916

Promulga a Convcn~itO de J\rhitramento, entre OR Estados Unidos do Brasil
c a Jlinan1arra, assignmln em Co1~enhnguP, em ~7 de N10V<>mhro de 1911

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tçndo sanccionado, pelo Deerclo n. 2. 9G2, de 13 de Janeiro de 1!H5, a Hesoluçfio do Congresso Nacional, de 11 do
mesmo mcz c anno, que approvou a Convenção de Arbitramento entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino da Dinamarca, assignada em Copenhague aos vinte e sete dias do mez
de Novembro de mil novecentos e onze, e havendo sido trocadas as respectivas ratificações, na mesma cidade, aos doze
dias do 'mrz de JanPiro de mil noveemltos o dezosois:
Decreta que a mesma Convenção seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rlo de .Janeiro, 19 de Abril de 1916, 95• da Indepenclencia e 28• da Republica.
\VENCESLAU BMz P. GoMES.
Lauro M iilla.

WENCESLAU DRAZ PEREIRA GOMES,
Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil.
:Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem
que entr·e os Estados Unidos do Brasil e o Reino da Dinamarca, pelos respectivos plenipotenciarios, foi concluída e
assignada em Copenhague; em vinte e sete de Novembro de
mil novecentos .e onze, a Convenção de Arbitramento do teôr
s,eguinte:
CONVENTION D'ARBITRAGE
Lc Président de la République des Etats-Unis du Brésil,

ot Sa Majesté Je Roi ele Danemark, s'inspirant des príncipes

de la Convention pour Je reglement pacifique des conflits internati-onaux, conclue à la Haye Ie 29 Juillet 1899, et désirant
consacrer notamment !e príncipe de l'arbitrage obligatoire
rlans leurs rapports réciproques par un accord général de la
nature vi~ée à l'article 19 de la dite Convention, ont résolu
de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour
leurs Plénip-otentiaires, savoir:
Son Excellence l\1. le Président de la République dos
Etats-Unis du Brésil:
l\fonsieur le Dr. Gastão ela Cunha; Envoyé Extraordinaire
ct Ministre Plénipotentiaire de la République des Etats-Unis
du Brésil à Copenhague;
Sa l\fajesté le Roi de Danemark :-
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Monsieur le Comte Carl William Ahlefeldt Laurvig, Son
Ministre des Affaires Etrangeres;
Lesquels, dument autorisés, sont convenus des dispositions ·suivantes:
Article i.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arlJitrage tous les différends de n'importe quelle
nature qui viendraient à s'.-llever entre Elles et qui n'auraient
pu être résolus par les voies diplomatiques à condition qu'ils
ne mettent en cause des prescriptionA de la !oi constitutionnelle de l'un ou de l'autre des Etats contractants.
Les Hautes Parties contractantes s'adresseront à cet
effet à la Cour permanente d'arbttrage, établle à la Haye par
la Convention du 29 juillet 1899, à moins d'être convenues
d'un gouvernement am1, d'un autre arbitre-, ou d'un fJribun~tl
arbitral différent.
La présente Convention recevra son application même si
les contestation.s qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.
Article 2.
Dans chaque cas particulier les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser au tribunal arbitral, signer Jnt un
compromis spécial, déterminant nettement l'objet du. litige,
l'étendue des pouvoirs de !',arbitre ou des arbitres et les
délais à observer en ce qui concerne la constitution :dlu tribunal et la procP.dure.
Ces compromis spéciaux seront soumis dans les deux
pays aux formalités requises par les !ois constitutionnelles .
.A défaut d{) clauses compromissoires contraíres, la procédure arbitrale sera reglée par les dispositions établies par
la Corivention signée à la Haye le 29 juillet 1899, pour le rêglement pacifique des conflits interna.tionaux, addition faite
des dispositions supplémentaires indiquées à l'article suivant.
Article 3.
Aucun des arbitres ne P·Ourr-a être sujet des Etats signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs
territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront
l'objet de l'arbitrage.
J '!l compromis prévu par l'article précédent fixera un
terme avant l'expiration duque! devra avoir lieu l'échange
entre les deux Parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet. du litige. Cet échange sera terminé dans tous
les c1as avant l'ouverture des séances du tribunal arbitral.
La sentence arbitrale .contiendra l'indication des délais
dans lequels ·elle devra être exécutée.
Poder Executivo- 1916- Voi. ll.
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Artiele 4.
li est entendu qu'à moms que la controverse ne porte sm·
l'application d'une convention entre les deux Etats, ou qu'il
ne s'agisse d'un cas de déni de justioe; l'artíele ier ne SeQR paB
applicable aux dif'Jérends qui pouN·aient s'éléver entre un
ressortissant de !'une des Parties et l'autre Eúat contractant
lorsque les tribuuaux auront, d'apres la législation de cet
Etat, C()mpétence pour juger la contestation.

Artlcle 5.
J.a prt\sente Convention aura la sur·ée de dix ans à partir de l'échan~e des ratifications. Dans le cas ou aucune des
Hauteg Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant
la fin de la dite période, son intenlion d'en h-ire cesser les
effets, la Convent1on demeurera obligatorre jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour ou l'une ou l'autre des Hautes Partirs r.ontrartantes !'aura dénonc.ée .

.\ rLiel1• li.

Lu }11'esente Cunvention sera ratifiée dans !e plus bref
délai pOi;siblc et les ratifications seront échangécs à nio de
Janeiro ou à Copenhague.
En foi de quoi les Plénipotentiait·es respectifs ont signé la
présente Convcntion et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à Copenhague, en double expédition; le 27 nowmbre
1911.

Gastão da Cunha. (L. S.)
C. W. Ahlcfcldt J.aurvig. (L. S.)
E tendo sido a mesma

Convcn~:ão,

cujo teôr· fica acima

tran:<ITipfo, approvada pelo Congt'Psso Nacional, a confirmo
e mLifieu c, pela pres1•n!n, a dou por fil'rne e vnliosu pa!'a
]ll'Ocluzit• OS Sl'll:< dl'YÍI 10.-; l'f/'pi[Of( IJI'Oil11'ílC'tldO fjlll) di;: Sl't'<'t
eumpt·id,a invioln velmente.
Em firmeza do qur•; mandei passar esta Carta. que as_signo (' (' sellada cOJll o scllo das Armas da llepubli~ e sub-

sc!'ipta pelo ~iinislro de Estado das llela~ões Exteriores.
Dada no Palacio da PrP~idPncia, no fiio de Janeiro. aos
22 dias do mez de Abril de mil novecentos e quinze, 04° da
Independencia e 27° da llepublica.
ct~.

S.)

WENCESLAU BRAz

Laurf!J Müller.

P.

GoMES.
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DEUHR'l'O N. 12.0:H
Abre

-DE

2ü

DE ,\81\IL DE

19Hi

ao Minísterío da Agrícuiturn, Lnpustría e Comme_rcío, o credito de
V'erba 19• «Eventna.es•, .art. 78 da lei

'11'350$771,
supplementar á
2o924, de 5 de janeiro

n.

755

I!:X]<;(~(J'I'IVO

cre

1915.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autMização que lhe foli conferida pelo art. 83, da
lei n. 3.089, de 8 de j11neiro de 1916, e tendo ouvido préviamente o Tribunal de Contas, na fórma do ~ 5", do art. 70.
do respectivo regulamento, resolve abrir ao Ministerío da
Agricultura, Industria c Commercio, por conta óos 1.000:000$
a que se refere o art. 79. n. VIII, da lei n. 2. 92'•· de 5 de
janeiro de i!H5, o credito de 21:350$771, supplementar á
verba 19" «Eventuaes». art. 78 desta ultima lei.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1916, 95" da Indcpendencia
c 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ ]>o

(~OMER.

José Rn(ino nezerra Clll.'olcuul i

DECRI!:TO N. 12.032

--DE

26

DE ABRIL DE

19tô

Crêa mais uma brigada de mfantaria '- mais uma de ('aV<:llh1.ria d·e .~uarda8
nacionaes nCJ comarca da capital do I•:stado dJ~ .\finas CcraeH

O Presiderole da Rr·publiea dos E~fadoc; lJAidos do Bm:dl. para Axeew;ão do rleer·eto 11. 1!:H. de 1 \ dl' deZPIIIrhro d,.
f 896. decreta :
Artigo unico. Fieam er·emllls na fluarda Nneioual da comarca da Capital do Estado ÓP •l\lirHIR GnmP'I mni~ urna brL
gada de infantaria e mais uma de cavallaria, aquella com a
desig1~ação de :~?'!", CJU<) Si' ennstitnirú dn In·~ hatalhiins rio
se-rviço activo, ns. 964, 965 e !!!66, e um do da reserva, sob
n. 322, e esta com a de 141", que se constituirá de dous regimentos, de ns. 281 c 282, os quaes se organiza1·ão com Oil
guardas qualifieados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1916, !J5" da [ndppendeneia
e 28• da Repnblica.
WENCESLAU

Carlos

HRAZ

Ma:~;imiliano

P.

GOMES.

Perei'l'a dos Santos.
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DECRETO N. 12.033-

DE

26

DE ABRIL DE

1916

Autoriza o desconto de 24.67 •i•, na importanda computada semestralmente;
como valor das obras executadas no porto da Victoria, de accôrdlo com
a tabella de preços approvadB

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendcndo ao que requereu a Companhia do Porto da Victoria c tendo em vista a informaçãü prestada pela Inspectoria Federal de Por los, llios o Canaes, decreta:
Artigo unico. Fica au lorizado o descünto de 24. 67 %, na
importancia computada semestralmentf', como valor das obras
ex ecu ta das no pürto da Victoria, do accôrdo com a tabella de
preços anteriormente approvada, para o fim somente de ser
levado á conta do capital esse valor assim reduzido, que será
tomadü como rnedi~:ão provisoria, srndo que o custo total das
obras não excederá da importancia de 11. 500:000$, fixada
pelo decreto n. 10.!.128, de 10 de ,junho de 1914, já acceito
pela companhia.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1916, 95° da Independencia c 28° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

Augusto Tav•ares de Lyra.

DECRETO N. 12.031-

DE

26

DE ABillJ, DE

1916

Cassa o decreto n. II.30S, de rr d1e novembro de 1914, que autorizou ai
sociedade de reguros Bconomia Popular, com séde em S. Paulo, a func·
ci onar na Republica

O Presidente da Rcpublica dos E,;:tados Unidos do Brazil,
consid0rando qur a sociedade de seguros Economia Popular,
com s<;de ,em S. Paulo, suspendeu i"Uas operações, conforme
consta do processo encaminhado no Ministerio da Fazenda pelo
officio n. 152, de 5 do corrente, da Inspedoria de Seguros,
resolvo cassar o drcreto n. 11.305. de 11 de novembro de
1911!, que autorizou a mesma sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 2ü de abril de 1916, 95° da Indepenti·mcia e 28<> da Republica.
\VENCESLAU BnAz

P.

GOMES.

João Pandiá Calo geras.
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DECRETO N. 12.035

-DE

26

DE ABRIL DE

1916

Cassa os doecr<:tos ns. 11.047, dle 12 de agosto de 191~, e 11.248. de 28 de
outubro do mesmo anno, referentes ao fun<:cionamento da sociedade
Dotal Juiz de Fóra

O Presidente da .flepublica dos Estados Unidos do Brazil·;
KJünsiderando estar dissolvida a s.oci.edade anonyma Dotal Juiz
de Fóra, conforme consta do officio n. 56. de 2 de fevereiru
ultimo, da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda,
rresolve cassar 0 s decretus ns. 11.047, de 12 de agosto de
1914, e 11.248, de 28 de outubro do mesmo anno, referentes ao
funccionamento da citada sociedade Dotal Juiz de Fóra, coro
séde em Juiz de Fóra. Minas Geraes.
Rio de Janeiro. 26 de abril de 1916, 95" dia Independencia
e 28" da Republica.
\VEê<CESL\U Bn,\Z: P. GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 1:?.0::16-DE 2

DE MAIO

DE 1916

AP,prova os estudos definitivos te o orçamento; no tobrul de 1.469:450$499•
para a rec'Onstrucção do trecho da Estrada de Ferro Therezopolis comprehendrdo entr·e Pied·ade e Raiz dt. Serr·a.

O Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil-;
tendo em vista o disposto n::~ cl.ausnla I. 2", do accôrdo arprovado pelo deerdo n. 1UiR:l, do 18 do agosto do 1915, dc;8reta:
Artigo unico. Fir.étrfl approvados. para a .reconstruc~ão
do trecho em trafcpo da Estrad,a de F·erro Therezopolis comprehendido entrr\ Pierbrir c Haiz da Serra; com 1a ext·ensão de
21km;555 ;• os estnrlos dr\finitivos e o orçamento, na importancia tobl 1.100: l<,fl$.100: inclmiw o materi<~l rodank; os
quaes com ·rste JJnixam. rubricados nelo d.irdctor geral de
Viação dn resnr\c:tiva Secretaria de Estado. e result(3,m das
modificações feitas pela Im;pectoria Federal dns EgtP<~das
sobre os 1aprrsentaclos pela Emprezn Estrada de Ferro 'T'hPI'Czopolis, em cumrrimrmto da ·obrigação estaluida ·na .elamsula V do r.rfpridt' arcCJrdo.
Rio de .Janeiro, 2 de maio de 19I6; 95" da Indcpcmkncia
e ,8• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Autrus·to T.avares de Lyra.
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Cass~ o decreto n.

ro.grJ, de 27 ~·· mawo de '9'4· que autori20U a sodedade
mutun de seguros «Soberana», com séde em S. Paulo, a funccionar na
Jl('publi:-:t r approvou, com alterações, seus estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos d'O Brazil,
considerando 8 que requereu a sociedade mutua de seguros
«Soberana», com séde na capital do Estado de S. Paulo,
resolve cassar o dec.reto n. 1.0.913, de 27 de maio de 1914,
que autorizou a mesma a funccionar na Republica e approvou,
tõom alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de maio de t 916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
W~~:Nr.ESLAU BRAll

P.

GOMES •

.! oiío Pandiá Calogeras.

llFf :rmTn "i. 1'-'. n:-JR

llE 't DE li.TATO DE

1916

<'a•sa o decrek> "· to.r72, de 16 de maio de 1913, que Mitorizoll a sociedade
anonvma. de pect.dio~ e renc\a~ cA Am-ericana-., com séde em Recife, a
f tmcrionar nn R!e-pt.tlblica

n Pl"PSioh•rde d:l Hr-rmhlira dos J<:~tados Unid~s d'o Brazil,
consideranno que doclarou fa!lerwia a sociedade anonyma de
pP1:u li os " J·crHl:ls «A Americana», com séde em Recife, con1'-:•rnrP COilRt:J do pl'ocesso cn~~Rminhado ao Ministerio da Fazr•ml:.l nelo officio da Inspectoria de Seguros sob n. ,159, de
8 de abril findo. re~olvc cassar o decreto n. 10.172, de 16
de ma i o de 1!Jl a, que aut{lrizou ~ mesma sociedade a funccionar
na Republica.
Rio de Janeiro, ·i de maio de 1916, 95" da Inàependenefa
c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P.

GoMES.

João Pandid Oalogeras.
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DECRETO N. 12.039 -Cassn o

<l~creto

DE

4 DE MAIO

DE

1916

n. 11.372, de 2 de dezembro de 1914, que autorizou a so-

ciedade de pecu1ios «A Fnuternide.dle U.niversab, com sédle em S. StOhastião do PaTaizo, Minas Gera.es, a funocionar na RepubliCA

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando não haver ainda a sociedade de peculios cA
Fraternidade Universal», com séde em S. Sebastião do Paraizo, Minas Geraes, cumprido . as disposições dos arts. 2",
n. 1, e 38 do regulamento approvado pelo decreto n. 5.072,
de 12 de dewmbro de 1903, conforme consta do processo encaminhado ao Ministerio da Fazenda pelo officio da Inspectoria
de Seg11ros n. 166, de 12 de abril findo, resolve cassar o decreto n. H. 372, de 2 de dezembro de 1914, que autorizou a
mesma sociedade a funccionar na Republica e approvou, com
alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMBS.
João Pandiá ()alogeras.

DECREro N. 12.04Ó-DE 4 DE MATO DE 1911.6
Caua o decreto n. 11.121, de 30 de setemttro de 1914, que autorizou. a 10·
ciedade de peculios c Estados Unidos :., com sMe em Bello Rorisonte, a
funccionar na Repubticn

O Presidente da -Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando •que a sociedade de peclulios « Estaõos Unidos:.,
com séde em Bello Horizonte, Minas Geraes, suspendeu as
suas operações com pr-ejuízo para seus associados, conforme
consta do offi.cio da Inspectoria de Segu-ros ao Ministerio da
Fazenda, sob n. 161, de 10 de abril ultimo, resolve cassar o
decreto n. 11.121, de 30 de setembro de 19H, que autorizou
a mesma sociedade a funccionar na Republica e approvou, com
alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de maio de Hl16, 95" da Independencia
e 28° da Republica .

.

WENCESLAU BRAZ P. GoMES. •
João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 12.041-DE 4

DE MAIO

DE 1916

Rectifica o decreto n. 11.915, de 26 de janeiro findo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
á vista do desaccôrdo existente entre o decreto legislativo

n. 3.036, de 1 de dezembro de 1915 e o decreto n. 11.9•15, de
26 de janeiro, resolve rectificar o mesmo decreto n. 11.915,
de 26 de janeiro findo, p.ela seguinte fórma: onde se lê
« 361$200 », leia-se « 361$620 ».
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1D16, 95• da Independcncia
.e 28• da Republica.

P. GOMES.
João Pandiá Caloaeras.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 1'2.01?-lli,;

DE

~lA!O DE

1\H6

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca da ca·
pita! do Estado do Espirilo Santo

() Presidente da RPpuhliea dos l<~3taclo~ Unidos do Brazil,
para exer.ução do dt>t'I'Pl o n. lt31, de 1'! tle dezembro de 1896,
decreta:
Artigo uni co. Fica ernada na Guarna Nacional da comnrca da capital do Estado do Espírito Santo. mais uma brigada de infantaria, eorn a designação de 51", a ,qual se constituirá de trrs batalhões do serviço activo, ;;;ob ns. 151, 152 e
153 c de um do da reserva, soh n. 51, que se organizarão eom
os guardas qualifit;ados nos dis!rit;lns da rl'fl'!'ida ,;ornana;
rnvogadas as disposi(;õt•': l'lrl ,·.onLr·ario.
fiio de Janniro, Í de rnaio de IOIn. n5o da Indcpcndcncia
e 28• da Rgpublica.
1

WENCESLVJ fln \íl P. GOMES.
Carlos Mrt.rimiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N.

1?.0't3-PE

't

DE :!\lATO DE

Crêa mais u!ma brigada de cavallaria de guardas nacionacs na
pita! do Estado do Rio Grande do Sul

1016
com~rca

da ca·
"

O •p:residentc da Rcpuhlira dos E>=:tados Unido;:; do Brazil,
para execução do drcrl'!o n. í3l, de ! 1 dr clrzf'mhro do 1896,
decreta:
Art'igo uiJico. Fica creada na Guarna Nacional da comarca da capital do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma
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brigada de eaYallaria, com a denominação de 127", a qual se
constituirá de dou& regimentos, sob ns. 253 c 25.'1, que se
·organizarão .com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da 'Republica.
WENCESLAU BHA.Z P. GOMES.
Cm·los Ma.JJirniliano Pereira dos Santos.

DECHETO N.

1~.0-11-DE /1

DE MAIO DE 1916

Abro ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito d.;J:o :000$000,
para pagamento da subvcn~ão do anno de 1915 á Sociedade de Geograpltia
do Rio de .Janeiro
I{) Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 5" da lei numero
2. 924, de 5 de janeiro de 1!H5, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5", do regulamento approvadõ
pelo decreto n. :! . 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao l\linist.erio da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de 1O: 000$, para occorrer ao pagamento da subvenção,
referente ao exercício de 1!H5, que o .Governo foi autorizado
a manter á Sociedade de Gcographia do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro; 1 de maio de HHG, 95" da Indcpcndencia
c ~8" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Cal'los J!a.1:imiliano Pr.rcira dos Santos.

DECRETO N. 12. 0<15- Com este numero não foi publicado ado algum.
DECRETO N. 12.01t6- DE 10 DE MAIO DE 1916
Approva a encam pação dia socicd•ade mutua de peculios "A Conservadora»
pela «A Rio de Janeiro»

O Presidente da Republica dc.s Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a «A Rio de Janeiro~, sociedade
de auxílios e peculios por mutualidade, com séde na Capital
Federal, resolve approvar a encampação feita da sociedade
mutua de peculios «A Conse-rvadora», nos termos do contracto de 7 de abril do corrente anno, e cassar o d-ecreto
n. ~10.4.32, de 10 de setembro de 1913, que autorizou essa
socwdade a funccionar.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da R-e publica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calo(Jeras.
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N. I:'. 0"7 --

DE

10 rm

MATO DE

f 916

Cosltl o decreto n. t0.503, de 23 die outubro de 1913, q\l'e autorizou a
!=:ot"i-r.darl'e de a11xili()~ nn•t1HIA 4:Frat,eruidade 'P'tF.rnamburnnn"' n fnn<"'donar
11~1

1~''1Hll•lku

O Presiclr>rite da Repuhlica dos I<:stados Unidos do Brazil,
considf>l·:melo que a ~OI)ieelade de nuxilios mutuos «Fraternidade Purnambueana», com s1'de na capital do Estado de Peru:unbu1·o, suRpenelt~u suas opera<::õrs, conforme consta do prüeesso cne:1minltado ao 1\finisterio da Fazenda com o officio
da Jnswdoria de Seg"m·os, n. 185, de 2'' de abril findo, rPsolvf> enssar· o ell'ereto 11. 1 O. 503, de 23 de outubro de 1913.
qne antor•i7.nu a nwsma sociedade a funccionar na Republica
e approvo11, com alLerar;ões, seus estatutos.
Rio ele .Tan,eirü, 10' de maio de 1916, 95• da Independlencia e 2R" da HP.publica.
\VBNGESLAU BRAZ P. GOMES.
Jotlo Pandid CalO(JfWas.

DECRETO N. 12.0íR-nE 10 DE MAIO nE 1916
.A p•prova, com altera~.Õ4~R. as re:=oluções d-. assP-mbl6a gm·al extraordinaria de
!!G de fevereiro e l ~ de março do correnl P anuo da sociednde <i:Monte Pio
da Familis » com sf>de em S. Paulo

O flecsir!cnf<O da Hcpnllliea dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade de seguros mutuos
«,Monte- Pio da Família». com séde na Capital do Estado de
S. Paulo, e autorizada a funecionar pelo decreto n. 7 .852, de
3 de fevereiro de 1910, resolve approvar, com modificações,
as alterações feitas ero seus estatutos pela assembléa geral ext.raordinaria ele 26 de fevereiro e 13 de março do corrente
anno mrrlianLc as sc~uintcs clausulas:

I

A sociedade « 1\fontP.-Pio da Familia » continuará a funcoionar sujeita ao regimen das leis e regulamentos vigentes
e dos que vierem a ser promulgado~ sobre o ob.iecto de suas
operações.

11
Os seus
raclles:
Art. 2•,
rPn.cia » ror
no rm~o de

estatutos são npprovados com as seguintes altelettra b - Suhst.it.uam-se as palavras «ou transfe«contando-se esse pram da primeira inscripção,
transferencia ~.
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Art. 2•, Jet.tra c - f'nh:-11it.ua-~o pelo Reguint.e: «Oi socios
da carteira actuarial terão direito, como os demais socios, de
comparecer e discutir nas assembléas geraes, só podendo votar
e ser votados quando pertencerem á classe de seguros de
30:000$000. Os segurados de menores importancias poderão
constituir-se em grupos, designando um sacio para votar,
desde que cada grupo attin.i a pelo menos a 30:000$000. »
§. No (}f!.SO do seguro da série unica ficar reduzido á importancia inferior a 30:000$, os segurados da carteira actuarial serão equiparados em todos os seus direitos, inclusive o
de votar e ser votado, qualquer que seja a importancia do
seguro.
Art. 7•- Supprimnrn-~r a~' palaYras «r rle uma porcentagmn. . . admissões».
Art. g•, § i • - Substitua-se pelo seguinte: «a directoria
declarará, após a approvação destes estatutos, qual a irnportancia do peculio que fica fixada na serie unica para os pagamentos em virtude dos fallecimentos que occorrerem no corrente anno, e em janeiro e julho dos amaos seguintes qual a
que será fixada para os pagamentos nos respectivos semestres.
Art. 26- Intercalem-se depois de «contribuintes:), as
palavras «quando completa a serie em 3. 000 :., supprirnindo-se o § 2•.
Art. 57- Ondf! se diz «poderão ser:., diga-se «serão».
Ficam tambem alterados os seguintes artigos dos estatutos approvados pelo decreto n. H. 472, de 3 de fevereiro
de 1915:
'
Art. 28- Onrle se rli7. « cinco membros» diga-se « tres
membros:. .
•Ats. 28, paragrapho unico, 38 e 41- Supprimam-se.
Art.. :J!l--- Onrlr ~P <li7. «Vit~e-pre~idento ». diga-se « presidente».
Art. 51, JII- Em VP7. de «quatro contos de rP.i11 », diga-se « tres .11\ontos de réis », ficando o mais de aecôrdo com a
rrsolu(:ão da assembll;a rle 13 de marco proximo passado.
Rio rle Janeiro, 10 de maroo de 1916, 95• da Independrncia e ~R· da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

(~Ol\'IEi.

João Pandiá Caloql'rag.
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DECTIETO N. J:.?.Oí9-

DE

10

DE l\1AIO DE

1916

Crêa mais uma brig~'l(da de cavallaria de guardas n·aciona~es na comarca de
Grajahu, no Estado do Maranhão

O Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brazil;
para Pxecuriio do drcreto n. 4:11, dP H de dezembro de 1896;
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Gr,ajahü, no Estarlo do Maranhão, mais uma brigada de
cavallaria, com a dPSi~Ynarão de 24', a qual se constituirá de
dous regimentos.~ sob ns. 47 e 48; que se organizarão com os
guardas qualifirarlns nos districtos da retfer·ida coma•I'Ica;
revogadas as disposições em e.:mtrario .
nio de .Janeiro. 10 dr maio de Hl16. 95° da Independencia
e 2.8o da Republica.
\VENCESLAU BRAz

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pe1·eira dos Santos.

DECRETO N. 12.050 -

DE

10

DE MAIO DE

1916

Crêa mais uma ·brigada de cavallaria de gua;rdas nacionaes na. comar·Ca de
Bella Vista; no Estado de Matto Grosso

O PresidentP da Rrpub!ica dos EstadLls Unidos do Brazi!.,
para execm:iio dn decreto n ..131, de ·! .1 de dezembro de 1896;
decreta:
Arf.igll unico. Fica creada nn Guarda Nacional da comarca
de Bdl,a Vistn. no Estado de !\faLto Grosso, mnis uma brigada de cnvallnria. com n designação do 17"; a qual se constituir:í do dt•us ro:gimrntc,s-. sob ns. 33 n 3-í. que se organiz.arão com os gunrdas qnnlificndc)s nos districtos da refel'ids.
comarca; revogadas as disposiç:ões em contrario.
Rio do Janeirt\ 10 de maio de 1016, 95° da Independencia
e 28° da Repub!ica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Catlos Maximiliano Pereira doiS San'tos.
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DECRETO N. 12.051- DE 10 DE MAIO DE 1916
Proroga até 7 de outubro do corrente anno o pmeo para a conclusão da
construcção da linha ferrea de Nilo Peçanha a Iguaba Grande (proJongam<Onto da Estrada de Ferro de Maricá)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a «Compagnie Générale des Chemins de Fer des E'tats Uni~ du Brésil», cessionaria do contracto de construcção e arrendamento do prolongamento de
Nilo Peçanha até Iguaba Grande, da Estrada de Ferro de Maric(t, decPeta:
Artigo unico. Fica prorogado até 7 de outubro do corrente anno 0 prazo estipulado na clausula VII, n. 3, do contracto autorizado pelo decreto n. 7. 942, de 7 de abril de
1910, para a conclusão da eonstrucção do prolongamento da
Estrada de Ferro de Maricá, no trecho comprehendido entre
Nilo Peçanha e Iguaba Grande, sob condição de que a dita
companhia pagará as multas comminadas na clausula XX do
dito contracto, que serão contadas a partir da presente data,
~i as obras da referida construcção não estiverem inteiramente concluídas ao termo da P"Orogação ora concedida.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1916, 95° da Indepen$ncia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.052 _,DE 10 DE MAIO DE 1916
Supprime o Consulado em Fiume, Reino da Italia

O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da autorização concedida pelo art. 34 da Nova
Consolidação Consular approvada pelo decreto n. f O. 384, de
6 de Agosto de 1913, decreta:
A~tigo uni co. Fica suppri:rr:iido o Consulado em Fiume.
Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1916, 95~ da Independencia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BARZ P. GoMES.

Lauro Müller.
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])J<;CH.E'l'ü N. 12.053-D!!: 110 Dlc MAIO DE 1916

Supprimo o

Consulado em Pisa,

Reino da

Italia

O Presil'lente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da autorização concedida pelo art. 34 da Nova
Consolidação Consular approvada pelo decreto n. 10.384, de
6 de Agosto de 1913, decreta:
Artigo uuieo. Fira ;;upprimido u Consulado em Pisa, Reiuo
da ltalia.
!tio de Jan1•iro, 10 de Maio de 1!J16, !J5• da Independcn8ia
c :!t:l" da Hcpublica.
\Vt-:1\t~Mll .. \l' lJit.\Z

l'.

UOMI!:iíl.

Lauru Müller.

DJ~CIH•:TO

N. 12.051 -

DR

17

DE .1\JAIO DE

1916

Ca&ia o d.ecrcto n
10-994, de 2e de julho de I9I4, que ttttorizou a so-ciedade mutua de peculios «União Dotal Brazi1eira» a funccionar na
Repu;Wic:>

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
t'onsiderando que a sociedade mutua de peculios «União Dotal Brazileira» eom st~de na capital do Estado de Pernambuco,
suspendeu suas opera•:iius, conformP consta do processo r•ncaminhadu <H• 1\linistPriü da Fazrnda enm o officio da Inspeetnria de Snvul'oS. n. 1:-lf>, de 21 de abril findo, resolve easRat· o der.r·dn n. 10.!)91, rlP 20 de ,iulho de 1914, que autorizou
a nwsma snei1~dadp a furwL"ionar na H('puhliea e approvou, rom
altera,;ües, srus estatutos.
!tio de Janeiro, 1í de maio de J!llG, D5" da Tnri!'Jlf'tldPIIria e 28" dn Hrpublir'a.
\VENCESLAU BnAz P. GOMES.

João Pcindiá Calogeras.
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DECRETO N. 12.055-

DE

17

DB MAIO DB

t916

Oa.asa o üeereto n. n. 186, de 7 de outubro de 1914. que autorizoa a
sociedade de auxilios mutuos «Perseverança do Ree!fe~ a funlccionar
na Riepublica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a sociedade de auxílios mu.tuo11 «Perseverança do Recife», com séde na capital do Estado de Pernambuco, suspendeu suas operações, conforme consta do JII'Ocesso
encaminhado ao Ministerio da Fazenda com o officio n. 185,
de 24 de abril findo, da Inspectoria de Seguros, resolve cassar
o dcereto n. 11.186, de 7 de outubro de 1914, que autorizou
a mesma socicdado a funecionar na Republica e upprovou, com
alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95" da Independeneia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

João

DECRETO N. 1:?. 056- DE 17

P~iá

P.

GoMBS.

,Calogeras.

DE !VIAIO ))E

1916

Cassa os decretos ns. lO. 644 e 11.029, de 31 de dezembro de 1913 ~ 29
<le julho de 1914, referentes ao funccionamento da sociedade de peculios
«Minas Centro.!», cora séde em Barbacena, Estado de Minas Geraes

O •Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver a sociedade de pooulios «Minas Central»,
com séde em Barbacena, Estado de Minas Geraes, entrado em
liquidação conforme informou a Inspectoria de Seguros ao
Ministerio da Fazenda, em officio n. 137, de 22 de março do
corrente anno, resolve cassar os decretos ns. 10.644, de 31 de
dezembro de 1!H3, que auloi·izou a sociedade de peculios
«Minas Central», com s•'de em Barbacena, Estado de Minas
Geraes, a funccionar na Republica, e 11. 029, de 29 de julho
de 1914, que lhe concedeu permissão para• funccionar como
sociedade mutua e approvou, com alterações, a reforma de
seus estatutos.
Hio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28" da Republica.
'

WENGESLAU BRAZ

P.

GüMKS.

João Pandiá Calo(Jel'as.
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DECRETO N. 12.057-DE 17 DE MAIO

DE 1916

Cassa os decretos ns. 9. 809 e 11.086, de 9 de outubro de 1912 e 19
de' agosto de 1914, referentes ao funccionamento da sociedade de peculios
«A Universal», com séde nesta Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendcndo ao ,que propoz a· Inspectoria de Seguros no processo encaminhado com o seu officio n. 189, de 29 de abril
ultimo, ao Ministerio da Fazenda, r-esolve cassar os decretos
ns. 9. 809, de 9 de outubro de 1912, QUe autorizou a sociedade
de peculios «A Universal» com sr;dc nesta Capital. a funccionar
na Republica, c 11.086, de 19 de agosto de 1914, que approvou
os novos estatutos da mesma sociedade.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 9::;• da Independencia
e 28° da Republica.
WENCESL;\U BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

·DECRE'T'O N. 12.058-DE 17 DE

l\L\10

DE 1916

Cassa os decretos ns. 11.072 e 11. 251, respectivamente, de 19 de 11gosto e 28
de outubro ele 1914, referentes :io funccionamento da sociedade mutua
do peculio,c; «,Juiz Forann. », com· sédc em .Juiz de Fóra, Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando CJUC a sociedade mutua de peculios «Juiz For::wa ». com sr!de em Juiz de Fóra, l\linas Gcraes. cessou suas
opcraç:ões. conforme consta do proceBso encaminhado ao Minislcrio da Faz-enda, pelo officio da Inspectoria de Seguros,
sob n. 181, de 24 de abril findo, resolve cassar os decretos
ns. 11.072 e 11.251, respectivamente, de 19 de agosto e 28
de outubro de 19H. referentes ao funccionamento da referida
sociedàde.
·
Hio de Janeiro, 17 de maio de 1!H6, 95• da- Indepcndencia
c 28° da Republica.
WENCESLAU l3RAZ P. GOMES. t
João Pandiá Calogel'as.

769

AC'I'OS DO PODgR EXEClJTlVO

DEORETO N. 12.059-DE 17 DE

MAIO

DE 1916

CassA o decreto n. 10!. 435, de 10 de setembro de 1913, que autorizou a sociedade mutua de peculios «A Redemptora », com séde em Juiz de F6ra,
Minas Geraes, a funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a sociedade mutua de peculios «IA Redemptora ~. ·com séde em Juiz de iF:óra, Minas Geraes, foi, sem a
approvacão do Governo, encampada pela sociedade « Garantia
do Futuro~. conforme consta do processo encaminhado ao
Ministerio da Fazenda pelo officio n. 182, de 24 de abril
findo, da Inspectoria de Seguros, resolve cassar o decreto
n. 10.435, de 10 de setembro de 1913, que autorizou a referida
sociedade a funccionar na Republica e approvou, com alterações, seus estatutos.
Hio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES,
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N.

1~.0G0-JJE

17 DE

.M.\10

DE 1916

Cassa o decreto n. 10. 815, de 18 de março de 1914, que autorizou a so•
ciedade do seguros mutuos « Realidade », com séde em Barbacena, Mino1s
Geraes, a funcciouar na Republica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bi·azil,
considerando que já não existe a sociedade de seguros mutuos
«Realidade~. com séde em Barbacena, Minas Geraes, conforme
consta do processso encaminhado ao l\hnisterio da Fazenda
pelo officio da ·Inspectoria de Seguros, sob n. 138, de 22 de
marco findo, resolve cassar o decreto n. 10.815, de 18 de
marco ·de 1914, que autorizou a mesma sociedade a funccionar
na Republica e approvou, com alterações, seus estatutos.
, 'Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

João Pandiá Calogaas.
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DECRETO N. í2. OG1- DE 17

DE MAIO DE

1916

Cassa os decretos ns. 11.014, 11.049 e 11.296, de 23 de julho, 12 de agosto
e 4 do novem·bro de 1914, referentes ao funccionamento da sociedade
mutua « S. Paulo Dotal », com séde na capital de 10. Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando não haver ainda a sociedade de auxílios mutuos
c dotes por casamento e nascimento c S. Paulo Dotal:), com
séde na capital do Estado de S. Paulo, cumprido as disposições dos arts. 2", n. 1, e 38 do regulamento approvado pelo
decreto n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903, conforme consta
do processo encaminhado ao Ministerio da Pazenda pelo officio
n. 190, de 29 de abril findo, da Inspectoria de Seguros, resolve
cassar os decretos ns. •11. 01·4, 11.0.49 e 11.296, respectivamente de 23 de julho, 12 de agosto e 4 de novembro de 1914,
referentes ao funccionamento da referida soci-edade .
.Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95" da Independencia
c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogems.

DECRETO N. 12.062- DE 17

DE MAIO DE

1916

Cassa o decreto n. 11.365, do 14 do novembro de 1914, que autorizou a
sociedade de seguros mntnos «Dotal Jabuensc », com sede em Jabú,
Estado de S. Paulo, a funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a sociedade .de seguros mutuos «Dotal Ja:huense :1>, com séde em Ja'hú, no Estado de S. •Paulo, modificou
seus estatutos, transformando-se em associação coop-erativa de
coustrucção de predios, conforme consta do processo encaminhado ao Ministerio da Fazenda pelo officio da Inspectoria de
Seguros, sob. n. 118/fi, de 27 de abril findo, resolve cassar o
decreto n. 11.365, de 14 de novembro de 1914, Que autorizou
a referida sociedade a funccionar na Republica e approvou,
~
com alterações, seus estatutos.
IRio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandid Calogeras.
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DECHETO N. 12.063

-DE

17

DE MAIÚ DE

1\!16

Abre ao Ministterio da Fazenda o credlito de I6:ooi$I74, supplementar á
verba do § 27 dto orçamento Jo exercido de 1915 do -mo ministerio,
para occorrer ao pagamento de porcentagens pela cobranga executiva

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacão constante do art. 101, n. 1, da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, e tendo .ouvid1.> o Tribunal de Contas, na. fór'ma do disposto no aort. 2•, § 2•, n. 2,
lettra c, do decretu legislativo n. 392, de 8 de outubrú de 1896•
.resolve abrir ao Ministerio da .Fazenda o credi.to de
16:001$174, papel, supplementar á verba do § 27 do orçamento
dó exercício de 1915 do mesmo ministeriio, para occorrer ao
pagamento de porcentagenE• pela cobranca executiva.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916, 95" da Independenci·a
~ 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.064-

DE

17

DE MAIO DE

1916

Abre no Ministerio da Fazenda, o credito de 66:797$377, papel, supplemen·
tar á verba 8•- Recebcdoria do Districto Federal- do orçamento
de 1915 do mesmo ministerio, IJ&ra occorrer ao (lfllgamento d·aa pon:entagens aos cobradores daquella repartiçio

O Presidente da Riepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da ·au:torização constante do art. 101, n. 1. da lei numero 2. 92!1, de 5 de janeiro de 1915, ·e tendo ouvido o Tribunal
de L ntas. na fórma du disposto no art. 2". § 2", n. 2. lettra c,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao :Ministerio da Fazenda u credito de 66:797$377, papel. supplementar ú verba s• - Recebedol'ia do Districto Federal - do orçamento de 1915, do mesmo mini&teriu, para.
úccorrer ao pagamento das porcentagens aus cobradores daquella repartição.
Rio de Janero, 17 de maio de 1!H6. 95• da Independencia e
28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GO,M'ES.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. i:l. 065- DE 17

DE MAIO iDE

1916

Approva. a reforma. dos estatutos da sociedade anonyma. Moinho Fluminense

ü Presidente da Repu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil,
attendcndo ao que l'f'11Juer·eu a sociedade anonyma Moinho
J•'luminense, autol'izada a funccionar na 'Rcpublica pelo decreto
n. 9. 776, de 25 de agosto de 1887, enjos estatutos foram reformados pelos deeretos n,;. IJ.3RO. de 7 de abril de i\102,
10.891, de H de maio de 1!H ~to, t' I O. 029, de 1 O de junho de
1914, e devidamente representada, dPcr·C'ta:
Artigo unieo. E' concedida autoriza~:.ão á sociedade anonyma Moinho Fluminense para reformar os seus estatutos de
accõrdo eom a rrsolução votada Pm assernbléas dos seus aeeionistas. realizadas Pm 30 de março {' 27 dl' abril do correntu
anno, ficando, porém. a mrsma eompanhia obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Jlaneiro, 17 de maio de 1 fJ 1G, 95" da Independcncia
o 28° da IRepublica.
WENCESLAU BH.\Z P. GOMES.
José llu{ino Rr:zm'l'a Cavalcanti.

DECRETO N. 12.0GG Crca mais

um~~o

DE

17 DE l\L\!0 DE 1\JIG

brigoda d)O infantaria. de guardas nacionaes no municipio do
Rlecife, no Estado de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!.
para execução do decrctó n. 131, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
·
A::tigo uni co. Fica ereada na Guarda Nacional do muuieipi0 do Recife. no Estado de Pernambueo, mais uma brigada u,,\ infautal'ia, com a designação de 170", que se wn,stL
tuirá de tres batalhões do serviço aetivo, sub ns. 508, 509
e 5:lO, c de um do da reser·va, sob n. 170, que se organizarão
eom os guardas qualificados nus districtos do referido rnuuieipio; revogadas as disposições em contrario.
Hi•J de ,Taneiro, 17 de maio de 1916, 95° da Indcpcudcncia
r: zso da Republiea.
\VENCESL.\U BHAz P. GoMES.
Cul'los Jllaximilianu Pcrei1'a dos Santos.
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DECRETO N. 12.067

-DE

773

17 DE MAIO DE 1916

Crea mais uma brigaân de infantaria de guardas nationaes .ta comarca de ,
Santa Crmz:, no Estado do Espírito Santo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
pura execução do decretu n. 1131, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Santa Cruz. no Estado do Espírito Santo. mais uma
brigada de infantaria. com a designação de 52", a qual se
constituirá de tres batalhões do serviço activo. sob ns. 154,
155 e 156 e de um do da res.erva, sob n. 52, que se urganL
zarão (:om os guardas qualificados nos districtos da referida
comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 17 de maio de 1916, 95• da Independencia
c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.

CarlotY Maximiliano Pereira d!us Santos.

DECRETO N. 12. 068 Créa-

mnis

DE

17 DE MAIO DE 1916

uma brigada de ca.vallaria de guardas nationaes na romarca
da capital do Estadb do Rio Grande do Sul

O Presidente da Rcpublica dOs Estados Unidos do BraziJ,
para execução do decretu n. 431, de 14 de--dezembro de 1896.
decreta:
Artigo unicu. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
da capital do Estado do Rio Grande do Sul- mais uma brigada
de cavallaria, com a designação de 128", a qual se constituirã
de dous regimcnt·JS, soh ns. 255 e 256, que se organizarão
com PS guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 17 de maio de 1916, 95• da Independencia
c 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximilianu Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 12.069

-DE

19

DE MAIO DE

1916

Approva as resoluções tomadns pela assembléa gorai extraordinaria d" sociedade
de peculios mutuos c:A Barbacenense:., oom sé«<e na cidade de Barbacenia,
Estado d., Minas Geraoo, realizad'a a IO de abril do corrente anno, a.lterando os seus estatutos

O Presidente da Republic::t dos Estados Unidos do Brazii,
attendendo ao que requereu a sociedade de peculios mutuos
«A Barbacenense:~>, com séde na cidade de Barbacena, Estado
de Minas Geraes, autorizada a funecionar na Republica pelo
decreto n. 10.431, de 10 de setembro de 1913, resolve approvar as deliberações da assembléa geral extraordinaria realizada
a 10 de abril do corrente anno, modificando disposições dos
seus estatutos e constantes da acta que a este acompanha.:
Hio de Janeiro, 19 de maio de 1916, 95° da Independencia:
e 28° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogcms.

DECI1ETO N. 12.070

--DE

25

DE M!\10 DE

191G

Al•re ao Ministerio da Guerra o cred1to o~peeial de 9:940$, destinado ao
P"'«l"'ento de vencimentos a Americo Francisco Villa Nova, officiol da
secretaria do extincto Arsenal de Gtl'erra da Bahia

O Presidente da Tlepublica dos Estados Unidos do Brazil;
usando da autorizar:iio QUe lhe confere o der~eeto \ogislntivo
n. 3.1 07, desta d19-ta, rrso\ve abrir nn l\finisteriu da Guerra·
o credito especial do !l :!HO$ par·a orconcr ao pagamento
devido a Americo I<'randsco Villa Nova, de vencimentos que
deixou de recebei' na qualid.ade de official da secretaria do
extinctu Arsenal de Guerra da Bahia·, addido á intendenCJi1a
oa inspecção permanente da 7• região. no período de 9 de
novembro de 1907 a Sl de dezembro de 1911.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916:, 95° da Independoncia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOME~.
Jdsé Caetano de Faria.
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DECilE'IO N. i 2. 07 i -

DE 25 DE "\1Alo DE :1.916

:Abre ao Ministerio da Gtrerra o credito especial de 1:267$741 para pagamento
devido ao 2° offidi.al Alonso de Nilemeyer

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil-;
usando da 1autorização que lhe confere o decreto legislativo
n. 3.1 08, desta data, resolve abrir- ao 1.\linisf.erio da Guerrao credito esp,ecial de 1 :267$741,- destinado ao IJ\ll.gamenlo de
vencimentos a que tem direito o 2• official da Direcção de
Expediente ·da Secretaria da Guerra Alons•> de Niemeyer. no
período decorrido d!> 14 de novembro de 1914 a 19 de j.a,neiro
de 1915.
Hio de Janeiro-; 25 de maio de 1916,- 95° da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Caetano de Faria.

DECRETO N. 12.072- DE 25

DE MAIO DE

1916

Abre ao Ministerio da Agricutura, Industria e Commereio o credito de 1•0 :000$,
para attender tis despezas de Estação Experimental parB a OulturB da Se·
ringueira no Estado do Amazonas durante o anno de 1915

O Pircsidcnte da Ilcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacão que lhe foi ,conferida pelo art. 89 da
lei n. 2.92/1, de 5 de janeiro de 1915, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do art. 70, § 5°, do regulamento
annexo ao decreto n. 2 A09, de 26 de dezembro de 1S96, resolve
abrir ao .Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o
credito de 140:000$, para attender ás despezas da &tação Experimental para a Cultura da Seringueira no Estado do Amazonas durante o anno de 1915.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95° da Independencia
e 28° da 11lepublica.
\VENCESI,AU BRAZ p. GoMES.
José Ru{ino Bezerra Cavalcanti.
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DECRETO N. 12.073 -

DE 25 DE MAIO DE 1916

Distribue, da quantia de 22:065$741; votada de mais nas verba..
22 e 32 do or~amcnto de 1915 do MinistErio da Justiça t
teriores, a importancia d'e 13:942$500 votada. de menos no
mento, sendo 12:o42$5oo n& Yerba n. 15 e 1:900$ na verba

ns. 12, 16,

Negocies Inmesmo orçan. •r

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pela decreto legislativo
n. 3 .113, desta data, resolve distribuir, da quantia de
22:065$741, votada de mais nas verbas ns. 12, 16, 22 e 32 do orçamento do exercício de 1915 do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, e que ficou sem applicação, a importancia
de 13:942$500 votada de menoa no mesmo orçamento, sendo
12:042$500 na verba n. 15 e 1 :900$ na verba n. 21.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1.916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.·
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12. OH -

DE 25 DE MAIO

DE

1916

Crêa mais uma brigada de nrtilltarm de guardas nacionacs no municipio do
Redfe, no Estado ~ Pernamb'llk'o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do município do Recife, no Estado de Pernambuco, mais uma. brigada de artilharia, com a designação de 9", a qual se constituirá de um batalhão de artilharia de posição e um regimento
de artilharia de campanha, ambos sob n. 9, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos do referido
município; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 12.075- DE 25

DE

777

MAIO DE 1.916

:Abre ao Minist&rio da V>ação e Obras Publicas o cr~ito especial de 7t4$285,
para pa~amento ao engenheiro Tulio de Alencar Araripe

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 3. iH, desta data. resolve abrir ao Ministerio da Viação
c Obras Publicas o credito especial de 714$285, para occorrer
ao pagamento de vencimentos do engenheiro Tulio de Alencar
Araripe, ex-fiscal junto a The Amazon Telegraph Company,
Limited. no período de i de janeiro a 22 de fevereiro
de 19i5.
Rio de Janeiro, 25 de maio de i9i6, 95• da Independencia
e 28" da Republica.
\VENCESLAU BnAz P .. GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.076-

DE

25

DE MAIO DE

1.916

Apporova a planta p:Lra as otirns a !erem executadas na estação de Henrique
Galvão da E:stmda d~e Ferro Oestle de Minas e dlos terrenos a desapropriar,
com destino ás mesmas obras

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
á vista do que solicitou a directoria da Estrada de Ferro
Oeste de Minas e de accôrdo com o art. 8" do regulamento
approvado pelo decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903,
decreta:
planta que com este
Artigo uni co. Fica approvada
baixa, rubricada pelo director geral de Viação da respectiva
Secretaria de Estado, para as obras a serem executadas na
estação de Henrique Galvão da Estrada de Ferro Oeste de
Minas e dos terrenos a desapropriar com destino ás mesmas
Qbras, sendo o dB propriedade dos herdeiros de Domingos
Gontijo com a area de 57. 892mz,26. na margem direita do rio
Itapecerica, e o de superfície de 215. 797mz,03. Iia margem esquerda do mesmo rio, de propriedade de D. Julia Gomes
Pardini.
1Uo de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

a

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 12.077- DE 25 DE MAIO DE 1916
Organi~a

n po1icia militar do T('rritorio do Acre

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 7", n. VI, da lei numero 3. 089, de 8 de janeiro de 1916, e na conformidade do
disposto no art. 55 da mesma ·lei, resolve approvar, para as
companhias rcgionacs do Tcrritorio do Acre, o regulamento
que a csfp acompanha, assignado pelo Ministro de Estado da
.fu:-;tiça o Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, em 25 de maio de 1916, 95" da Indcpendencia c 2R• da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

Regulamento para as Companhias Regionaes do Territorio do
Apre, ao qual se refere o decreto n. 12.077, desta data

CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO
Art. 1." Fica creada em cada departamento do Territorio
do Acre uma companhia de infantaria, commandada por um
capitão, com o pessoal constante do quadro annexo.
§ L" Estas l'lll'eas ficarão soh as ordf•ns dos respectivos
prcfPitos, que as crnprf\garão no Sf\rviço de policiamento.
~ :'." No enso de gui'I'J'a Pxtm·na fi·1:arão soll as ordens
das autoridades militares.
CAPITULO H
NO.\JE,\ÇÕES, PitOMOÇÕES E DFJ2\IISSÕES DOS OF!fiCIAF.S

Art. 2.• As nomeações e promoções dos offi.oiaes serão
feitas pelos vrcfeitos, mPdiantc proposta dos commandantes
rc!lpcctivos.
Paragrapho unico. O accesso aos postos será gradual e
successivo
Art. 3." O commandante será nomeado por decreÍ{l do
Governo, podendo ser tirado dentre os officiacs do Exercito,
consirferados estes em com missão.
Art. 1.." As promoçõ.cs serão sempre por merecimento.
Art. 5. As vagas de alfe:res serão preenchidas por promoção de inferiores de ex-emplar comportamento, approvados
em exame, cujo pro•gramma será organizado pelo commandante, tendo por base os da Brigada Policial do Districto
Federal.
0
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Art. 6." O exame a qu~ se refere o artigo anterior será
prm1tado perante uma commissão examinadora, composta de
tres officiaes, tonclo o commandantc como presidente.
_Art. 7." A proposta para nomeaç'io ou promoção será
acompanhada da certidão de assentamentos do proposto e da
informação do commandantc sobre sua idoneidade.
Art. 8." Aos officiacs elas companhias rogionaes não será
expedida patente.
§ 1." Os offi.ciacs destas companhias serão demissíveis
ad-nutum, mediante proposta dos respectivos commandantes.
§ 2." Lpgo quo o commandante propuzer a demissão, será
o official suspenso de suas funcçõos, até que o prefeito resolva
a tal respeito.
CAPITUJJO UI
PRECEDENCIA, TEMPO DE SERVlÇO E PRISÃO

Art. 9." A prcccdencia entre os officiaes caberá, S·emprc,
ao mais graduado, e, em igualdade de posto, ao mais antigo.,
Art. 10. A preccdencia entre as praças graduadas será
regulada, nas classes respectivas, pelo tempo de serviço prestado nestas CC1mpa-nhias, mesmo antes da actual organização.
Art. 11 . Não será contado, para effeito algum, o tempo:·
1") de licença para tratar de interesse ou para tratamento de saúcle excedente de seis lllczes dentro de um mesmo
anno, quando fôr official, ou de dois annos do seu alistamento,
quando fôr praça. Não se acham comprehendidos os que
tivcr·em adquirido a molestia em serviço;
2•) de ausencia illegal;
3•) de suspensão, por castigo, de exercício do .posto;
4") de prisõe;; disciplinares impostas ás praças por mais
de quarenta dias, dentro de dois annos de cada alistamento.
§ 1." Aos officia1)s c ás praças submcttidos a processo
será contado, para todos os effeitos legaes, no caso de sentença
absolutoria, todo o tempo çle prisão.
.
~ 2." Não se levará em r,onta para conclusão de qualquer
pena o tempo passado em tratamento nas enfermarias.
§ 3." A prisáo preventiva será integralmente levada em
conta no cumprimento de pena. ou com o desconto da sexta
parte, quando a pena fôr com trabalho.
CAPITULO IV
VENCIMENTOS

Art. 12. Os officiaes do Exercito nomeados para commandar ·companhia no Acre terão. direito a ajuda de custo.,
Art. 13. O vencimento dos officiaes compõe-se de ordenado ·O gratificação, c o das pra-ças, de ordenado, gratificação
e etapa.
§ 1." As praças engajadas perceberão mais uma' gratificação de 6$ mensaes •.
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§ 2. 0 Os vencimentos serão pagos, mensalmente, pela theso:Jraria da Prefeitura, á vista das folhas e relações organizadas de accôrdo com os modelos adaptados.
§ 3. Os vencimentos dos officiaes são devidos desde a
data da nomeação ou promoção e os das praças desde o dia
do seu alistamento.
Art. 14. A etapa das praças de pret será fixada na irnportancia por que se contratarem os generos para alimentação
diaria de cada praça arranchada, de conformidade com a tabella
Qrganizada annualmente e approvada pelo Ministro do Interior.
Paragrapflo unico. Na impossibilidade de se effectuar contrato, o valor da etapa será fixado pelos preços correntes do
mcTCado, no principio de cada anno.
Art. 15. O official só terá direito á gratificação quando
estiver no exercício do seu cargo, ou quando deste se afastar
em cumprimento de ordem de autoridade competente, para
desempenhar outra funcção.
Art. 16. O offi.c~ial preso, sem fazer serviço, perderá-a
gratificação correspondente aos dias de prisão.
Art. 17. As praças presas, sem fazer serviço, só terão direito á etapa.
Art. 18. Os officiacs e as praças não perceberão vencimento algum quando .considerados ausentes sem licença..
Art. 19. Ficando sem effcito a prisão disciplinar imposta
aos officiacs c ás praças, s·cr-lhcs-á restituída a importancia
descontada.
Art. 20. A praça expulsa perderá, como castigo, todos os
vencimentos a que tiver feito jús.
Art. 21. Os officiaes que baixarem á enfermaria indemnizarão as dcspezas do seu tratamento, mediante desconto integral e<m seus vencimentos, e da mesma maneira descontarão
quando lhes forem fornecidos medicamentos.
Art. 22. As praças em tratamento na enfermaria perderão
a gratificação.
Art. 23. As dividas contraídas pelas praças com a -Fãzenda Nacional serão indemnizadas por descontos mensaes,
correspondentes ú metade do soldo.
·
Art. 21. As praças graduadas, quando rebaixadas temporariamente, perderão todas as vantagens de sua gradua(;ão, durante o tempo do rebaixamento.
Art. 25. O official que substituir outro em qualquer cargo
perceberá a gratificacão do substitutuido, perdendo a sua.
Art. 2'ü. Por nomração ou promoção dos officiacs, serlhes-á abonada a quantia de GOO$ a 1 :000$, cuja indemnização
se fará dentro de um anno.
Art. 27. Ao offirial ou :í pra(;a que seguir em di!ige1:,cia
para fóra da-s st'des de suas companhias Rerá abonado, adiantadamrmLe, o soldo rio um mcz, Sf)ndo arbitrada uma diaria, a
juizo do prefeito, e pagando-se áR praças as suas etapas com
o accrescJmo de 20 o/o.
Art. 28 ..A praça qnc capturar outra, ausente sem lic.ença,
por mais de çnto dias, terá direito á gratificação que o capturado
houver perdido.
0
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CAPITULO V
LICENÇA E DISPENSAS DO SERVIÇO

Art. 29. Nenhurna licença será concedida a official ou
praça sinão por motivo justificado e mediante requerimento.
Art. 30. Compete ao prefeito a concessão de licença por
mais de quinze dias.
.
Art. 31. O commandante da companhia poderá dispensar
do scrvico, até oito dias. os officiaes e as oracas que o solicitarem, não lhe sendo pcrmittido conceder dentro de um anuo
mais de .quinze dias .
AI't. 32. Os officiacs e as praç.ts que obtiverem dispensa
do serviço não perderão vencimento algum.
CAPITULO VI
PROMOÇÃO E REBAIXAMENTO DAS PRAÇAS

Art. 33. Serão JWPcnchidas pelos comrnandantcs das cornJianii:as as vagas de inferiores e mais praças.
Art. 31. Nenhuma prar;a será promovida a cabo de esquadra sem que .:ocja approvada em exame de leitura, cscripta,
operações sobre numcros inteiros, bem assim no conhecimento
dos deveres de cabo, em tod-.~s as condições do serviço.
Art. 35. Para a promoção de official inferior o exame constará das quatro operações sobre os numeras inteiros, metrologia, organização de papeis de companhia, e deveres dos officiaes inferiores, em todas as condições do serviço.
Paragrapho unico. O exame será prestado perante uma
cornmissão de tres membros, tendo o fiscal corno pres1dentc.
Art.· 36. Dentre as praças de bom comportamento o commandante poderá elevar algumas ao posto de anspeçada, sem
que esta graduação lhes dê maiores vcncime'ntos.
Art. 37. Corno castigo, ·o com mandante poderá rebaixar
as praças gr:tduadas, definitiva ou temporariamente, para a
c !asse de soldados, ou quando notar n'cllas inaptidão para o
c"Pi'. ido do ca,rgo que occuparem.
Art. 38. A praça rebaixada definitivamente poderá vo!ver
ao seu antigo posto, depois de um anno de exemplar comportamento, quando o rebaixamento fôr por inaptidão, depois de
hanr mostrado habilitaçõc;;, perante urna: cornrnissão, que
solicitará do commandante.
·
Paragtapho unico. O accesso, mesmo n'este caso, será
gradual c successivo.

ALISTÀMEJNTO, ENGAJAMENTO, EXCLUSÃO E EXPULSÃO DE PRAÇA8

Art. 39. Os claros da compànhia serão preenchidos 11or
alistamento de voluntal'ios, de 18 a 35 annos, com a neccssaria
·
robustez physica.
.
§ 1. o Para o alistamento de menores· de 21 annos será
exigida a licença, por escripto dos paes ou dos tutores.
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§ 2. o Serão preferidas as cx-p'aças do Exercito c da
Brigada Policial do Distrielo Federal que tenham tido bom
comportamento, comprovado por cel'tidão de assentamentos,
cxcusas do serviço e caderneta de reservista.
§ :l." Os indivíduos quu se alistarem pl'estarão, perante
o commandante da companhia, o respectvo compromisso.
Art. 40. A's pra(:as 4ue cr)(le!uircm o t..;mpo de serviço
com bom comportamento se permittirá a sua continuação, caso
qJeiram, sendo consideradas engajadas com a gratificação de
.,tir) trata o § 1° do artigo 13.
Paragrapho unico. O tempo de engajamento será de dois
ou tres annos e princi:;iará a ser contado desde o dia da ter.,
rninaçã0 do alistamento anttrior.
Art. ftl. As p:'n,:w que complcLarem qua:'c:.~a e t inco
annos de idade serão excluídas do estado effectivo da companhia.
Al't. 42. A's prilç:as excluídas , ·~ conclusão de tempo
será entregue um attestado, assignado pelo comrnandante da
e•Jtllpanhia, sobre o seu llOtll)lu.·tamentn e os ~erviços prestados.
Art. !13, Será excluída toda l't·aça que estiver respondendo a processo, depois da pronuncia, c entregue á autoridade
competente.
l'aragrapho unko. l'\ ' caso ele sentença absolutoriu, poderá
fer reíncluida no estado e1'fectivo da companhia, cas:~ lla.i:J.
vaga.
Art. 44. As praças reclamadas •corno desertores, de outras
autoridades competentes, perderão os vencimentos a que já
tiverem feito jús.
Art. 45. 'foda praça de pret qt:e, pelo seu máo comportamento, não dever continuar a servi.r, será excluída e expulsa
da compmhia.
Art. 46. Os indivíduos viciosos, os que já houverem cumprido sentença por crimes aviltantes, tiverem retrato na galeria de criminosos da policia civil, ou, finalmente, houverem
sido expulsos de outras corporações armadas, e que, illudiiido
as autoridades, conseguirem :tlistar-se nas compa-nhias re- ·
gionaes, serão excluídos c expulsos, logo que taes factos sejam
verificados.
·
Art. ft7. As praças expulsas serão immediatamente entregues ú autoridade civil competente.
Art. 48. Não poderão ter ingresso nos quarteis, nem
ser readmittidas, as praças que houverem sido expulsas, ficando
inhabilitados para qualquer emprego publico no departamento.

CAPITULO VIII
UNIFORME

;\.rt. 49. O uniforme será o que fôr estabelecido pelos
prefeitos, que poderão alterai-o, quando entenderem cpnveniente.
Art. 50. O fardamento será distribuído ás praças, de
conformidade com a respectiva tabella.
Art. 51. A's praças não serão passados títulos de divida,
quando porventura deixarem de receber alguma peça de fardamento.
Art. 52. A praça que extraviar ou inutilisar em serviçn alguma peça de f,ardamento receberá outra, gratuitamente,
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em substituição, desde que fir1ue provado não ter havido
descuido ou negligencia de sua parte.
Art. 53. Será substituída a peça de uniforme inutilisada
por delinquente, em acto de prisão, devendo a companhia ser
indemnizada da importancia integral, por quem de direito,
sempre que isto fôr possível.
Art. 54. As peças de fardamento abonadas em substituição se vencerão no mesmo dia das substituídas.
Art. 55. As praças, quando exclui das, não poderão usar
os respectivos uniformes.
CAPITULO IX
ESGRIPTURAÇÃO

Art. 56. Os modelos para a escripturação serão os adovtados no Exercito, para as companhias isoladas.
CAPITULO X
RECOMPENSAS

Art. 57. O official que, em serviço extraordinario, se
portar com reconhecido criLerio, intelligencia e dedicação
será, conforme a importancia do serviço que prestar, distinguido com as seguintes recompensas:
1) elogio em ordem do dia;
2) medai'ha de dist.inccão creada pelo· decret0 n. 58, de
14 de dezembro de 1889;
3) quaes·quer outras recompensas de que o Gpverno o
julgar merecedor.
Paragrapho unico. Si o serviço fôr prestado por praça de
pret, a esta. poderão ser co acedidas, além das recom1 ensas mencionadas, dispensa do serviço e uma gratificação até cem mil
réis, dada pela Prefeitura.
CAPITULO XI
ECONOMIAS

Art. 58. As economias feitas pelas companhias serfjo
applicadas, a juizo dos commandantes, em melhoramentos do
quartel e no conforto das praças.
Paragrapho unico. As economias de que trata este artigo
~ão as pro'!enientes dos descontos aoffridos pelas praças, de
accôrdo com o presente regulamento, e as do rancho.

CO:'\~MISSÕES

Art. 59. Toda vez que se tiver de receber material, examinar ou dar em consumo, o commandante nomeará uma
comm.issão de tres officiaes, presidida ·pelo mais graduado,
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que lavrará um termo, em duplicata, sendo um delles archivado na companhia e o outro remettido á Prefeitura.
P;:;.ragrapho unico. Os o!ljectos julgados inserviveis serão
eliminados da carga da companhia, em ordem do dia.
CAPITULO XIII
ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Art. 60. A companhia terá o armamento regulamentar do
Exercito.
Paragrapho unico. O armamento, o fardamento, e os demais utensílios serão relacionados em um livro carga, de accõrdo com os modelos adaptados.
CAPITULO XIV
DEVERES DO PESSOAL DA COMPAINHIA

Do commandante

Art. 61. O ·commandante da companhia é a principal
autoridade desta e como tal responsavel pela sua administração,
disciplina e observancia das ordens emanadas das autoridades
competentes.
Art. 62. Ao commandante compete:
1) corresponder-se, directamente, com o prefeito do deTlartamento ou com qualquer outra autoridade, quando assim
conviér ao serviço publico;
2) velar pela bôa conservação de Lodo o material da
companhia;
3) satisfazer as requisições dos juizes é delegados, para
fins policiaes;
4) não admittir que officiaes e praças usem uniformes
que não sejam os do pl:11no adaptado;
5) esforcar-se para que os officiaes e as praças adquiram
perfeito conhecimento dos seus deveres, ministrando-lhes a
ncccssaria instruccão pratica e profissional;
6) fazer observar o maior respeito e perfeita subordinação
entre officiaes e praças;
7) punir officiaes e praças pelas faltas disciplinares que
cornmettcrem;
8 J attender as reclamações de todos os seu.,; subordinados,
quando forem justas e estiverem em sua alçada;
!J) inspeccionar, frequentemente, todas as dependencill'l da
companhia, ~.ssim como as estações e os postos policiaes;
10) prover os postos do officiaes inferiores e das demais
praças 'graduadas, nos termos deste regulamento;
li) publicar, em ordem do dia, os alistamentos de praças
c os engajamentos, as promoções, baixas de postos, exclusões,
c, finalmente, tudo que alterar o pessoal das companhias;
12) satisfazer os pedidos de fardamento e mais material
avrescntados pelo fiscal da companhia;
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i3)' enviar á thesouraria da Prefeitura, mensalmente, as
folhas de vencimentos dos officiaes e das pracas, rubricadas
pelo fiscal e com a sua assignatura;
i4) celebrar os contratos para fornecimento de generos,
fardamento e utensílios; •
15) ordenar a exclusão.das praças que desertarem e das
que, tendo concluído o tempo de serviço, não desejarem ou não
puderem continuar alistadas, bem como dos muares e cavallos
que morrerem ou forem vendidos em hasta publica;
16) enviar, annualmente, ao prefeito um relatorio circumstanciado do movimento geral da companhia;
17) assignar e rubricar as certidões de assentamentos que
forem· extrahidas dos livros respectivos;
18) ordenar o desconto, no soldo dos officiaes {I das
praças da companhia, da importancia dos artigos que, sem
motivo justificado, se inutilizarem ou se extraviarem;
19) .ordenar a descarga dos artigos da companhia que
forem extraviados, fazendo recolher á respectiva arrecadação
os que estiverem imprestaveis, afim de serem, opportunamente,
examinados;
2'0) rubricar os livros da companhia;
21), visitar, quando julgar conveniente, as praças em tratamento na enfermaria;
'
22) arranchar e desarranchar as praças, pelo modo que
entender mais conveniente.
·1 ,
Paragrapho unico. O commandante será substituído, em
seus im.:;:edimentos, pelo fiscal.
Do fiscal

Art.· 63. O tenente-fiscal é responsavel, perante o commandante, por todo o serviço que lhe couber.
'Art. 64. Ao fiscal incumbe:
i) ter completo conhecimento da instruccão pratica da
arma, do regulamento da companhia, e do systema de escripturação nella adoptado;
2) observar e fazer cumprir, com exactidão e pontualidade, as ordens geraes e instrucções relativas ao ·serviço
da companhia, participando, immediatamente, ao comman·
dante, as faltas ei1contradas;
3) conferir as folhas e relações de vencimentos, os mappas
·
e as escalas;
4) mandar organizar e assignar a escala do serviço e alteração dos .officiaes e das praçaa;
5) inspeccionar, assiduamente, as dependencias do quartel
especialmente o rancho e o alojamento, bem como as estaçõe~
e os postos po!itciaes, afim Ide verificllJr si os differentes
serviços são feitos CO!fl. a devidll: regularidade;
6~ e~cal~~;r os offiCI3:es precisos para o serviço;
7) fiscahzar o serviço das rondas, patrulhas e guardas·
8) responder pela pontualidade das formaturas geraes d~
co~pan~ia e pela., exec"';lcão _geral de toçlos · os serviços, que
serao feitos sob a sua direcçao, quando não estiver presente o
commandante.
9) não permittir que entrem·, para·· as arrecadações, generos, forragens e ferragens qu~ pão sejam de bOa qualidade.;
P~er
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10) ::erificar, nas arrecadações, o estado dos ~ener~s, forragens e ferragens que tiverem passado para outra qumzena;
11) ter a seu cargo uma grade para abonar o numero de
etapa. das praças, e outra para o de forragens dos ani~aes, de
conformidade com as alterações publicadas em boletim;
12) inspeccionar os destacamentos, antes de marcharem, e
assistir ás paradas das guardas e as formaturas de outras
forças que tenham de sair do quartel;
13) apresentar o l1oletim diario, a'l commandante, antes
de publicado, não podendo 'alterai-o sem ordem da mesma autoridade·1
·
14 ) verificar o motivo do estrago ou extravio de artigos
pcrtencent 'S á f'.OIIIpanhia e informar ao commandant~ para
tomar as providencias que se tornarem precisas;
15) assignar e apresentar ao commandante o mappa
diario da companhia;
16) fiscalizar, ficando por isso responsavel, o asseio, a
uniformidade e postura militar dos officiaes e das praças;
17) escalar o pessoal para o serviço da companhia;
18) ter sob sua guarda o archivamento dos moveis e
utensílios da sala das ordens c velar pela sua conservaçã{);
19) não permittir que os corneteiros alterem os toques
estabelecidos nas respPctivas ordenanças.

Dos subalternos
· Art. 65. 'Aos subalternos incumbe:
1) auxiliar a manutenção da disciplina, a instrucção e
ordem da companhia, segundo as recommendações do respectivo commandante;
.
2) conhecer bem a instrucção da arma de infantaria, estar
a par da legislacão em vigor, do systema de escripturacão e do
serviço de policiamento, assim como de todas as ordens da
companhia;
.
3) assistir ao pagamento dos vencimentos das praças de
prct da companhia.
·Paragrapho unico. Ao subalterno mais antigo compete substituir o fiscal, em seus impedimentos.
·
·

Do medico
~<\rt. 66. O medico da companhia será contratado pelo
prefeito.
Art. 67. Ao medico cumpre observar todas as ordens ge~
raes. e instrucções referentes ao serviço sanitario e as do commandante, na parte disciplinar e administrativa.
Art. 68. Incumbe, mais, ao medico :
1) comparecer, das 9 'ás i 1 horas, ao respectivo quartel,
para examinar as praças que lhe forem apresentadas, declaTando, no livro competente, os nomes e as graduações bem
assim as molestias de que se acharem affectadas, quando forem de facil diagnostico, declaração que tambem consignará
nas baixas, as .quaes assignará;
·
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'
2) visitar, na mesma occasiáo, as prisões e putras dependencias do quartel, mencionando, no respectivo livro, o estado
em que as encontrar e as medidas que, em bem da hygiene, lhe
pareçam convenientes;
3) acudir, promptamente, ao chamado de qualquer official
ou praça que necessite de soccorros medii}OS, quer para si, quer:
para pessOa de sua família;
4) fazer parte da commissão encarregada -de examinar a
qualidade e a quantidade dos generos alimentícios, que entrarem para-a arrecadação;
·
5) examinar, todos os dias, as refeiç.ões destinadas á·s
praças, dando parte dos defeitos que eOJOOntrar no seu preparo;
6) inspeccionar os indivíduos que desejarem alistamento,
as praças que requererem engajamento, e os officiaes que
derem parte de doente;
7) mencionar, no livro de visita, os nomes dos offic_i,aes e
das praças que, extraordinariamente, baixarem ao hospital;
8) conservar-se no quartel nas occasiões de promptidão;
9) vaccinar contra a varíola todos os indivíduos que se
alistarem, e proceder, uma vez por anno, á revaccinação anti-varriolosa; .
. 10) visitar, nos dias designados pelo commandante, as estações e os postos policiaes guarnecidos por pessoal da companhia, aconselhando as medidas hygienicas que julgar necessarias e solicitando as que dependerem de outra autoridade;
H) attender, por occasião da visita diaria, as consultas
medicas que lhe forem feitas pelos officiaes e pelas praças
e suas familias;
·
12) deixar dito em sua residencia, quando sair, o logar
para onde fôr, afiin de ser facilmente encontrado em casos
extraordinarios;
13) dirigir a enfermaria, tendo a seu cargo todo ·o material nella existente.
Do primei1·o sargento archivista.

:Art. 69. Ao primeiro sargento archivista incumbe:
i) fazer expedir toda a col.'>respondencia da companhia,
guardando o necessario sig,illo;
2) esmerar-se para que seja feito em dia, com escrupuloso
cuidado c de aecôrdo com os modelos em vigor, toda a escripturação da companhia;
,
3) organizar o archivo da companhia, velando pela sua
guarda e bOa conservação, bem como pelo asseio dos moveis
c utensilios nelle depositados;
4) prestar todos os esclareeimentos que o fiscal exigir,
e forem relativos ás suas attribui(;ões;
5) não consentir em que sejam retirados documentos ou
livro!\ da secretaria, sem ordem do commandante e recibo de
quem os pedir, tendo o cuidado de examinai-os_, quando restituídos, e dando parte ao commandante,· no caso de :verificar.
.estragos;
6) apresentar ao commandante, logo que este chegue á'
secretaria, toda a correspoudencia que, em sua ausencia, houve~
recebido;
·
,
7) exi_gir de todos os officia~· inferior~s max~a ~ºr.
r!)cção e ftel cu:lllprim~nto !lO!! a~uª ~~Y.Ql'~.i ,
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8) vigmr, com actividade, a conducía individual, habilitações c defeitos de todas as praças, especialmente dos inferiores·
conservar em seu poder a escala geral do serviço da
companhia;
110) fazer chegar á fórma e passar revista a todos os destacamentos, guardas e patrulhas, antes de seguirem a seu destino;
11) orga-nizar, de accôrdo com os respectivos mo!felos,
os mappas, as relações e os demais papeis da companhia;
12) prender .qualquer praça que encontrar em falta, dando
logo parte ao fiscal, ou a um subalterno, na ausencia daquelle.

!ll

Dos 2• c 3• sa1'gentos.
Al't. '70. Aos :2• c 3" sargentos incumbe:
1) auxiliar, na instrucção e disciplina, o subalterno commandll.lltc do seu pelotão;
2) auxiliar o 1• sargento, na parLe relativa 'á escripturação
da companhia;
3) copia-r o boletim, quando for csealado, c lei-o ás praças,
formadas no alojamento;
4) assignar os pernoites e vales do rancho e da forragem,
bem como o inventario das praças baixadas á enfermaria •.

Dos cabos e anspeçadas.
Art. 'i l. Nu serviço de pa.Ll'Ulhas, guardas, dia á companhia e em quaesquer outros serviços de que forem incumbidos,
devem estes graduados velar para que ós soldados cumpram
as suas obrigações, ministrando-ll~es as instrucções necessarias.

Dos soldados
Art. 'i2. Ao soldado incumbe:
1) estar sempre prompto e á hora, no Jogar que lhe fôr
detenrninado;
2) zelar o armamento, equipamento, fardamento e tudo
quanto estiver a seu cargo;
3) Ja-zer a devida continencia aos seus superiores;
4) evitat· discussões com seus camaradas ou com civis;
5) não jogar a dinheiro, no quartel ou fóra delle;
6) não vender Ol! empenhar peças de seus uniformes;
7) não sair á rua. desuniformisado;
8) satisfazer, pontualmente, os debitos que contra h ir.
CAPITULO XV
DO SERVIÇO INTERNO DO QUARTEL

:Art. 73. O toque de alvorada será feito ás 5 horas, por
todos os corneteiros, que se reunirão um quarto de hora antes,
em Jogar determinado.
.
Art. 7 4. O horario, o programma e a frequei:wia da escola
de instruccão pratica e profissional serão regulados pelo commandante.
·
·
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í\rt. 75. As refeições das pra.ças arranchadas serão distribuídas: no verão, o almoço ás 9 e o jantar ás 15 % horas;
no inverno, o almoço ás 8 1/z, o jantar ás 15, e a ceia ás 18
horas.
Art. 76. O horario das ref.eições póde ser alterado pelo
commandante, conforme as exigencias do serviço.
Art. 77. Ao toque de ava-nçar para o rancho, as praças
marcharão formadas e uniformisadas, sendo conduzidas pelo
cabo de dia.
Art. 78. Depois do almoço, o fiscal mandará fazer os toques para a parada diaria, devendo executar o de avança.r, ás
10 horas no inverno e ás 10 % no 'Vei'ão.
Art. 79. O pagamento ás praças será feito pelo commandante ou pelo official por elle designado.
Art. 80. Para o serviço da. companhia serão escalad.:~.~.
diariamente, um inferior, um cabo e tres plantões, e tambem a
guarda do quartel e o seu commandante.
Do interior íle âia

Art. 81. Ao inferior de dia incumbe:
1) apresentar-se ao commandante e ao fiscal, quando càegarem ao quartel;
2) não se afastar do quartel, sob pretexto algum;
3) inspeccionar as prisões e demais dependencias do quartel, exigindo em todas a maior ordem e asseio;
-1) entregar os presos ao seu substituto;
5) rondar, durante a noite, as sentinellas do quartel;
6) assistir ás refeições das praça.s arranchadas no quartel,
verificando si a comida está bem preparada e de accôrdo com
a respectiva tabella, bem assim á distribuição das rações aos
presos das cellulas;
7) examinar as refeições que tiverem de ser enviadas ás
praças em serviço fóra do quartel, providenciando, promptamentfl, sobre qualquer irregula-ridade que observar;
8) mandar fazer os toques r-egulamentares com pontualidade, providenciando para que se realizem ás horas fixadas a
instrucção de recrutas e o ensaio de corneteiros e tambores;
9) inspeccionar o serviço de illuminação do quartel;
10) assistir á revista medica, á qual fará comparecer todas
as praças doentes;
11) a-companhar o commandante e o fiscal, sempre que
estes percorrerem o quartel;
12) não consentir que as praças recQ}hidas ás celhilas
conduzam instrumento com que possam damnificar a prisão;
13) conservar comsigo as chaves das cellulas;
{1>4) entregar ao fiscal, uma· hora. depois de substituído,
a parte da-s occurrencias havidas no serviço e mencionar os
nomes das praças que estiverem faltando ao quartel, e desde
quando;
15) entregar, ao seu successor, a 2• via da parte diaria;
16) juntar á parte diaria o mappa dos generos recebidos
da arrecadação para as praças arraPchadas -e uma relação dos
moveis e utensílios existentes nó. estado-ma-ior e no corpo da
guarda, roteiro da mesma, relação dos presos, pernoites, e as
altas remettidas pela enfermaria.
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Do commanâante da guarda do quartel.

Art. 82. O commandante da guarda do quartel será um
cabo, que della ficará insepara.vel, assim como as praças que a
compuzerem.
Art. 83. Incumbe ao commandante da guarda do quartel:
1) tomar .conhecimento de todas as ordens existentes na
guarda e dar aos seus commandados as explicações necessarias
para a sua bôa execução;
2) examinar; cuidadosamente, por occasião de tomar posso
da guarda, os moveis, utensilios e a munição;
3) conservar formada. a guarda, emquanto se renderem as
sentinellas, tanto de dia como de noite;
4) não consentir que praça alguma saia da guarda., sinão
a serviço;
5) reoober do seu antecessor, em presença do inspector de
dia, e á vista da relação respectiva, todos os presos que estiverem no quartel;
6) não recolher preso algum, nem soltal-o, sem conhecimento do inferior de dia, fazendo depois a competente nota na
sua relação;
7) escripturar, de conformidade com os modelos respectivos, os livros de registro do roteiro do serviço e o da carga
e descarga dos artigos pertencentes á guarda;
8) conservar em seu poder as chaves do xadrez.
Dos cabos de dia e plantões.

'Art. 84. A companhia escalará, diariamente, um anspeçada e tres soldados para o serviço de dia e plantões dos respectivos alojamentos.
Art. 85. Ao cabo de dia incumbe manter asseiado o alojamento daR praças, conservando-se uniformisado no recinto
da companhia, para attender a qualquer ordem.
Paragra.pho unico. Incumbe-lhe, mais, apresentar á revista medica as praças que Re acharem doentes, e, ás horas
apropriadas, os soldados que frequentarem a instrucção.
Art. 86. Os plantões serão collocados ás portas do a.Io.iamento, munidos de um apito, para darem signal quando approximar-se algum official ou occorrcr qualquer facto nas
immediações do quartel.
Art.. 87. Ao plantão incumbe:
1) zelar pelo asseio do alojamento;
2) revistar os objectos que os seus camaradas pretenderem
retirar do alojamento, quando suspeitar que •não lhes per~oom;

1

3) não permittir que as praças toquem nos objectos dos
que estiverem ausentes;
r
4) Não permittir jogo na companhia.
Das re?Jistas diarias.

:Art. 87. Haverá uma. revista do recolher, ás 22 horas,
passada pelo inferior do dia.
Paragrapho unico. Quando a companhia estiver de promptidão, a revista será passada POr um official design!\dO pelo
fiscal,
·
· · ·
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OAPITULO 'XVI
SERVIÇO

EXTE~

Art. 88. A companhia fornecerá, diariamente, para o policiamento, o pessoal disponível, além da guarda para os edifícios publicos.
Art. 89. A forca utilisada no policiamento, bem como a
que estiver destacada nas estações e nos po.stos, só poderá ser
reduzida ou elftpregada em outro serviço com autorização do
commandante da companhia.
Art. 90. Quando as autoridades policiaes necessitarem
de forca para serviços extraordinarios, deverão requisital-a
por escripto, ou verbalmente, em casos urgentes, ao commandante da companhia.
Das rondas e patrulhas.
Art. 91. A' praça rondante ou á patrulha incumbe:
1) rondar os postos que lhe forem designados, a passo vagaroso e sempre pelo meio da rua, parando :súmente quando
fôr necessario observar alguma coisa. Em occasião de grande
chuva, poderá tomar o passeio;
2) deter e conduzir, immediatamente, á presença da autoridade policial:
a) as pessôas que encontrar na pratica de qualquer crime
ou em fuga, perseguidas pelo clamor publico, e para esse fim
as seguirá mesmo fóra do posto em que estiver de servioo;
b) as pessôas que encontrar com apparelhos ou instrumentos proprios para roubar;
c) os pronunciados, não afiançados, contra os quaes conste
haver mandado de prisão expedido por juiz competente, -bem
assim os evadidos da prisão;
d) as pràcas da corporacão que encontrar promovendo
desordem ou embriagadas;
e) os que, a cavallo ou com vehiculos de que sejam conductores, derem causa a algum sinistro nas ruas ou praças
publicas;
·
~
f) os que trouxerem comsigo armas prohibidas, sem licença da autoridade policial:
g) os que, em Jogares publicos, forem encontrados na pratica de jogos prohibidos;
h) os que perturbarem o socego publico com alteroacões,
rixas, vozerias ou gritos e não attenderem ás admoestações que
lhes forem feitas;
i) os que, depois das 22 horas, conduzirem volumes suspeitOs, bahús, moveis, etc., e não explicarem a procedencia
dos mesmos;
i) os vadios, turbulentos, bebedos por habito e prostitutas
que offenderem o decoro e perturbarem o socego publico;
/c) os que forem encontrados com as yestes ensanguenta~as ou com qualquer outro indicio de haverem perpetrado
crtme;
;
3) colligir todos os vestígios dos factos crimifiosos, tendo
cuidaclo em evitar que os delinquentes lancem fóra os objectos
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e instrumentos que possam esclarecer o crime, e verificar, com
assistencia de testemunhas, quando fôr possível, o achado e
a identidade dos mesmos ob.iectos e instrumentos, si, apezar da
vigilancia, forem lançados fóra;
4) participar á autoridade policial:
a) si nas praças, ruas e praias ha animaes mortos ou immundices;
b) si a illuminação publica funcciona regularmente;
c) si na zona que lhe cabe rondar ha algum ajuntamento
illicito ou sociedades suspeitas;
d) si no seu posto de vigilancia algum predio está com
as portas ou janellas, em horas avançadas da noite, abertas e
sem luz, não se achando em casa o respectivo morador, para
ser prevenido;
e) si no posto de ronda transitam pessôas suspeitas, devendo, desde logo, acompanhai-as até o posto immediato, disto
informando o respectivo rondante;
:; ) acudir ao Jogar onde occorrer algum crime e prestar
auxilio a qualquer autoridade, bem como ao official que, no
exercício de suas funcções, encontrar resistencia;
6) acudir, com presteza, aos apitos partidos de outro posto;
7) não desamparar o seu posto sinão nos casos previstos
neste regulamento, ou quando decorrer meia hora, sem que
tenha chegado o seu substituto;
8) permanecer attento, não podendo conversar, fumar,
sentar-se, nem tomar bebidas alcoolicas, durantes as horas de
serviço;
9) evitar que em botequins, tavernas e outras casas de
negocio haja ajuntamentos que perturbem o socego publico,
participando o facto á autoridade competente, si não fôr attendido.
10)' prestar prompto auxilio, sempre que ouvir gritos de
soccOII'ro no interior de alguma casa, e effectuar a prisão do
malfeitor, que será levado á presença da autoridade policial na
estação respectiva;
11) prestar, do mesmo modo, o auxilio que lhe fôr pedido
pelo dono ou inquilino de alguma casa, para evitar qualquer
desordem, ou deter algum criminoso, podendo, neste caso, penetrar na casa e conduzir o delinquente á presença da autoridade;
12)' arrecadar, arrolando-os em presença de testemunhas,
si as houver, todos os obj ectos, dinheiro ou papeis de credito
que encontrar nas ruas e praças, ou que sejam tidos como
roubados ou furtados, entregando-os á respectiva autoridade
policial, ainda que seja conlhecido o pretendido dono;
13) prender e apresentar ao commandante as pracas desta
corporação que se portarem de modo irregular nas ruas, desde
que não se trate de seus superiores, em tal caso, participíirá o
facto ao inferior de dia, afim de que este providencie para
a prisão do culpado;
14) communicar ao commandante da estação ou do posto,
Qualquer enfermidade que a accommetta e inhiba de continuar no seu posto, afim de ser substituída.
Art. 92. As patrulhas darão signal dé· alerta, de quarto
em quarto de hora, apitando, demoradamente, uma só vez, ou
duas quando precisem de soccorro.,
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CAPITULO XVII
TRANSGRESSÕES DA DISCIPI.INA, CASTIGOS E SEUS LIMITES

Art. 93. Ficam sujeitos ao regimen militar os officiaes e
as praças das companhias regionaes, sendo-~hes applicavel a
parte disciplinar do regulamento para o serviço inte11no dos
corpos do Exercito.
Rio de Janeiro, em 25 de maio de 19116. -Carlos Ma-

ximiliano Pereira dos Santos.

N.1

J!Taltella dos vencimentos doa ot!l.oiaes e das praQas das companhias
reg!onaea do Territorlo do Acre
VENCUII!NTOS MENSAES
TOTAL

GRADUAÇÕES
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....
Tenente. . . . .
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3"sargento. . . .

Capitão.

Cabo.

.
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NoTA - Os cabos e soldados terllo direito a nma etapa e os inferiores a duas, fixadas na conformidade deste regulamento.
Rio de Janeiro, em 25 de maio de !9!6.- Carlo1 Maximiliano

Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 12.078-

DE

26

DE

MAIO

DE

1916

..

Supprime um dos loga.res de auxiliar da redacção · do Diario Oflicial

--

O Presidente da Republica _dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferTaa no art. 104, 6", da lei numero 3. 089, de 8 de janeiro do corrente anno, resolv~ supprimir um dos Jogares de auxiliar de redacção do Diario Official,
ficando, assim, reduzido o respectivo quadro a um só auxiliar.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1916, 95" da Indep·endencia
e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

João Pandid Calogeras.
DECRETO N. 12.079-

DE

29

DE

MAio

DE

1916

:Abre ao M.inisterio dia: Justiça e Niegocios Interiores o credito de 9:855$,
suppleme-ntnr á verba 22a da lei n. 2 .924, d'e 5 de j•atneiro de 191 s

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 3 .115, desta data, rosolve abrir ao 1\finisterio da Justiça
e Negocios Interiores o credito de 9:855$, supplementar á
verba 22", do art. 2" da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de
1915, para pagamento de gratificações que competem aos
inspect<>res sanitarios e ao pessoal da guarnição de lanchas
em serviço na visita sanitaria dos navios entrados á noite no
porto do Rio de Janeiro, C()rrespondentes aos mezes de agosto
a. dezembro de 1915.
:
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica..
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos llfaximiliano Pereira dos Santos.
DECRETO N. 12.0810 ·:Altera:

DE

31

DE

MAIO

DE

1916

o regulamento

approvado pelo decreto n·. 6. 947, de 8 Ide maio de rgo8,
na1 parte ref·e:rent·e aos arts. 95, zot e 109

O Presidente da RepubJi.ca dos Estados Unidvs do Brazil;
attendendo ao que lhe expoz 0 ministró' de Estado da Gul}rra.
r.esolve, '!lm vista da conveniencia do serviço publico-, .e
usando da attribuiçã•ó' que lhe confere o art.48, § 1., da Constituição.. alterar o regulamento para execução d.o alistamento
e sorteio mili-tar approvado pelo decreto n. 6. 947, de 8 de
maio de 1908, estabelecendo:
a)' no art. 95, que o funccionament 0 aas Juntas de alistamento passa a ser de 15 de julho a 15 de setembro;
b) IJ16 art. 101-, que a remessa do alistamento á junta
de Tev.isão e sorteio passa a ser f<eita até 25 de setembro;
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c) no art. 109J que a Deunião dessas juntas passa a ser
feita nos mezes de outubro a dezembr6, até o to domingo da
primeira quinz.ena deste mez.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1916, 95° -da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 12.081

-DE

31

DE MAIO DE

1916

Approva as alterações dos estatutos do Baneo do Brazil, feita& em aasembléal
geral extraordinaria de 24 de ma.io de 1916

O !•residente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
r·esolve approvar as alterações. que se seguem: f-eitas pelo
Banco do Brazil em seus estatutos, em assembléa geral extraordinaria de 2i de maio expirante.
O § 4• do art. 5• redija-se. assim: «Descontar htras de
cambio, notas promissorias e outros títulos commerciaés, á
ordem e a prazo não excedente de quatro mezes. garantidos ao
menos por duas firmas de pessoas notoriamente abonadas das
praças do Rio de Janeiro e de suas filiaes ou agencias. Descontar letras ou bilhetes do 1'hesouro F~:Jderal ou estaduaes,
cautelas da Casa da Moeda e letras das Delegacias Fiscaes
pagaveis nesta Capital. Emquanto não funooionar a carteira
de emissão, u prazo de quatro mezes desta alinea poderá ser
elevado a seis a criterio da directoria. Por excepçãn, poderão
ser deswntadas letras de cambio ou notas p~missorias garantidas por duas firmas, sendo apenas uma do Jogar. sempre
que as mesmas forem emittidas contra firmas conceituadas,
sobre mercadorias. ou contra creditas confirmados.
SuhsLitua-se o ar L 1O e seu § i • pelo segu'inte:
«Art.. 1O. A administração do banco será exercida por
um presidente e cinco directores. Serão de nomeação do Governo o presidente e o director incumbido da carteira cambial, que será o substituto daquelle em seus impedimentos
temp,orarios. Os outros cargos serão providos por eleição e
por maioria absoluta de votos em assembléa geral, cabendo
a tres dos eleitos a direcção da carteira commercial e ao
quarto a administração .Jdias agencias e correspondentes d!o
banco. f'endo estas designações resolvidas pela directoria.
§ J.• Os directores eleitos servirã.lo p.or tres annos, procedendo-se nos dous primeiros annos do mandato á eleição
de um e no terceiro a de dous administradores:
Substitua-se o art. 16 pelo que se segue:
~Art.. 16. As resoluções da directoria serão por maioria de votos. cabendo ao presidente, além do seu voto indi.
vidual, o de qualid!lde».
Rió d:e Janeiro, 31 de maio de 1916. 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P .· GOMES,
João Pandiá Caloger_as •!
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DECRETO N. 12.082 -

DE

31 DE MAIO DE 1916

Abre, pelo Ministerlo dia Fazenda, o C1'edito especial de I8:7so$, para pagamento, aos legitimos su.ocessores de Carlos Rheingantz, proveniente de
;juros de ISO apo!i1:es que deixaram de receber nos annos de Igog c :gio
e I o semestre de I g II

O Presidente da Ilepublica dos l~stados Unidos do Brazi!,
á vista da autorização constante do art. i • do decreto Jegis.
!ativo n. 3. 112, de 25 de maio expirante, res.olve abrir, peJo
1\linisterio do Fazenda, o credito especial de 18:750$, para
úccorrer au pagamento devido aos legítimos succes.sores de
CariOE• Guimarães Ilheingantz, oroveniente de juros de 150
apolices da divida publica que deixaram de receber, e corres.
pondcntes aos anno~ de 1909 e 1910 e 1o semestre de 1911.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.083

-DE

31 DE MA!ú DE 1916

Emancipa o nucleo colonial dtatiaya», no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Rcpublica
resolve. de accôrdo com o art.
refere o decreto n. 9. 081. de 3
emancipado o nucleo Coúlonial
de Janeiro.
Rin de Janeiro, 31 de maio
e 28• da Republica.

dos Estados Unidos do Brazil
227 dlo regulamento a que se
de novembro de 1911, declarar
«ltatiaya:., no Estado do Rio
de 1916, 95• da Independencia

WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Jv:sé Rufino Beserra Cavalcanti.

DECRETO N. 12.084-

DE

31 DE

MAIO DE

1916

Emancipa o nrm:leo colonial cVisoondie de Mauá», no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
res.!lve, de accôrdo com o art. 227 dlo regulamento .a que se
refere o decreto n. 9.081, de 3 de novembro de 19H, dec1arar
emancipadlo o nucleo colonial «Visconde de Mauâ:., no Estado
do Rio de Janeiro .
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28° tla Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
J~é

Ru{ino Beserra Cavalcanti.
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DECRETO N. 12.085
Crêa

mais

-DE

31

DE

MAIO

DE

1916

uma brigada dll infantaria de guardas naclon:a~es na comarca da
S. José do Calçado, no ~atadO do ~spirito Santo

O Presidtmte da Republica dós Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431. de i4 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada, na Guarda Nacional da comarca Õ·e S. José do Calcado. no Estado do Espírito Santo,
mais uma brigada de infantaria, com a designação de 53•, a
qual constituir-se-ha de tres batalhões du ·servi co activo, sob
ns. 157, 158 e 159. e de um do da reserva. sob n. 53, que ;se
organizarãk> com os guardas qualificados IWS districtos da:
referida comarca; revogadas as disposições em contrario .•
Rio de Janeiro. 31 de" maio de 1916, 95° da Independencia
•: 28° da Republica.
.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carld,s Maximiliano Pereira dus Santos.

DECRETO N. 1!.!.08fiCrêa

mais

DE

31

DE

MAIO DE 1916

uma brigada dte infantaria: de gUardas nacionales i'a comarca de
Affonso Clall'dio, no ~stado do ~spirito Santo

O Presidente da Republica dos Estados Unidus do Brazil,
para execução do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada, na Guarda 'Nacional da cumarca de Affonso Claudio, nó Estado do Espírito Santo, uma
brigada de infantaria, com a designação de 54•, a qual constituir-se-ha de tr·es batalhões do servi()d activo. sob "os. 160,
161 e 162, e de um do da reserva, sob n. 54, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disppsicões em contrario.
Riv de Janeiro, 31 de maio de t.9t.6, 95° da Ind.ependencia:
e 28° da Republica.
WENCESLAU ·BRAz P. GOMES.
Carlos Ma:ximilianu Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 12.087 Crêa

mais

uma

DE 31 DE MAio DE 1916

brigada de in~taria de guardas nacionaJes .na comarca de
Jahú, no Estado de S. Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
:Artigo unico. Fica creada. na Guarda Nacional da cumarra de Jahú, no Estado de S. Paulo, mais urna brigada de
infantaria, oorn a designaçãO de 192•, a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço activo. sob ns. 574. 575 e 576,
e de um do da reser·va, sob n. 192, que se organizarão com
os guardas qualificados nos districtos da referida· comarca;
revogadas as disposições em contrario.
RrQ de Janeiro, 31 de maio de :1,916, 95" da Independencia
c 28• cta Republica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
Cat·los J.llaximilianv Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.088-

DE

31

DE

MAIO

DE

1916

Autoriza a celebração do contr31Cto para o serviço de navegação costeira
do Estado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante da alinea IX, art. 88, da lei
n. 3. 089, de 8 de janeiro do corrente annu, e attendendo ao
que requereu o Estado da Bahia, decreta:
Artigo uni co. Fica autorizada a celebração do contracto
com o Governo da Bahia para o serviço de navegação costeira
do mesmo Estado, de conformidade com as clausulas que com
este baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da Viação e
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1916, 95• da Independencia e 26" da Republica.
WENCESLAU Bfu\Z P. GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. i2.088, desta data
I
A séde do serviço será na cidade de S.
Bahia.

Salvado~

da
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li

o serviço de navegação a ser contractado nos termos do
decreto n. 12.0881 de 31 de maio de 1916, constará das seguintes linhas e viagens :
1. Linha do norte - Dua's viagens de ida e volta mensaes, entre S. Salvador e Recife, com escalas por Estancia,
Aracajó, Villa Nova, Penedo e Jaraguá (Maceió).
2. Linha do centro - Uma viagem de ida e volta mensal entre S. Salvador e Belmonte, com escalas obrigatorias por
Marahú e Rio das Contas e facultativas por Ilhéos e Cannavieiras.
3. Linha do sul - Duas viagens de ida e volta mensaes
entre S. Salvador e .Mucury, com escalas por Ilhéos, Cannavieíras, Santa Cruz, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Ponta de
Areia, Caravellas e Viço&a.
111
O serviço de que tratam estas clausulas deverá ser executado com os vapores Ilhéos, Porto Seguro, Cannavieiras,
Marahú, .Jequitinhonha. Commandatuba e Guararapes e iniciado dentro do prazo de 15 dias, a contar da data do registro
do contracto pelo Tribunal de Contas.
IV
Fica entendido que, além das viagens determinadas nas
presentes clausulas, para cada uma das linhas da clausula li·
o contractante se obriga a realizar outras em caracter extraordinario, sempre que as exigirem os interesses do commercio
e o movimento dos passageiros.
Além das escalas determinadas para cada linha, poderá,
outrosim, o Governo, de accôrdo com o contractante, a.stabelecer outras, supprimil-as ou substituil-as pelas que mais
convenham aos interesses gera€s, sem onus para os cofres publicos e sem prejuízo na subvenção que for devida ao contractante, na fórma do contracto.
Na linha do norte, comtudo, não poderá ser concedida a
suppreasão de nenhuma escala sem que o contractante continue a observar regularmente pelo menos outra escala no
Estado a que pertencer a que houver sido S'llpprimida.

v
Os planos dos navios que o contractante tiver de construir
partt o serviço do contracto serão sujeitos, préviamente, á
approvação do .Ministerio da Viação e Obras Publicas. Sendo
acceitos os navios, far-se-ha sua incorporação á frota do contractante, de accôrdo com as condições regulamentares vigentes; nessa occasião o contractante apresentará á Inspectoria
Federal de Viação Marítima e Fluvial os documentos comprobatorios do custo dos navios e uma relação dos seus aprestos
e pertences.,
Poder Executivo - 1916- Vol, 11.
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VI
O numero de embarcações ordinarias, de salva-vidas, de
cintas de .salvamento, sobresalentes e aprestos indispensaveis
ao serviço nautico serão fixados de accôrdo com os regulamentos vigentes.

VII
Para evitar a interrupção do serviço de qualquer das linhas, obriga-se o contractante a substituir os vapores que se
tornarem imprestavcis para a navegação ou se perderem em
sinistro por outros que se approximem o mais possível do
typo dos discriminados na clausula III. A substitúição foita
nestes termos só se tornará, porém, effectiva si, a juizo do
inspector federal de Viação Marítima e Fluvial, as novas em-.
barcações satisfizerem as necessidades do serviço. Em caso
con lrario, ficará o contractante obrigado a adquirir, dentro
do prazo maximo de um armo, outros daquelle typo, caducando
o contracto si, dentro desse prazo, não tiver sido feita a substituição.
VIII
Além das vistorias exigidas pela legislação em vigor, ficarão as embarcações do contractante s'Ujeitas ás que forem
julgadas necessarias pelo inspector federal de Viação Marítima
c Fluvial.

IX
Os navios do contractante discriminados na clausula UI
gosarão de regalias e vantagens de paquetes•, de accôrdo com
o rogulamento da marinha mercante e navegação de cabotagem, ficando, porém, sujeitos a esse regulamento e aos da
Inspectoria Federal de Viação Marítima e Fluvial, da Policia,
da Saude, da Alfandega e das capitanias de portos.

Os dias e horas de partida, o tempo de demora em cada
podo de csocala e a duração das viagens serão autorizados pelo
inspector federal de Viação 1\faritima e Fluvial, dentro do
prazo de um mez, a contar da data da assignatura do contracto, e submettidos :'t approvação do ministro da Viação e Obras
Publicas, devendo as respectivas tabellas ser publicadas no
Diario Of{icial federal, dentro do prazo de oito dias da data da
sua approvação e á custa do contractante.

XI
Dentro do prazo de um mez, contado da data do registro
pelo Tribunal de Contas do contracto, submetterá o contractante á approvação do Governo as tarifas de passagens e
fretes que terão de vigorar no serviço contractado, organiza-
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das de modo ·que soffram reducções as approvadas pero Governo e publicadas no Dim·io Official de 20 de outubro
de 190!>.
Os preços de passagens e os fretes approvados nessa conformidade não poderão ser augmentados, sendo as tabellas revistas de dous em dous annos, por accôrdo eutre o Governo e
o contractante.
Vigorarão para os effeitos do contracto as tabellas de
distancias que estavam em vigor para o anterior.
Essas tabellas deverão ser todas publicadas no Diario
O{{icial federal, no prazo de oito dias, a partir da approvação,
á custa do contractante.
XII
O contractante obriga-se a transportar gratuitamente:
1", o inspector, o sub-inspector e os fisoaes da Inspectoria F'ederal de- Viação Marítima e Fluvial, quando viajarem em
serviço;
2", o e'mpregado encarregado do serviço postal;
3", as malas do Correio, nos termos da legislação vi,ente,
fazendo transportal-as de bordo para terra e vice-versa, passando e exigindo recibo;
4", os dinheiros publicos, na fórma da lei em vigor;
5", os objectoe remettidos á Secretaria de Estado da Viacão e Obras Publicas (ou quaesquer re~articões a e lia annexas
e os destinados ás exposições officiaes ou favorecidas pelo
Governo;
6", ns sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins
e csLabelecimtmtos publicos ou ás sociedades de agricultura
auxiliadas pelo Governo.

xm
O contractante obriga-se a conceder, em seus paquetes,
tmnsporte eom abatimt>nto de 50 % sobre os preços da respectiva tabella para a forca publica ou escolta conduzindo
pre&os, e com 30 % para qualquer transporte que tenha de ser
pa~o pelos cofr:es d~t União ou dos Estados, sendo a respectiva
despeza exclusivamente levada á conta dos mesmos cofres.

XIV
O contractante se obriga a apresentar ao fiscal a,iudante
lnsp·cctoria Federal cl'e Viação Maritirria e Fluvial com
stldc em S. Salvador:
a) mensalmente: quadros estatisti<~os minuciosos, conforme modelos organizados pela mesma inspectoria-; do mo.vimento do trafego dos seus vapores, enumerando as qualidades da. carga, o seu peso; volume e frete de importação e
e~ortação. de modo a ser demonstrada com exactidlão
a
renda bruta de cada viagem redonda dos seus Yapores, bem
como a respectiva despeza de custeio (pessoal e material);
b) uma relação pormenorizada do consumo de material
de cada viagem redonda, afim de servir de base ao ,clalculu
do material necessario para o serviço e que tenha de ser
da
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inmortado com os favures aduaneiros das leis orçamentarias
vigentes;
até 15 de março de cada anno·; uma cópia do balanço
do anno anterior, inclusive a conta de lucros e perdas; para
que possa ser conhecida-; de um modo claro e .positivo, ai
renda liquida ou de{icit e a despeza díscriminadia do custeio
do serviço de navegação contractual.

c:

XV
Em retribu4;ão dos serviços contractuaes' constantes da ·
clausula li receberá o ,cuntractante a subvenção annual maxima de duzentos e setenta contos de réis (270 :000$)'; assim
discriminada:
L Linha do norte - 131:588$304 para 22.224 milhas
navegadas nas 24 viagens annuaes;
2. Linha do centro- 31:831$296 para 5.376 milhas na..,
vegadas nas 12 viagens annuaes;
3. Linha do sul - 106:578$ para 18.000 milhas navegadas nas 24 viagens annuaes.
Esta subvenção s~erá paga mensalmente na Delegacia
Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia, mediante
requerimento acompanhado do l'Jttestado de 1;ealiza~ão j(lo
serviço contractual, passado pelo fiscal aJudante da Inspedoria Federal de Viação l\faritima e Fluvial com sédo em
S. Sal vaclor.
O calculo da subvenção, todas as vezes que, por motivo
de força maior devidamente comprovada-; não puder ser
completada qualquer das viagens de ida e volta', será feiW
multiplicando o numero de milhas efí'ectivarnente navegadas
pelo coefficiente 5$921, que representa a subv,enç.ão por
.milha, de accôrdo com a tabella de distancias a que se refere a .clausula XI.
·

XVI
Salvo caso de força maior devidlamente ,comprovada e
reconhecida pelo ministro da Viação c Obras Publicas, ficat·á
o contractante sujeito ás seguintes multas:
1", da quota de subYenção correspondente a cada viagem
rlas linhas de navegação discriminadas na clausula rr., pela
suppressão de qualquer dellas, de accôrdo com o estipulado
na clausula anterior, e mais 50 "I" sobre a rderida quota.,
2"-; de 300$ a 500$; além da perda da subvenção respectiva~ no caso de interrupção da viagem encetada. Si, porém,
a interrupção for devida a caso de força maior~ ·não se verificará a multa, mas o .contractante perceberá apenas a
subv·enção correspondente ao numero de milhas navegadas-,.
calculada de accôrdo com a clausula anterior;
·
3•, de 100$ a 300$, pelo p;eriodo de cada seis horas ex'"'
cedentes á que for marcada para a sabida do vapor;
4"~ de 200$ a 1 :000$·, por infracção de qualquer das clau....
sulas para a qual não haja multa. especial.
As multas serão impostas p.elo inspector federal do
Viacão Marítima. e Fluvial, por proposta do fisool ajudante
em S. Salvador e dos demais funccionarios fiscaes da mesma
inspectoria nos portos servidos .pelo ,contractante, com J:'le...,
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curso ao ministro da Viação e Obras Publicas: e deverão ser
pagas na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado
da Bahia, dentrQ do prazo maximo de 10 dias, a contar da
data da imposição, ou descontadas no primeiro pagamento
'de subvenção que o contractante tenha de receber.
XVII

Em caso de interru•pção total do serviço contractado por
mais de um mez, pagará o contractante uma multa correspondente á metade da renda bruta mensal, calculada pela
média dos !Cincos mezes anteriores, ou, si o Governo preferir, mandará fazer as viagens por sua conta, indemnizando-o
o contractante de todas as despezas e mais 50 "I" das mesmas,
·
como multa.
Na falta de execução do serviço eontractual dentro do
prazo mamado pela clausula III-; ou no caso de muJtas repeti·das por infracções da mesma natureza, dar-:se-á a rescisão do contracto; de pleno direito: por decreto du Governo,
sem dependencia de interpe!laçã.o ou acção judicial. Dada
a rescisão, não poderá o contractante reclamar indemnização
alguma por prejuízos que della lhe possam resultar e ·perderá a caução de que trata a clausula seguinte.
XVIII

Para ,garantia da e~e-cução do contracto; deposttará o
contractante no Thesouro Nacional a importancia de 27:000$,
em moeda corrente ou títulos de divida da União, apresentando o documentv desta caução no acto da assignatura do
contl."acto.
A rescisão ou caducidade do contracto Importará sempre
na perda da referida caução.
XIX

Para as despezas de fiscalização o C'Ontractante entrará:
adeantadamente, pura os cofres da· Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia; com a importancia de
3:000$ ·semestraes dando-se a rescisão do contracoo, de
pleno direito; por decreto do Governo: sem dependencia de interpellação ou acção judicial-, na falta de
cumprimento desta disposicão.
XX

O Govern{) poderá occupar templ(}rariamente todos üu
parte dos paquetes do ,contractante; indemnizando-o da
renda liquida que cüuber a cada uma das embarcações occupadas, avaliada pela média das viagens nos 12 mezes que
precederem a d'ata da occupação. No caso de fretamento de
qualquer dos seus vapore-s para servir de tender aos navios
de guerra-; o preço respectivO será estipulado mediante accôrdo •.
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XXl
Em caso de desintelligencia entre o Governo e <J contraetante sobre a applicacão de qualqlller d'aS presentes clausulas, será a questão resolvida por arbitramento, segundo as
formulas legaes; ficando entendido que o mesmo não poderá
ser instituído para os ca~os de multa, rescisão ou outros claramente resolvidos pelas clausulas contractuaes.

xxn
O contractante se obriga a não vender navio algum sem
autorização prévia do Governo F'ederal-; ficando o contracto
resr.indido no caso de infraocão desta rlawmla, sem dependcncia de interpella<;ão ou acção ,judicial.
XXIII

O eontraetante se obriga a cumprir fielmente todos os
regulamentos que existem ou vierem a existir, referent,es e
app!ir.ayeis ao serviço de navegação contractado c que não
contrariem as presentes clausulas.
XXIV

O contractante se obriga a estabelecer trafego mu~ul.)
com as linha!'! de navegaç5o t)U vias ferreaR que venhlam ter
'a S. Salvador e aos pDrtos de esralnR do seus vapO!I'es. Os
~nccôrdoR promovidos prlo contractantP serão submeWdos á
approvação do ministro da Viar:ão e Obras PubliCias.

XXV
O contracto vigorará pelo prazo de cinco annos, a contar
da data em que for registrado p.elt' Tribunal de Contas, sendo
'QUe sna tranRferencia ou a de sua r•xecucão a qualquer empreza, companhia ou individut} importará. de pleno direito,
em sua rescisão. independente de acção ou interpellação judicial.
XXVI
Estando o contrncto sujeito ao. sello proporcional e não
potie.ndo prefixar o valor exacto sobre o qual deve assentar a deducção do respectivo imposto. o contrarLante o pagará parcelladam'ente sobre as importanrias das subvenções
a que tiver direito: por occasião de serem essas rec·ebid:as na
Delegacia Fisral do Thes(Juro Nacional no Estado da Bahia.1
SP-
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XXVII
A despeza vesultante do ser-viço de que trata a clausula 11
d9 contracto correrá pelo credit,, aberto pelo Governo em
virtude da autorização do art. 88, alínea IX-, § 3•; da. lei
n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, e pelas verbas que forem
votadas para tal fim nas leis orcamentarias dos annos subsequentes,

XXVIII
O Estaoo da Bahia desiste de qualquer diooito ou accão
relativamente ao recebimento das subvenções que lhe cabe'riam, a prevalecer a decisão do Tribunal de Contas de 'l9 de
de:r.embro de 1914, segundo a qual o prazo para a duracão do
colftracto ce·lebrado em virtude do decreto n. 7. 302, de 28
de .ianeiro de 1909, deveria ser contado sómente a partir do
registro do referido contracto pelo mesmo instituto, a 7 de
agosto de 1914.
Rio de .Janeiro, 3i de maio de 1916. - A. Tavares âe
Lyra.

DECRETO N. 12.089-

DE

31

DE MAIO DE

i9i6

Abre ao Ministerio da Viac;lo e Obras Publicas o credito especid de 66o$
parn pagamento dle gratifkac;lo local ao funeelonarlo dos Correios do
Maranh!io, Custodio Gonçalo da Fonsect8

O Presidente dn Republic;t dos Estados Unidos do Brazil.
tJSnndo da autorizaoão constante do decreto legislativo
n. 3. 116, desta data. decreta:
Artigo unico. Fir.a aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas- o credito especial de 660$. dlestinado ao pagamento
da g-ratificação local: ao nr,aticante de 1" classe da ~dminis
tracão dos Correios do ERtado do Maranhão. Custodlio Gon. {:alo da Fonseca. estabelecida pelo art. 43. da lei n. 2.544, de
·4 de janeiro de 1912.
Rio de Janeiro. 31 de maio de i9i6;' 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

AugWSttJ Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 1:2.0!.)0 -

DE

31 DE MAIO DE 1916

Puhlica os depositas de Ha.tificat::ües, .1ctos de adhosão, Reser"Ç'"ns e outras
declara~ões de vn,ria.s Potencias, com· refercncia aos Actos assignados.
~m 5 de .Julho de 1912, na Conferenc.ia Internacional Radio·telegraphica
de Londres

O Presidente da Republica do;; Estados Unidos do Brasil:
Em a.dditamento ao decreto n. 11.480, de 10 de Fevereiro de 19Hí, que promulgou a CoiLvenção Internacional Radio-telegraphica e os respectivos Protocollo Final e Regulamento de serviço, assignados a 5 de Julho de 1912, entre varias
Potencias, na Conferencia de Londres, faz publicas as communicações recebidas do Poreian O{{ice, por intermedio da
J~egação BritanniNt nesta Capital, referentes aos depositas de
Ratifica~.:ões. Actos dê adhesão, lleservas e outr,as declarações de differentes Potencias. com 1·elação aos mesmos Actos
e constantes d1a Relnção gernl desta mesma data. que a este
acompanha, :-~ssignada pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
Rio de Janeiro, 31 de Maio de 191G, !15• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESf,AU BRAZ

P.

GOMES.

Lauro Müller.
Relação a que se refere o decreto n. 12.090, de 31 de Maio
de :1.9:1.6

BELGICA (e Congo Belga) : Depositou a ratificação em
23 de Novembro de 1912;

MONACO: Depositou a ratific,ação em 1 O de Dezembro
de 1912;
EGYPTO: Depositou a ratificaç.ão em 1• d~ Fevereiro
de 1913:
I
DINAMARCA: Depositou a ratificação em :14 de Fevereiro
de 1913;
ESTADOS UNIDOS DA AME RICA: Depositar.am a ratificação em 21 de .Pevereiru de 1913, e fizeram a seguinte
reserva: «Di'sposição alguma do art. 9• do Regulamento il).nnexo á Convenção poderá ser invocada para impedir os Estados Unidos da cxccu\:fíO de suas leis de inspeeção sobre
navios que entrarem ou sahircm de seus portos» (Relação 2ai
de 1 • de Março de i!H 31:
PAJZES-11ATXOR: !)ppositaram a ratific.ação em 20 de
março de 1913, declarando que ella é relativa não só il).O
Reino dos PaizPs-Baixos, maB tamllPm ús Tndias Neerlandezas e á Colonia de Curaçáo, em cujo nome, igualmente, foi
assignada ,a Convenção (Relação 3•,. de 1• de Maio de 1913);
RUSSIA: Depositou a ratificação em 5 de Abril de 1913;
SIÃO: Depositou a ratificação em 30 de Maio de 1913;
GR.~-BRETANHA: Deposit\)U il). ratificação em 2 de Ju...,
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nho dé 1913, declarando qu.e ella é relativa ao Reino Unido:
ao Dominio do .Canadá, ao Commonwealth da Australia,
ao Dominio da Nova-Zelandía, á União Sul-African,a e á
India; e, bem assim. ás seguintes Colonias e PI'{)tector.ados
Britannicos~ em cujo nome·; tambem, foi assignada .a Convenção: Bahama; Barbados; Basutolandia; Protectorado de
Bechuanalandia; Bermuda; Guyana Britannica; HonduraE:•
Britannica; Ceylãú;. Chypre; Protectorado da Africa Oriental; Ilhas Falkland; Fiji; Gambia; Gibraltar; COE:•ta do Ouro,
inclusive Ashanti; Hong-Kong; Jamaica, inclusive as ilhas
TurcaE, e Caicos e as ilhas Caimanes; ilhas Leeward: Antigua,
Montserrat, São Christovão-Nevis, Dominica, ilhas Virgens;
F:stados Malayos: Perak, Selangor, Negri. Sembilan, Pahang;
Malta; Mauricia; Bornéo do Norte; Nigeria do Norte; Rhodesia
do Norte; Protectorado da Nyasalandia; Santa Helena; Seychel!es; Serra Leôa, Protcctorado da Somalilandia; Nigeria
do Sul; Rhodcsia do Sul; Straits Settlements, inclusive as
ilhas Labuan e Cocos, Swazilandia; Trindade e Tobago; Protectorado de Uganda; Wei-Hai-Wei; Possessões e Protectorados Occidentacs do .Pacifico, inclusive a í!h.a Fanning, as
ilhas Gilbert e Ellice e as Ilhas Britannicas Salomon; Ilhas
Windward: Granada, Santa Lucia. São Vicente (Relação 4o
de 1° de Julho de 1913);
ITALIA: Depositou a ratificação em 18 de Junho de
f 913, declarando que e! la cobre as Coloni::ts Italianas de
Erythréa e Somalia (Relação 7", de 2 de Março de 1914);
ALLEMANHA: Depositou a ratificação em 21 de Junho
de 1913. com a annotação feita pela Embaixada Allemã em
Londres; em 6 de Setembro de 1913. de que a ratificação
cabré os Protectorados allemãcs (Relação 6"~ de fo de Dezembro de 1913):
RUMANIA: Depositou a ratific,ação em 27 de Junho
de 1913);
HESPANHA: Depositou a ratificação em 27 de JunhO de
1913. declarando que ella cobre ;~s Colonias Hespanholas
(Relação 8•, de lo de Maio de 1914);
.TAP.~O: Depositou a ratificaç.ão em
16 de .Julho de
1913. declar.ando qúe e !la cobre Chosen. F urmo!la. u Sakhalim Japonez e o territorio arrendado de Kuan-tung (Reta(;ào
8'. de i" de Maio de 1914);
SÃO MARINO: DepOsitou a ratificação em 1o de Agosto
de 1913:
'
SUECIA: Depositou a ratifipação ém 8 de Agosto
de 1913;
NORUEGA: Depositou a ratificaç,ão em 8 de Outubro
de 1913·
·
PORTUGAL: Depositou .a ratificação em 2 de Dezembro
de 1913. com a annotação de que ella cobre as Colonias Por.
tuguezas (Rclaç.ão 8", de 1" de Maio de 1914);
FRANCA: Depositê•H a r.atificaç.ão em i7 de Fevereiro
de HH4, co'm a annotaçãu de que ella cobre a Argelia, a Africa
Occideut.al Francc~:a, a Arrica Equatorial Franceza, a IndoChina-; Madagascar e a Tunisia;
AUSTRJA: Depüsitou a r.atificação em 12 de Març..o
do 1914;
HUNGRIA: DPpositou a ratificação em 12 de Março
de 19U;
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BOSNIA E HERZEGOVINA: Depositaram a ratific~~~Çiio
em t2 de Março de 1914;
CHILE: Depositou a ratifir_.acão êm 16 de Abril de i 9!4;
BULGARIA: Depositou a ratificacão em 27 de Abril
de 1914;
GRECIA: Depositou a ratificação em 24 de Julho

ce

1914;

MARROCOS: Depositou a ratificação em 2 de Novembro

de 1914;

BilASIL: Depositou a ratificação em 18 de Dezembro
de t9U.
ACCESSÕES DECLARADAS

TERRA NOVA: em 2 de Junho de 1913;
PAPUASiiA: na mesma data;
ILHA NORFOLK: na mesma data;
ZANZIR\R:: f>m H rle .Tulho de 1913:
MEXTCO: Pm 6 rle 011tubro df\ 1913, com a seguinte reserva:
« •AR estar:ões mPxiranas acreitam radio-telegrammas
sómentP nos seguintes casos:
a) quando provierem de passageiros ou membros
da tripulação de navios antori?:ados a enviarem t.aes
mensagens pela r.onvencão de Londres e forem dirigidos a pontos da Republica ligados pelo telegrapho ou
pelo telephone com aquellas estações:
b) de pontos da Republica para paRsageiros ou
membro~ da tripulação dos navios acima mencionados;
c) de faes navios para pontos estrangeiros, pa<;sando Pm transito pelas linhas federaes mexicanas;
d) de pontos estrangeiros. nara os naviQs acima
mPncionado~, pa~sando pelas linhas mexicanas P estações da costa.
Nessa r.onformidade. não sPrão rPcPbidos. nem enviados radio-t.elegrammas que. sendo procedentes 'de
pontos PstrangPiros 11 diri'gidos para a Republica, forem
transmitt.idm; por navio>'~ para as estações da costa mexicana: nem serão fCCPhir!as 011 PnViadas mensagens
crue forrm procPdrntPs da Renublirm e se destinarem
fÍ. f.ranRmissão sem fio para pontos esfrangeirOR.
O Governo mexicano resPrva-se o direito de, por
rmquanto, recusar radio-tele.grammas para serem enviadM por mensagriro esper.ial. aos f[uaes se faz referencia na secção 3 do art. 38 do Ref.I'Ulamento rle
servicn annPxo :i mesma Convencão » (:Relação 7", de
2 de IM'arçcO de 1914);
TRIPOLITANTA: Pm 13 de Janeiro de 19f!l:
CYRENAmA: na mesma data;
P.AHAWAK: em 23 de Abril de 1.914;
GUATEMALA: em 10 dP Julho de 1914:
PANAMA: em 14 de Julho de 1.914; ·
COLOMBIA: em 25 de •Agosto de 1914;
NOVA-CALEDONJiA: em 19 de Fevereiro de 1915;
TONGA: em 29 de MAIO de 1915;
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PERú: em 12 de Julho de 1915;
BOLFV:UA: em 13 de üutub.ro de 1915.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, Rió de Janeiro, 31 de Maio de 1916.
Lauro Müller

DECRETO N. 12.091-DE 7 DE JUINHO DE 1916
Crês mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca
da Posse. no Estado de Goyr.z

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo uni,co. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
da Posse, no Estado de Goyaz, mais uma brigada de infantaria,
com a designação de 45•, a qual se constituirá de tres batalhões
do serviço activo, sob ns. 133, 134 e 135 e de um do da
reserva, sob n. 45, que se organizarão com os gaurdas quali-'
ficados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ _P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 112. 092 - DE 7 DE JUNHO DE 1916
Crê a· uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de guardas nacionaes
na comarca de Santa Luzia, no Estado de Goyaz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
deqreta:
Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca de Santa Luzia, no Estado de Goyaz, uma brigada de
infantaria e uma de cavallaria, aquellá ,com a designação de
46•, que se constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob
ns. 136, 137 e 138 e de um do da reserva, sob n. 46, e esta
com a de 14•, que se constituirá de dous regimentos sob ns. 27
e 28, as quaes se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
r,ontrario.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1916, 95• da Independencia
e 28" da Rep'ublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano. Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 12. Ofl3

-DE

7

DE JUNHO DE 1916

Prorog·" até 17 de julho <le 1918 o prazo es~abe].,cido pelo decreto n. 10.943,
d1e 17 d!e junho .de 1914, para conclusão das obras de melhuramentós
no I-lotei das Paineiras, <ltt. F.strada de Ferro do Corcovado, ás quaes
se refere o mesmo decreto

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
attendendo ao que requereu
The Rio de Janeiro Tramway
Light anel Pov;er Company, Limitcd; cessionaria da Estrada
de Ferro do Corcovado, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado até 17 de julho de 1918 o
prazo estabelecido no art. 2" do decreto n. 10.943, de 17 de
junho de 1!11 1, para conclusão das obras de melhoramentos a
serem feitos no Hotel das Paineiras, da Estrada de Ferro do corcovado, ás quaes se refere o mesmo derroto.
Rio de .Janeiro, 7 de junho de 1U1G; 95" da Independencia e
28° da Republica.
\VENCESLAU B!lAZ

P.

GOMES.

Auousto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 1'2. O!H- DE i

DE .Tl!NHO DE

1916

Approv:a as clausulas para a revisão e consolid~ção dos .c:ontnn.ctos cele-brados emtre o Governo rlh União e a Companhia Estrautl de Ferro d.e
Vic1orin. a.

J\'rillfiS,

rpfrrf'n1f'~

a 1inhns (ln vin.~fío ferrea.

O Prc;;ir:lcn L'' da R~'publicn dils Rstad!Js Unidos do Braz i!, nttendcndo ao qnc requereu a Companhia Estrada de
Ferro de Victoria a MinaR, tendo em consideração o que expuz
o ministro rle Estado da Viação c Obras Publicas, c uo.ando da
antorizaçãn r~onstante do art. 8S, n. 3, da lPi n. 3.08!),. rio
8 do janeiro do corrente anno, decreta:
Artigo uni co. Firom approvadas, para a revisão e consolidação dos contractos celebrados entre a União e a Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas, referentes á
viação ferrea. -as clausulas que com este baixam, assignadas
pelo ministro de Estado da Viação e Obras PubliC'as.
Rio de Janeiro, 7 do junho de iMG, !)5° da Jndf'l)cnrlencia
e 28° da Rcpublira.
'VENCESLAU BRAZ

p.

C.OMES.

A uansto Tavares de Lyra.
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Clausulas a que se refere o decreto n. :1.2. 094, desta data
DISPOSIÇõES PRELIMINARES
I

O presente contracto tem por fim rever e consolidar os
contractos referentes a lin.has de viação ferrea que, de accôr.
do com os decretos ns. '1.337, de 1 de fevereiro de 1902, 7.455
e 7. 773, de 8 de julho e 30 de dezembro de 1909, e 10.986.
de 8 de julho de 1911, foram celebrados entre o Governo da
União e a Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas,
passando a concessão das mesmas linhas a ser regulada unicamrmte por este contracto desde a data do seu registro no
Tribunal de Contas, sem o qual não será exequivel.
~ 1 . • Os casos omissos neste contracto serão regidos ·pel':t
legisiação civil e administrativa do Brazil, quer nas relações
da companhia com o Governo, quer nas suas relações com
particulares.
~ 2. o As duvidas c questões que se suscitarem entre o Governo e a companhia sobre a intelligencia e applicação das
elausulas dr~sto eontrado serão, ·na falta de accôrdo, definitivamente decididas. segundo as fórmas legaes, por arbitros,
um dos quaes nomeado pelo Governo, outro pela companhia,
e um terceiro para desempatar, préviarnente escolhido pelos
dous, ou por elles sorteado. na falta de accôrdo, entre do~
outros nomes respectivamente indicados pelas partes. Fica,
porém, entendido que os casos previstos ou resolvidos nas
clauF>ulas seguintes, corno os de multa, rescisão e outros, de
decisão soberana do Govemo, estão excluídos :do disposto .
neste~ paragrapho.
~ 3. o As duvidas .ou questões que se suscitarem, estranhas á int.elligencia das clausulas contractuaes, serão julgadas. de harmonia com a legislação brazileira, pelos tribunaes
hrazileiros.
§ 4. o A companhia, organizada de accôrdo com as leis e
regulamentos em vigor, terá .representante e domicilio legal
no Brazil; e o fóro para todas as questões judiciaes, em que
a mesma seJa autora O"u ré, será o federal.
§ 5." A companhia desiste de toda e qualquer reclamação ou indemnização que p·ossarn ser determinadas por actos
ou factos do Governo anteriores ao presente contmcto.
Il

As linhas ferreas de concessão da companhia que sãQ
objecto do presente contracto cornprehendem:
a) linhas que tcern garantias de juros:
Vi,ctoria a Itabira díJ Matto Dentru, em trafego ae!Lualmente até Cachoeira Escura, no kilornetro 443,162;
Curralinho a Diamantina, em trafego, curn a extensão de
H7."'m,516·..
.
.
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b) linhas sem garantia de jurus:
Barra do rio Santo Antonio a Diamantina:, passando pllr
Guanhães e Serro Frio;
Barra diJ rio Guanhães a Sant'Anna dos Ferros.

Das estradas de ferro com garantia de juros

III
A responsabilidade da União pela garantia de juros annuacs de ü o/o, ouro, de que gosa a companhia em virtude
de seus contractos anteriores fica definitivamente fixada na
quantia correspondente ao capital de 34.272 :662$564, omo,
quo S·J t-om põe uc ;!t). 5 i 2 :li62$564, depositados para a conctrucção da linha de Victoria a Itabira do Matto Dentro;
'!.500 :UOO$, depositados para a de Curralinho a Diamantina.
e 1. 200 :000$, valor fixado dos estudos e trabalhos preparatorios ·realizados na estrada de ferro Peçanha ao Araxá.

A garantia dos juros correspondenLt1s ao capital fixado
na clamula :mterirJr, terminarií, para cada deposito ou paroella do mesmo capital, nas· datas constantes da terctiira columna do seguinte quadro, e pur esta fórma se extinguirá
gradualmente a referida garantia:
t.ll'IIIA DE VIGTORIA A ITABIRA

Datas dos depositos
i de fevel'eiro de t 903 ..•
5 de mat·ço de 1903 ..•.•
H de maio de 1.905 .......
18 de de janeiro de 1906 .•
5 de novcmhro de 1906 .•
:1.8 de agosto de 1. 909 ....•
27 de outubro de 1910 •..•
5 de dezembro de i 910••
i de junho de i9l4 .•..•.

Extincç:l.o da garantia.
H.éis, ouro
1.949:9995887 .í, de fevereiro de i 933
4.367:677SH9 5 de março de i 933
t.354:9858558 i~ de maio de t935
3.000:0008000 i8 de janeiro de 1936
6.000:000$000 5 de novembro de i 936
.{. 000: ooosooo t 8 de agosto de 1939
!, • 500: ooosooo 27 de outubro do i9q,o
3.000:0008000 5 de dezembro de 1940
i.400:000SOOO i de junho de f9U

28.572:662S56i
LINHA DE CURRALINHO A DIAMA!(TINA

Datas dos rlepositos
3 do novernbro de 1909 ..
23 de abril de :t<JtO ......

Réis, ouro
3.000:0008000
1.500:0008000

Extincção da garantia
3 de novembro de 1.939
23 de abiil de 19i0

t..5oo:ooo8ooo
t.INIIA DE PEÇANHA AO ARAXÁ

Valor dos estudos e trabalhos referidos na
clausula m•........

Rtis, ouro

Extincçilo da garantia

t.200:000SOOO

1 de fevereiro de i932
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v
A. garantia d€1 juros far-se-ha. effectiva, livre de quaesquer Impustos, em semestres vencidos nos dias 30 de junho
e 31 de dezembro d_e cada anno, çontinu~ndo elles a ser pagos dentro do terceu·o mez depOis de fmdo o semestre · em
presença dos balanços de liquidação da receita e despesa do
custeio das estradas, exhibidUs pela companhia e devidamente
examinados pelos agentes do Governo.
§ t.o A companhi·a fica obrigada a prestar contas da receita e desp.esa das estradas em trafego sujeitos a este regimen, em relação a ·Cada semestre, dentro dos tres primeiros mezes do sementre seguinte, de conformidade com o estabelecido nas clausulas XL e seguintes destt' contracto, mas
a liquidação das contas será annual.
§ 2. As conf.as serão tomadas discriminadamente para
cada estrada; mas, em ordem a ser feita a liqu(dação annual
~a· responsabilidade ~ffectiva do Governõ pela
gara~tia de
JUros, comparar-se-hao os saldos totaes dellas com a Importancia dos juros dos depositas ou parcellas de capital cujas
garant,ias ainda não estiverem extinctas, na fórma da clausula IV.
0

VI
Logo tjUe iJs dividendos da companhia, etdculados em raa H. 000:000$, ouriJ, que actualmentE' constituem o seu
capital.-acções, excederem a 8 o/o, sejam ou não distribuídos
taes dividendos, o excedente da renda liquida das estradas
será partilhado, por igual, entre· a companhia e o Governo,
até que este seja reembolsado da quantia total que houver
pago a titulo da garantia de juros de 1 que trata a clausula
};JÇfto

111.

VII
A companhia fica obrigada a concluir no prazo de cinco
armos a construccãu da linha até Itabira do Matto Deit-tro, com melhores condicões technicas que as da parte já
em trafegu até Cachoeira Escura, devendo entregar ao trafego o mínimo de trinta kilometros em cada um dos primeirü;:; quatro annos.
Paragrapho unico. O prazo a que se refere esta clausula fica interrompido emquanto dúrar a actual Cll'ise financPira; cessada que seja esta, a juizo do Governo, estet;
com antecedencia nunca inftTior a seis mezes, dará conhecimento á companhia do dia em que os ditos prazos começarão a correr.
VIII
(5)

A concessão caducará rie pleno direito em relação aos
trechos da linha do Cachoeira Escura a Itabira que, no fim
do prazo fixado na clausula VII, se não acharem inteiramente
· cons-truidos e entregues ao trafego publico.
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§ 1." A caducidade da concessão, nod te:L'mos da presente
clausula, será declarada por acto do Governo, independentemente de interpellação ou accão judicial, c não abrangerú os trechos da mesma linha que se acharem eonstruidos
no fnn do dito prazo, couservando a c-ompanhia, pelo tempo
da concessão, além dos trechos em trafego, a propriedade das
obras executadas nos trechos não inaugurados, ,;;endo, porém,
faoultado ao Govm·uo desapropriar essas obras, quando o julgar conveniente.
§ 2." Operada a caducidade, nos termos desta clausula,
a companhia recolherú semestralmente ao Thesouro Nacional
25 ~~ da receita bruta ck todas as suas linhas em trafego que
exceder dn receita média kilometrica de 6:000$ ouro, até conillleto reembolso das sommas despendidas pelo Governo desde
o dia 1 de Janeiro de UHG até 1 de junho de 1944 (extincçãu
da garantia de juros, clausula IV), com q pagamento dos juros
do capital correspondente aos ditus tl'echos não construidos e
entregues 'ao trafego pubiico, sem prejuízo do disposto na
clausula YI deste con tracto.
§ 3." O capital referido no paragrapho anterior será igual
á diffcrenc.:a entre 6.085:171$329, ouro, e a importancia, até
o maximo de .37:000$, ouro, por kilometro, do custo, devidan~cnto verificado, dus trechos da linha de Cachoeira Escura a
Itabira que tiverem sido inteiramente construidos e entregues
ao trafego publico dentro do prazo marcado na clausula VII.
§ 4." A conversão da renda bruta das estradas em mil
réis, o.uro, para os cff.eitos do § 2" de&ta clausula, será feita
iiemestralmente, nas respectivas tomadas de contas, ao cambio
médio do srmestre, eerlifieado pela Camara Syndical dos Corretores do fiio de Janeiro.
§ 5." No calculo da rec.eita média kilometrica a que se
rofrre o dito § 2•, o divisor será sempre a extensão média em
trafego no respectivo semestre.
§ 6." A companhia ficará .eonslituida em móra-, ipso jw·e,
e por isso obrigada ao pagamento de 9 % ao anno, si não recolher ao Thesouro Nacional, dentro de dez dias das respectivas tomadas de contas, as quotas mencionadas no § 2• desta
clausula, que poderão ser descontadas da prime-ira prestação
da garantia de juros que houver de ser paga á companhia.

Melhoramento da linha de Victoria a ltahira e sua
electrificação

IX
A companhia se ol>riga:
a) a executar as modificações indispensaveis no traçado
de sua estrada de Victoria a Itabira do Matto Dentro, assim
na parte em trafego como na con;;truida c a construir, de
modo a melhorar as condit_:ões techriicas para reduzir o custo
do transporte· ao maximo de oito (8) réis por tonelada-kilometro· b) a estabelecer a tracção electrica em toda a dita linha;
c) a apparelhar a linha com todo o material rodante necessario para executar um transporte médio annual de tres
milhões de toneladas.~
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§ 1. Para a execução dos melhoramentos a que se referem
as alineas .a, b e c desta clausula, fica marcado o prazo de tres
annos, a contar do f.flrmo do que foi fixacio na clausula VII
para a conclusão da construcção da linha de Victoria a
Itabira.
§ 2. O producto do transporte de minerio de ferro será
destinado a remunerar, até o limite do juro annual de 6 %,
e amortizar, na razão de 1 % ao anno, o capital que, na fórma
deste coníracto, for reconhecido pelo Governo como empregado
nos melhoramentos de que trata esta clausula, levados a
effeito com o fim de facilitar o mesmo trans'Porte.
§ 3. A importancia que restar do alludido producto, depois de ·deduzidas a remuneração e amortização referidas no
paragrapho precedente, serú incluida na renda geral da estrada
de Victoria a rtabira, para os demais fins do eontracto. Para
estes fins, porém, desde que es•teja amortizado todo o capital
de que trata o mesmo paragrapho, o producto total do transporte do minerio será incluído na dita renda geral, sem
nenhuma deducção.
0

0

0

Das estradas sem garantia de juros

X
A companhia obriga-se a construir e entregar ao trafego
publico, inde·pendente de qualquer accrescimo de responsabilidade da União (clausula III), a& linhas referidas na alinea b
da clausula II (Barra de Santo Antonio a Diamantina, passàndo por Guanhães e Serro Frio, e Barra do Rio Guanhães a
Sant'Anna dos Ferros), correndo exclusivamente, e sem
excepção, por conta da companhia, os juros do capital, assim
como toda& as indemnizações e mais despezas exigidas pela
dita construcção.
§ 1.• Para a construcção c abertura ao trafego publico da
extensão total das linhas referidas nesta clausula, fica marcado o prazo de quinze (15) annos, a contar da terminação da
actual crise financeira, a juizo do Governo.
§ 2.• Si, no prazo fixado no· paragrapho anterior, não estiverem as ditas linhas construídas e entregues ao trafego publico, a concessão caducará de pleno direito em relação ás extensões das mesmas linhas ainda não entregues ao trafego publico; sendo applicado aos trechos concluídos e não inaugurados o que dispõe o § 1° da clausula VIII, de accôrdo com o
qual se fará tambem a declaração da caducidade.
Disposições communs a todas as estradas

i

XI
A companhia gosa, em relação a todas as estradas de sua
concessão enumeradas na clausula II do presente contracto,
dos seguintes favores:
1o, privilegio para a construcção, uso ·e goso das referidas
estradas pelo prazo de sessenta (60) annos, a contar de 1 de
fevereiro de 1902;
·
·
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2", direito de desapropriar, na fórma da tegislaçã.o em
vigOJ', os terrenos, 'preuios e bernfeitorias, do domínio particular, que forem precisos para o leito das estradas, estações:
armaz·ens e outras dependencias especifio.adas nos estudos definitivos;
3", cessão gratuita, ele conformiuauc com o rlecreto
n. 1. 882, de 28 de novembro de 1890, dos terrenos devolutas
e nacionaes, c bem assim dos comprehendiuos nas sesmarias
e posses: tesalvadas .as indemlllzações que forem de direito, .
em uma zona maxima de 20 kilometros para c.ada lado do
eixo das linhas de que se trat.a, comtanto que a área total de
taes terr>enos não exceda a que corresponder á média de 10
kilometros para cada lado da extensão das referidas linhas.
§ i." A companhia devená utilizar esses terrenos dentro
do prazo ue cincoenta (·50) annos, a contar de 28 de novembro
de 1S90, sob pena de perder o direito aos que não tiverem
sido utilizados ao findar aqurlle prazo.
§ 2." A companhia se obriga a delimitar dentro do prazo
de cinco (5) annos, mareado na cl:ctusula VII, para concluir a
cunstrueção da linha de Victoria a Itabira, os terrenos .que
dcver:'t ut.ilizar, de accOrdo co:n esta clausula e o paragrapho
anterior, soh pena de perder o direito á prefercncia para o.<>
que pretender utilizar, depois de decorrido o referido prazo
de cinco (5) a1nnos.
4." Em compensação da isenção de direitos aduaneiros
concedida pela citausula 11, n. 3, do contracto de 1 de fevereiro de Hl02 e que fica de nenhum effeito, a contar da vigencia do presente contracto, a companhia pagará a taxa de
12 o/o ad-valorem sobre todos os materiaes que importar para
serem applicados na construrção de suas linhas e execução
dos m0lhoramcntos refPriclos nas alíneas a. b e c da clausula IX.
·
Paragrapho unico. Cessará o favor desde que se prove
que a companhia alienou por.· qualquer titulo sem que precedesse liecnr:a do minish·o da Viação c Obras Publicas e pagamento dos rcspcetivos direito:<, ob.icctos importados com a
eonccssão da re l'erida taxa, elo 12 o/o. E, além disso, a companhia fica su.icita a recolher nos cofres publicas a importancia dos dil·citos sobrP os ob.iectos c as multas cornminaclas nos
r.·cgulamentos fiscaes.
5. Prel'ereneia, Pm igualdade de condiéões, para lavra
de minas nos tcnenos elo clominio rln. Unifw, situados na wna
privile-giada, sendo eX,JH'esso em contracto especial o numero
de datas ,que o Governo .iulga1· conveniente conceder, bem
como as pondições a r}uc deva. fit~ar sujeita a companhia.
0

Da zona privilegiada

XII
Até i d'e fevereiro de 1962, o Governo não conc-ederá
outras estradas ele ferro dentro llc uma zona de vinte ldlometros para cada lado do eixo das estradas e na mesma dirc-

cofio destas ..
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O Governo reserva-se o direito de conceder outras estradas-; que; tendo o mesmo ponto inicial ou terminal e diTecções diversas, possam approximar-se e até cruzar a linha
concedida, comtahto que, dentro da referida zona, não recebam ,generos ou passageiros.

xm
O Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
concessão de ra.maes para uso particular, partindo das estações ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a
companhia tenha direito a quaiquer indemnização, salvo si
houver augmento eventual de· despesa de conservação.
Todas as obras definitivas ou provisorias, necessarias para
obter, neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem
onus para a companhia..
Da construcção das estradas e do seu .apparelJiamento

XIV
Os trabalhos de construccão só poderão ser encetados
com prúvia autorização do Governo; devendo, para isso, ser
submeLtidos á sua approvação os respectivos projectos, organizados em tripli.eata.
Paragrapho unico. Um dos exemplares dos projootos será
devolvido á companhia, rubricado pelo director geral de viação
da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.

XV
Os projectos a que se refere a clausula antecendente;
constituirão os estudos definitivos; e deverão ser apresentados ao Governo em secções nurica menores de fOO kilometros, estendendo-se de estação a estação projectada, ou de um
ponto obrigado a outro, salvo si este for o terminal de qualquer das linhas ou ramaes concedidos, podendo, entretarnto,
o Governo permitt.ir que seja reduzida, em certos cásos, a extensão daquellas secções.

Os estudos definitivos de ,cada secção constarão dos doeumentos seguintes:
1", planta geral da linha e um perfil longitudinal com
indicação dos pontos obrigados de passatem. O traçado será
indicado por uma linha vermelha e continua sobre a planta
geral, na escala de 1 :4.000, com indicação dos raios de curvatura, e a configuração do terreno representada por meio
de curvas de nível equidistantes de tres metros; e, bem assim,
em uma. zona de oitenta metros, pelo menos, para cada lado,
os campos, mattas, terrenos pedregosos e, sempre que for
possível, as divisas das propriedades particulares, as terras
devolutas e as minas.
·
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Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas,
contadt!ls do ponto de partida da estrada de ferru, a extensão
dos alinhamentos rectos e, bem assim, a origem, a 'extremidade, o desenvolvimento, o raio c ·sentido das curvas. O perfil
longitudinal será na escala de 1 :400 para as alturas e. de
1: L 000 para as distancias horizontaes, mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e t!\S
plataformas dos córtes e aterros; indica'l'á, por meio de tres
linhas horizontaes, traçadas abaixo do plano de comparação:
I, as distancias kilometricas, contadas a partir da origem
da estrada de ferro;
II, a extensão e indicação das rampas e contra-rampas e
'
a extensão dos pa4amares;
UI, a extensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento
e raio Lias curvas;
No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição
das estações, paradas, obras de arte o vias de communicação
transversaes;
•
2°, perfis transversa,es na escala de 1 :200 em numero
sufficicnte para o calculo do movimento de terras;
3", projecto de todas as obras de arte necessarias para o
estabelecimento da estr.ada, suas estações e dependencias e
abastecimento de agua ás locomotivas, incluindo os typos
geraes que forem adoptados;
Estes projectos compor-se-hão de prüúecções, horizontaes
e verticaes e de secções transversà'es e longitudinaes na
escala de 1 :200;
/1.", plantas de todas as propriedades que fôr necessario
adqtürir por mei•ó' de desapropriacão;
5°, relação das pontes, viaductos. pontilhões e lloeiros,
com as principaes dim~nsões, posição na linha!, systema de
construcção e quantidade de obras.;
6°, tabella da quanTidade das excavações nec:essarias para
executar-se o pr<ó'jecto, com indicação da classificação provavel c bem assim das ~istancias médias do transporte;
7", tabella dos almhamentos e dos seus desenvolvinieiltoE=,
raios das curvas, e inclinaçõ.es e extensão das dedividades;
8", cadernetas authenticadas das notas das operações
topographicas, geoó'desicas e astronomicas feitas no terreno;
9°, tabella dos preços compostos e elementares em que
&e basealr o orçamento;
·
10, orçamento da despesa total do estabelecimento da
estracln, dividido nas seguintes classes:
I, estudos definitivos e looação dlll linha;
li, movimento de terras;
IH, obras de arte correntes;
IV, obras de arte especiaes;
V, superstructuraSI das p'6'ntes;
VI, via permanente;
VII, estações e edifício , orçada cada um separadamente';
com os aooessorios necessarios, officinas e abrigos de machina:
e de ~arros;
•
VIII, material rodante, mencionando-se especifioarlamente
o numei'Ó' de locomotivas oe de vehiculos de todas as classes;
IX, telegrapho electrico;
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X, administração, direcção e conducção dos trabaJhos de
construcção;
H, rela,torio geral e memoria descriptfva, nãoó' sómenbe
dos terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mais directamente interessada, sendo nelles
expOIStos, com a possível exactidão8;
a) a estatística da população e da producção;
b) o traf.ego provavel da est:rada;
c) o estado e a fertilidade dos. terrenos atravessados e
~ma aptidão para as diversas culturas;
d) as riquezas florestaes e mineraes;
e) os terrenos devo81utos;
f) 3l possibilidade e conveniencia do estabelecimento ·de
nucJ.etó's coloni.aes;
·
g) os caminhos oonvergentes á estrada de ferro ou os
que convier construir;
h) os pontos mais convenientes para estações.
Paragrapho uni co: Além dos plaonos e mais desenhos de
eara~Ler geral, a que se refere esta clausula, a companhia
submetterá á appi"ó'vação da fiscalização, trinta dias antes do
ini•cio dos respectivos tJrabalhos. os de detalhes necessarios á
construcção dos edifícios e obras de arte da estrada, taes
como: pontes, viaductos, pontilhões, boeiros e tunneis, considerando-se approvados, por omissão, si, .passado aquelle
prazo; a companhia não tiver solução da fisoalizaçã•ó' e sendo
a companhia obrigada~ a executar quaesquer modificações que
ella tenha exigido, sob p.ena de não ser levada á conta do
seu capital a importrmcia das 'Ó'bras executadas sem as ditas
modificações.
XVII
:A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas
auxiliares necessarios para o desenvolvimento dos trens.
§ 1.• A distancia entre as faces internas dos trilhos será
de um metro, augmentada da sobrelargura nas curvas e da
Mlga necessaria para o perfeito rolamento dos vehiculos.
§ 2.• As dimensões do 11erfil transversal serão sujeitas á
approvação do Governo.
§ a.• As va!letas longitudinaes terão as dimensões c
declives necessarios para dar prompto escoamento ás aguas.
§ 4.• A inclinaçãoó' dos taludes dos cortes e aterros será
fixada em vista da altura destes e da natureza do terreno.
XVIII

A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas, procurando-se, em oalda uma dellas. uniformizar
as condições technicas, dle modo a effectuar-se o melhor
~pró'veitamento da força dos motores.
§ f.• Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possível,
sendo o raio mínimo de 100 metros, quando fôr indispensavel
para evit.ar obras de custo emepcional.
§ 2: :As curvas dirigidas em sentido contrario deverão
ser SICPM'adas por uma tangente de ,20 metros pelo menos.
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§ 3. • A declividade maxima será de 2, 5 %, limite quà
só será attingido ,em casos eXJCepcionaes, de modo. porém, que
nunca seja excedido este valor de 2, 5 % na rampa ficticia
obtida pelaJ combinação da declividade e da curvatura.
§ ·4.• Nos tunneis e nas curvas de pequeno raio se evi...
tará o mais possível o emprego de for:tes declividades.
§ 5. o Sobre as grandes pontes e viaductos metallieos,
bem como á entrada desS1318 obras; se pl"&urará não empregar,
curvas de pequeno raio ou as fortes declividades.
§ 6. As rampas, contr!ll-rampas e pa,tamalres serão ligados
por curvas verticaes de raios e destenvolvimento cJó'nvenientes.
Toda rampa · seguida~ de contra~rampa será separada desta
por um patamar de 30 mJeltros pelo menos.
§ 7. As paradas e estações serão situadas sobre porção
de linha em recta e de nivel.
0

0

XIX
A oó'mpanhia executará todas as obras de arte e fará:
todos os trabalhos necessarios para que a estrada nao crie
obstaculo algum ao escoamento das aguas, e para que a
direcção das outras vias de comrnunicação existentes só receba
as modificações indispensaveis, préviamente autorizadas pelo
(Joverno.
§ 1. o Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas
poderão ser superitó'res, inferiores ou. quando absolutamente
não se possam fazer por outro modo, de nível, construindo
porém. a companhia, a expensas suas, ais obras que os mesffiló's cruzamentos tornarem necessarias e ficando tambem :i
flru !largo aR desrwsafl rom os si.gnaes P- guardas que forem
preci~os para as caneellas, durante o dia e a noite. Terá,
nPste easo, a eompanhia o direito de alterar a direcção das
ruas ou eaminhos publieos com o fim de diminuir o seu
numero, precedendo licença do Governo. e, q;uando fôr de
dir.eito. do munitc.ipio, e sem que ptó'ssa perceber qualquer
t.axa pela passagem nos pontos de intersecção.
§ 2. • Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores
r.om as via;; de communicacão ordinaria, o Governo terá o
direito de marcar a altura dos vãos dos viaductos. a largura.
destes e a que deverá haVter entre os parapeitos em relaçãoi
lÍ'l nereflRidades da circulação da via publica que ficar interior. 1
§ 3. o Nos cruzamentos de nível haverá caneellas ou barreiras para vedarem, durante ru passagem dos t!'ens, a circulação da via ordinaria, si esta fôr nas proximidades das
povoações, ou tão fr·equentada que se torne necessaria esta;
precau,ção. a juizo dó' Gov·erno, q:ue poderá tambem exigir.
uma casa de guarda. sempre que o julgaor necessa.rio; e os
trilh1ó's serão collocados sem saliencia nem depressão sobre o
nível da via de communicação que corta,r a: estrada d,e ferro.
de modo a não embaraçarem a cirenlação d.c. quaesquer VC""'
hiculos.
§ 4. o O eixo da estrada de ferrtó' não devcerá fazer com
o da via de com muni cação ordinaria um angulo menor de 45o .,
§ 5.• A compan'hia executará i~ualmente as obras neces ...
sarias á passagem das aguas utili2llidas para abastecimento
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ou para fins industTiaes ou agrícolas, e permitM.rá q;ue, com
id!entiCJó's fins, taes obras se effectuem em qualquer tempo.
desde que dellas não resulte damno á propria estrada.
§ 6. o A estrada não poderá impedi'!' ou embaraçar a
navegação dos rios ou ,canaes, devendo, por isso, as pontes
~u viaductos ter a devida capacidade.

XX
Nos tunneis. assim como nos viaductos inferiores, deverá
haver um intervallo livre, nunca menor de um metro e 50
centímetros, de cadai lado d•ôs trilhos, e no interior dos tunneis. nichos de abr.igo, de distancia em distancia.
Paragrapho unico. As aberturas dos poços de construcção
e ventillação dos tunneis serão guarnecidas de um parapeito
de alveRaria de dous metros de altura, e não poderão ser
feitas nas vias de communicação existentés.

XXI
A estrada de ferro empregará materiaes de noa qualidade na execução de todas as obras e seguirá sempre as prescripções da arte de modo a obter construcções perfeitamente
solidas.
§ 1 . o O systema e as dimensões das fundações das obras
de arte serão fixados por occasião da respectiva execução,
tendo em attencão 'R natureza do terreno e as pressões sup•.
portadas, por accôrdõ entre a companhia e o Governo, sendo
a t>Pfrada obrigada a ministrar os appnreihos e pessoal necessario~ ás sondagens e fincamentv das e~tacas de ensaio, etc.
§ 2. o N"U superstructura das po_nte~, as vigas de madeira
só poderão ser empregadas provisori'amente, devendo ser
substituídas por vigas metallicas lr1go . que o Governo o
exija; e o emprego de ferro fundido eJTI esforco de traeção
não será tülerado.
§ 3. o Antes de entr'flgur<, á circulação. todas as obras de
arte serão experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre ellas, com diversas velocidades, e depois estacionar algumas horas, um trem composto de looomotivas ou, em falta
destas, do carros de mercadorias, quando possível carregados,
corrrndo todas as despesas por conta da companhia.
§ 4.• Si, durante a execução, ou ainda depois da terminação dos trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi
executada conforme as regras da ,arte, poderá o GOverno
exigir da .companhia a sua demolição ou reconstrucção, total
üu parcial, ou f'UzeLa por administração, á c~sta da mesma.
XXII

A companhia construirá todos os edifícios e dependencias
necessari'õs para qne o trafego se eHectue regularmente, e
sem perigo para a seguranro publica.
§ f . o As estações conterão: sala de espera, bilheteria,
acoommodações pam o agente, arma~ens para mercadoria~,
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caixas de agua, latrinas, mictorios, rampas de carregamento e
emlJoarque de animaes. balanças, relogio, lampeões, desvios,
cruzamentõ's, chaves, signaes e cercas.
~ 2. o Os ed.ificios das estações e parodas terão dimensões
correspondentes á ma importancia, mobilias apropri'!ldas, e,
do lado d_a. linha, uma plataforma coberta.. para emlJoarque e
desembarque de passageiros.
~ 3. o O Governo poderá exigir que a companhia faça,
nas estações e paradas, os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoma, do commercio e industrioa.
XXIII

O Governo reserva-se o direito de fazer executar, pela
companhia, ou por conta della, durante o prazo da concessão,
oas alterações e obras novas, cuja necessidade ·a experiencia
haja indicado em relação á seguranea publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.
XXIV

Um anno depois de concluída a eonstrucção de cada estrada, a Mmpanhia entregará ao Governo uma planta. cadastro! de toda essa estrada. bem como uma relaçãQ dos edifícios
P obras de arte e um quadro demonstrativo .do custo da mesma;
e, bem assim, de toda e qual,quer alteração ou acquisição ulterior, ú mrdida que forem sendo feitas.

XXV
O trem rodante compor-sc-ha de locomotivas, alimentadores ( tenders), carros de 1" e 2" classes para passageiros,
carros especiaes para. serviço do Gorreio, vagões de merc:r
daria, inclusive os de gado, lastro, freio, c finalmente, de
carros para rt conclur..:ão de fprr·o, madeit a, etc., indicados
no orçamento a.pprovado.
§ 1." Todo o material set'á construido com os melhoramentos e commodidades que houver o progresso introduzidQ
no serviço de transportes por estradas de ferro, e segundo o
typo que ftlr adoptado, dl' aecôrdo com o Governo, podendo
este prohibir o emprego do material que não preencha estas
condições.
§ 2. ·A companhia devení fornecer o trrm rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que
se dividir a estrada. e que, a. juizo do Governo, deva ser aberta
ao transito publico. Si, nestas SPl~<::ões o trafPgo exigir, a
juizo do Güverno, maior numero de locomotivas, carros de
passageit·os e vagões do ,que JH'Op<n',<\ionalrm'ntr lhes cabiam,
a oompanhia será obrigada, dentro de seis mezes. depois de
reconhecida aquella necessidade, por parte dQ GoverlltO, e
della sciente, a augmentar o numer-o de locomotivas, coarros de
passageiros, vagões e mais material exigido pelo GovernQ.
0
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§ 3. • A oompanhia incorr13rá na multa de 2:000$ a
5:000$ por mez de demora, além dos seis mezes que lhe fo-

rem coneedidos par'oa o augmento do trem rodante referido
no parageapho precedente; e si, passados mais seis mezes, o
dito augmento não tiver sido feito, o Governo fornecerá
aquel!e material por c0nta da companhia, podendo descon.
tar o seu custo das m·est-ações da garantia de jur·ôs.
XXVI
A companhia entregará ao Governo, sem indemnização
alguma, logo que inaugurar o trafego de cada secção de estrada, uma das linhas telegraphicaS' •que é obrigada a construir
em toda a extensão das estradas, responsabilizando-se ella
pela guarda dos fios. postes e app"arelhos electricos pertencentes ao Governo.
Da conservação das estradas e seu material rodante
XXVII
A companhia é obrigada a co~servar com cuidado, du.
rali te todo o tempo da concessão, e a manter em estado de
poderem perfeitamente preencher o seu destino, tanw as
estradas de ferro e suas dependencias, como o material rodante, correndo exclusivamente, e sem excepção, por conta
delhl, todas as indemnizações e despezas motivadas pela referida conservação.
§ L• Verificada a in'observancia desta clausula. a fiscalização marcará prazos razoaveis para a execução dos serviços necessarios em O·rdem a assegurar a boa conservação das
estradas e a regularidade do trafego; e, si a co'mranhia deixar de executar os referidos serviços dentro dos respectivos
prazos. incorrerá em multa. sendo-lhe marcados novos nraws
pela fiscalização.
§ ~.· Decorrido,; os novos prazos, de que trata o paragraplw' pr€cedente. &i a companhia continuar em falta. po.
derá o Governo impôr nova multa até 10:000$. decretar a
<>uspensão da co'ncessãJu ou executar·os ditos servicos nor conta
da companhia. deduzindo o respectivo custo dos primeiro's
juros gar·antidos que houver de pagar. Na falta de garantia
de juros. a renda bruta das estradas reswnderá por este
custo.
Do trafego das estradas
XXVIII
A c·o•mpanhia será obrigada a transportar constantemente c>m .suas estmdas. com cuidado, exactidão, e presteza,
os passageiros e suas ~mgagens. mercadorias. ammaes e valores, que rar:a esse fim lhe forem entregues, mediante os
preços c , condições fixados nas respectivas tari.fas e regulam:mto cos transportes que, propostas pela companhia, forem
approvadas pelo G.overno, resalvado o disposto no § 5• ,da
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clausula seguinte, correndo por c'ó'nta della, exclusivamente,
e Rem excepção, todas as despezas e in.demnizações motivadas
pelo tra~cgu das mesmas estradas.

XXIX
Todo 0 systema ferro-viario da có'mpanhia ficará
sujeito ao nwsmo regimen de tarifas, que serão differenciaes
para todos os traesportes. revistas de tres em tres ann'ó's,
pelo menos, e cu.ios preços não poderão exceder os que, ao
tempcl da revisão, curresponderem aos' transportes pelos
meios ordinarios.
~ L" J,ogo que a renda liquida das estradas, em dou:>
annos consecutivos, exceder a 12 % do capital reconhecido
(cl. XLII), o Governo terá o direito de exigir que sejam reduzidas as tarifas de tra-nsporte, devendo a reducção effeetuar-se principalmente por meio de tarifas differenci-aes
para os grandes percursos e para os generos destinad'o's á
lavoun c :'t exportação.
~ 'l." Além das tarifas geracs de que trata esta clausula,
poderá a companhia adoptar. com prévia approvação do' GovArno, ta rifas especiaes e a preço fixo.
§ :{." A eompanhia. fica obrigada, uma vez executados na
linha de Vintoria a ltabira o's melhoramentos de que trata
a clausula IX, a aJdovvtar para o transporte de minerios," de
r:arvão t· outras .mercadorias, cuja importação ou exportação
o Governo ,julgue conveniente desenvolver, uma tarifa nã'ó'
cxcerlrnte do custo rio transporte. rst.ipulado na alinca a. da
mesma clausula.
§ lt." As tarifas approvadas serão affixadas, ou postas á
disposif:ão do publico, devidamente Impressas, em todas as
estações, devrnrlo ent.rar em vigor rlr.ntro rlos sessen-ta dias
seg-uintes á publicar:.ão úlfficial da sua approvaç.ão, sendo o
primeiro dia da sna Pxrrmção a·nnuncialio com oito dias, pelo
menos, de antecedencia, por meio de aviso.s exp'dstus nas estru~ões e publicados em jornacs de grande cil'culação nas regiõrs servidas pelas cc;tradas.
~ 5." Desde qne. chRgada a- t\poea de revisão das tarifa'!,
não h::un a companhia tomado' a iniciativa da proposta, poderá ;) Governo exigil-a. marcando prazo para a sua apresentação; c. si, d(mtro deste prazo, nfi!o h'(J'uvcr a companhia
f-uhmcairlo o pro,iccto de revisão, o Governo terá 'ó' direito
de mandar applicar provisoriamente as tarifas que julgar
convenientes at:é que comecem a vig'o'rar, na fórma do parap:rapt:o anterior, as qnc forem estabelecidas por accôrdo
enm a comp:mhia.
XXX
A estrada poderá fazer todos 'ó's transportes por pveços
inferim es aos das tarifas apnrovadas, mas de modo geral e
sem 11xcrpçã.o, qtwr em prejuízo, quer em favor de quem
quer qtH' seja.
~ 1." Esta baixa do prcçol'3 so fará eHrct.iva, c'o'm prévio
C'"Onscntimento do Governo, sendo o publico avisado pela
fórma ~'rescripta no § 4• da clausula XXIX.
~ 2." A propú'sta da companhia sobre a reducção dos
preços ronsiderar-se-ha approvada por omissão, si o Governo
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deixar de pronunciar-se a seu respeito dentr'ó' dos 90 dias
seguintes á entrega da respectiva petição á fiscalização.
~ :~.· Si a estrada rebaixar os preços das tarifas. sem
aquelle prévio consenUmeilto, poderá o Governo' tornar a
mesma reducçã<> extensiva a todos os transportes pertencentes á mesma classe da tarifa.
§ · ~ • Os preços assim reduzid'ó's não tornarão, em . caso
algum. a ser elevados. sem autorização .expr~ssa do Governo.
avisando-se . o pubHco pela fórma estabelecida no § 4• da
clausula XXIX.
XXXI
A (;Ompanhia obriga-se a transpmtar em suas estradas:·
§ 1.• Gratuitamente:
a) os colonos e immigrantes. suas bagagens e ferramentas, utensílios e instrumentos aratorios, em seu primeiro estabelecimento e mediante requisição da c'o'mpetente autoridade; Of1 animaP-s reproductores de raças finas importados
pelo Governo Ff'deral ou Estadoal e os ob.iectos destinados a
exposições officiaes;
b) as sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou
pelos Presidentes dos E'l'fados. para serem gratuitamente
distribuídas pelos lavradores;
c) as malas do Correio e seus conductores. o pessoal encarregado pnr parte d'ô Governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo material. bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao Thesouro Federal ou Estadual; E-enrlo os transportes do servico po'stal effe.,tuadr}s em
carros, ou compartimentos, especialmente adaptados para
este fim. quando o Governo o julgar necessari0. ·
§ 2.• Com o abatimf'nto de '50 % sobre os preços da tadfa geral:
a) as autoridades e escoltas policifles e respectiva bagagrm, quando forem em diligencia;
b) munição de guerra e qualquer numei'o de soldados do
Exercito. Guarda Nacional ou da Po·licia, com os seus offiriaes e respectivas bagagens. quando mandados. a serviçu d'd
Governo. a qua,quer Parte da linha, por ordem do mesmo
Governo riu dos PrPsident•es dos Estados ou d'e qu:aesquer
ontrils autoridades para esse fim devidamente autorizadas;
c' todos os gencros de qualquer natureza enviados pelo
Governo Federal ou Estadoal para attfmder aos soccorros
publieos exi~ddos por secca, inundação, peste, guerra. ou
qualqur~r uutra calamidade publica.,
~ 3." Com o ahatimPnto de 15 % sobre a mencionada
tarifa:
toldos os passag-eiros e cargas dos Governos Federal e
cstaduac~. não especificados anterió'rmente;
b) os mat.f'riaPs destinados a obras, feitas por administraçãJo. dos municípios servidos pelas estradas;
c) os matPriaPs f(Ue se dr>~tinarcm :í r.onstrur.cfio c custeio
da::; linhas de simplr>s roncessão (cl. li, alínea bf.
. § !·" A companhia poderá conceder, a .iuizo da sua admimstraçao, transporte gratuito ou a preço reduzido ao pessoal

a'
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das estmdas e suas famílias. bem como aos indigentes, e
em outros casos estabelecidos no regulamento respectivo ap_
provado pelo Governo.
XXXII
Sempre que o Govemo o exigir, em circumstancias extraordinarias, a companhia pot·á ás suas ordens todos os meios
de transporte de que dispuzer.
Paragrapho uni co. O Gúverno, si assim o preferir, poderá uccupar, temporariamente, na wa totalidade ou em
parte,as estradas de ferro. mediante indemnização não superiu:ú média da renda. lit]uida dos pel'iodos correspondente;; no
·quinquPnnio rn·ecPdentP á occupação, ou nos annos anteriores.
caso não haúa ainda deeorrido um quinquennio, ou a média
da renda liquida dos mezes anteriores, t\!lSo não ha.j a ainda
deeorrido um armo ( *) .

XXXIII
Dependerão de apprúvação do Governo os horariOs dos
trens de passageiros e mixtos. cuja vigencia será annunciada
com oit!J dias de antecedencia.
XXXIV
O trafego nfio poder(t s0r intenompido, total ou parcialmente. salvo r:aso rl1• !'orça maior, a .iuizo do Governo; c si
ftlr nor mais dP quiuzr ( !3) dias comPI'utivos, JlOI' motivo .não
justificado, a juizo d\J Governo, poderá este, pelo tempo exeedenf.P, imptJr ú companhia uma multa por dia de interJ'upçfío Í!!ual a trinta. pOI.' c·Pnto (:~n o/c) rla renda bruta que
tiver sido yprificada na nwsma data do anuo antPJ'ÍOr na
P,sfrada ou f.I'Peho dl'sta de trafego intenompido, () restahrlt~t'!W m;!a por ronla. da eompanhia, occnpando, para este
fim, a ml'~rna estrada, na s•Ja totalidade ou em parte.

XXXV
Salvo autorização especial do Gúverno, concedida sempre
a titulo provisorio, não poderá a companhia empregar lenha
como combustível nas estradas.
XXXVI
Não poderá a companhia, por si, agente€·, empregados ou
interpostas J)cssoas, exl~t·ccr cmnmcrcio na zona das estra-das;
sendo esta prohibição extensiva a todos Ot:• seus directo,res,
einpt'P,iteiros, ;;;ub-rmlprl~iteit·os, t.arrfpiros e ll'mJH'Pgados do·
.qualquer denominaçfto ou eategoria.
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Do trafego mutuo

XXXVII
Não poderá a companhia, quando ú Governo o julgar convcnien te. recusar-se a estabelecer:
a) trafego e percurso mutuoE• e tarifas differenciaes reciprocas com as cmprczas de viação ferrea a que fôra applicavel;
b) trafego mutuo com as emprezas de navegação e o Telegrapho Nacional.
§ 1.• A companhia sujeitará á approvação do Governo os
accõrdos para este fim realizadOs com as emprezas . intereE•sadas.
§ .2.• A companhia obriga-se a acceitar como definitiva e
sem recurw a decisão do Governo sobre as questões Que se
suscitarem relativamente ao uso reciproco das suas estradas
de ferro e das que pertencerem a outra empreza; ficando entendido que qualquer accôrdo, entre ellas ajustado, não pre~
Judicará o direito do Governo ao exame das respectivas esti~
pulações e á modificação destas, si as considerar offensivas
ao interesse ]JUblico.
Da fiscalização do Governo

xxxvnr
A fisca-lização das estradas e dos serviços será feita pelo
Governo, por intermedio dos competentes funccionarios, de
conformidade com a respectiva legislação.
§ 1.• O Govemo poderá, a todo tempo, mandar engenheiros de sua .confiança ac.ompanhar os estudos e os trabalhos da
wnstrucção, afim de verificar si são executados .com profi~
eiencia, methodo e precisa actividade.
~ :.?." Os engPnheiros fiscars terão nas estradas os meios
de transporte de CJUf' houverPm mister para o bom exercício
da fiscalização.
§ 3.• A companhia concorrerá annualmente para as des~
pc~a~ da fiscalização de todas as estradas referidas na clausula :.?", alíneas n e /J, deste contracto, com a quantia de
27:000$, que será recolhida ao Thesouro Nacional em prestações semestraes adeantadas até o dia 30 do primeiro me11' do
semestre a que correspondem, respectivamente, súb pena de
ficar a companhia constituída em móra ipso jure c, como tal,
obri-gada aos juros de !) o/o ao anno; ca-bendo ao Governo o dir·eifo de, vencido o semestre e não estando satisfeita a respectiva •quota, descontai-a com os seus juros de .móra da primeira prestação de garantia de juros que houver de ser paga
á companhia. e, na falta desta prestação, cobrar eXJecutiva~
mente a referida quota e seus juros.
XXXIX

A companhia fica obrigada a cumprir a.E• disposições vigentes da regulamento de 26 de abril de 1857. e bem ·assim,
quaesquer outras da mesma natureza, que foram ou vi~em a
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dr•.cedarlas para a seguran~~a c policia das estradas de
ferro e prophylaxia n:os tram:·portes de animaes, uma vez que
as referidas disposições não sejam contrarias ás clausulas do
JH'esuntc contraeto.
Paragrapho uni co. A companhia obriga-se. igualmente:
a) a exhibir·, sempre que lhe forem exigidos, DS livros e
doeumentos, assim da receita e despesa de custeio das estradas c seu movimento, como das despesas a serem levadas á
eonl.a de capital das mesmas estradas;
b) a entregar, até o ultimo dia do segundo mc7. de cada
semestre, á fiEcalização do Governo. um relator·io circumstanciado dl) estado dos trabalhos de construcção e da estatística
tio trafef.W no semestr'~ anlel'ior, a-brangendo as despesas du
{:usteio, convenientemente especificados, e o peso, volume.
natureza c qualidade das mercadorias que hüuver transportado, com declaração das distancias médias por ellas percorridas; f', l~t•ru as~im, da r·eccila de cada uma das estações e
das cstaLisl.icas d" passag·eiros. sundo estes devidamente classificados, podendo o Governo, quando o entender conveniente,
indicar modelo para as informações que a companhia ha de
apresentar-lhe regularmente;
c) a prestar todos os ma.is esclarecimentos ·e iuformaçõe$
que, em relação ao trafego da mesma estrada, lhe forem reclamados pela fiscalização do Governo, ou quaesquer outros
agentes deste, devidamente autorizados.
;;pr

Das tomadas de contas
XL

As tornadas de contas. para os fins do presento contracl.o, sct·ãn foitas sPmestralmcnte, pela fórma estabelecida nas
leis ou instrucções geraes do Gúverno.

XLI
Para os trabalhOõ• de construcção vigorará a tabella de
prer)oS de unidadeR, approvada pPlo Governo; n para o material
importado, ou adquirido no pai7., qur·r pa.ra a construcçãn, quer
para a conservação, melhoramento e trafego das estradas, vigorará o preço das resvectivas facturas.
Paragrapho unico. Nas conversões do Duro em papel e
vice-versa scr:'i adoptado ú cambio ·estabelecido no § 4• da
clausula VIII, desde que o presente contracto entrar em vigor;
ficando, porém, declarado que, em relação ao período anteriDr
áquella data, prevalece o cambio de 27 d. por mil réis, estabelecido na clasula 56 do decreto n. 4. 337, de 1 de fevereiro
de 1902, para as operaçõ-es a que a mesma se refere.
XLII
O capital reconhecido das ·estradas, para os effeitos deste
contracto, ser·á constituído pela somma de todas as despesas
que, devidamente verificadas e approvadae pelo Governo, nus
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termos deste contracto, foram ou vierem a ser pela companhia realizadas com a construcção das estradas, acquisição do
respectivo material fixo, rodante e outros, linhas telegraphicas, eompra de terrenos, indemnizações de bemfeitorias, e bem
assim quaesquer outras feitas antes e depois de começados os
trabalhos de construcção das mesmas estradas até a sua cont:lusão o acceitação definitiva e entrega ao transito publico.
Paragrapho unico. Identicamente será fixado o capital a
ser reconhecido pelo Governo como empregado nos melhoramentos da linha de Victoria a Itabira, aos quaes se referem
as ali'neas a, b e c da clausula IX.
XLIII

Constituem despesas de custeio das estradas todas as que
se fizerem com o trafego, reparos e conservação do material
rodante, offieinas, estações o mais dependencias e bem assim
com o leito e obras de arte das estradas, e com as obras novas
executadas e material rodante e de tracçã.o adquirido com
prévia autorização do Governo.
§ 1.• Continuam em vigor os 1quadros dos empregados da
companhia e as tabellas dos respectjvos vencimentos, approvados pelo Governo; devendo, porém, a companhia submetter
á approvação deste; novos quadros, especificando o pessoal
privativo de cada estrada e o commum a duas ou mais; dependendo, igualmente, de autorização do Governo qualque·r
alteração posterior.
§ 2.• Antes do começo do trafego de qualquer trecho, a
companhia &ubmetterá os quadros de seus empregados e a
, tabella dos respectivos vencimentos á approvação do Governo,
de cuja autorização dependerá igualmente qualquer modificação.
§ 3.' Será considerada como receita ou renda bruta da estrada, a somma de todas as rendas ordinarias, extraordinarias
c eventuaeê, arrecadadas pela companhia; e como saldo ou
renda liq'llida a differença entre a renda bruta e a somma das
despesas de custeio.
§ 4.• A rec·eita será demonstrada com os bilhetes de_ passagem, guias eTrcibos de fretes e, em geral, de quaesquer rendas ordinarias, extraordinarias ou eventuaes. Fica bem entendido que, para os e.ffeitos do ajuste de contas, considerarse-hão arrecadadas ou recebidas as rendas desde que houverem
sido emittidos os bilhetes ou despachadas as cargas consignadas nas vias.
§ 5. A companhia é obrigada a ter pagos em épocas regulares os operarias, assim de suas empreitadas como doE
diff.erentes serviços das linhas em trafego.
0

XLIV

As estradas em trafego, sujeitas ao regimen da garantia
de juros, &erão consideradas uma só para o effeito da tomada
de contas, discriminando-se, porém, nas respectivas actas, o
balanço de cada linha, para os fins estatísticos e outros de
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simpJ,;s caracter administrativo; c constituindo as restàntes
estradas de concessão, á medida que forem sendo entregues ao
transito publico, um grupo distincto para o mesmo effeito.
Para os effeitos do trafego e da administracão, porém,' todas
as estradas referidas constituirão uma unica rêde.
XLV
A receita proveniente dos transportes realizados por mais
do uma r.s•trada sorá discriminada em proporcão das distancias
pci·r·.l'lJTidas l'In .e a da mna de !las; o as desprsas cornmuns a
mais de um grupo, incluídos os veneimcntos do pessoal commum referido no § 1• da clausula XLIII, segundo as regras
approvadas pelo Governo.
Penalidades

XLVI
Além dos casos de caducidade pr-evistos nas clausulas anteriores, fica a companhia sujeita á mesma pena, que será
applicada segundo a fórma prescripta nas referidas clausulas:
1•, quando, depois de encetada a construccão das obras,
se verifique a completa falta de operarias na execução dellas
ou -o emprego dos mesmos em numero tão insufficiente, a juizo
do Governo, que demonstre por parte da companhia desídia ou
proposito do não continuar as ditas obras;
2", no caso de multas repetidas pelo não cumprimento da
mesma ou de differentes obrigações.
XLV TI
Pela inobservancia de qualquer das clausulas precedentes
para a qual não se tenha comminado pena especial, poderá o
Governo impor mutas do 200$ até 1O:000$ c o doltro nas reincidoncias.
XLVIII
A importancia dà garantia de juros ou, na falta della, a
ronda bruta das estradas, responde pelo pagamento das contribuições e multas estipuladas neste contracto, bem ·assim
pelas despesas ·qur, de accôrdo com o mesmo, forem feitas
peio Governo por conta da companhia.
Paragrapho unico. No caso de cobrança sobre a rendà
bruta, será ella feita executivamente.
Da alienação, r·esgate e reversão das estradas

XLIX
A companhia não poderá alienar as estradas, ou parte
dellas, sem prévia autorização do Governo •.
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L
O Governo terá o direito de resgatar as estradas de que
trata este contracto, posteriormente ao dia 1 de junho de
1944, sendo o respectivo preço determinado, na falta de
accôrdo, pelo termo médio da renda liquida do ultimo quinquennio, e tendo-se em consideração a importancia das obras,
material e dependencias no estado em que ao tempo se acharem; não podendo, todavia, o dito preço ser inferior ao ca:pital
garantido, nos termos da clausula IH, si o resgate se effectuar
antes de 1 de fevereiro de 1962.
Si o resgate se effectuar depois de expirado o prazo
do privilegio, em 1 de fevereiro de· 1962, o Governo só pagará
á companhia o valor das obras e material no estado em que ·
se acharem, comtanto que a soomma que tiver de despender não
exceda ao quo se tiver effectivamente empregado na construcção das estradas (c!. XLII) .
§ 1.• A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da divida publica.
§ 2.• A presente clausula só é applicavel nos casos ordinarios. não abrogando o direito 'de desapropriação por utilidade publica, que tem o governo.

LI
As estradas de feno, comprehendendo as estações, officinas, depositas e mais edifícios; dependencias e bemfeitorias
e todo o material fixo e rodante, bem como o material em
serviço do almoxarifado, preciso para os differentes misteres d~
trafego e correspondente ús necessidades de um trimestre,
reverterão para o domínio da União, smn indemnização alguma, findo o prazo de noventa (90) annos contàdos de 30
de dezembro de 190!).
§ 1." Na época fixada para a reversão, as estradas de
ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado
de conservação.
§ 2." Si a conservação fôr descurada no ultimo quinquennio da concessão, o Govel'nO terá o direito de confiscar
a receita e empregai-a naquelle serviço.
•

1

LII
Fica entendido que, nos casos de resgate ou encampação das estradas pela União, será levado em conta o tempo
já decorrido do prazo de noventa (90) annos, marcado na
clausula J..,J, para a respectiva reversão; de modo que a indemnização devida á companhia corresponda precisamente
ao período que restar para perfazer os noventa (90) annos
estipulados na mesma clausula.
Da construcção de um estabelecimento metallurgico

LIII
E' concedido á companhia o direito de construir á sua
éusta, dentro do prazo fixad'ó' na clausula IX., § f•, e a custear
no ponto á margem da estrada que fôr julgado mais couvePoder Executivo- 19r6·- Voi. II.
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ninnt.c, de accôrdo eom o Governo, um estabelecimento meta.llurgico, de installação aperfeiçoada capaz de produzir, utilizand~ o ininerio do paiz, uma média mensal de 1. 000 toneladas de productos brutos de ferro, no minimo.
§ f.• ü .custo deste estabelecimento não será incluído,
para qualquer effeito, no capital de .que tratam as clausula,~
precedentes.
§ 2.• A concessão de que trata esta clausula caducará
de pleno dir·eito si, dentro do prazo nella estipulado, não estiver construido o dito estabelecimento.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1916. ~A. 1'avrares de
Lyra.

DECRETO N. 12.095- DE '14

DE JUNIJO DE

1916

A1pprova o regulamento para o concurso de auditores de guerra e de marinha

O Presidente da H.epublíca dos Estados U11ielos elo Brazil,
de accôrdo com o art. 131 da lei n. 1. 860, de 4 de janeiro
de 1908, e § 5" do art. 5", do decreto legislativo líl. 149, de
18 de julho de 1893, resolve approvar o regulamento para o
coil'curso de auditores de guerra e de marinha, que com
este baixa, assignado pelo almirante graduado AlexaNdrino
Faria de Alencar e general de divisão José Caetano de
Faria. ministros de Estado, respectivamente, da Marinha e
da Guerra.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1916, 95" da I11depen.
denGia e 28" da Republica.
WE'NCESLAU BRAz P. GaMES.
Alezandrino Fa'l'ia de Alencar.
José Caetano de Faria.

Regulamento para o concurso de auditores de guerra e de ma.
rinha, a que se refere o decreto n. 12.095, desta data

Art. L" Os auditorAs ele guprra e de marinha serão no.
meados pelo Presidente rla H.epublica, mediante proposta do
Supremo Tribunal Militar, dentre as pessoas que estejam nas
condições exigidas por este regulamento.
Art. 2. • Sempre que fôr officialmente communicada a
vaga de nlgulil~ do~ lognres de auditor, o presidente do Su.
premo Tribunal Militar fará annuncinr pelo DNJ.rio O(fictal
e jornaes de maior circulação da Capilal da fiepublica, assim
como por despachos telegraphicm; aos Governadores e PresL
dentes dos Estados, a assignação do prazo de 45 dioas para a
apresentação dos requerimentos dos candidatos que se quizerem inscrever no concurso.
Paragrapho UDico. Os relatorios assim organizados serão
presideNte do Supremo Tribunal Militar e apresentados na
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secretaria deste, dentro do prazo acima referido, deverão ser
ililstruidos com os seguintes documeliltos:
a) diploma de doutor ou bacharel em direito~ conferido
por uma das faculdades officiaes ou outra qualquer a ellas
equiparada;
"
b) prova de idoneidade mural;
c) pr.ovas de competencia mtellectual e de capacidade
para o cargo;
.
d) prova de pratica de dous annos, pelo menos, de ju..
dicatura, minister1o publico ou advocacia.
Art. 3." A' medida que forem sendo recebidos os reque.
rimentos, a secretaria irá organizando, pela secção competente, um relatorio circumstanciado de todos os documeRtos que acompanharem cada um delles.
Paragrapho unico. Esses requerimentos, dirigidos ao
eliltregues ao presidente do tribunal, na 1• sessão judiciaria.
que se realizar depois de expirado o. prazo de que trata o
art. 2".
, ': , ,
Art. 4." Nessa mesma sessão, o presidente lerá em mesa
a lista dos candidatos e os relatorios a que se refere o artigo
alilterior, additando as informações que houver colhido; ordenará a publicação de tudo no Dtario Offictal e fará proceder ao sorteio de uma commissão de tres mililistros, um
@s quaes togado, para formular parecer, fundamentado,
classificando os caadidatos por seu mereoimento.
Paragrapho uni co. Para essa classificação, attender-seha, de prefcrencia, ás provas de habilitação em direito penal
militar.
Art. 5." Offerecido o parecer na primeira sessão judiciaria que tiver lugar depois do prazo de 10 dias COiiltados da
data do sorteio da commissão, salvo adiamento resolvido
pelo tribunal, effer.tuar-se-ha a eleição, por escrutínio secreto, dos nomes que deverão entrar na proposta ao Poder
Executivo.
Art. 6." Annmwiado o escrutínio, cada ministro, inclusi.
ve o presidente, vtará em cinco nomes para uma vaga, otto
para duas, e assim por deante, augmentando sempre de tres
o numero de nomes para cada vaga a mais.
§ 1." Serão escolhidos para a proposta os candidatos que
obtiverem maior numero de suffragios.
§ 2. O parecer e o resultado da eleição serão publicados
no Dtario 0/f~cial.
Art. 7." DeNtre os candidatos em igualdade de votação,
para a inclusão na proposta, dar.se-ha. preferencia aos a~xL
Jiares de auditores, com dous manos, pelo meE.os, de effectivo
exercício.
Art. 8." Não havendo candidatos nas condições do artigo
anterior para a preferelilcia, proeeder·-se-ha, com relação. ~os
que empataram, a novo escrutínio; dado novo empate, decidirá
o voto do preside11te.
Art. 9." Não havendo Nenhum candidato em condições
de figurar na proposta, ou se!ildO insufficien~e o numero d_?s
candidatos julgados habilitados, para cumprimento dO- diSpO-sto no art. 6°, abrir-se-ha. im~ediatame~te, . novo con.
curso, ·que seguirá os mesmos tramites do pr1me1ro.
0
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Ar!. 1O. A proposta ao Poder Executivo deverà ser
acompanhada de todos os documentos, em original, _apresentados pelos candidatos nella comtemplados, ficando ILa secretaria do tribunal uma relação circumstanciada desses documentos.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1916. - Alexaruirirw Faria de Alencar. - José Caetano de Fa'l'ia.

DECRETO N.
Concede

aritorizaçfio

ft

12.096-DE 14 DE JUNHIO DE 1916
Berwind.

Terminal
Republica

Com}Jany

]mra

:fi'unccionar na

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que resuereu a Brrwind Terminal Company,
sociedade anonyma, eom séde nos Estados Unidos da America,
e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorização á Berwind Terminal Company para funecionar na Hepublica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negoeios da
Agl'icultura, lndustria e Commercio, ficando, porém, a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Hio de Janeiro, 14 de junho de 191G, 05° da Independencia e zso da Republica.
WENCESLAU HRAZ P. GOMES.
José Ru{ino Bcze1·ra Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o d,ecreto n. 1.2.096, desta data
A Berwind Terminal 'Company é obrigada a ter um representante geral no Brazil com plenos c illimilados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se
su>~citarem quer com o Governo, quer ,com particulares, podendo ser demandado P recPb<'r citação inicial pela. eompanhia.
II

Todos oc; actos que praticar no Brazil fiearão su.ieitos
:i-;; J'PSpl~etivas leis n rf•gnlnmPntos P á jurisdicrão
dp, seus tribw1ars .iudiniarios ou adminic;trativoR,' Rem qtw,
em tempo algum, possa a refrrida companhia reclamar qualquer excepção f·uudada 11m seus estatutos cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação eoncernente ;í, execução das obras ou serviços a que ellcs se
referem.;
unieamPnt!~
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III
Fica dependente de autorização do Governo qu~lquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
1
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.
IV

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

v
A infracção de quafquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida eom a multa
de um conto de rríis (1 :000$) a cinco contos de réis (5:000$),
e no caso de reincidencia com a cassação da autorização concedida pelo dt>cret-o em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 1ft de Junho de 1916.- José Rufino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 12.097- DE 14 DE JUNHO DE 1916
Appr<>va "' reforma dos ~statutos da Companhia F S-inas N01cionaes ·

O Presidente da Rcpublica dus Estados Unidos do Brazil,
attende-ndo ao que requereu a Companhia Usinas Nacionaes,
autCJrizada a funccionar na Republica pelos decretos ns. 8. 757,
do 31 de maio de 19H, e 9. 933, de 18 de dezembro de 1912,
c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Companhia
Usinas Nacionaes para reformar os seus estatutos, de accôrdo
com a resolução votada em assembléa geral extraordinaria dos
respectivos accionisrtas, realizada em 24 de abril do corrente
anuo, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas p·ela legislacão em vigor.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Rtt{ino Beserra Cavalcanti.
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DECRETO N. 12.098 -DE 14 DE JUNHo DE 1916
Crêa mais uma JJri~a de infantaria de g\lill1das 1]aqiol113es ;:a comarc:11 de
E;spirito Santo do Pinhal!, no Estado de S. Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
para execução do decreto n. 431. de f4 de dezembro1 de 1.896,
decreta:
Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Espírito Santo do Pinhal, no Estado de S. Paulo, mais
uma brigada de infantaria. com a designação de t93•. a qual
se constituirá de tres batalhões do servico acti-to. sob numeros 577, 578 e 579 e de um do da reserw. sob n. 193, que
se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; revogadas as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz

P. GOMES.

Carlos Ma:xímilwno Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.099- DE H DE JUNHO DE 1916
Crêa mais uma bri,l!1a,da de infan-M"ia de guat<da.< naaioooes na comar~.nJ de
S. Pedro, d" Itnbop<>ana, no Estad'o do E;Sij>Írito SRnto

O Presidente d'll Republica dos ERtados Unidos do Brazil.
para execucão do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fir.a creada na Guarda Nacional da comarca
de S. Pedro de ItabapDana, no Estado do Espírito Santo, mais
uma brigad-a de infantaria, com a designacão de 55•. a qual
st constitui'rá de 1res batalhões do serviço activo, sob numeros 163, 1.64 e 165 e de um do d'll reserva, sob n. 55, que
se org-anizarão com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; revogadas as disposicões em contrario.
Rio dê J-aneiro, 14 de junho de 1916; 95• da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Ma:.~:tmil!llno Pereira dos Santos.

83')

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DEORDTO N. f2. 100- DE 14

DE JUNHO DE

i9i6

I'roroga at~ 31 de maio de 191 '1 o prazo para a coneluslo da eonstrucçlo
do ramal de Tres 0Qrações a Lavras da Rêde de Viaçllo Sul·lot:i·
neira

O Presidente da Rep·ublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Estradas de Ferro
Federaes Brazileiras (Rêde Sul-Mineira) e ás informações
prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica pr<>rogado até 31 de maio de 1917 o
prazo fixado na lettra c da clausula XXVII do contracto celebrado em virtude do decreto n. 7. 704, de 2 de dezembro de
1909, para a conclusão da construcção do ramal de Tres Corações a Lavras, de que trata o n. IV da clausula I do mesmo
contracto.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1916, 95• da Independer.cia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12. fiQi_ DE 14 i:m

JUNHO DE

i9i6

:Approva a planta e o orçamento na .importancia de 504:540$480, para
a constrncçlto do armazem externo n. VII no elles do porto de Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos. do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Docas áe Santos,'
decreta:
Artigo unico. Ficam appr<>vados a planta e orçamento na
importancia de 504:540$430, apresentados pela Companhia
Docas de Santos, os quaes com este baixam devidamente rubricados, para a construcção do armazem externo n. VII no
cáes do porto de Santos, devendo a referida importancia ser
levada á con:ta do capital da companhia, na fórma do respectivo contracto.
Rio de Janeiro, H de junho de f916, 95° da Independencia
e 28• da Republica.
WEINCESLAU B~ P. GOMES.

Augusto Tavares de L'ifl'a.
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DECRETO N. 12.102 -

DE 14 DE JUN'Hó DE 1916

Abre ao Ministerio da v;ação e Obras l'uhJi.cas o cl'edito de 16.341 :966$soo,
.suppJemcntar ú verba Gn, a.rt 29 (ia h' i n. 2. 924, de 5 d'e janeiro
de 1915

O Presidente da Republica dos Estados UnidOs do Brazil,
m·ando da autorização constante do decreto legislativo numero 3. 129, desta data, decreta:
Artigo unicó. Fica aberto aó Ministerio da Viação e
Obras Publica~·. u credito de 16.3-11 :966$500, supplementar á
dotação concedida. no exercício de 1!H5. para Os serviços a
cargo da Estrada de Ferro Centrai do Braúl (lei n. 2. 924,
de 5 de janeiro de 1915, art. 29, rubrica 6•. n. I).
Rió de Janeiro, 14 de junho de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
'\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
A ttgustríJ Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.103 -DE 16 DE JUNHO DE 1916
Promulga a

Convcn~ão

de Arbitram·ento entre o Brnsil e a Suecia

O Presidente àa Rrpubliea dm Estados Unidos do Brasil:·
Tendo sanccionadn pelo Decreto n. 2. 961, de 13 de Janc~iro de 19Hi, a R~solnção do CoNgresso Nacional, de 11 dos
mesmos mPz e anno, qno approvou a Convençwo de Arbitramrntn cnf.re o Brasil c a Sucein. as.signada 0m Stoekholmo aos
14 dia.s do mcz de Dcr.embro do 1!l09, em execucão dos princípios· enunciados nos arts. 15 a 19 e 21 da Convenção da
H'llya, de 29 de .Tu lho de 1899, r nos arts. 37 a 40 e 42 da que.
com o meRmo object,o, foi assignada na Haya em 18 de Outubro de 1907: r> havendo sido trocadas as respectivas ratificações liHt cidade de Stock'holmo, aos 24 dia;s do mez de
.Maio de 1916:
Decreta que a mesma Convenção, appensa a este Decreto.
seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se
contém.
Rio de Janeiro. 16 do .Junho do 1916. 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Lauro MiiUer.

WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES,
Pr·esidente da Republica dos ·Estados Unidos do Brasil.
Faço saber aos que a presente Carta ~e ratificação virem
prolos respectivos Plenipotenciarios, foi concluída e assignada
o nove, a Convenção de Arbitramento do teôr seguinte:

que entre os Estados Unidos do Bra,sil o o Reino da Suecia,
em Stockholmo, em quatorze de Dezembro de mil novecentos

CONVENÇÃO

CONVENTION

KONVENTION

O Presidente da Republica dos EsLados Unidos do Brasil e Sua Magestade o Rei da Suecia, desejando concluir uma Convenção de arbitramento
em execução dos princípios enunciados
nos artigos 15 a 1.9 e 21 da Convenção
para o concerto pacifico dos conflictos
internacionaes, assignada na Haya aos
29 de Julho de 1.899, e nos artigos 37
d 40 e 42 da que, com o mesmo objet?tO, foi tambem assignada na Haya aos

Le Président de la République des
Etats Unis du Ikésil et sa l\Iajesté !e
Roi de Suêde, désirant conclure une
Convention d'Arbitrage, en application
des príncipes énoncés dans les articles
15 à 19 et 21 de la Convention puur le
reglement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye !e 29 juillet
1899, et des artícles 37 à 40 et 42 de la
Convention signée dans !e même but à
La Haye !e 18 octobre 1907, ont nommé

Presidenten. fõr Brasiliens Fõrenta
Statcr s Hepubhfk oth Ilan• :\la;estã
Konungea af Sverige, hvilka med tílllll.mp:liag at de princ:~er, som uttalats
i art. 15-19 och 21 af konveníionen
fõr cranandet pa fredlig vãg at inter~
nationella tvister, undertecknad i Haag
den 29 juli ,1899 och i art. 37 - 40
och 42 af den konvention, som i samma syfte likaledes undertecknats 1
Haag den 18 oktober 1907, õnska af-

18 de Outubro de 1907, nomearam seus pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Plenipoteuciarios, a 1 saber:
O Presidente dos Estados Unidos do
Le Président des Etats Unis du Brésil,
Brazil, o Senhor Manoel de Oliveira Monsieur i\Ianoel de Oliveira Lima, EnLima, Enviado Extraordinario e Minis- voyé Extraordinaire et Ministre Plémipo.
tro Plem.ipotenciario da Republica na tentiaire de la République en Suàde; et
Suecia; e
Sua .Majestada o Rei da Suecia, Sua
Sa Majesté !e Roi de SuMe Son ExExcellenCia o Conde Taube, Seu Minis- cellence le Comte Taube, Son Ministre
tro dos Negocias. Estrangeiros;
des Affaires Etramgeres;
quaes. devidamente autorizados,
lesquels, dú.memt autorisés, sont con-·
venus des articles suivants: ·
convieram nos artigos seguintes:

Os

AR~IOO

I.·

Os desaccôrdos de qualquer natureza
que possam sobrevir entre a!:l Altas Partes Contractantes, e que não tenham podido resolver-se por via diplomatica,
serão submettidos ao Tribumal Permanente de Arbitramento estabelecido na

AR:riCLB I.

sluta en skiljedomskonvention. hafva
till sina befullmãktigade ombud utsett:
Presidentea fõr Brasiliens Fõrenta
Stater: Republikens Envoyé Extraordinaire och Minister Plénipotentiaire i
Sverige Herr Manoel de Oliveira Lima,
och
Hans Majestãt Konungen af Sverige: Sin minister fõr Utrikes Arendena HaB.s Excellens Grefve Taube;
hvllka efter vederbõrligt bemyndigamde õfverenskommit om fõljande
artiklar:
ARTIKEL I.

De tvister, af hvad slag det vara
Les différends de quelque nature que
ce soit qui viemdraient à se produire ma, hvilka mõjligen skulle uppkomma
entre les Hautes Parties Contractamtes et mellan de hõga fõrdragsslutande parqui n'auraient pu être réglés par la vaie terna och ej kunnat atgõras pa diplodiplomatique, seront soumis à la Cour matisk vãg, skola understãllas den
29 juli
permanente d'arbitrage, établie par la genom konventioaen af den

Haya pela Convenção de 29 de Julho
de i899, ou ao Chefe de um Governo
amigo ou a qualquer outro Arbitro ou
'l'ribunal segundo a escolha feita de
commum accôrdo pelas Partes, comtanto, porém, que os referidos desaccôrdos não enteadam com os interesses vitaes, a independencia ou a honra
dos Est~dos Contractantes e não co!lidam com interesses de terceiras potencias.
ARTIGO 11.

Convention du 29 juillet i899 à la Haye,
ou bien au chef d'um Gouvernement ami
ou à quelque autre arbitre ou tribunal
selon le choix fait d'un commun accord
par les Partias Contractantes, à la condition toutefois que ces litigas ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni
l'indépendance ou l'honmeur des Etats
Contractants et qu'ils ne touchent pas
aux intérêts de tierces Puissances.

i899 i Haag upprãttade permaaenta
skiljedomstolen ellEr ock aagcn vll.n~
skapligt sinnad frãmmaade makts statsõfverhufvud eller nagoa anaan skiljedomare eller skiljedomstol, sr)m af de
hiiga fiirdragsslutante parterna gemensamt utses, under fõrutsãttning likvãl,
att sadana tvisligheter icke berõra. de
fbrdragsslutande staternas lifsintressen, sjãlfstãndighet eller nationalãra,
ej jleller andra makters intressen.

ARTICLE 11.

:AI\TIKEL 11 ,

Il appartiemt à chacune des · Hautes
Pertence a cada uma das Altas Partes Contractantes julgar si o desaccôr- Partias Contractantes d'apprécier si le
do sobrevindo entende com seus inter- différend qui se sera produit met en
esses vitaes, ou sua independencia, ou cause ses intérêts vitaux ou son indésua homra,. e c_apseguintemente é de pendance ou son honneur et, par connatureza a ser "'fncluido entre os que séquent, est de mature à être compris
pelo artigo precedente ficam exceptua- parmi ceux qui, d'apres l'article pré. dos do arbitramento obrigatorio.
cédent, sont exceptés de l'arbitrage
obligatoire.

Det tillhiir hvardera af de hiiga
fiirdragsslutande parterna att sjãlf afgOra fragan, hnruvida dcn tvist, som
uppstatt, berôr dess· lllsin~ressen, s.jll.aH
stãndighet eller Rationalãra och fiiljaktJigsn ãr att hãnfiira till dem, som
enligt fõregaend artikel ll.ro unjantagna
fran obrgatorisk skiljedorn.

ARTIGO III,

ART!CL~

III .•~

ARTmEL III.

As Allas Partes Contractamtes comLes Hautes Partias
Contractantes
De hi:iga fórdragsslutande parterna
promettern-se a não comprehender na s'engagent à ne pas faire valoir des fi:irbinda sig att i~ke gora güllande
categoria das excepções do artigo li exceptions d'apres l'article 2 en cas de undantag enligt artikel 2 i tvister anos desaccôrdos relativos á fixação da différends slJ.r Ia fixation du montant geudo
bestãmman:jet ai skadest~nde
importancia das
indemnizações
pe- des indemnités pécuniaires. lorsque !e belopp, nlir parterna aro ense, att skacuniarias, uma vez reconhecido pelas príncipe de l'indemRité est reconnu par de~taaj skaH gifvas.
Partes o principio da indemnização.
!e" parties.
ARTIGO IV.

A presente Convenção será executada
mesmo no caso dos desaccôrdos que
possam sobrevir se originarem em factos anteriores á sua conclusão.

AllTICLE IV,

ARTII\EL IV.

Denna kolilvention
skall
tilliimpas
La présente Convel!ltion recevra son
applicatiou, même si les différends qui jãmvãi i fali, att uppo~taenct tvistcr·
viendraiel!lt à se produire avaient Ieur hafva ün grund i ta.ktiska fprhaJJanden,
origine dans des faits antérieurs à sa som tillkommit fbre konventionens afslutande.
comclusion.

ARTIGO V.

ARTICLE V.

Quando recorrerem a um arbitramentr. as Altas Partes Contractantes conformar-se-hão, na falta de ajuste

Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage
entre Elles, Ies Hautes Parties Contractantes, à défaut d'accord comtraire, se

ART!I{EL V.

Nãr skiljedom skall aavãndas, skola
de hõga fi:irdragsslutande parterna, dãr
de icke õfverenskommit om andra bes-

contrario e para quanto diga respeito
á designação dos Arbitres, á determinação do Compromisso e ao processo
arbitral, com as disposições estabelecidas pela Convenção de 18 de Outubro de Hl07, para o concerto pacifico
dos desaccôrdos intcrnacionaes.
Fica, entretanto, entendido que-- os
Compromissos mencionados no artigo
52 da Convenção pt·ecitada serão feitos,
no que concerne aos Estados Unidos do
Brazil pelo Presidente da Republica com
a approva~ do Congresso Nacional, e
no que co~rne á Suecia pelo Rei nas
fórmas e condições que entender nacessarias ou convenientes.

conformeront, pour tout ce qui ooncerne Ia désignation des arbitres, Ia
ceonclusion du compromis et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention du 18 octobre
1907, pour le rêglement pacifique _des
conflits internationaux.
TI reste toutefois entendu que les
compromis mentionnés à l'article 52
de la convention précitée seront faits
pour ce qui concerne les États Unis du
Brésil par Ie Président de Ia République avec l'approbation du Congres National, et pour ce qui concerne Ia
Suêde par !e Roi dans Ies formes et
. aux condiÜons qu'il jugera nécessaires
ou cotJ.venables.

tammelser, i allt som angar utscendet
af skiljedomarne, afslutandet af kompromissen och skijedomsproceduren, rãtta
sig efter foreskrifterna uti den i Haag
den 18 oktober 1907 afslutade konvention
f~ afgorande pa eftedlig vag af internationella tYister.
Det ür likviil üfverenskommet, att
sadan:x krompromisser, som i artikel 52
af sagda konvention omfõrmalas, komma att a Brasiliens Forenta Slaters
viignar af Repubiikens President, med
national-kongressen gülande samt
Sveriges viignar afslutas af Konungen
i de former och under de villkor, Han
mafinua erforderlig a och liimpiga.

ARTIGO VI.

ARTICLE VI.

ARTIKEL VI.

A sentença arbitral conterá a indicaLa sentence arbitrale contiendra l'inção-dos prazos em que deverá ser even- dication des délais dans Jesquels elle
tualmente executada.
devra être exécutée, s'il y a lieu.

a

Skiljedomsutslaget
ning dãrtill finnes,
melse om den tid,
samma skall bringas

ska!I, nãr anledinnehalta bestiiminom hvilken deti verk!ltiillighet.

ARTIGO VII.

ARTICLE VII.

La présente Convention aura la durée
A presente Convenção vigorará pelo
espaço de dez annos contados do dia da rte dix ans à partir du jour de l'échange
troca das ratificações. Si não fôr de- des ratifications. Dans le cus ou aucune
nunciada por qualquer das Altas Par- ele~ Hautes Partíes ContractaFltes n'autes Contraetantes seis mezes antes do rait notifié six mais avant la fin de la
vencimento desse prazo, continuará a dite période son intention d'en faire
Convenção Pm vigor por mais um anno cesser les effets, la Colílvention demeua partir do dia em que houver sido rera
obligatoire jusqu'à l'expiration
denunciada por uma ou outra das Altas d'une année à partir du jour ou l'une ou
Partes Contractantes.
l'autre des Hautes Parties Contractantes !'aura dénoncée.

ARTIKEL VII .

Denna konvemtiÓn ar afslutad fõr en
tidrymd af tio ãr, rãknadt fran dagen
for ratifikationernas utvãxling. Fõr den
hãndelse ililgen af de hõga fõrdragrslu- ·
tande paterna skulle sex manader foro
utgangt::n
at sagda
tidrymd
hafva.
tillkãnnagifyit sin afsikt att lata des
verkningar upphora, skall konventionen
fõrblifva bindande, till ·_desse ett ar fõr•
tlutit fran den da3', da endera at de
hõga fõrdragsslutande parterna uppsa~t
densamma.
ARTIKEL Y!II.

ARTIGO VIII.

Preenchidas as formalidades exigidas
pelas leis constitucionaes em cada um
dos dous paizes, será esta Convenção
ratificada, trocando-se as ratificações
:na cidade de Stockholmo no mais breve
prazo possível.

ARTICLE VIII,

La préseRte Convention sera ratifiée
aprês l'accomplissement des formalités
exigées par les !ois constitutionelles des
det'X Pays et les ratifications en seront
échangées à Stockholm aussitôt que faire
se pourra.

Denna koBvention skall ratificeras
med iakttaga:mde af de former, som
pa.kallas af de tvenne lãndernas kostitutio:Rella lagar, och skola ratifika...,
tionterna utvãxlas i Stockholm sa snart
ske kan.

Em fó do que, nós os PlElnipotencia-

rióa acima nomeados assiS"nàmos o pre-

lã.te

instrumento~~éíri"'ctous exemplares.

~a um nas linguas portugueza, fran-

_., ê.. àüêéã,

~pondo nelles os nossos

~ilos,' e'ut Stockholmo, aos 14 de Dezem-

bro do

ánno de mil novecentos

En foi de quoi, les~ Plénipoteliltiaires
ci-dessus nommés ont signé le présent
instrument en deux exemplaires, en
!aE.gue portugaise. française et suédoise
et y ont appósé leul'S cachets à Stockholm, le 14 Décembre 1909.

Til! bekrãftelse hãraf hafva ofvan-.
bemãlde fullmãktige undertecknat och
beseglat detta i tva exemplar a portu•
gisi!ka, framk.a och svenska spra"en
upprãttade iastrument; som skedde
Stockholm den 14 December 1909.

nove.
M. DE OI,IVEIRA LIMA. (L. 8.)
ARVID 'rAUBE.

(L. S.)

E tendo sido a mesma Convenção, cujo teOr fica acima transcripto, approvada pelo Congresso Nacional, a confirmo e
ratifico, .e, pela presente! a dou por firme e valiosa para produzir os seus devidos effeitos, promettendo· que ella será
cumprida inviolavelmemte.
Em firmeza do que mandei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello das Armas da Republica e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos 22 dias do mez de Abril de mil novecentos e quinze, 94" da
l11dependencia e 27• da Republica.
(L.S.)

WENCESLAU BRAZ p.

GqMES.)

Lauro Müller ..
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DECRETO N. J2.1Q,!
Autoriza a

--DI~

21 DE JUNHO DE 1916

sociedh'de anonyma «StoJle F;merson & C.o»
.
dlenonünação pela de «Grac1c & C.o»

a c:ubstituir

esta

O Preside-nte da ficpuhlira dos Estados Unidos do Brazil,
attrmdrmdo ao que requet·eu a sociedade anonyma «Stolle
F.mm·so11 & C."», autorümda a funccionar na Republica pelo
decreto n. 1 O.1126. de 3 de setembro de 1\H3, e devidamente
n•rJresentada, decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a sociedade anonyma
«Slollc Emerson & C."» a substituir esta denominação pela de
«Gmce & C. >>, continuando, porém, a ser observadas as clausulas que acompanharam o citado decreto n. 10.426, e ao
cumprimento das formalidades exigidas pela legislac:ão .em
vigor.
Rio de- Janeiro, 21 do junho de 1916, 95° da Independencia c 28" da Rcpublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMEs.
J.osé Ru{ino Beserra Cavalcanti.
0

DECRETO N. 1'.? .105 Crêa

uma

hrigadn

DE

21 DE JUNHO DE HH6

de infantaria clle guardas nacioMU~es na com~arc{J
Anicuns, no T~stado Je Goya.z

de

O Presid<'nte da fi[]publiea doR Estados Unidos do Brazil,
para flxccur,ão do dccrclo n. lt3J, d•' 1ft de dezembro de 1896,
drcreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Aniclms, no E~tado de Goyaz, uma brigada de infantaria, com a de-signação dr t!7", a qual se constituirá de
trns batalhões do serviço activo, sob ns. 139, 140 e iU, e
de um do da resorva, S'(")b n. ·17, que f'C organizarão com os
gunrdas qualifieadm; nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 2t dr- .innho de 1!H6, 95" da Independencia e 28" da nopubl ica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano Perei'l"a dos Santos

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 12.106- DE 21 DE JUNHO DE 1916
Crêa mais uma briga,c)·a d:e infantaria de guardlas nacionrues no mun.icipio
de Novo Exú, no Eshdo de Pern~buoo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional do município de .Novo Exú, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada de infantaria, com a designação de 171", a qual se constituirá de tres batalhões do serviç.o activo, sob ns. 511, 512 e
513, e de um do da reserva, sob n. 171, que se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos do referido município; revogadas as disposições em contrario •
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1916, 95• da Independencia e 28• da· Republica.
..
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.107 -

DE 28 DE JUNHO DE 1916

Autoriza o Ministro da Fazenda a emittir apolices até á quantia de r6is
25.000:000$, juro de 5 °/J, papel

O Presidente da Republica dos Estados URidos do Brazil,
usando das autorizações contidas no art. 1•, § 3", da lei
n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903, art. 1•, 1!1. II, da lei
n. 1.180, de 25 de fevereiro de 1904, e art. 32, alínea LVI.
da lei 11. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, revigorada pelos
arts. 5•, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, e 26
da lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, decreta:·
Art. t. • Fica o miaistro da Fazenda autorizado a emittir ap.olices até á quantia de 25.000:000$, papel, para occorrer ao pagamento de prestações vencidas e por vencer dos
conkactos celebrados pelo Governo da União para a con_
strucção das estradas de ferro de Timbó a Propriá, MadeiraMamoré. ·s. tuiz a Caxias, prolongamento da de Sobral, e
Central do Rio Graade do Norte, Passo Fundo a Uruguay,
Itaqui a S. Borja e outras linhas ferreas que servem a ligação dos Estados.
Art. 2.• As apolices de que trata o artigo antecedente
serão nominativas, do valor de 1 :000$, cada uma, vencerão
o juro de 5 %, papel, ao anno, e serão do typo a que se
refere o decreto n. 4. 330, de 28 de jalleiro de 1902.
Art. 3.• Os juros desses títulos serão pagos seme~trnl
mente na Caixa de Amortização e nas delegacias fisc,aes do
Thesouro Nacional nos Estados.
Art. 4. • A amortização ,será feita na razão de 1h o/o ao
anno, a contar daquelle que se seguir ao da terminação das
Poder Executivo - 1916 - Vol. U.
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obras, por meio de compra, quamdo as apolices estiverem
abaixo do par e por sorteio quando estiverem ao par ou
acima delle.
Art. 5.• Os títulos que forem emittidos gosarão dos privilegias e isenções que as leis concedem ás apo.Jices ora em
circulação.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

João Pandiá Caloge'l'as.

DECRETO N. 12.108-

DE

28

DE JUNHú DE

1916

Ahre ao Ministerio da Fazenda o credito de 37:080$ para pagamento das
despezas, no 2• semestre do corrente anno, da Mesa de Rendas em
Porto Esperança, Estado de Matto Grosso

O Presidente da Republica dos Estadoe, Unidos do Brazil,
usando da autorização constante da ultima parte do n. 10, lo
art. 104, da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro do corrente ann:o.
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do art. 2•,
n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro
de 1896, resolve abrir ao Ministeri:o da Fazenda o credito de
37:080$ para occorrer ao pagamento das despezas da Mesa
de Rendas em Porto Esperança, Estado de Matto Grosso, creada pelo decreto n. 11. 995, de 17 de março ultimü, relativas au
2• semestre do corrente anno, a saber:
Pet:soal:
600$000
1 administrador, gratificação . . ..
300$000
1 escrivão, gratificação. . . . .... .
2:880$000
4 officiaes aduaneiros. . . . ..... .
600$000
1 patrão . . . .................. .
1:200$000
1 mac.hinista. . . . ............. .
600$000
1 foguista ..................... .
900$000
2 marinheiros ................... .
1:800$000
8:~80$000
4 rcmadoret:• de escaler. . ........ .
Material:
Ac.quisição de uma lancha e de um
escaler. . . . ................ . 21:000$000
1:200$000
Aluguel de casa ................ .
3:000$000
Combustível e lubrificantes ..... .
Expediente, custeio e despezas de
3:000$000
installação. . . . ............ .

28:200$000
37:080$000

Rio de Janeirú; 28 dP- junh10 de 1916, 95" da Independencia e 28" da Repuhlica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. t2 .109 -

85i

DE 28 DE JUHNo DE 1916

Cassa o decreto n. 10.269, de 12 .de junho de 1913, que autorizou a so.
ci~de mutua A Herança POi(Jclar a funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a sociedade mutua A Herança Popular, com
séde nesta Capital, não chegou a funccionar, conforme consta
do processo encaminhado ao Ministerio da Fazenda pelo officio n. 333, de 24 de maio de 1915, da Inspectoria de Seguros,
resolve cassar o decreto n. 10.269, de 12 de junho de 1913,
que autorizou a mesma sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1!H6, 95• da Indepen_
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECilETO N. 12.110- DE 28 DE JUNHO DE 1916
Cassa o decreto n. 10. 189, de 23 de abril de i913, que autorizou a sociedade
anonyma de peculios A União Internacional, com séde na Capital Fe·
dera!, a funccionar na Republica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade anónyma de peculios A União Internacional, com séde na Capital
Federal, confohqe consta do processo encaminhado ao Ministerio da Fazenda com o officio da Inspectoria de Seguros,
sob n. 366, de 21 do corrente, resolve .crear o decreto numero 10.189, de 23 de abril de 1913, que autorizou a referida
sociedade a funccionar na Republica e approvou, com alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1916. 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoME
João Pandiá Calogeras.
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VEUHETO N. 12.111-DE 28 DE

JUNHO DE 1916

Concede ao Banco Nacional Ultramarino autorização para estabelecer sue·
cursaes nas capitacs dos Estados da Bahia, Pernambuco, Parti, Amazonas

e Alagoas

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndcndo ao que requereu o Banco Nacional Ultramarino,
com fH'de em Lisboa, Portugal, autorizado a funccionar nesta
Hcpublica pelo decreto n. 9. 90{), de 7 de dezembro de 191 2,
resolve conceder ao referido banco, pelo prazo e sob as condições constantes do citado decreto, autorização para estabelecer
succursaes nas cidades de S. Salvador, Estado da Bahia, Recife, Estado de Pernambuco, Belém, Estado do Pará, Manáo:;,
Estado do Amazonas, e Maceió, Estado de Alagoas, devendo,
para tal fim, realizar, dentro do prazo de seis mezes, mais um
capital de mil e quinhentos contos de réis, para garantia das
ovcrações destas novas succursaes.
Hio de Janeiro, 28 de junho do 1!HG, !J5° da Indcpendencia e 28° da Republica.
'VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

D.ECHETO N. :12.112 J~xtinguo

DE 28 DE JUNHO DE Hl16

a Commissão Fe<dcr,a.J c:\e SI:."ICamento du Daixadla Fluminense

O Presidente da Hepublica dos Estado,, UnidOs do Brazil,
Pm cumprimento do disposto no art. 94, da lei n. 3. 089, de
8 de janeiro de 1916, decreta:
Artigo unic;o. Fica extincta a Cummio·são Federal de Saneamento da Baixada Fluminense a partir de 1 de julho do
corrente anno, data em que termina tl prazo contractual não
Jll'ol'l}gado, para a conclusão das obras fiscalizadas pela referida commissão.
Hin de Janeir•J, 28 de junrh:o de 1916, 95° da Indepcndlencia c 28° da Repubiica.
WENCESLAU BRAZ P. ·GO;M'ES.
Attgusto Tavares de Lyra.

DECHJ<3TO N. 12.113- DE 28 DE

JUNHo ng

HH 6

Rc!ieindo o contracto celchrado com a firma. R. Rehecchi & Comp. para a
construc<_:ão tle on7.e armazens externos de dous pavimentos no Cães

do Porto do Rio de Janeiro

O PresidC'nto da Hepuh!iea dos .Estados Unidos do Bl'mdl,
usando da autol'ização conferida velo art. 88, n. IH, da lei
n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, c em eumprimento do
laudo arbitral proferido no arbitramento que, a requerimento
da firma R. flebeeochi & Comp., foi instituído em virtude do
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disposto na clausula 14 do contracto celebrado em 5 de julho
de 1913 entre a Inspectoria Federal de Portos, Rios e •Canaes
e a referida firma, para a construcção de onze armazens externos de dous pavimentos, destinados ao serv!ço do Cáes do
Porto do Rio de Janeiro, laudo esse que, além de reconhecer
a infracção por parte do Governo, fixou a consequente indemnização a 'Pagar e foi homologado pelo Ministro da Viação
e Obras Publicas, em 5 de maio do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Fica rescindido o contracto celebrado em
5 de julho de 1913 entre a Inspectoria Federal de Portos, Rios
c Canaes e a firma R. Rebecchi & Comp. para a construcção
de onze armazens externos de dous pavimentos no Cáes do
Porto do Rio de Janeiro, de conformidade com as clausulas
que com este baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da
Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESI,AU BRAZ

P.

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

Clausula a que se refere o decreto n. t2.H3 desta !Lata
I

Fica rescindido, de commum accôrdo, o contracto de 5
de julho de 1913, celebrado entre a Inspeetoria Federal de
Portos, Rios c Canaes e a firma R. Rebecchi & Comp., para
a construcção de onze armazens externos de dous vencimentos,
destinados aos serviçOs do Cáes do Porto do Rio de Janeiro,
ficando desobrigada a referida firma da execução do dito
contracto.
li
A firma n. nebecchi & Comp. receberá como indernnir.ação devida pelo Governo, por infracção do •Contra'Cto, a
quantia de 676 :201$791, fixada pelo laudo arbitral homologado pelo Ministro de Estado da Viação e Obras Publicas,
por despacho de 5 de maio do corrente anno, estando incluído
nesta quantia, além de outros valores, o dos materiaes de importação cedidos pela firma ao Governo e reembolso de despezas e trabalhos tfeitos pela mesma firma para installar o
serviçO de construcção dos armazens.

III
A dita· firma receberá mais as importancias caucionadas
ua thesouraria da Inspectoria Federal de Portos, Rios e •Canaes, no valor de 40:000$, representados por quarenta apoliccs ao portador, do emprestimo de 1903, de ns. 7. 279 a
7. 284, 7. 463 a 7 .!1}6 e 9. 459 a 9. 478, conforme guia n. 863,
e no Thesouro NaciOnal, no valor de 29:142$720, provenientes
estes da retenção de 5 o/o sobre as importancias das contas
mensaes, de acoôrdo com a clausula H do contracto de 5 de
julho de 1913·.
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IV

A dita firma receberá tambem a importancia de marcos

i 64. 942,20, pelo fornecimento de quarenta e quatro guindastes

electricos, destinados aos armazens contractados conforme determina o laudo arbitral.

v
A' Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes serão
entregues pela mencionada firma, por intermedio da Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro, todos os materiaes importados para a construcção dos armazens e que se acham depositados no local das obras, tendo a referida fiscalização achado
os ditos materiaes em perfeito estado.
VI
As despezas decorrentes do Mntracto a
aceôrdo com as presentes clausulas correrão
fundos destinados oás obras do porto do Rio de
tl'ata o decreto n. 8.621, de 23 de marco de
estava previsto na clausula XVI do contracto

ser lavrado de
por conta do.;
Janeiro, de que
1911, conforme
ora rescindido.

VII
No acto da expedição da guia para recebimento das importancias constantes destas clausulas, será descontado o sello
proporeional devido.
Rio de Janeiro, 28 de junho de f916.- A. Tavares de
Lyra.
DECRETO N. 12.114-DE 28

DE JUNHO DE

1916

App<oVla o projecto e orçametnto, na importancia dle I.393'97t$2I4, dias offi_
cinas modm-nas de repoar·ação da Rêd'e de Viaçiio Sul-Mineira, na villa
de Passa Quatro, Esta.do de Minas Gera.es

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
nt.tendendo ao que requereu a Companhia de Estradas de
Ferro Federaes Brazileiras, Rêde Sul-Mineira, decreta:
Artigo unico_ Ficam approvados o projecto e orçamento.
na ímportancia de 1. 3'93 :971$214, das officinas modernaJS de
reparacão da Rêde de Viação Sul-Mineira, de que trata a
clausula VII do contracto celebrado em virtude do decreto
n. 7 _704, de 2 de dezembro de 1909, de conformidade com
as plaNtas e mais documentos que com este baixam, rubricados pelo dírector geral de Viação da Secretaria de Estado
da Viação e Obras Publicas.
§ t.o As offícinas devem ser construídas em Passa Quatro, mo Estado de Minas Geraes_
§ 2.• De accôrdo com a clausula VII do contracto, as
despezas de construcção correrão por coata do saldo existente no Banoo do Brazil, do deposito de 10_000:000$, feito
em virtude da. clausula VIII do mesmo contracto.
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§ 3.• A compamhia fica obrigada:

a executar a construcção e o completo apparelhamcnto das referidas officinas pelos preços elemeRtares que
constam do orçamento ora app.rovado. co!l'rendo por conta
exclusiva qualquer excesso que sobre a importancia deste
porventura venha .a se verificar na· alludida execução;
b) a transformar a h1stallar;ão thermo-elec\fica em
hydro-electrica, á sua custa, quando, a juizo do Governo, as
necessidades do serviço a"ssim o exigirem;
c) a iniciar dentro do prazo de tres mezes, e concluir
mo de dous · annos, contados da data deste decreto, Jl. installação completa das referidas officinas.
Rio de Janeiro, 28 de juRho de 1916, 95• da Imdependencia e 28• da Republica.
a)

WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.115- DE 28 DE Ju:N•ilo DE 1916
Approvoa o projecto e orçamento, n,a importancia de 72 :8u$gs6, de uma
variante entre ,... estacas r.482 -1- zo e 1.523 -1- 14, d:O traçado npprovado, do trecho dle Lages e Caicó; na Estrada de Ferro Central do Rio
Grande <lo Norbe

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a Companhia de Viação e Con_
slrucções, arrendata.ria e empreiteira da construcção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, decreta:
Artigo unico. Ficam 8Jpprovados o projecto e o orça_
mento. na importancia de setenta e duus contos, oitocentos e:
onze mil novecentos e cincoenta e seis réis (72 :811$956). de
uma variante com oitocentos e cincoenta metros de extensão,
oomprehendida pelas estacas L 482 -I- 10 e 1. 523 -I- :14, equivalente á 1.525 do novo traçadu do trecho de Lages a Caicó,
na Estràda de :Ferro Central do Rio Grande do Norte, de
accôrdo com as plantas e mais documentos que com este
baixam rubricadas pelo director geral de Viação da Secretaria de Estado da Viacão e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1916, 95• da Independcncia e zs• da Republica.
"WENCESLAU BRAZ P. GOMES,
Augusto Tavares de Lyra.

I·'IM DO SEGUNDO VOLUME

RTO DE JANEIRO
lMPRBNSA NAClONAL

1917

Fim

COtLECÇÃO DAS LEIS
DA

Republica dos Estados Unidos do Brazil
DE

1916
VOLUME

111

.:\CTOS HO PODER EXECUTIV.O

RIO DE JAN~IRO
I\·
IMPRENSA NACIONAL

1917

INDICE
DOS

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1916
(TERCEIRO VOLUME)

Par:s.

N. 12.11G-!FAZENDA-(J)ecreto de ,5 de julho de
19Hi- Cassa o decreto n. 11.215, de 21 de outubro de 1914, que autorizou a sociedade de
auxilios mutuos sobre casamentos, nascimentos
e anniversarios Progresso Dotal, com séde em
1Cataguaze~. a funccionar na Republica. . . • . • • .
N.

1

12.117-F~\~E~IH-Decreto

de 5 de julho de
191G-Cassa o decreto n. H.282, do 30 de dezembro de 1911, quo autorizou a Associacão
Prrwentiva do Auxilios l\IIutuos, com séde em
Campinas, S. Paulo, a funccionar na Republica.

1

N. 12.118- F"\~ENDA -.Decreto de 5 de julho de
1916- Cassa o decr·elo n. 11.371, de 2 de dezembt·o de 191 ·'Í, que autorizou a sociedade de
.peculios por nascimentos, casamentos e mortalidade ·.\1utua Paraisence, com séde em S. :Sebastião do Paraiso, Minas Geraes, a funccionar
na Republica. . • . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . • . . . • . • .

·2

N .. 12.HU-FAZENDA!-Decreto de 5 de julho de
191G-Cassa o decreto n. 9.019, de 16 de novemln·o de 1911, que autorizou a sociedade anonyma Pensionato da Familia, com ·Séde -em
IS. Paulo, a funccionar na Republica, c atlprovou, com alterações, seus estatutos. . • . . •

2
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Pags.~

~.

l~.l:!O~FAZEND.\-Dccreto

de 5 de julho de
HlJ.G ~Cassa o decreto n. 10.888, de 111 de
maio de Hll!!, que autorizou a soeiedade Dotal
lntqgradom. com séde em S. Paulo de Itabapoana, Estado do Espírito Santo, a funccionar
na Hepublica ...................... ; .....•.. ;
:. . 12.1121- FAZE:i\"fDA- Decreto ele 5 de julho de
191.G- .Approva com alterações as modificacões
fpifas 11os estatutos da sociedade anonyma A
l'en;everança Internacional» .................. ,
~. l:!.I:2:'-1WRECULTUHA, lNDUSTHfA E Cü:\ll\lERCJO- Decreto de ·;) de julho de HHG- Coneede autorização ú Sod1'té Anonyme du Gaz
de llio de Ja1wiro para continuar a funccionar
na !te publica . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. 12. l:.':l-- .\•1 ;mcur:rUIL\. lNDUSTRliA E COMMER_.
CIO- Decreto de 5 de julho de i!HG -- >A.pprova
a rPforma dos estatutos da Empreza de Aguas
Gazosas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . ..• •.• • • • • . • . •.

r- AGRICULTURA, INDUSTRL\ E GOIJI1\IERCIO- DPMeto de !í de julho de l !!16- Concede
autorizal,'ão ú Companhia •Pclliculas D'Luxo da
Anwriea do Sul, Ltd., para funccionar na .Revubl ica ............... ·-· ·-·. . . . . . . . . . . . . . . . . •.
N. 1:2. I :!!í- -FAZEN;[),\' -~Decreto dP !í dP julho de
l!HG-Cassa os L!Pndo ns. Hl .. !/0. de R de
outubro de l!ll:~:. c 10./0G, de :21 de janeiro
de I!ll1, referenl es a() fuuceionament.o da soI'ÍPdacl•' mutna rlf' JWI~ulios .\. J<'Plil'idadc, com
~l'(lc etn S. l'iuulo.................. .... .. .. •

3

3

3

:[

:'oi. L?. D

.[

u

N. 1:?. l:?li- JUSTIÇA E ?-;EGOCTOS l ~TEIUORES
DPerPto de 5 clf' julho de 191ti- Crêa mais
ll'llla brigada de infantaria e mais uma de cayallaria dr~ guardas Hacionaes na comarca de
CI)).TPlltina, no Estado da Bahia...............
N. U .i:!,i, -lJ•USTIÇA E NEGOCJOS lNTElUORESDecreto de 5 de .iulho de 191G~~Crêa mais
duas brigadas de infantaria de gua1·das naciona('s na eomar,·a do Hi() l'aranahyha, no Estado tle Goyaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. U. l:'R- FAZENDI.\i- Der•reto de 7 dn ~ul'ho de
l!H<i _:,\utoriza o ministro da Fazenda a
Pmitf ir, de accL1l'llo rom as disposições elo dcet·nto tt. 1 L. 69:~. de :!8 de agosto df' 1915, a
quatllia tl1~ 50.000 :000~ Pm notas rio Thesouro
Naeional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...
l'i. 12.1:!0-.TUSTIÇA E NEC:Of:JO:S INTERliORES l~
,fiEL\ÇõEJS EXTE1tlOH.E8- Dert·elo de 8 de
julho dB 191G -!\!anda que o dia 9 de julho
do co·rrente anno de 1916 se.ia tido como de
fesla nacional nos Estados Unidos do Brazil,
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7

7

DO PODER EXECUTIVO

Pags;

N. 12.130 ___. 'FA7,ENDA: -!Decreto de 12 de .iulho de
19·16-Cassa o decreto n. 10.046, de 13 de feverei-ro de 1913, que autorizou a sociedade
mutua de peculios o pensões Rio Brazil, com
séde nesta Capital, a funccionar na Republlca.
N. 12.131 ,... J<"lAZEN:DA- Decreto do 12 de julho de
191 G- ~-\pprova, com alterações, as modificações fPitas nos estatutos da sociedade :previclencia- Caixa Paulista de Pensões_. com
sédr na ·capital .do Estado de S. Paulo, pela
as.srmbl1;a tteral extraordinarià realizada em 1
de maio de HHG ......... ,..................
N. 12.132- FAZENDA- Decreto de 12 de julho de
1916 ~Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 3. 000:000$, papel, e 100:000$, ouro,
supplemrntar á verba do § 30- Exercícios
findos- do orçamento do mesmo minh;tnrio,
do eorrrntc exe·rcicio, para pagamento de dividas eomprrhendidas nos effeitos do art. 4" da
lei n. 3.3t:l, de IG de outubro de 1886, e art. 37
da !ri n. 1 . 453, de 30 do dezembro de 1905. . .
N. 12.133- AGRICULTURA, INDUSTRIA E CmiMERCIO-IDecreto do 12 de julho de 1916-Concede autorização á Companhia Brazileira do
Carnes CnmPrvadas ]lara funccionar na Repnblira . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . • . . • ... . • • • . . . .
N. 12.134- JUSTICA: E NIDGOCIOtS INTJ~RIORES
Decreto dr ·I~ dr julho do 1916 -•Crêa uma
brigada: de infantaria de guardars nacionaes
na comarca de Barão de Grajahú, no Estado
do C\laranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'N. 12.135- VIAÇi\0 E OBRAS PUBLICA<S- Decreto
do 1:2 de julho de 1\116- Incorpora ao capital
das linhas ferreas de concessão federal da
Companhia Paulista de Estradas de Ferro a
quantia de 1.G38 :100$43.2 nu ;C 85.749-6-10,
ao .cambio de 12 9116, despendida em 1915
rom a eonst.rucção das linhas de Rio Claro a
Hirapina n de Itirapina a S. Carlos, acquisicão
c rmonta:::·pm de mac:hinismos na rsta(;ão do Rio
Claro . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.13(~-JUSíiliGA: E NEGOCIOS INT.ERIORESDrcreto de 1.2 de julho de 191G-l,\1Jrc ao
·l\Iini,;tcrio t.la Justiça e Negocias Interiores o
credito Pspn(·.ial de 78:397$681 para pa!'amenio
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Dnhiana ............................ ·-· ·-·....
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an \linis!Pri0 da :\grii\Uitura, Industria r> Comllll't':' i o o f'redito '~sperial dn G30 :1000$ para pagamrnto da suhvPnção devida á Estrqcla de
FPno Fnni!Pnsc•, rlo Estado de S. Paulo........
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_1\litti~!PI'Í" da .lt<.~tit.:a P N<'gol'ios lnf.PI'iot·rs, por
conta rio r·x<·l'r'.il'io ri<• 1\l!fi, o I'I'I'dito supple- Sccrl'taria do S<'ltado -~ t' IH :000~ ú Yl'l'ha
- SPr'l'l'!aria da f :atuara do~ Jkpufados......
<'l'r·I:H·ia da CaltlHI'H dos JJ<•pulatlos »..........
N. 1'2. :?OG -- .Jl'STJC.\ IJ,; NEfOOCTO;" l\'TEJllORESl IPI' t'l'l o rf,. ~o dl' sdl'lllliro d•• I 'H ( i - Abri' ao
!\lini~l.l't'ill da .Ju~tit:a <' J\"Pgoein~ lttt.N·iures, pot·
('I)Jifa dn l'XPI't'Íi'Íil r!n ·J!Jf(\, O ('l'f'ditQ SUJ1pJeIIll'nfal' tk H:.?5:000$, Sl'ndo HHl:OOO$ :í verha
- Snhsidio dos :::.~nadorf'.~- P r;;l(i :OOO!Jl .:í Yf'rha
- ~;ti!Jsidio dus Vl'putadns .............. ,,.,
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N. 12. 20i ,_ VL\Çi\0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 20 de setembro de HH6- Autoriza a Tlw
1ntcrurban Telcphone Company of Brasil a
lançar linhas telephonicas de Entre Rios a
Pen1ha Longa, Sapucaia, Porto Novo do Cunha
e Carmo ..................... _................

125

N. 1:.?. :?081- v L\Ç,\.0 .F: OBR,AS PUBUGAS- Decreto
de .'!0 de setembr·o de 1916-Declara a rescisão
do r"Ollll'aclo ·1:elf'brado em virtude do dooreto
Ii. JO.li'IO, df' '!9 de dewmbro de 1913, para a

1:oBstruccfí.n. uso o goso da Estrada de Ferro de
Taubal•: a Ubcr·aba ...................... ·-· ..·

127.

:1. 1:?. :.?09- VL\G.\0 li; OBRAS PUflLIOAiS- Decreto
de '!•iJ dP SPtemllro de 1016- Proroga os J)razospara o inir·io c a eonelusiío da construcção da
rt'·d1: !'I'I'T'I'a que faz obJecto do contracto com a
Companhia Estrada do Ferro Santa Catharina
I'PIPhrado dP ar1'1kdo enm n dcerPto H. n. HíG,
dt> ::!9 dt• Bo\·r·mhro de 1n1L . • . . . . . . • . . . . . • •

1 '!8

N. 1'!. 210- VL\Ç,\.0 E OBH.\S PUBLICAS- DPcrclo

de :.?0 de setembro de l!lHi- Autoriza a Companhia de Tt>lephones Intcresta.duacs a fazer a
ligação Ui.! suas linhas das r1~drs dos Estados uc
l\linas l~t·r:w~ o Hio de Janriro P proceder· ú respcetiYa cxploraç.fío . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . • •

12!}

1:2.211 - YT .\Ç,\.0 E OBHAR PUBLICAS- Decreto
de :.?0 1h; sf'!Pmht·o do 19 Jll- Autoriza a Tlw Internrhan 'fp]pphonc Cmnpmry of Brasil c a Companhia lt1~dl' Tl'lephonica Bragantina a fazerem
a ligação do suas rcspcctiYas rôdes nos limites
dos Estados de S. Paulo, Rio de Janeiro e do
Di~tl'iC'lo Fedr•ral, nos pontos onde taes ligaçõc•s
~e tot'Jlf'lll JJI'CPssarias ........•.......... ·-·..

J:JI

N. 12.21:.?- F.\?,EI\'D:\- Drcrcto de 23 de sdombro de
j !HG- SU]lj11'il1le diversos logal'l'S l'lll uifferentes l'P[Iartições ,do 1\linisterio da Fazenda.

f:J.í

N. 12.213- ~L\ItJNHA- Decreto de 27 de setembro de
ifllG -· L\bre ao ::\Iinistt>rio da i\larinha o credito Pxtraordinario dn J . 000:000$ para occorrer -;i,; di'SIJezas com a manutenção ua ncutralidauc ....................•...........• ·-·..

13-í

N. J''2. 2 U - f',\ZENDA- Decreto do 2i de setembro uo
191G-Cassa o decreto n. 1!01.615, de 31 de dezembro de 1\H3, que autorizou a ,socindadc de
sPguros IIum:mitaria, com s<;de em Juiz uc F'óra,
a Junecinnar na llcpublica .•....... ·-·. ... . . . . .

135
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N. 12. '! 15- F,\ZENDA --Decreto de 27 de setembro de

HH6- Supprimc Jogares de segundos officiae&
aduaneiros em diversas alfandcgas .• oo.-.~·.,.·-·
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12.216. _:..JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 27 de setembro de 1916- Crêa uma
brigada de in,flantaria, uma de cavallaria e uma
d~ artilharia de guardas nacionaes na comarca
de Campo Bel~, no Estado de .Minas Geraes...
!N •• 12.217- JUST·IÇA E NEGO CIOS INTERIORESnecret<J de 27 de setembro de 1916- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guar;das nacionaes
no município de Jaboatão, no Estado de •Pernambucl) . ·-· -· ·-·...........................
iN. 12.21.8- VIAÇ.\0 E OBRIAS PUBLICAS- Decreto
de 27 de setembro de 1916- Autoriza a prmorogação <:lo contracto para o :serviço de navegação a vapor no baixo S. Francisco, a cargo
da Companhia Pernambucana de Navegação....
N. 12.219- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS~ De(H'eto
de 27 de setembro de 19'16 -Autoriza a prorogação do contracto celebrado com a Companhia Commercio e Navegação em virtude do
decreto n. 5.9~7, de 13 de fevereiro de 1906....
N. :12.'220-VIAÇÃO E 1 OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 27 de setem5ro de 1916- Approva o projecto e o orçamento, na importancia de ...... .
7 :·579$786, de uma variante entre as estacas
1.426 mais 14,15 e 1.-140 mais 4,31, do traçado
approvado da linha de Machado Portella a Carinhanha, na rêde de viação geral da Bahia. •
N. 12.221 - VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 27 de setembro de 1916 -Autoriza a Amazon
·Telegraplí Company a estabelecer em sua rêde
um serviço preferido para os telegrammas particulares interiores ••••.••. ;......... "''"•. ·-· . -.
N•. 12.222-FAZENDA-Decreto de 30 de setembro de
1916- Deelar.a .sem effeito o decreto n. 1-2.179,
de 30 de agosto ultimo, na parte relativa á suppressão de um logar de segundo official aduaneiro da Alfandega do Rio de Janeiro ..•. ·-· .. ·-·
!N ,. 12.223- :FAZENDA- Decreto' de 30 de setembro de
·
1916:- Supprime diversos logares em algumas
alfandegas da Republica ..... ; . ·-· .•........ ·-·
!N·. 12.224- GUERRA- Decreto de 4 de outubro de
19-1•6- Abre ao Ministerio da Guerra o credito
~special de 573:551$787 para occorrer ao pa·gamel)to de 1soldo vitalício a mais 206 voluntarios da Patria •..•.•. •.···:· ·-· .......-• •• -.. ·- ... ...
N. 12. 225 -FAZENDA- Decreto de 4 de outubro de
1916- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 200:000$, supplementar á verba 5" do
orçamento do mesmo ministerio, do corrente
exeooicio •..••.••••.• "' .···-''-.···:-·.·-·'·~ ·- -~....
N, 112 226-FAZEND.A:-Decreto de 4 de outubro de
•
• 1916~\1\.pm:ova a fus~º d~ :sociedades ~e se-
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K-<pil'ifu ~ianl!'llW c ;\lliaiH.:a l\litwi1·a. soh
a dcnom iuaçi'ío, que adoplam, de Companllia rk
Heguros Alliança Mineira, e modifica os novos
<•statuto" adaptados pela assembléa geral de 15
ele novembro d!) 1!H5 ·-·. ·-·. ·-· ........ ·-·....
12.221- i\UniCUL'l'lJlli\, INDUSTHIA E COMME.RCIO- Decreto de 4 de outubro de 191o- Concede autorização á Aluminum Company or South
America para funecionar na Rcpublica........
12.2-28-JUSTIIiA 1~ NEG'OCIOS IN'l'ERIOHESDeer~>to dP -- í de outubro de 1\Jl5 -Inverte as
vaH)ellas dP 1'1..! :•OOÜ'$ e -iü :000$ consignadas na
verba Hí" do orçarrwnto do 1\'IirlistPt'io da Ju::;tiça u Neg'lHÚos lnlm·iores do exPrdeio tk 1DHí
·t'~'"Twdivallu)ate para o pessoal " mat('J:ial uo
selYiço dt: eaixas de avisos policiaes ...... ·-·
12. 2-?!l- JU~'l'lCA ;_f<~ NEGOCIOS JN'J'ElliOHES -DcH)rcto de ·,1 de outubro ue HJ16- Crea uma
brigada de i11 rant.aria, urna ue cavallaria c uma
de artilharia dP ç;uardas nacionaes na comarca
de Caracól, no :J<;starlo dr) Minas GE\raes......
12.230--V\ZJ<::Nn:\-DP!'l'Pto de 7 de ontubl'l) ue
-J ~H ti-- Alm• ao ~liniRlcJ•io ria Fawnrla o en·YI'rba :lO"·-- Ext•rc i elos :riuuos --do orçumenlh
vif!·t~ntl' rln nwsmo rninisterio, para pagameHto
llP dividas enmpreheudidas nos cffcitos do art. /r"
da lei 11. :L:11:~. dP u; clf' outubro de 189ü, "
art. :li ela l1•i n. 1. -13:~. r!P ~lO 1k rlm:cmhro
de 1DOG ••••••••••.• ·-· ........ ·-· •••.•.• ·-· ·-·... .
12.231 -FAZENDA- DerJ•ef.o ue 1 i de outubro de
i!Hü -- Approva a,; alterações feitas nos estatutos do Bauco rlo Credito Rural c Internacional
pela nssrm1hka 1-wral extraordinaria dn 30 <lc
agosto :l'ind(l ..•....•... ·-· •... ·-· . . . . . . • • . . . .
1.?. ?:l:!- F,\:lENDA -- 1DeL:reto rle H de outubro de
J!HG- kupprilliC' diver~o~ loL~:u·es t•m algumas
alfanclugas da Hr,publica ...•......... ·-· ·-·. .
12.233--YJAC.:\0 E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de I l de ·outubro de 191G- Approva novo pro.iedo pal'lJ a nstação de Lages, da Estrada dr)
l<'mTo fiPnlnll do Jtio <;mmlr: do Not't!', c rCSIJI'1'.1 in1 I>I'C:tllll'rdo 1m impol'i:wl'ia dP G5 ::303!!\li.fl't.
1:!. 231 - F"\ZI<;N DA- neereto de 1 D de: outubro do
lUIIi-Ahr··' ao l\Jinisterio da Fazenda o ncdito
dn :! • ·;R<i: <iGS:rl51, >'UPJ11Pmerltar ú Yrrba :ri" do
art. 103 da lni u. :J.osn, dn 8 tlc janeiro fir1do,
pat'a pagmnmtt.o tios funct~ioual'io.~ :ulllidos r•m
todo~ os miuistPJ'ÍOK -· ·-·....... .. . . . . . . . . . . .
L! .:!~15 -- F,\7-ENU.\ ---- Dr•t·.mto dt• l !J tk ullLtthro dt•
l !H l i - Cassa o tkel'cto n. Hl. 3G<i, tk ;23 d•·
julho de 1!Jl3, qun autol'izou a socieliaun mut.na
de segurns eontm fogo Atlas, com ~•\de em 8fíu
l'aulu, a lllllL'Cionar na Bepu!Jlica...... • ... . . . •
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N. 12.23li-Não foi publicado.
N. 12. 237- JUSTIÇ.\ E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 19 de outubro de 1916- Crêa mais
uma brigada de cavallaria de guardas nacionaes
no município de Jaboatão, no Estado de Pernambuco ....•...•..•. ·-·- ....•.•.••..•.. ·-·.. ••
N. U. 2aR- VIAÇ.\0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 19 de outubro de 1916-Cassa as :regalias
de paiJUCte concedidas ao vapor Rio Pardo, de
propriedade da Empreza Brazilcira de Navegação ................ , .•. -... ... . . . . . . . . . . . . •.
N. ·12. 23~l- ViiAÇ.\0 E OBHAS PUBLICAS- Decreto
de 19 de outubro de 1916-Approva o projecto
de um 'iiaducto entre as estacas 863 + 19,10 e
8i2 + 19, da linha de Lages a Caieó e respectivo
ot'c,:amento, na imporlaneía de 285:403$495... .
N. 12. 2 40'- VIAÇÃO E OBR.\8 PUBLICAS -l])ecreto
de 1\l de outubro de 1'91G-Abre ao l\Iinisterio
da Viação e Obras Publicas o ci·cdito de réis
2.li8H: í<i9$!HJ 't, pot· conta da emissão autorizada
pela lei 11. ::.8%, de 28 de agosto de 1915, para
ol'eorret·, em dous PxerricioR, ú r!Pspeza resultantn da construeção da ponte sobre o rio Paran:í, tta Estrada de Ferro Itapura a Corumbá,
inclusive a acquisição <i Companhia de Estradas
de FPITO NornPste do Brazil da superstrurtura
mcl.alliea da nw"ma vont() •...... ·-· ·-· ... ·-·..
N. 1:2.2 'ít -- F.\ZEND.\- Dcceoto de :!5 de outubro de
l!:ll!i·-.\ltel'a o rle1·n~to n. t:!.lal, de 12 de
julho do 191G, que approvou as modificações
feitas :nos estudos da Sociedade PrevidcnciaCaixa Paulista de •PPn~õrs- com sédc na capital do Estado de S. 1Paulo................
N. 1~. 21Z -·JUSTIÇA E NEGOCJ OS INTERIORESDecreto de 2::J de outubro de t91G-Abre ao
l\linisfPTio da J n~ti1;a P Nego cios Interion's, DOr
<t'outa do exerTit;io de 191G, o credito supplcnwnla L' c!" 88:!: 000~, sendo l !l:í: :~00$ á verba
- f'uhsidio dos SPnadores;- !i 57: :!00$ a vcrlm
-Subsidio dos DPputados;- 1'2: 500~· á verba
--- Seerl'!ari:t .do it'Pnado.- P J 8:000$ ú verba
SPt"J'()faria da Camara. dos Üt'pLlLados.........
N. 1:2. 2\.a- F~\ZENDA --Decreto d() i de novembro de
191G- Approva a nova tabella dos vencimentos
dos empr·cgados da Caixa Economica de São
Paulo •. ·I· •• , • • • • • . • • ·-· • • • • • . • • • • • ·-· •.••• · : - . . . .
N. 1.'2 . .'2 í í - Fc\;T,END.\ --- Dccrrtn de 1 do novembro de
191 G- Supprimc divrrsos logarPS l'l11 algumas
ai randegas da Jl1•puhlica ............ ·-· ·-· ·-· . .
N. 12.:2í:1-AGft.ICUilfDR\, JNDDSTJllA E CO.Ml\iERGIO- Decreto de 1 de novembro dq 191GConcede á Companhia Industria de Electricidadc o praw de um anuo, a contar lia data da

·
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terminação da actual guerra européa, para a
produccão do mínimo de el).ergia electrica determinado pela clausula V do contracto celebrado de accôrdo com o decreto n. 9. 412, de
6 de marco de 1912.........................
12. 2lt6- JUSTIÇA E NEGOCIOS . INTERIORESDecreto de 1 de novembro de 1916- Crêa mais
duas brigadas de infantaria de guardas nacionaes no muniüipio de Quipapá, no Estado de
Pernambuco ........................... , . . .
12. 2n- JUSTIÇA E NEGOCIOS 'INTERIORESDecreto de 1 de novembro de 1~H6- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guarda., nacionaes
na comarca de Ilhéos, no Estado da Bahia....
12. 2 48- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
tle 1 de novembro de 1916- Approva as blausulas para a revisão e consolidação dos contraeLos referentes ás linhas de viação ferrea e fluvial, de que é ·Concessionaria a Companhia das
Estradas de Frrro de Norte do Brazil. . . . . . . .
12.249-- VIAÇÃO Ei OBRAS !PUBLICAS- Decreto
de 1 de novembro de 1916- Torna sem effeito
a elausula 9" das que baixaram com o deereto
n. 12 .11R'2, de 3 de ago~to do corrente anno, relativo ao contracto para as obras do pí·olongamcnto elo >Cães do porto desta Capital.........
12.25'01- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de L de novembro de 1916 -Altera o art. 61
do Regulamento dos Correios da· Republica, appro'•ado JWlo ch~ca·rto n. ~1. 080, ele 3 de noYC'llÜH'O
de 191'1 ............................ ·.......
12. 251 - YIAÇ:\.0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 1 de novembro de 1916- Rescinde o contraeto eclebrado com .João AlVPs de Oliveira
para a construccão do ramal de Abaeté da Estrada de Ferro Oeste de Minas e manda submett.er a arbitramento a reclamacão apresentada
pelo mnsmo ·contractantP a11erca da inexPeução
elo t·efrl'ido contracto .... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.252- YlAÇÃ:O E OBIRAS PUBLICAS- Drcreto
rk 1 dn novemhro de 19l6- Rescinde o contraclo t:elebrado com o engt~nheiro I•~dua t·do
Alves da Silva Porto para a construl\ção do
ramal de Itapecerica a Fonrliga, da Estrada de
Ferro Oeste de Minas, e manda submetter a
arbitramento a reclamação apresentada pelo
mesmo contractante acerca da inexecução do
rPferido eont1rac.to..........................
12. 2!1:~ ·-- fHJERRA- Dnerelo de 3 de novembro de
Pspeuinl de 1:500$ para pagamento de gratificações addicionaes a Manoel Ignacio da Silva
guros, Tndernnizadora, pf'la assembléa gPral rxtraordinaria realizada a 12 de julho r!P HJ16. . .
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N. J 2. 254- FAZENDA- Decr·eto de 9 de novembro df•
1!H6 ~ Approva, eom alterações, as modificações feitas nos estatutos da eompanhia de seguros « Indcmnizadora », pela assembléa geral
extraordinal'ia rt>alizada a 12 de julho de 1916.
N. 12.255-AGRIUULll'URA, INDUS'J'RIA E COMMERCIO- Concede autorização á Hollandsche ZuidAmerika Handel-Maatscappy (Companhia de
Commcr.cio Hollandez, da ArnPrica do Sul) para
funeeionar ua Jle[Jnbliea....................
N. i2. 256- JUSTIÇA g NEGOCI08 ·J N'l1ERIORESDecreto de U. de novembrü de 19t.ti - Crêa. mais
uma brigada de infantaria de guar·das nacionaes
na comarca da capital do Estado de Minas Ge'raes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.257- JUSTIÇA E . NEGOCJOS DITERIORESDecr('to de 9 de tlOYcmbro de 1916 -Abre ao
MinistPrio da Jw;f.iç:i e Negocios Interiores o
credito do 2 :400*. supplPmentar á ver·ba 13" do
art. 2" da ld 11. :3.08\J, de R de .iauPiro de 1916..
N. 12.258-YIAÇ.~O E OBitAS PUBLICAS-Decreto
de \J de riovemlH·n t!P 191G- Approva o projeeto
de uma ponte dP 20 rnf'tros de vão para o trecho
H. Luiz-Hosario, da Estrada de FetTO S. Luiz a
Caxi'l~, c o r·esiH~c~tinl 01'\:amr>nfo, na importanl'ia de 2-1 :080:)\0'00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.259- FAZ:J•;,NJlA -- llcer·eto de 1ü de novembro
de l!llü-AIH·P ao MinistPrio da Fazenda o
ct·edif.o CSIJI'Cial dP 30: :324$2()6 para pagamento
a DD. c\malia de Figueiredo Baella e outras, em
virtude de sl'nlr•nc,:a judiciaria...............
N. 12.2ô0- F.\~ENDA-Ucereto de 16 de novembro
de l!H!i- .\hrl' ao :\linistPrio da Fazenda os
ereditos de 50:000$, our·o, n 500:000$, papel,
supplPmentarrs <i \'('rha 30•- Exr1·cicios findos
-do rm:anwnto do tllP~I!Hl minister·io para o
exen~ic~io coneute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12. :?GI -- J<AZJ•:NJ >.\- J >•·t~rcto ·de 1li de novembro
dn l!llli-,\lim ao ~linislt~r·io da 'Fazenda o
et·edilo f'S[H'I\ial ti•· !I :\li8~Hí7\l para pagamento
ao yi,~n-aiJnir·all!t\ n•l'or·mado Hm·eulano Alfredo
Sampaio, em vil'!ttde de sPntPuça .iudklaria....
N. 12. 2!i2- FAZJ•JNJ >.\ - 1 >c•ereto de 1n de novembro
de 1\l!lj- Abr·•· ao .\1inistcrio da !Fazenda o
el'edito Pspeeial dt• :; :7H2$338 pam oecorrer ao
pagamruto tk\'it.to a n. Maria Julia .Bransford
e n. Hil-da i\Jotta, l'ttl virtudn d" sc•nltmea jmlicial'ia ................................... ' .
N. 12.2ô3-J•'AZJ•:NDA--Ilet·r·eto de LO d•\ novembro
de l!llli- AlH•', t•!'lo Mini,;terio da Fazenda, o
ci·edito estweial de 180$050 pam pagamento a
Antonio Gome:;, f'ttt virtude de sentença judiçiaria
t
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N, 12.26i- FAZENDA- Decreto d~? 16 de novembro
de 1916- Abre ao Ministerio da Fazenda o 'credito especial de 46:612$902 para pagamento aos
auditores de guerra Garcia Dias Avila Pires ll
!Francisco Frrnandes Piratinino de Almeida de
differenca de vencimentos não recebido~ de 1912
e 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

N. 12.265- F_AZENDA- Decreto de 16 de novembro
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N. 12.2'i3-FAZENDA-Decr·eto de 22 de novembro
de 1916- Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o
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Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . • . . . ... . •
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dito e,;pneial de 5-H$050 para occorrcr ao paganwnto do que é devido a Joaquim Pereira Bernal'des, em virtude de sentença judiciaria.. . . .
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de 19 l ô - Approva a modificacão feita nos estatutos da companhia de seguros terrestres e
marítimos União Commercial dos Varegistas,
(\Om s1;dc nesta Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INDJCE DOS ACTOS

Paga.

· N. 12.:327 -FAZENDA- Decreto de 2i de dezembro
de 1!116-Cassa o decreto n. 10.043, de 6 de
fevereiro de 1913, que autorizou a sociedade
de auxilias mutuos A Protectora do Lar, com
séde nesta Capital, a funccionar na Republica.
N. 12.328- FAZENDA- Decreto de 27 de dezembro
de 1916- Dá novo regulamento para o serviço
de repressão do contrabando na fronteira do
Estado do Rio Grande do Sul e na Fóz do
Iguassú, no Estado do Paraná .............. :·.
N. 12.329- ViiAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 27 de dezembro de 1916- Altera o decreto
n. 12. 30.8, de 6 do corrente mez, referente á
m?dificação do tratado das linhas da Rêde SulMineira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12.330- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 27 de dezembro de 1916- Dá novo regulamento á Inspectoria de Obras .contra as Seccas.
N. 12.331- MARINHA- Decreto de 29 de dezembro de
1916- Abre ao Ministerio da Guerra o crédito
especial de 164:610$, destinado ás despezas da
•Imprensa Naval . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 12. 332- MARINHA- Decreto de 29 de dezembro de
1916- Abre ao Ministerio da Guerra o credito
de 2. 361 =·~56$975, supplementar as verbas 7",
8", 9", 10•, 13", 20" e 25" do orçament.o vigente.
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ACIOS DO PODER EXECUTIVO
1916
DECRE'I'O N. 12 .1iG -- DE 5

DE

,JULHO DE 1916

Cassa o decreto n. 11. ~15, dt> :n de outubro de 1914, que autorizou a so·
ciedade de auxílios mutuos soln-e casamentos, nascimentos e annivcrsarios
<< Progrl'Sj:jO Dotal>>, com sl-de etn Cntagnazes, a funccionar na Rcvnblica

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando as irregularidades praticadas pela sociedade de
auxilias mutuos s•obt·e casamentos, nascimenLos o anniversarios «Progresso Dot.al», rom séde em Cataguaze·s, Minas Geraes, conforme se verifica do processo encaminhado ao Mínisterio da Fazenda com o officio n. 361, de 15 de junho
findo, da Inspectol'ia de Seguros, resolve cassar o decreto
n. 11.215, de 21 de outubro de 1914, que autorizou a referida
sociedade a funccionar na Republica e approvuu, com alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 191G, 95• da Independencil\,
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandiá Calogems.

DECRETO N. 12.117 -

DE 5 DE JULHO DE i916

Cassa o decreto n. 9. 28~. de 30 de dezembro de 1911, quo autorizou n <<Asso·
ciação Preventiva de _._\..nxilios 1Iutuos », com séde em Campinas, S. Paulo,
u. funccionar na Rcpuhlira.

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil.
cunsiderando a falta de regularidade no funccionamento da
sociedade «Associa~.:ão Preventiva de Auxílios Mutuos» com
séde em Campinas, S. Paulo, conforme consta do proces~u encaminhado ao Ministerio da Fazenda com o officio n. 353
de 9 de junho ultimo, da Inspectoria de SeguLros, resolve cas~
Poder Executivo - 1916- Vol.III.
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sar o decreto n. !l. 282, de 30 de dezembro de 1911, que autorizou a referida sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1!116, 95" da Independencia,
e 28" da Hepnblica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandiá Calo geras.

DEcnETO N. 1.2.118-

DE

5

DE JULHo DE

1916

Cassa o decr<:to n. 11. :l71, de 2 de dezembro de 1914, que autorizou a soei~·
dade de pccnlios por nascimentos, casamentos e mortalidade « Mutiua
PHrnisense >>, cont s(>lle Pm S. Sebastião do Pa.raiso, Minas Geraes, n func·
cionar na Republica
:

O President-e da nepublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que suspendeu suas operações a sociedade de
peculios por nascimentos, casamentos e mortalidade «Mntua
Paraisense », com séde em S. ·Sebastião do Paraíso, Estado
de Minas Geraes, conforme const.a do processo encaminhado
ao Ministerio da Fazenda com o officio n. 355, de 9 de junho
findo, àa Insp-ectoria de Seguros, resolve cassar o decreto
n. H .371, de 2 de dezembro de 1914, que autorizou a referida
socicda1le a funccionar na Hepublica e approvou, com alterações, seus estatutos.
·
Hin de Janeiro, 5 de julho de 19Hi, !J5• da lndependencia,
e 28" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECHETO N. 12.119 -

DE

5

DE JULHO DE

1916

Cassa o decreto n. 9. 019, de J ll do novembro de 1911, que autorizou a sociedade
unonyrna «Pensionato da l!-,amilia », com s(·dc om S. Paulo, a funccionar
na Hepnblica, o npprovon, eom alte::rações, seus estatutos

O Prrsidrntc da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade anonyma «Pensionato da Fmnilia», com séde na capital do Estado
de S. Paulo, eonforme oonsta do processo encaminhado ao
l\finistcrio da Fazenda com o officin da Inspectoria de Seguros n. :Hi\l, de 2<i de junho findo, resolve cassar o decreto
n. 9. 019. de 16 de novembro de 1!)11, que a autorizou a funccionar na ficpublica e approvou, com alterações, seus estatutos.
fiio de Janeiro, 5 de julho de 1916. !J5• da Independencia
e 28° da nepuiblica.
\V EN CESf.AU BRAZ P. GoMES.
João Pandid Calogeras.
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DECRETO N. 12.120 -

DE 5 DE JULHO DE 1916

Oassa o decreto n. 10.888, de 14 de maio de 1914, que autorizou a sociedade
c Dotal Integradora.», com séde em S. Paulo de ltabapoana, Estado do
Espírito Santo, a funccionar na Rcpublira

O Presidente da Republica dos Estados Unido" do Braz1l.
considerando haver entrado em liquidação a sociedade «Dotal
Integradora», com séde em S. Pedro de Itabapoana, Estad11
do Espírito Santo, conforme consta do processo encaminhado·
ao 1\linisterio da Fazenda, com o officio da Inspectdria de
Seguros sob n. 352, de 9 de junho do corrente anno, resolve
cassar ·o dn~r!'!o n. 10.888, de 14 de maio de 1914, que autorizou a referida sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1916, 95" da Independencia
e 28" da ltepublJca.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 12.121 -:Approva com

DE

5

DE ,HJLHO DE

1916

altc~ações

as modificaçes feitas nos estatutos da sociedade ano·
nyma «A Pcrseveran~a Internacional »

O Presid~nte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
atteudenrlo ao que requereu a sociedade anonyma de pensões
e peculios · «A Perscv·eranca Internacional», resolve approvar
as aiberações rcitas nos seus estatutos pela assemblúa geral
extraurdinaria, realizada em 13 de fevereiro de 1915, com
exccpção da modificação ao art. 85 dos seus antigos €Statutos e que constitue o disposto no art. 33, lettra h, dos actuaes.
Rio de JuneiJ'o, G de .iulho de 1\HG, ll5o da Indepeudencia
e .28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Paridiá Calogeras.

DECRETO N. 12.122 -

DE

5

DE JULHO DE

l!H6

Concede autorização á «Siociété Anonym" du Gaz dJe R:io U., Janeiro» para
continuar a funcdonar na Repu'bHca.
'

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendemlo ao que requereu a «Société Anonyme d!U Gaz de
Rio de Ja.neiJ'O», autorizada a funccionar na Republica pelos
decretos ns. !l.609, de 22 de .iunho de 1886, 4. 749, de 20 de
jane·iro de 1903, e 7 .023, de 9 de julho de 1908 e devidaID!Cnte representada, decreta:

Adro~

bO

POO~R

EXEdUTIVO

Artigo unico. E' concedida autorização á cSociété Anonyme du Gaz de Hio de Janeiro» para continuar a funccionar
na H('publica com as altera(;ões feitas em seus estatutos, sob
as mesmas clausulas que acompanharam o citado decreto
n. 7. 0:!3, ri eando, porém, a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
nio de Janeiro, 5 de ,julho de 1916, 95° da Independencia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P, GOMES.

José lht{ino Beserra Cavalcanti.

DECHETO N. 12.123 -

DE

5

DE JULHO DE

1916

Approva a t'C'forma dos estatutos dt..t. r·:mtJfCZa de Agua'S Cazosas

O Presidente da nepublica dos Estados Unidos, do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Empreza
de Aguas Gazosas, autorizada a funccionar na Republica pelo
decreto n. 7. 621. de ~ 1 do outubro do 1909, e devidament:J
representada, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a reforma dos estatutos
da Emproi:a de Aguas Gazosas, de accôrdo com a resolução
votada em assembléa gerai ext.raordinaria dos respectivos acciunistas. realizada em :!G de fevereiro do corrente anno, ficando, porém. a mesma companhia obrigada a cumprir as
forrnalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1916, 95• ~a Independencia
e 28• da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José Rn{inv Bezel'ra Cavalcanti.

DEGllETO N. 12.121
Conct'dc

uutm-izaçfto

--DE

5

DE JULHo DE

á Companhia l'lelli,tculaR D'Luxo <In
Ltd, p.ant funclcionai.r na Rtpu'biiru

1916

Amcrica dou

Sul

O Pr•Js_õdcnte dn llrpublica dos Estados l)nidos do Brazil,
attcndPnd0 ao quo IWJUC\I.'CU a Companhia Pelliculas D'Luxo
da Anwl'iea do :3ul Ltd .. sociedade anonyma, com sóde nos
E si a dos Unidos dn Anll' r· ira f' devidamente representada, deeJ·ela:
Artigo uni co. E' concedida autorização á
.Companhia
'Pelliculas D' Luxo da America do Sul Ltd para funccionar.
na Republica 00m os estatutos que apresentou, mediante as

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

clausulas que a este acompanha, assignadas pelo ministro
de Estado dos Negocws da AgriCultura, Industria e Commer'cio, ficando, porém, a mesm,a co~pan~ia obrig~da a cumprir
as formalidades exigidas pela leg1slaçao em vigor.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 19Hi, 95° da Independencia e
28" da ncpuhlica.
\VENCESLAU BRAz P. GOMES.
JoSé Rufi!riP Beserm

Cavalcant~.

Clausulas que acompanham o decreto n. 12.124, desta data

A Companhia Pelliculas D'Luxo da America do Sul
Ltd. é Obrignua a ter um rcpr0sentnntc geral no Brazil,
com plenos c illimitados poderes para tratar e deJinitivarnente resolver as questões que se suscitarem quer com o
Governo, quer com particulares, podendo Sl'l' demandado
e receber cita!)ftO inicial pela companhia.
li

'l'odos os netos que praticar no Brazil ficarão, sujeitos
unicamente ús respectivas leis c regulamentos (I a jurisdicção de seus tribuna·es judiciarios ou adrninistratiyos, sem
que. em tempo algum, p.ossa a referida companhia replamar
qualquer cxcepf,!ão fundada em seus estatutos, cujas dispOf'!isições não poderão servir de base pa1·a qualquer reclamação
concernente ú execução das ohras üU serviços a que ellcs se
refe,rem.
III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Se~-lhc-hn: cn:~sada a autorização para
f'unccionar na
Repub!Ica se mfrmgir esta clausula.

IV
. r<:'i~a entcndidG que a autorizaçãG é dada sem prejuízo do
prmCipiO dP achm·-sc a compall h ia sujeita ús disposiçi}cs de
direito que r·pgpm as RnciPdadcs anonymas.

v
.•A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
este.Ja commmada pena especial s-erá punida com a multa de
um eonto de réb (I :000~) a cinco contos de réis (5 :000$) e no
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1·aso d•• ri'ÍJJI'idr•rwia eorn a cassação dn antorizacão concedida
P"ln d•••·r·l'lo Pm 'irftuJ,~ do qual baixam as presentes clausulas.
Hio d•· .Janeii'O, !J rl1• jnlho dl' l!lHi.-./nsé Ru.{ínn Be.~erra
Ca1•nlr'ant i.

DECilETO N. 12. 125 --

DE

5

DE JUJ,HO DE

1916

Cassa os decretos ns. 1 o. 470, d<' R <le outubro de 191 :!, e 10. 706, dt> 21 de
janeiro <le 1914, referentes no f1111ccion•mento da socierln<ln mutua de
1wrnlios ~<A FP.licic]a(lP », rom sécl~ em R. Paulo

O Presidente dn Repuhlica dos Estados Unidos do Brazi),
r-onsider·:mdo as irregularidades praticadas pela sociedade
mutua de pecnlios <<A Felicidade», com séde na capital do
Eslado de S. Paulo, conf01'1De se verifica do processo encaminlwrlo ao Ministerío da Fazenrla com o officio n. 361, de
15 de junho f'iudo, da Inspectoria de Seguros, resolve cassar
os deeretos ns. 10.470, de 8 de outubro de 1913 e 10.706, df'
21 de jnneiro de 1911, r·eferentes ao fnnccionamento da menetrmada s'Ociedade.
Rio rl•• Janeiro, ti flp julho rle t!HG, !Hí" dâ JndPpendencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

J or7o Pandiá Calogeras.

DECHETO N. 12 .I:?G -

rm 5 DE .TUJ,HO DE 1916

Cr"a mais uma urigadta <le infantaria e m~is uma ~e cavallaria de gtmrdàS
nnc-ion:H'S n~ romarC':-t de Correntina, nio Esta~dlo 0!.1. B-ahia

O PresiriPnte tia Hrpublica dtlS R~tados Unido.~ do Brazil,
pnra t>Xeeut:io do de,en•f.tl n ..\:i1, de 1ft de dezembro de 1896,
tlccr·eta:
Artigo unico. Fic.a ~~renda na Guarda Nacronal da comnrca de G<)['l'entina. no Estado da Bahia. mais um1a brigada.
de infantar·in. c•)m a drsignaçiio de 241'·, e mtais uma de cavallnr·ia, eom a de I J 2"·. eonstltuindo-se aquella de tres
batnlhões do scr·vieo nctívo, sob ns. ·721. 722 e 72?, e de
um do dn reson·a·~ sob n. 2 H •, e esta de d'Ous regimentos,
sob ns. 223 e ~22ft, que RC organiznrão Ctlm os guprdas qualificados n<l.~ di~trictos da roWcrida c:Omarca; r·eV(lgadas as
dTsposil,'ões em :e·.orl\tra~io.
'
Rio do .Tnneiro. 5 ck julho de 19Hi, 95• da Independencia
e 28" da Rcpubli'cr'l.
'VENCESLAU BRAZ

P,

GOMES,

Carlos Ma:iimiliarw Pereira dOs Santos
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DECRETO N. 12.127-

DE

5

7

DE JUI,HO DE

1916

Crea mnõs d""" brigadas de infl:lnta~ria de guat<das nacionaJc~ na comarca do
Rio Parat11"hybla, no F,sta,do de Goyaz

O Presideute da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do deaeto n. 431, de H de dezembro de 1896~
dwreta:
Artigo uni,'!O. Ficam creadas na Guard.a Nacional
da comarca do Iliu Paranahyba, no Estado de Goyj!lz;
mais dnas brigadas de infant.aria; com as designações de 48•
e 49', as quaes se constituirão de tees batalhões dO servico
activo e um do da reserva; cada uma, sob ns. 142, 143 e t44,
e 48-, e 145 e lW, e i'l7 e. '!9, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarea; revug~das as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de .julho de 1916, 95" da Independencia
e 28• da llepuhlic,a.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Ma:r:imiliil:no Peretra dvs Santos-

DECRETO N. 12.128- DF. 7

DE JULHO DE

1\HG

Autoriza o. ministro da F'nzenda a emittir, de accôrdo com as disposições do
docreto n. 11.693, de 28 de agosto de 1915, a quantia de 50.000:000$ em
notas do Thosonro Na.cional

O PresidentP da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da ant.orir.açfío quP lhe confere o decreto legislativo
n. 2.986, de :!8 dr agosto de Hl15, decreta:
Artigo llllir,o. Fica o ministro da Far.enda autorizado a
emittir, de accüJ·do com as disposições do decreto n. 11.!i93,
de 28 de agosto do 1!H5, a quantia de 50.000:000$ mn notas
do 'rhesonl'o Nacional.
Rio de Janeiro, 7 clr .inlho de 1916, 95" da Independencia
R 28" da Repnbliea.
WENCESLAU BRAZ

P. 'GOMES.

João Pandiá Caloaems.

DECHF;TO N. 12.129 -

DE

8 DE .JULHO DE 1916

Mand:1 que o llia 9 de iulho do corr.ente nnno d~c 1916 s('ja tidr. como
de fcsbt nadonal no-s Ustados Unid1ns do Brazil

O Presidente da Hcpublica dos Estados Uni<los do Brazil,
attendendo a que a Na(;ão Argentina celebra, no dia 9 do corrente mcz de julho, o 1" centenarío da proclamação de sua
jndep·endencia pelo Congresso das Pruvincias Unidas do Rio

8
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da Prata, 11a eidade l.lr~ Tueuman, resolve que, por occasião
(]essa t!ala, em toda a extensão dos Estados Unidos du Brazil,
nas rep:u·Li()ÕI'S publicas, fortalezas, quar'teis e navios de
guel'!'a ~e l)I'Oceda eumo nos dias de festa nacional brazileira.
Hio de .Janeiro, 8 de julho de l!lHi, 95" da Indepcndeneia ~~ 2H" da llepu!Jlica.
WENCESLAU

BnAz

P. GoMES.

Cal'los Maxlrniliano Pereira dos Santos.
L. M. de Sauza Dantas.

IH<~CHETO

N. J:.>.t:JO-DE 12 DE

,JULHO DE

1!Hü

CaRsa o clerreto n. 10.040, dA 13 do fevNeit·o de 1913, que autorizou
r·ipc]adn nmtua d~
pita], a

ftnlf·clon~ll'

liPC'lllio:-;

P

pen~clr~

11

so·

«Rio Brar.il », rom sPdf' nf'sta Ca·

na HPJHlhlira

O Presidente da Rcpubliea dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver suspenso suas operacões a sociedade
mutua de peculios «Rio Brazil », cQm séde na Capital Federal, eouforme eonsta do processo encaminhado ao Ministerio
da Fazenda. eom o onicio da Inspectoria de Seguros n. 3511,
de !J de julho ultimo, resolve cassar o decreto n. 10.046, de
13 de fevcl'riro de 1918, que autorizou a referida sociedade a
funecionar na TlPpnblica e approvou, com alterações, seus estatutos.
Hi o d1• .Janeiro, t·! dr• .i 1Jlhn dP 1!l Hi. !l:í" da Independcneia
r 26" da Republica.
\VENCEfH"AU BRAZ

.Joao

DEI:RETO N. 12.1:ll- DE 12
Ap11rova, r.om

altera(,"õe~,

P.

-GOMES •

Pnndiá Caloyeras.

DE .JULHO 'DE

1916

as modificat;õrs feitas nos estntutos da sociedade

« PrP-vidt>neia. » - Cnixa

rnulif.;ta

de PensÕPf'.- COD\" séde na capital do

ERtado de R. Paulo, pPla asRPtnhli;,a gPral cxtraordinarin rf'alizada <'m
1 elA maio de 1 !116

O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brazíl,
attcndrmdo ao que requereu a sociedade « Previdencia » Caixa Paulista de Pen~õcs- com sédc na eapital do Estado
dn S. l'aulo P autorizada a funccionar pelo decreto n. 6.917,
de 9 dA abril de :lnJG, r()solvc approvar as modificacõcs feitas
Pm snns P~tatutos pPla asscmbléa geral extraordinaria realizaria Plll ·r riP maio de 1\Hü, constantes da acta que a este
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acompanha e que será J'Pgistrada com as seguintcR modificações:
Art. 21. Substitua-se pelo srguinte: «a secção de pensões manterú os seguinte,; fundos em sua escl'ipturação:
I. Fundo lnamovlvcl, formado até 31 de agosto de 1916,
na caixa A e até :31 de agosto de 1921, na caixa B, por 60 o/o
das contribuições pagas pelos socios inscriptos nag referidas
caixas, e dP~sas ctal m; em deante por 30 '7n das alludidas contribuições.
li. Fundo de reembolso, formado por 10 o/o das contribuições pagas pelos socios das referidas caixas, sendo o mesmo
destinado ao pagamrnto dos reembolsos devidos aos 'herdeiros
necessarios dos soclos que se inscreverem até 31 de agosto
de 1916, além dos já inscriptos, e fallecerem antes de perceberem a pensão, observado o disposto no art. .}2, a contar
do exercício de 1!H6, inclusive, em deante.
III. Fundo r!P pensões formado pela renda dos valores
representa ti vos do l'nndo inamovível, pela renda dos valores
em que est.iverem nmpregados os saldos dos fundo<J de reemholso e de pensões, pelas multas em que incorrerem os contribuintes, pelas bonificações de que tratam o n. 3 e o § z·
do art. 1J 2 r. por 30 o/o das contribuições pagas pelos socios
inscriptos nas caixas A c B, depois de iniciado o pagamento
das pensões, sendo este fundo destinado a attender a ostc
pagamrnf.o, de accôrdo com os arts. 30 e 34.
IV. Fundo disponível~ Será redigido de conformidade
com o n. JJ, al1J1l'OYado pela assembléa geral de 1 de maio proximo passado.
§ 1." A escripturação dos fundos inamovivrl, dr reembolso n de pensõe~ de cada caixa será feita em t it.ulns distinctos.
§ 2." Quando cessar a obrigação de pagamento dos reembolsos, o saldo então existente no 1undo respectivo de cada
caixa será incorporado em partes iguaes aos fundos inamovível e de pensões, passando. outrosim, a ser de 3!'í % as
porcentagens destinadas a cada um destes fundos.
Art. 27. Supprimam-se os períodos: «quando o numero
de.. . . pagas mr>usalmcnte » e «neste ultimo ·caso ...• tempo
da inscripc.ão ».
Art. 36. Supprimam-sr> no primeiro período as palavras
finaes « incorporando-se ... fundo disponível». e no segundo
as palavras «inamovível ou», ficando 5rm rffcito a modi'ficação adoptadn pela asRembléa.
Art. 88. Na modificação feita pela assembléa geral acm::esccntr-se, d;pois das palavras «dentro dos referidos 15
dias», as sngmntes: «sem haver se qu:!tado ».
Art. 1 l 3. Supprima-sP a disposição dos estatutos, ficando
sem effnito a const:mte da acta da assemhléa.
Rio de Janeiro, 1·2 de ,julho do Hll6, !15• da Indepcndencia
e 28• rla Rrpublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

J oilo Panrlirí Cnlorte1·rts.
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fO

HEGHETO N. I:?.J:{2- DE 12 JULHO DE 1916
Ahre no Ministerio da Fnr.e11da o credit.o de 3. 000:000$, papel, e 100:000$,
ouro, RtlpJllf'mentnr á verba elo § 30- Excrricios findos- do orçamento
do ntnsmo minh:terio, <lo corrente exercicio, para pagamento de dividas
compre !tendidas nos effeitos do nrt. 4° da lei n. 3. 313, de 1G do on·
f,nhro r,o l~Sn, f! art. :l7 da lei n. 1.45:1, tle 30 de dezcmhro fle- 1905

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
URando da autorização contida no art. 104 da lei n. 3.039,
rlr. 8 de janoiro do corrente anno, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fôrma do art. 2", § 2", n. 2, lettra C, do decreto
legislativo n. él92, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao
..\linisff'l'i" da Fawnda o c~l'f'diln df' 3.000:000$, papnl, e
100: OOO!ll, ouro, supplemenlar á verba do § 30- Exerci cios
findos- do 0r·çamento do mesmo ministerio, do corrente exerc·.icio, para a t.f ender ao pa:;amento de dividas comprelwnriidas
nos dl'r~ifo::; rlo at'!. 1" da lrli n. 3.31:{, de 16 de ontu!Jro de
1R8G e :ut. 31 da lei n. J .453, de 30 de dezembro de 1905.
Rio de .Janeiro, 12 dr> .iu I li o ele 1 !Hô, !15° da Independencia
e 28" ela Rr>puhlit'a.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Calogcras.

J)ECHl~'f'O
Conce<l~

nutoriznriío

N. 1?. I :1:1 {J

nP.

1?

.JULHO DE

1916

Componhia Drazileira de CornP.s Conservadas para
fuuccionar nn Repuhlica.

O Pr,,;irl<·nfn da 11Ppubira dos Estados Unidos do Brazil,
at!endr•1Hlo ao qtw J'I'Cflll't'•~u a Companhia Brazilcira de Carnes
ConsPrYada.~. ~ot·iPdadl• anonyma, r·om ~~~dP nesta Capit.al c
dl'drlarnPnfr• I'P[li'PSI'IItada, clecrda:
AI·figo unir·o. E' rnnt~•·dida autorização á Companhia Brazilcira dr Carnl's Cm1st>n•adas para funceionar na Republica
com os r>sfa tntos tlUP a prrgPnf ou, ficando, por(~m, a mesma
eompanhia olll'i.~ada a t'lllllfli'ÍI' a" l'orl!lalidadcs exigidas pela
legisla(: fio r•111 dgo1·.
Hio de .Tanr•iro. 1:! tl•· .iullio dr 1fl16. !lfí" da Tndepr:mdencia
g 28" da ll•·publir'a.
\VENCESLAU

BM:r. p.

GoMEI'!.

Jmr: lluj'ino 1Jcsc1'1'a Cavalcanti.

H
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DECRETO N. L!. 1:n

- n'"

t:! nE .wLno nE 1OHi

Crêa uma brigaàn (le infantaria de guardas nacionnos nn comar<"a de Bãrão
de Grnjnhú, no Estado do Maranhão

O PreRident~ da llerlllbiea dos Estados· Unidos do Brazil,
para ~xPeut;ão do dPI' l'Pl.o u. /131, d1~ 11f d~ dPwmhro de ·1896,
decreta:
Artigo uuico. Fica ~~r·oada na Guat·da Nacional da comarca
de Barão dP Ut·ajahú, no Estado do ':.\laranhiio, uma brigada
dP infantal'ia, ·I'Olll a rfp;:;ignação de 116", a ·qual Re constituirá
de trP,; hal.alhõPs rlo ~Prvil.:o aetivo, sob ns. :H6, iH7 c 34S ·e
dn urn da r·t~SPJTa, sob 11. 11!i, qnn se organizarão com os
guarda!'l .qnalifil'adns uos districtos da rci'Pl'ida r~ornan~a; revogadas as disposi1;ÕP.~ Plll 1:ontrario.
Hío d.e .JaJ~eii·o. ! "! ~~~ julho dP 1 Dt6, !Hí" rla TndcpPndencia
e 28" da RPpHIJlifo.a.

W ENCEST,AU

BRAZ

P.

C':xOMES.

Cal'los Ma:rirnilinno Jlf'I'P-im dos Santos.

DECRETO N. 12.135 -

DE

12

OE JUJ,HO DE

1916

Incorpora ao capital das linhas ferreas d.e concessão federal da Companhia
Paulista- d.e 1\stradas de Ferro, a quantia d.e I .638:r96$432 ou
.E8s.749-6·Io, ao cambio de 12 9!16, dlespendida eDJ 1915, com a
construcção das linhas de Rio Claro a Itiraq>ina e d:e itira.pina :1 São
Carlos) acquisiçã.o c !llontagem de machinismos na estação ele Rio Claro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos lio Brazil,
attendendo ao que re.qucreu a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro, deer·eta :
Art. 1.• Fica in'corporada, nos termos do decreto n. 4.057,
de 211 de ,junho de I H01, ao capital das linhas ferreas de
concessão federal da Companhia Paulista de Estradas de
.Ferro, a quantia de L 638: f 96$1t32, ou t 85.7 49-6-10, ao
cambio de 12 9li6, médio do anuo de 1915, que a mesma
companhia despendeu, neste anno, na construcção das linhas
de Rio Claro a [tirapina e de Itírapina a S. Carlos, acquisição
e montagem de machín1smos na estacão de Rio Claro.
Art. 2." Tendo importado, com o decreto n. H. 994, de
15 de março de 19t6, art. 2", em t; 2.393.106-1.6-iO, o capital da;; re.fel'idas linhas, approvado pelo Governo, fica este
capital, em virtudr1 do presente decreto, elevado a
f

2. 478.856-3-8.

llio de .Janeiro, 12 de julho de f 916, 95" da
deneia c 28" d.a Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

Indepen~

GOMES.

Augusto Tavares de Lyra •.
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DECRETO N. 12 .13fi- DE 12

1916

m;f .TULliO nE

Abre ao Mlnisterio da ,Justiça e Negocias Interiores o credito especial de réla
78:397$681, para pagamento aos trabalhadores da>s Capatazias da AI·
fandega, em servi~o na Policia Civil do Districto Federal e na Directoria
Geral de Saude Pnhlira, <In 1 de 0111tuhro a 31 dozt•mbro de 1915

O PrPsidente da Ítepuhica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorümcão r\onrí"edida pelo decreto legislativo numero 3.128, de 14 de julho ultimo, resolve abrir ao Ministerio
da Jnsht;a e ·"f'goeios IntNíorl•s o c1·edito espeeial de réis
78 :3!l7~1i81, pam pag-anwnf.o aos f.l·ahallmtlol'ns· das Capatazias
da AIJaudl'g-a Plll S·Pl'\·ir:o ua l'olieia Civil rio Districto :Federal
o na Directol'ia Gel'al dP ·~aud<' Publhm, dp J de outubro a 31
de dezembro .rJn Hl Hi, á t'a7.ão dr !H}~ nwnRaes ~mda um, deduzindo-se aquella importaueia das sonsignacõPs « enterramentos
de indigentes, etc.», «remonta d-e animam;» e «expediente,
asseio, desinfectantes, etc. das inspectorias de 1•, 2•, 3" e 4"
classes», sendo da primeira 3:000$; da segunda 15:397$681
e da terceira 5 :000$ (rubric.as Hí", l<i" e 2:!", respectivamente,
da lei n. 2.024, de 5 de janeiro de 1015); e das rubricas 36"
e 37", í'endo 15 :000$ da primeira P ,íQ :000$ da segunda, da
m-esma lei n. :2.021, de 5 de janeiro de 1!li5.
Rio de Jahciro, 12 de jllllto dP tOHi, !J[i" da Independencia
e :'R" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Ca1'los Maximiliano Pm·ei1'a dos Santos.

DECRETO N. 12.137-

DE

19

DE JULHO DE

1916

Approva os estudos definitivos de uma variante c.om a extensio de r:ak,6r:r,
comprehendl<Jia entre os kila.metros 3 r e 42 do ramal de I,agm a Ma.:au,
da Estrada de Ferro Centrai dlo Rio Grande dlo Norte, e bem assim o
respecHvo orçamento, na importnnch de 675:689$340.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram os m&adores de Angicos, no
Estadõ' do Rio Grande do Norte. e tendo em !Vista as informações prestadas pela Inspectoria ·Fed-eral das Estradas, decreta:
'Artigo uni co. .Ficam approvados os estudos definitivos
de uma variante com a extensão total de 12k.612 metros,
comprehendida entre os kilometros 31 e '!2 du ramal de Lages
a Macau, da Estrada de Ferro Central do R ío Grande do Norte.
e bem assim o respectivo orçamento, na importancia de
675:689$340. de conformidade com as plantas e mais documcn.
tos que com este baixam. rubricados pelo director geral de
Ví'Ução e Obras Publicas. ficando nesta parte alterado o tra..

t3

Çado c augmentados de 69 :732$-íH os orçamentos já áppri:J ...
vados pelos dPcretos ns. 11. 235. de 21 de outubro de 1914, e
11.920, de 26 de janeiro do corrente anuo.
Rio de .Janeiro, l!l de julho de 1916, 95" d"a Indepcndonciá
c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES,

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 12.138 ---

DE

Hl

DE .TULM:O DI~

191G

Approva o projeqto da ponte metallica <le 40 metros de vão, sobre o rio Ignassú;
no kilometro 27, 71<>, ela linlm do Norte <la Lcopol<lina Itailway Comvauy,
Limitcd. c o rcHpcctivo orr;amento na importanda de 3Sl :4G5~U20

O Presidente da ltepublica dos Eslados Unidos do Brazil;
attendendo au qut• L'PlJUl'l'PU a Leopoldina Railway Company,
Lirnitcd, d~·crcta:
Artigo unitrl. Fi<·nm approvado.~ 0 pro.iccl.o c .orçauH•nto,
11a impo1·taneia df' :!31: !155$020, de eonformidau'e com os
rlocumcntqs qne l'.Olll e.;l1• baixam, rubrieados pdo director
geral de Viação da Reerf'tal'ia de Estado da Viação c Obras
l'nblieas, para a eonstrut:1;ão tlt• ·uma vout.e mnlallica de 40
mPtr.os d<' vão, ;-o!Jr,• 0 rio Iguassú, no kilnmelr 0 ~7,7Hi, da
linha do· NoJ-ll', t'lll t·umpl'inll'nto do disposto no art. 1° do
decn·to n. ll.l:li, tb• !J de se!Pmbro de i!H't, send.o a despcza
qur für efi'P~·liYanwntP rPalizada. até a impnrtaneia do rdeJ·ido orç.aml'nfo, eom 0 maxirno, levada :'t 1:onta do eavital da
mesma linha.
Rio de Janeiro, Hl d1• .iullw de 1\JtG, Sl5" da lmlt:pen"'
dencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto TavaJ'cs de Ly1·a.

DECRETO N. 12.13!)-

DE

1!!

DB JULHO DE

1916

Approva ru plllinta c o orç~unento
dos
novos
trabalhos (1e
distrihtn5çãó'
de ,,.gua 1~ara melhorar 'o fornccimonlo au:-:. 1~avios na :ta1ixa. do cács de
Paquctú a ]\fortona, do p1orto {'bc Santos.

O Prceic!Pntr da Itnvublica dos Estadu~ Unidos do Brazil;
attcndcndo a!l fJIIC rPqu-•reu a Comranhia. Docas de Santos e
lendo em vista a informaeão prestada pela Jnsreetoria Fc ...
der·al cl•· Pnl'lo,::, Iti0s P Cana.e:::, decreta:
Arti~;o unieo. Ficam approvadus a planta -e o orçamento,
na importam ia ele 112 :511~832, apJ·csentados pela Companhia
Docas de Santos e que curn este baixam, devidamente rubricados, dos novi'IS trabalhos do distribuição de agua, para me-

AGTOS DO PODER EXECUTIVO

Jlt .. rar o fMnc•c·inwnío aos navio,;;, na faixa do cáes de Paquetá
a l\lol'fona, do podo do Santos; devrndo a referida importancia ser ~~'' ada :.í t(lnla do caviLal tia companhia, na fórma do
respectivo contrado.
Ilio de Jarwit·o. l!l de julho de l!HG, !)5o da Indepeudencia
e 28" da llepublica.

P. GOMES.
Auausto Tava1'es de Ly1'a.

\VENCESLAU BRAZ

I l[<;CHKfU :-:. I·!. I íll--- PE I!) DE ;J[]LHO DE 1916
Abre ao ]\[iuistrl'io tln \'iatfio e Obras l'nblicns o <~redito cxtraordinario de
l. ;)00 :000~ para a t'X('tnc;iío de olnas llP utilidade publica coiltra os
cffeitos tla seccn

O Pn~úclenlt• da llqmbira dos Eslado"i Unidos do Brazil,
usando da aulur·izat·;íll c·ntt~Lanle da leltL"a tl tio ;u·t. I" do decreto lc•gi~lalivo n .. :1.0í.t, di~ !J de dnznnhro de J!Jl5, resolve
aln·ir au :\lini!"!Prio ela \'iai;iío t' Oltras Public~as o cr·edito extraorclinat·io dl' I. :íOP :000$, para or.r·oner ús despezas provenif'nle~ da i'xt·t~w:ii>~ di· o]Jr·a~ de utilidade rmbliea contra os
efl'r~ito' da secl"a.
Hio r)p .Janci!'o, 10 de .iulho d1~ lfl!G, !l5° da Tndepcndencia
c- :'K" da H1·puhl ka.
\Vi~.'JCL\!;LAU llHAZ P.
GOMES.

Auuusto Tauares de Lyra.
IJECilETO N. 1:!.141
Allcr.a.

os

arts.

12

a

18

do

--DE

26

reguiamento

DE JULHO D:E

1916

<la Esclola de EBtado Maior

O Pt·f'sidcnlp da Hcpuhliea dos Estados Unidos do Brazil,
de neetlr'clo t~om o disposLn nos arts. 45 do regula:mento da Escola dn J<;slado-1\laior (\ 180 do da Escola Militar. resolve alterar. 1wlo modo que se ,;egue, os arts. 12 a 18 daquellc regulamento:
AL't. J:!. Pa1·a arlmi,;são :í matriculn na Escola ·de EstadoMaior, o t•andidaltJ dev" satisfazer as Sl)guintes condições:
o) l.t>l' '' po;.:tn d1' :2'' tenrutc a capitão;
lJ1 IPI" O CUI'SO d!l l"!'Speefiva <lt'ma;
ri h·1· pxamPs rlp gl'ntnl'tria analyliea, calculo Lransecndentn 11 m<'canica raeional. prl'stados na Escola Militar ou na
do Eslado-l\la in r. d1• al'd•rdo c·orn os JWDgrarnmas adoptados
na pr-imnira;
rl) tl'l' no p-osto. ou llf'SI.e (' n 0 anterior, dou 8 annos ininterruptos rll' set·vico at'J"f'girneutado em quah!llCl' unidade da
sua anna;
cl não te!' nota qun n dl'sabonc;
l) nã 11 Ler sido inh;~.bilitado em dons concursos anteriores;

ACTOS DO PODER EXECU'rlVO

Art. 13. O offieial que desejar cm'sar a Escola de Eslado1\laior deverú fazer um requerimento ao commandante da
região militar em que servir. por intermedio da autoridade
a cujas ordens esUvur clirectamente subordinadú, no correr
do rnez de julho do anno anterior úqucllc em que preLendcr
matricula.r-se.
~ i . o Os commandnutes de corpos, chefes de estabelecimentos ou repartições militares, em que servir o official
candidato. instt·ilirão o requerimento com a fé de officio e
mais documentos necessarios, para se verificar si elle satisfaz
as condições do art. 1 . • Além desses documentos. o commandmüe do corpo, chefe de repartição ou estabelecimento militar. inforrnarú detalhad'arnente. fundamentando o seu juizo, si
o candidato satisfaz as seguintes condições:
a) prmtica d 0 serviço de tropa, na applicação dos differentes rpgulamentos. JHl instrucção e no comrnando;
b) intellig·eneia, disciplina, caracter, moralidade, cOrrecção nos uniformt1s. e, finalmente, !{!ualidad.es :militall'('!S
quo recommendcn1J a sua personalidade ·e lhe permiLtam asI1irar as mais a Itas posioões.
2. ·• Her·:ebidos 0 s requerimentos, o commundaate da região L'mittirá o seu juizú pessoal sobre cada um dos candidatos. e mandarú submettcl-os h insvecção afim de vet·ificar
si satisfa.z;em •as cond<i·c;ões de saude ·C robustez physica necessarJia;s para o anluo !>e·rviç.o de estado-maiO!", remettendo
immediatamente esses r!'quer-imentos, com o .aUestad!o da
junta rnl'diea r· lllaí·,.; Ü•lenrnentos e informações exigidas no
art. 1:.! 0 seu
1". a" chefe do Estado-Mait)r do Exeroito.
§ 3. o Her·:ehiJos os requerimentos com <)::; docummtlos o
infül'JtHl\:01es nei111a r~it.allús, c• chefe d1.1 Estado-lVIrJ.iOr do
Exercito selpe.r·.inum·;í os candidatos em condições de sermn
mat.ric,ulados, maudallllo publicar ·~s seus nomes em boletim
do EL...:ercito, afim de .que Os commandantes das regiües ·em
que elles .se enc,mtrarem dr•r·m as nccessarias providcnc.ias
vam qtw Sf'[jam ;mhmettidos a coneurso ua época fixada.
Art. 14. O roneurso tel'á JOgar na rw·imeira quinzena de
dezembt·o·, em dias rJe,s.ignad(l,;; pelo chefe do Esta;rJ'o-Maio.r
do Exercito. ~~ Sl' d'fecl uarú na st;de tdo ea da região perante
uma eommi~~ão fisealizad,;•ra, constiluitla rwlú commnndante
!IC"sta l'll,lllo pn•sitluu te, llf'lo eh de do set·vi~o dt• estado-maiur
e um offie ia! d1~ste sr·rvil)n na região. Na falla de oUiciaes
do se·rvit;<O Ide Pstadu-maiur, na t·egiãO, serão estes substituídos pnr nl'fieiac·~ com n curf'ú dl'slc· se1·vir:o e tendo, velo
menos, 0 poR I o de ea;pitão.
Al't. Hí. O pro:.;nnnma rara o concurso será organizado
rk frps 1'111 lrr·~ aJulo~ Jldo I'Ommand:.wlc· da Eseola de .EsLadu1\laior, revi si o u <HJ'JII'Ovadu pulo chefe do F.sLado-Maior do
Exet'cito, deYI'ndo Sl'r ·publicado em boletim dü Ex1•reito seis
Hlezc•s antes da 1;por·a fixada para a 1ealizaçfíu rio eOitetwsu.
~ 1." l'am r·ada matr~ria, haverá r1uestões uu VhemaR f,1rmulado~ dt~ mudo a ·<~>'!Segurai' que~ os candidatos nã.o se olvtclaralll dos c·sl.u:d•'\s anlerirwes: que conhecem administraçãü fl
legi~lar,:'<io mililaJ·ps, ,. <!o; sr•t·viço~ e empregos de suas armas.
~ ~." U lll'O·f!rammn o r cada ma teria exigi-da vara 0 cun•~ut·so dev()r~"t alH'aHger, pat'a cada arma:
a) tactica pura-r,rmheC'imento doo respectivos regulamffitos de manóbras, de tiro e do serviç 0 em camp,anha·, devendo
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o cnnrlidaLo HN'~~f.J'aJ· qne :-;nlw appli1•ar os )Yrinci!p,it}s dcss:es
regnlaJJJPJtlos, clel,·nninand 0 n~ nwdidas f!r- PXecução resultanll's dr 111na n]'(klll dada;
IJ J armamenf o -- rnnhr1·imentn ch• mspoetivo armamouto
sob u ponto de. vista do seu l'l'ndiml·nto, noções e.E·senciaes da
balisLiea P l'mpr0g-n do maJrrial rm I':JRn dr gurrra; o nwsmo
eonhPeimPnfo, ~~mhP!':! sumnPll'innwnll'. nn quP n•sprila aos
~~xet·r i l.1 •s snl-amrJ·il'n-rl••s:
e\ fort.ifieaçfío --- comportando um aE•Sumpto de fortificação J1fl.!'·Sagrira "· outro dP fol'tifieação 11ermanrnte; appli~~a1;fio dos ~~·whPt'.inwnfos a um l'nSo pnrlic·nlae e •diseussão das
ll!l'didas ado[JLndns:
dí adminisLI'ac:fío milil.:u· -- ,•oultrl~inwnto d'a. organização
e ftllll't.ionrnnont.o dns spt'vi1.:os admi nist1·ativos; fundos, stihsistenein, fnl'(!anwnto, Pqnipamento. alojamento, remonta e
tra llRportP:
e' lPgisJnefín m ilil.aJ· --- l:onhet'.irnento da legislação orgauica on (·onstitntiY:l <lo 1'1'!.\'itlll'll mililn1· abrangendo: organizaç:ão do K~PI'cil11 -- Jll'ineipios ftmilamentnm;. detalhes sobre
a r.unstituiçfío c• ftm1·eionament.o dos 01'gãos do alto commando;
eom·,f.ituil:ão dn,.: nnidadps UI' on!Pnl RliJlPl'iol', organização e
funct.:ionan!l'ntn dos f•,:.tnbP!Pcimrnto,.: militares, rog.ras geraes
de fieJ·vi•;n, ol'f;all izneilo do IPI'!' i to rio .~oh o ponto de visbt ·milil.aJ·; !Pis mil i I a I'1•s o1·gan ü·as sobr1• rl'I'I'utamentos, aecessos,
Pslmlo mililat· dos ol'fi1:in'PS " Rnrgenlo!"·, eondieão civil e polit.iea dos mililarp~. l'cl'onna, mont-Ppios. di;odplina c justiça
militar, a I trilmiçõPs gPI'n~>;; " l'l'SfJOllsahilidados dos di versus
üi'P'iil's da adrnini.~LJ'rJI~iío mililnt· - minifü-o, rommandos, dil'PI'i111'(',.: ilP s,.,.,·icos, ::r•·slol'l's l' ronselhos (Te administração;
f'\ tal'fica app]ÍI'~l!Ja -· f]H•JllaS hwfieOS Pll1 qUP a Unidade
dl' lropa não di'YI'
di' nma !JJ·igada mixta, indicandose na 1·a l'f.a uma ,·.i ltw1:ão dP gnmTn prpeisa P v-aJ'iag hy!)Othesrs f!UI' s1• possn1n nl•rN:pnfnr, afim de que o cnndidato
J10~Ra rPYelar o spu (•spi rito •elo dPcisão. rPsnivPndo a que~.fão
" .iusf ifil'amlo a snil11:ão qup dPl';
r/1 l.opographia milit~lJ', descripeão ~~ apre!'iação, pela
caJ·ta. '"" um lrPc·lul dP fl)t'l'eno, l.l'ndo Pm vista uma
situa~ão
fncl.i1~a
ddorminnda, qnP poderá ser referida
a uma hypotlu•sc partirnlar do thema de tactica applieltda; e da Pxposição que o eandidato fizer aoerca
dos dispositivos f omnrlb~·. da nature:.r,a do terreno
S'Cu
earador (\ maneira df' empregai-lO. srrá bastante para se avaliai' a sua competPnl'ia nn leitura de eartas. Ampliação ou
J"t)dU!'I''io di' uma l':>rla 1'111 umn PSl,ala Jll'f'Yinmente fixada.
rrpJ·e~·ntl :llldll pnt· ;.;ip;IWI'S I'OIIVt'llr ion:ws · ns dispnsitiv'ú's tuma do~ pn1·n ><olu,:fito. ·d" pmbll'llla:
li' u·da!'.<:fíli-I'OJ'I'I'I'in, f'Sl~'lo l'larr. I' r·onciso.
~ ::." .\s qnPsl.iiPs nu flH'mas ~wrãn formulados pelo Esfado-·!\l:lÍIIJ' do EXI'I'!·il(l 1111 mt•z dP ouluhro f\ rPmdtidos ao
Jll'rsitknfp da Cllllllllissfio fi8~·;>li7.arlora dP rada l'Pgião em
quatro I'IIYI'!IIJ}JII'S li"l'iPiLaml'lliP lal'mdns, que s<í s·Prão' abertos P"l:1 I'Olll!llissfío 1111 llWJIII'Uio Plll qtll' <'lllllPÇar rada prova.
~ \ ." O <'OI11'UJ'f'o s1•t·:í Pst·t·ipl n (' l'l'itu' <)JD quatro dias não
eonf;PI'lillvn,.:: u JH'Íilll'iro si'I'Ú dPsLinndo· :t -;olur,ã~ dns quesÍÕI'S d•J I nd il.':l::< pu l':l, O RPguudo Ú ROitH;fíõ das qucSlÕeg so'bré
:>rmnnwnl 0 I) fortifir·a1:fil>, o tPrc.piro :í soluoão das questões
':iObl'l' adminisfraç:fín e lc•gislação mililares, o quart'o' á soht-
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l,'iío dos themas r· quP~lõr•s sobre f.nr'Lira nvplicada c !opographin militar;
~ !) . o O tPmpo pat:a a solu~ão ~as quc~tões ou th?~as, de
cada iWova será. .rlP enwo a se1s ho'ras, na,lo se perrmttmdo a
consulta a livrus, a•pon:tamento,~. etc.
u." (_) rave.l di~tribnido aü;;: ;eandidaf.os Sl.'l'Ú rubricado
~Jcla CLlmmissao .flsealtzadora.
.
. ~
§ i. o T'~''r!n.mada~ as vrovas~ Üi' cada dw. a ~Jommissao.
depois de verrftear RJ ·bodaR c~lao datadas c ass1gnadas. as
tollocara em um ·envnloppe. quP snrá lacrado c dep.Ms rubricaóci na fecho por torla a commissão.
Al'f. 'i! i. TPrtn inndo o concnrs. '· o com mandante da r e.
gião rcmettcrú ao cllnff' do Est.ado Maior do Exernit.o, em
um srí •onvol:l'o'rio, o" Pn\loloppcs rubricados L' lacrados vela
commissão fiscalizadora contendo as provas.
~ 1. ", nneebidas as vrovas de .todas as. 1:egiõcs militare~
o chora do' ]~stadrl-l\lal!n' do Exercito reunira, sob .sua prestdeneia, no mPz ck ,janeiro, os ehrfes dl' I", :.'" n 3" sneções
de sua repartição, o comrnandant(l da Eseola dn Estado-Maior
e li profrssor de tal'tiea da mrsrna t>Scóla. para procrdtPrem
ao julgamento das Jll'o\·as. rl'cPbidas, ú propor(:fto quo Jorem
sendo abertos os t>nvoltorJOs.
~ :!. As provas sP•r·ãn elassif'ieadas dt; O a 10; o quo!'i<~tllo
da di';i:-;ão da ~ommn dos grúos das f(Uatro pr·oyns pur <JUatr.'iJ
ddenninnr:'t :1 llnllililaçiio ou inhnbilitação.
O quoeir nf, qualt'il llll supel'ior· habilitar·:'! o eaudidal.o ú
nFll!·icula,, P o irli'nr·iill' inhabilitará.
O !"I'Ú<l O i'lll qualqw•r lll'IIYa e ht•m :1ssim o rPconlteeinH'llfo poh <'Ornmis.~ão r•xaminaclur·n dn qur• qualq111 I' urna nf'ro sal.isl'nz as Pxigr•neias da alin<·a h) do ar I. Hí,- ~ :!". sPL'{t ~uffi
r: ienlé vara inltabil il a L' o r·andiúato ú mah·in1la,. iudnp".iiHlenl.e
do exa1110 do merito da solur:ão dada :ís -fJuestões.
~ 3." A l'!assifir:a(.'ão dos ca11di<datos ú matricula se fará
tendo em considrraefto niio srí as notas observadas no coneursrJ, corno t.amhem as fl-s de officio c documentos sobre
suas personalidades.
Art. 17. 'J'I~rminaúo o julgamento do r~ow·ur'Ro, o elwi'CI
do Eslado-l\laior do l':xl'rc.io enYiar·ú ao dito eomrnaurlo :t relação dos candidatos eom as classifieaçõ<~ obtidas, r~ ao eommandante da E·st·ola dro Estado-l\laim· as provas c mais Joemnentos qu.:· as ncnnrpanlta't·om, afim de serem arehiv:af!as.
PamgraJ?ho tmir:o. q resultado do eoneurso sorú publit:ado ('Ill bolotnn do ExPI.'eJto c scrú valido ]JOl' dous anno.-;.
. Ad. 18. Con~~ldirJas pelo Alto Gommando as compekutes
lwer.lt::as, os •·andtrla.tos contPmplados serão ~·equísitados rwlo
t'lw[p do l~sla~o-1\l:tJOJ' do Exerdto, que ma·t·cat·ú dict p:H·a a
sun :<!Jl'C~r·nlaçao ao ''"llllll<HJdaute da Escola di~ Eslado-1\laioe.
:1~'''!! dr, t'H~·cl.ti[II'r•ru mat.l'ieula, desde que saLisiaç.am a~ r·ou~
drçw•s da aluwa 1:) do art.. 12.
Rin df:l Jani·i1·o. ::G de julho di~ 1!HG; !J5" da Inclr~JH'LHll'tWia
c :!8° da fiepubliea:

*

0

\VENCG$LAU BRAZ P. GUMES.

José Caetano de Faria.
Poder Executivo - 1916- Voi. III.
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DECilETO N. 1.:?. H~ --

lJE

2G

llE JULHO DE

1!H6

Abre
ao Ministcrío da Il azend·a
o credito especial de 19: sgo$goo }Jara
pagamento dlc divi.da de exercido findo a Antonio F. Nunes, por for·
nccimcnto ás obras do Internato do Gymnasio Nacional ent abril de 100!)

O Presidente da Itepublica dos Estados Unidos do Brozil,
usando da autorizaeão contida no artigo unico do decreto legislativo n. 3.109, de ~5 de maio ultimo, resolve abrir ao MinisLorio da Fazenda u credito especial de 19:590$900 para pagamento de divida de exercício findo a Antonio F. Nunes, por
fornecimento ás obras do Internato d'o Gymnasio Nac:onal em
abril de 1909.
Rio de .Janeiro, 26 de julho de i!HG, 95° da Independcnciu.
c 28° da Rcpublica.
\VEJNCÉSLAU

BRAz P.

GOMES..

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12. H3

-DE

26

DE JULHO DE

1916

Abre ao l\linisterio da Fazenda o credito extraordinario de 427:140$977, ouro,
para pagamento do juros e mais despezas do emprestimo de que trata o
decreto n. 8. 794, do 21 de junho de 1911, relativo ú Companhia Viaçfi:o
Bahiana

O Presidente da Republica doe. Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização cootida no artigo UJnico do decreto legislativo n. 3.111, de 25 de maio ultimo, resolve abrir, ao
l\linisterio Lia Fazc•nda, o credito cxtmol'dinario de ....... .
42i : 1 'IO$Ui7, ouro, para pagamento de ,juros c mais despezas
do 2° semestre de 1911, do emprestimo de que trata o decreto
n. 8. 794, de 21 de junho desse anno, relativo á Companhia
Viação Bahiana.
Rio do Janeiro, 2G de julho de 1916, 9r;o da Indepondoncia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.1H-Este decreto não foi publicado
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DECRETO N. 12.145- DE 26

DE

JULHO DE 1916

Abre ao :r>Iinistcrio ua Agricultura, Industria o Commercio o credi~ especial
de 630:000$ pam pagamento d" suhvençã~ devida {, Bstrada tlo l!'e~o'
Funilensc, uo Estauo ele S. Paulo

O PreE·idente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorümção que lhe foi confer.ida pelo decreto Jegislativo n. 3..,.,138, d~1sta data, resolye abrir ao Mi:niste:io da
1\.gricultura. lndustrra e íCOmmerelo o 1 cr~drto ~speclral de
Íi~lO :000~ 1iara aiJeudc·r ao pagamento da subvenção devida
tt Estmda de .Ferro l<'unilcuse, do Estado de S. Paulo.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1916, 95" da Independcncia e 28" da fie publica.
\VENCESLAU BRAZ P. GO;MES.

José Rufino Beserra Cavalcanti.

DECRETO :1. 1."2 .1 í(i- DE

~G

m:

,JULHO DE

l91G

Crê a- uma Lrigtu[n de infantaria de guardas nacianucs nn. comai'CU tlc ] ta h una,
no Estado da Bahia

O Pr.csideu te~ da ltepubliea dos Estados Unidos do Hrazil,
para exeew;üu do d•·erelo u. IJ:ll, de H de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unieo. Fica cr•·ada na Guar.da Nacional da comarca
de Habuna, no Estado da Bahia, uma brigada de infantaria,
com a desiguat,;üo de :! í2", a qual se constituirá de tres batalhões do serviro acUvo, sob ns. 72ft, 725 c 726, c de um do da
reserva, sob n . .'!lj'!, IJUI) se organizarão com o guardas qualilficados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, '!G de julho de 1916, 95° da Independencia
o 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos

DECIU<;'l1(~

r-i.

jJf aximiliano

l'!.lí'i-DE

'!G

Pc1'cira dos Santos •'

DE JULHO DE

191G

.Uno ao Minisl<'rio tl:t Jo'nzenrla o cretlito especial ue 74:767$939 para paga·
monto ao tenen{c José de .Anllradc Neves Meirclles, em virtude do scnt.cn~a
judicinrin

O Presidente da Republica do,:. Estados tinidos do Brazil,
usando da autorizacão contida no art. 1• do decreto le.gisla~ivo n. 3 .119, de 7 de junho ultimo, r&olve abrir ao Mi-
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nisLel'io da Fazrnda o r,rcdito csJH'nial de i-1:'iGi*U:{9 vara
pagamento ao tenente José de Andrade Neves Meirelle.<•, em
virtude Lk sentcllf;a judiciaria.
llio de Janeiro, 2G de julho de 191G, 95" da lnidepcndencia c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. G(}MES.
João Pandiá Caloaeras.

DEGJ\ETO N. 1:2.118

-DE :2, UE AGOSTO UE

191G

1Ca"sa o decreto n. 11.183, tlc 7 de outttbro tlc 191•1, que ;:mtorizou a socieda<le
a~tOllYllt:t de lH\culios e dotes Triumphal t.le l\ussos: com ::iédc em l'assos, lt
fuucdonar na. Revublh·a

O .l'rcsiLicnll' da llcwuhlica dos EstadÓs Unidos do Brazil,
eonsiderando as itTPgularidadcs Ycrificadas nu funccionmucnto
da sueiedalie anonyma dt• pceu.J!ios c dotes '.rriump'hal de
l'assos, e um s(•dn ua eidade d<~ Passo;;. Minas Geraes, conforme
euuslrt. do proecsso cncamiultado ao 1\linistcrio da Fazenda com
o ol'fit·io da lnspt·t~f.tll'ia dn ~·-·gut'os, sob 11. ,\i'l, dP U de julho
findo, resol\·pu eas,;a1· o til't~rdo n. 11.183, de i de outubro de
1\JI í. que ault!l'izou a sociedade anouyma de pcculiLlS c dotes
'Iriump'-l:al de Passos, com sédc na cidado de Passos, Minas
GPntes, a funreionut· na Hepublica e approvou, com aiteraçõe~, os seus estatutos.
Hio de Janeiro, :2 de agosto de HllG, !)5" da lndependencia
o 28"

dtt nepublica.
:WENCESLAU BnAz P. Go.MEI:l.
João Pandiá CaloyCI'as.

DECRETO N. U.l-í!J-DE

'!DE AGOSTO DE

19lü

Cassa o dcc:reto n.

11. 3a:J, de 11 de novcmhro de 191,1, qlle autorizou a
110r mutualidade Conjugal Brazileira, com sl>de em
l\Inzümbinho, a fmH:cionar na Hepu'Llicu
sociefln.tle

rtlJOn~·ma

O f>t·esidenl.•~ da llo•rubliea
eon~idNando a~ ÍITP~ulaJ'idadPs

dos Estados Unidos Llo Brazil,
vnrifiradas no fun1:1'ÍonamPnto
da HWil'dadP auonyma por untlualiúade Conjugal Brazileira,
com ,_,··dP I' !li :.\1 w:amJJi nlho, l\linas (1Pt'1Wf'. eon fm•mp eonsta do
procP;;so Pnramiuhado ao l\linistel'io da .Fazenda com o officio
da lnsrwetoria ck St'gUJ'OS, sob n. !d2. de 12 do julho findo,

l'esolvc cassar o decreto n. 11.332, de 11 de ll()Vembro de 19H,
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que autorizou a sociPdade anonyma por mutualidade Conjugal

~razileira,

com séde em 11\fuzambinho, Minas Geraes, a funccionar na Republit:a e UIJPl'Ovou, com alterações, os seuf\ estatutos.
Rio de Janeiro, 2 clP agosto dP 191G, !J5° da Independencia
e 28" ela Repuhlica.
'VENCESL.\U BRAZ p. G0:\1KS.
J orío Panrliâ Caloarras.

DEORETO N. 12' 1.50- DE 2

DE

AGORTO

DE 191G

Cnssa. o decreto n, 11.339, do 11 do novembro de 1914, que autorizou n
sociedndc de auxílios mntuos e· peculios por mutun.lidn.de Mutun PaRSe1HH', eom r-;(.<lP <'lll PnP,sos, n ínneriona.r 11a Rr.]ntblira

O PresidPnte da RPpuhlica dos Estado~ Unido:;; do Brazil,
considcmndo as irrPgularidadns veril'icadas no funccionamento
da soriedade dP auxilioR mutuos P pcculios ]101' mutualidade
J\lutua Passensr, com stídP Pm Passos, Minas Gcraes, coufornw
ennsta do rn·orf'sso encaminhado ao :\lipisterin da PazPnda com
o officio n. 'J,J 2, dP l? de julho filtdo, da Insrwdoria ri I' f'f•guros, resolve cassar o deereto n. 11. 33!J, de 1 t de novumbt·o
de 19H, que autorizou a soeiedade de auxílios mutuos e pPculios por mutualidade l\Iutua Passenst~, com stído na eirlado
de Passos, l\liuas Goraes, a: funccionar na 'H:ermhlil'a e appf'()You,
com alterações, os seus estatutos.
Rio de Janeiro, ? de agosto de 191G, !J5" da Inde11endrmcia
c 28° da ncpu!Jiiea.
WENCESIJAU BRAZ P. GOMES •
.João Pandiá Calo(! eras.

DECHF.TO N. 1:?, 151 -

DE

2

DE

Ar.oRTo

DE

Hl1 G

Cnssn. os decretos ns, 10,539, de; 5 de janeiro de 1913, e 10). 866, de 29 de
.abril de 1914, refprente~ no ínnccionn.mento da soriedn<l.e nnonymn. 110r
Tnutnnlidn<le J\[ntunlitlad!"> Uo Sul, com séde

lU\

cidade de Pnsso"k

O Presidmtc fla RPpuhl1ca. dos Estados l1nidos do Brazil,
considerando as irregularidades verificada'S Iltl fnnccion.amento
da sociedade anonyma por mutualidade Mutualidade do Sul.
com séde na cidade de Passos, Minas GerUJes, conforme eúnsta
do proces;;o Pncaminhado aú M·inisterio da Fazenda, com o
officio da InspoPetoria f!n Seguros, sob n. 412, de 12 de ,julho
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findo, resolve cassar os decretos ns. H). 539, de 5 de janeiN
dn 1!11:!, c 10.R(i(i, de :~!J de abril d1! 1!11·1, rnl'ercntes ao fuuenionarnPnl.o da citada sociedade.
Hio de Janeiro, ~ de agúsLo dn HlHi, !J5" da lndep,endencia
c 28" da llepublica.
:WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
J ocío Pandiá Calogeras.

J)~f:HETO

N. 12. Hí.2 -

DE 2

OI~

:\GOSTO DE 1916

C"''" os decretos ns. 10.306, ele 3 de julho ilc 1913, e 10. !114, do :J7 <10
maio t1n U11·t, rPf~>rmJtr.:;: :10 fntJPcionamt:nto c1a ::;oeicc1:u1e (lf' ~C'.g'lll'O~, pP.·
t~lllioq ~~ re11cln~

J\ Galidw, rom N1;ti0 em l_""~orto 1\.lngre

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos dlo Brazil.
Nmsidt>t·and'o hav;•r Pntrado em liquidação a. sociedade de seguro.,, pnnnlins c r-rndas A Gaúclw, com séde na cidade do
Jlort 0 J\IP~w·. r~onforme r•.onsta do nfficio da Insrpootoria de
;-)egmus, sob n. ld7, de 18 de .iuiho ultimo. resolve cassar os
decrf'tns ns. 1 o.:lOG, dn :?. df' .in lho dr L!J13, c 10.9H, de 27 de
maio dl' 1 DH. rnfN'Pnt.cs a 0 fnnccionamento da mesma socin·
tlnd1~.

Rio de .Janeiro, 2 de agosto do 19113, 05" da Independencia <' 28" da Republica.
WENCESLAU BRAr. P. GOMER.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.153 -

DE 2 DF. AGOSTO DF. 1 !H4

Crêa um Consularlo em Spezzin.

O Presidente d::t Repnbliea dos Estados Unido do Brar.il:
Usando ôa autoriz:1çfín eoneNlifla pelo art.. ti" rln. Nova
r.onRolidação nonsular,
Decreta:
Artigo uniro. Fil'fl. crcarln mn nommlarlo om Spczzia.
Rnino da Halia.
Rio de Janeiro, 2 de Agoi'ito de 1916, !)5• da Indepenflcn:cia. e 28" da Republica.

WEN'CE$LAU BRAz P. Go1MES.
E. M. de Souza Dantas.
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DECRETO N. 12.154-

DE

2

DE AGOSTO DE

1916

Orlla um Consulado em Coimbra

O Presidente ~da Republica dos EE·tados Unidos do Braz.il:
Usando da autorização concedida pelo art. 6" da Nova
Consolidação Consular,
Decreta:
Artigo nnieo. Fica creado um Consulado em Coimbra,
Pnrf.ugal.
Ilio de Janeiro, 2 de Agosto de 1916, 95" da Independenfli::t e 28" da Republica.
WEN'cESLA.U BRAz P. GO'MES.

L. M. de Souza Dantas.

DECRE'l'O N. 12.155
C<lneor1o nutoTiz"çrto

~

---DE

2

DE AGOSTO DE

1916

'l'hc OvorRna Company of Bra.zil, llimiterl, parn fnucdounr
na Repub!ica

O Preside-nte da Republica dos EstadO•s Unidos do Brazil,
attendendo ao quo requereu a E·ociedade anonyma The
Oversca Company of Brar,il. Limited, cõm séde em Christiania. r: <lr:virlanwnl r l'PJ1rP!'rntacla, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a Th<e Oversea
Company of Brazil. Limited, para fu~ccionar na Republica
com os estatntL'S que apresentou; medmnte as clausulas que
a este acomrnnham. assignadas pelo ministro de Estado dos
.Negocios da Agricultura, Tndustria e Commerci0r, ficando,
TJOrém; a mesma rnmpanhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas prlr~ legislação em vigor.
nio de Janeirü. 2 dfl agosto de 1916, 9·5• da Independencin r 28" da Rr,publica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES .

.José Ru(ino Bcserra Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto n.

1.2.!55,

desta data

I

Tbe Oversea Compnny of Brazil, Limit,ed, é obrigada a ter

ll!JI rrpref1cntrmtr, geral no Brazil com plenos c illimitados po-

deres para tra lar c rlefinitivamente resolver as questões que
f;C suscitarmn quer com o Governú, QU'er com particulares,
!POdendo srr rlrmanrladü e rcflebcr citacão inicial p'eln comJPnnhia.
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II

'Todos os actos f!Ur praticar no Brazil ficarão sujeitos uni'-

mtmPHf.n :'í~ respretiva~ ll•is r rPgulaniPnl.t\s o :í jm·iRdicc_:ão dr
S('IJS I l'ibunaPs .!ndit- i:u·itJs nn admin islrativos, Sl'lll que, rm

tempo algum, possa a J'nfreida companhia reclamar qualquer
excepç,ão fundnda em sr.:us Pstatut.os, eujaiS disposiçrõcs não
podt~rão servir de base para qualquf.'r reelamn~uo concernenf e :í exrcnr;ã.o das obras 1111 FH~rvJc_:,)s a que clles se rrff'rnm.
IU
Fira drp'rndrnf.c de autorizar,ão do Governo qualquer all.rração qw• a r•,,mpanllia I.Pnha tln fazf'l' nlls rcspretiyog estatutos.
Rrw-lhc-ha cassada a. autorizaçiin p:wa funccinnar na Rrpnhlica si infringit· Psta clausula.

Fica rnf cmlitln rp1r a auto.riza.ção é dada srm prejuizu fi,)
prindpio dr sn nrhaJ' n cnmpanhin sujrila :Í.'l rlisposir,õcs ctr
dil'Piln qnr~ rrgPm

no

snr•iN1ndPs

:Jl]llfl:vmns.

v
A infmcçfin dP QunlQnrt• dns clausülas •para a qual niio
csfPja rnmminada prna P~pceial s'Pr:í punida com a multa. de
um conto de réis (1 :00(}$) a dncn contos de réis (5:000$) 0
no rnso flp rcincidPnr~ia cllm a r~n;:;~ar,iio da nutoJ•lzaç.ão cuncc~
<lida JlPln dPt'l'Pfo r'lll virtndP do qual hnixam as .prcsrntrs

nlausulas.

nio de !T.aneiro, 2 f]c agt)Sto dP 1\liG. -

serra Cavalcanti.

DECnETO IX. U.Fi6--nE

~

José Rufino Be-

nr: Ar:osro DE HH6

CrPn mn i c.: 11111n ln·ir;:Hln <lP infant:1ri.' c1P gunrrlns n:'lrion:-H'S n:-r rom::nr:t clP Rio
Prrlo. 110 E.sindo clt• ~fhn"< PP1':1f'~

O Prcsi<lr.nt() tla Hepuhlir·a do~ E~Lado,·. Pniclos do nt·a.7.il, pnra
do rlcc,·()f.o 11. í31. rlc H Je dPZ()!HIJI'o de -LR\Hi, decreta: ·

eXPCilt(:io

.'\l.'lip:o nnico. Fica. rrca.da ua r.nal·da :\'aeional da r.omat·ca ele
110 Estado dP !\rin:F\ C()i·:ws, rna.h nma. lwi~Mia de infant:1J'i1, conJ a dcc;ii!,'Jta•:jo de :12::', a qnal se constif.nii·:\ de tl'es haRio Pl'nto,

2!i
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talhões do srrvi<;o activo, sob o;; ns. 0()7, \1G8 c 96\l, c de nm do da.
rcscrra, soh o n. a·~:1, que se ot·gani?:at·ão com os gn<wda~ qna.lilicados no disLt·icto tia t•cl<wi<l:t comarca; rcvognda·; a,; dL;posí<;õcs
em eontl·ario.
Hio de Jaueit·o, -~ <k a.g-o.;;L,, tln ·l!lltt, \fi" da. lm1Ppcn<lru<:ia c 28"

da Hnp11bliea.
\\'E:i<.ESLAl' l\nA7.
('~tr!a.ç

DECHETO N. \2. I ri 'i -··
Ahre no Ministorio <l:t

Vin~{lo

1'. Umms.

Jlrt.eimilirnw T'aeiTa dos E'antos.

DE

2

DE AGOSTO DE

1!Hii

e Ohrns Puhlicas o cr<'dito de 177 :867"$, "npplP·

mentnr [t l<"rln1 :1rt, flrt. 29, dn lri 11. 2.924_, (lo!> de jnnrird tl(~ 191!)

O Presidente da nrpublicn. dos Estados Unidos do Brnzil,
usando da autorização constante do decreto legi.,·lativo numero 3.1-10, dPsta rlata, rr>so\yr abril.· ao Ministerio da Via..:fin
() Obras Publicas o ercdito de 177:867$, ,;upplemcntar á
verba 3", art. 2!1. da lei n. 2. 924, de 5 do janeiro do 1!H5,
para attender ús rle,;pez:t.'l com diverso,, H<'l'viços a rnt·go da
H!•partir.:ão Geral dos Tclegrapbos.
nio de .Ja·nciro, 2 de agosto de 191fi, 95" da Indcprndcmcia
e 2R" da llrpubliea.
\VENCESLAU BnAz

P.

GOMES.

Attausto Tavm·es de Lum.

DECRETO N. 12.158- DE

!) DE AGOSTO DR

HlHi

Crt-n um Consulado Pm Bnffnlo

.O Prcsidrntc ria llcpublica dos Estado!' Unidos do BI·azil:
Usando da autorir.ação roncedida pelo ar!. G da Nova Consolidação Con;;ular approvada prlo derreto n. 10. 38'•, dr G de
Agosto dr HJI3, drcrc,ta:

Artigo nnieo. ·'Fica errado um Consulado rm Buffalo, Estado,; Unidos da Amcrica.
Rio ele :.Janeiro, 9 elP 1:\gosto clP Hll ii, !Hí" rln Inrlcprnd()ncia
e 28" ela fiPpnbliea.
\VENCESLAU BnAz

P.

GoMRR.

L. M. de Souza Dantrrs.

DECRETO N. 12.159- DE 9 DE AGosrro DE i9t6
Autoriza o ministrd da Fazenda a emittir apolices até a quantia de 25.000:000$,
juro de 5 o/Ó' papel

O Presidemte da Republica dos :Estados Usidosr do Brazil;
usando das autorizações contidas mo art. f •, § 3", da lei
n. L 126, de 15 de dezembro de 1903, art. f•, n. Il, da lei
n. LiSO, de 25 de fevereiro de 1904, e art. 32; aliaea LVI;
da lei n. 2.il56, de 31 de dezembro de 1910, revigorados pelos art;s.. 5•. da lei n. 2.!HO, de 31 de dezembro de 1914, e
20 da lei n. :uno A, de 31 de dezembro de 1915, e te:ado
ouvido o Tl'ibmaal de Contas; na fórma do art. 2", § 2•,
n. 2, leltra c; do decreto legislativo n. :392; de 8 de outubro
do 1896, decreta:
Art. f.• Fica: o ministro da Fazenda autorizado a emittir apoHces até a quamtia de 25.000:000$, papel, para occorrer ao pagameato de prestações vencidas e por vencer dos
contractos celebrados pelo Governo da União para a coBStrucção das estradas de ferro de Timbó a Propriá, MadeiraMamoré, S. Luiz a Caxias, prolongamemto da de Sobral e
Central do Rio Grande do Norte, Pas:so Fundo a Uruguay,
Itaqui a S. Borja e outras linhas ferrens que servem á ligação dos Estados.
·
~rt. 2. o As apolices de que trata o artigo
antecedente
serão nomimativas, do valor de 1 :000$ cada uma, vemcerão o
juro de 5 %, papel, ao armo. e serão do typo a ·que se refere o decreto n. 4.330, de ·28 de janeiro de 1902.
Art. 3. o Os juros desses ti tu los sr.rão pagos semestralmente na Caixa de Amortiza«;;ão e nas delegacias fiscaes do
Thesouro Nacional mos Estados.
Art. .-i." A amorti:r.ação scr:í feita na razão de 1 lh %
no am\0 a contar daque.lle que se seguir ao da terminação
das obras. por meio de compra quaHdo ns apolices estiverem
abaixo do par e por sorteio quandc estiverem ao par ou
acima delle.
Art. 5." Os títulos qno forem emittidos gosarão dos privilegios e isenções que as leis concedem ás apolices ora~ em
circulação.
Art. 6." Fica sem effeito o de;creto n. 12.0i7, de 28 de
juJJ.ho ultimo.
.
Rio de Jameiro, 9 de agosto de 1916, 95• da Independeacia
e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 12.1 (iQ
Crêa

mni~

11ma

hrif~nd:t

-

DE \) DE AGOSTO DE

i \li fi

infantaria de guardnfll na.cionaes na comnrea dà
Bragança, no Estado do Pará

flf'i

O Presidente da Republica doo; Estados Unidos do nrazil,
ex~cuçfío do decreto n. 431. de H de rlezemhro ele 1~flô;
decreta:
Adig-·J unito. Fica !eeada na Guarda Naeional da t'omarca rle Rr:1ganr:.n. no Estado do Parú, mais uma brigruda
de inrantaria, eom a designação rle 13/", a qual se consLituir:.í.
un tres bntnlhõrs d':,' serviço nc.tivo-. soh ns. 40\l, 410 e 411,
" de- um do da rrserva, sob n. 137, que se organizar:i:n eom
ns guarda;;: qualific:1dos nos districtos da rr>fPrida mnnarr:a;
lC\'Oi!:nda'l as disposições em ContrariO.
Hio rio .Janeiro. !) de ngoslo rle if116, fi;)" da Jni]()pP!Hlnnria f' i!R." da llopnb\Tea.
pnra

\VJ~N'CESLAU BRAZ

Cnl'lns· llla:rirniliarzo

0F;C:RJ<:TO N. 12 .HH Orêa mais

HliHt

P.

GOMES.

Pe~·eira

dns Snntn.ç.

DE \) DE AGOSTo' DE

ln·igadn de infnntaria de guar~as nndonacf',
Itabuna no ERtado da Bahi"

11n

1!l Ui
comn.rf·n

~lr.

O ?residentn da Repnblica. dos Estadm: Unido~ do Hrar.il,
parn C'>"ccur;iío do .rh~ercfo' n. 431. de f,i elo dczmnln·o rk !RflG,
der:l'cta:
Artign unico . .Fica creada. na Gunrda Nacional da comarea de Tlalmna. no Estado da Bahia, m:1is uma brigada de
inl'anütrw. eom a designação de 2<Í:>", a qual se constituirá
tk tt·:~s Latal!JCcs do serviço aetivo. 3'ob ns. 727, 728 e 729
•' do nm do da 1:eserva, sob n. 3!13, quo se organizarão. eoui
"'~ gu:tnlns qna!Tficados nos districtos da rderida r.,.tlmarca·
l't'Yngadas :1;; rJisposir;ões em contrario.
'
Jlio de ;raneiro, 9 riP agosto rlc l!llG, !lrí" rla Indr•peadenrb r> ;>Ro da llcpubliea.
\VEN CJolSLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos lllaximíliano Pcreím. dos Snnlos.
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DECfiETO N. 12.·162 -

DE

9

DE AGOSTO DE

1916

Crfo.a. mais uma hrignda. de infnntnrin de g1wrdnEii nacionaes nn. romarra ~J"
Cnehof'it'o cln ltl'lpPmirim, no Estallo tio Espirito1 Annto

O J>residenlc da H.epublil~a dns Estad'Os Unidos do Braz.il,
para tlXt·t~IJ(;fío -do dPci'Pi)'~ 11. ·'131. ti!' U de dezembro dl-1 1896,
dPtr·cta:
Al'ligo unico. Fica creada na Gunrda Naci'dnal dia comarea dr Caehocil'ü do llatwm;iriJn, no ]<}st.ado Ül) Espírito
Santo, mai'! 11ma brigruda dr•. inf'aul.aria, com a diesignaçfí'll
do 5li", a CJlNll se c.onstitu.il'tt de tres batalhões do serviço
aefiv;o, sob ns. 166, 'l67 c 168, c de um do da reserva, sob
u. 5ti, que se organizarão e'u'm os guard'as qualificados nos
U.istrieí cs da rí'l'PI'.idn t•omarea; rtwogadas as disposições em
eontPariu.
llio de Janeiro, 9 de agost'o' de 1916, 95° da IndependenI'Ífl P :!H" rb JtepubUta.
\VENCESLAU BllAZ

P.

GOJ\IES.

Carlns illaximiliann Pcrr?im drls Santos.

lfECn'ETO N.

I'!. 1(i:1 -

DE

fl DF. AGOSTO DE 191 G

Abre no 1\Iinisterio dn Marinha, de accôrdo com o decreto n, 3 .1,331, de 5 de
jnlho <lo corrente n1mo, o credito especial de 24:410$276, para pagamento
{t viuva do capitfío dP mar '~ gtwrra Francisco Spiridifio RoUrignrs Ynz

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazj),
resolve, nos termos do decreto n. 3.133, de 5 de julh'o' proximo findo, abrir ao Ministerio da Marinha o credito especial de 2-í :ld0~27G, para occ·orrcr no pagamento. relevada a
IJI'Pscrlpt,:iíb, á viuva do capitfw de mar e guerra Franc-isco
8piridi:lo nodl'igues Vnz da diJfPrenr,:a do soldo que deixou
de l'l't'l'bt>r o l'l.lr.ericln 'u'ffieial clP 27 dP novembro de 1882 a
'lU r[p .:ulho de 1912.
Hio de Janeiro. 9 do ngost:o' de• t916, 95" da Indepcndencin l' '.'8'- da HeiJUbl.i.en.
\VENCESLAU

BnAz P.

GOMES.

Ale.rnndl'1uo Faria de Alencar.
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DECHETU N. 1:? .llH ~DE 1G

DE AGOSTO DE

HHG

Crêr. liJaís uma brigada de infantaria, uma de cavallaria e uma de artilharia
de guardas nacionaes na comarca. de Formiga, no Estado de Minas
Geraes

O Presidente da Hnpublica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do dcereto n. '!31, de H de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unko. Fieam ereadas na Guarda Nacional da eoman:a de 'Formiga, no Estado de Minas Geraes, mais uma bl'igada de infantaria com a designação de 32·i", uma de cavallaria, eom a de 1 I :2", e uma de artilharia, eom a de 4:!", contitituindo-sc a JH'imr:ira de tres batalhões do serviço aetivo,
sob os ns. 970, fl71 c !l72, c de um do da reserva, sob n. 3.? ~.
a segunda de cJous regimentos, sob ns. :.!8:~ e 2811, e a Íl'!'eeira
de um regimento de artilharia de campanha c um batalhão
de artilharia de posição, ambos sob n. 42, qu"c se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revog~adas as disposições em contrario. ·
Rio de Janeiro, lG de agosto de 1916, !l5" da Indepcndencia
e 28• da Republica.
·
\VENCESL.\U l3!L\Z P. GOMES.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.

DECHETO N. 12. Hi5- DE 1&

DE AGOSTO IJE

l fli(j

Crê a uma lniga.Ua. do infant:n·ia de guardas nacionacs n:t coma1·cu. de J crtnlé,
no F.stado da Bahia

O Prcsidf'ntn da Republica dos Estados Unidos do Br·aúl,
para exf'em,:fío do decreto n. 431, de H de dezf'mbro dP 18!16,
decreta:
Artigo un i1·o. Fil:a rrPada na f:uanla Naeional da r~nmarca
dP Jequi1', no Estarln da llahia, uma bri~ada de infantaria,
com a designat:ãn d<' 2'1'1", a qual sn ..constituirá de trPs hataJhõP;; do serviço al'!ivo, sob ns. 730, 731 e 732, c df' um do
da rcsorva. soh 11. ~H. qun sP organizarão eom os guardas
qualificados 110s dislt·idos da referida coruarea; revogadas as
disposi~õcs 1~111 wntrarin.
Rio de Janeiro, 1ü de agosto de I!Jl!i, fl5" da Indepcndencia
e 28" da fie publica.
WENCESLAU BH.\Z P. GOl\iES.
Cai·los iJfax·iJniliano Pereira elos Santos.
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DEUllE'l'O N. J 2.1 üü -IJJJ> 18

DE AGOSTO DE

iUiü

l:lnpJn·iluu cinco Jognrcs de sogundo's officiaes adunueiros, sendo tres da AI·
farulcga. do H.io Uc Janeiro c dons da de Santos

ü I•residente da Hepublicu. dm; .J<:slados Unidos do Brazil,
u,;audo ua aulot·iza(;:t<l t;Onfcrida nu art. 104, n. ü, da lei numero ::. ml!l, d<~ H d<· ,i<llteiro do eotTcHte anno, resolve sup-

prirt~ir <:i111:o loc:aJ·<·s de se~;undo,: ol'ficiaes aduaneiros, sendo
lt·p~ da ~\HaJH!l':,;a do Hiw de .larwiJ·o, e dons da de Santos.

!llio de Jalleiro, J8 de agosto ue J\HG, !J5o da lndcpendcncia
e :!8" da Hcvublica.
\VENCESLAu Bt:,\z P. GoMEs.

João Pandia Caloge1·às.

JJ~;URETO

N. 12 .167 -

DE

23

DE AGOSTO DE

191 G

Crêa sem nugmcnto tle Ucspcza, ns escolas ele .A-dação c de Suhmcrsivcis

O l'l·eRidon [f) rla llcpublica dos Estados Unidos do Braz I!,
usando da :mtoriwç;iln conferida pelo n. VII do art. 2ü da
.lei n. :J. 08\l. de 8 de janeiro do corrente anno, resolve crear,
spm a1H:mf)n(o d<~ dcspoza, as cseolas rle Aviação 0 de Submersiveís. para as quaes serão expedidos, opportunamente, os
l'l'Spcetivos regulamentos.
Hio de Janeiro, 23 de agost.o de 1!HG, !.l5" da Independcncia
c 28" da Republica.
\VBNCEHLAU BRAZ P. GOMES.

Ale.Tandrino Faria de Alencar.

DF.!illETO N. 12.168 ··-DE 23 rm MOSTO DE i!.l-16
.Aloro ao Ministerio da Fazenda o credito <lo 597 :671$45(1., rara attender ás
dospezas com o transporte marítimo dos retirantes elo Nordeste Brazilciro,
no corrente anno

O Presidente da Ilcpubliea dos Estados Unidos do Brazil,
usando d'a. autorização constante do art. 1•, lettra b, do deereto lf'gislativo n. 3.041. de \l de dezembro de 1915, c tendo
ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do disposto no artigo 2•, ~ zo, n. 2. lettra c, cto decr.eto legislativo n. 392. de
8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fa-
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zenda o ereditn de [)!)'] :GH$1!50 para alteuder ·ás despezas
com o transporte maritimo dos retirantes do Nordeste Brazilciro, no corrente armo.
H.io de .Jan(>iro, 23 de agosto de 1916, 95" da Indepcndcncia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Cal(Jg eras .

DECHE'l'O N. 12.159 -

DE

23

DE AGOSTO Dl~

1916

(Joncede autorização á .T. Aron & Company Inc. para funccionar na H.cpn!Jlica

u P~esidentc da Republica dos Estad'ds Unidols do Brazil, attemlendo ao que requereu a .J. Aron & Company Inc.,
r,ociedade anonyma, com séde em Dover, Inglaterra. e devidamente representada, decreta:,
·
·
Arlig'& uni co. E' concedida autorização á J. Aron & Company Jne. para funr-cionar na Republica reom os 10statutos que
apresentou. mediante as clausulas que a este acompanham,
[1Ssignadas l''~lo ministro de Estado. dos Negocias da Agricultura, ludustr.ia e Commercio, ficando, porém, a mesma comj>anhia obrigada .a• ICumprir as fo'rmalidades 1e:x:igidas pelaJ
legisla~JâO em vigor.
Ib) de .Janeiro, 23 de agosto de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republiea.
'VENCESLAU BRAz P. GoMES.
José Ru{ino Beserm Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto n. 12.169; de 23 de
agosto de 1916

r
'A: "dcindaclc anonyma .J. Aron & Company Inc. 'é obria 11'L' nnt rr•pJ·nsenl:mtl' geral no Brazil eom plenos c i:lliulltadoé' Jllllkres para tratar e definitivamente resolver as

gad~

questões qun se suscitarem quer com o Governo, quer có'm
particulares, podendo ser demandado e receber ·c-itação init.ial pela companhia.
II

Tod'cls os aclos que praticar no Brazil ficarão su,icitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos .c á .iurisdirçoo de seus tribunaes judliciarios ou administrativos, sem
que, em tempo alg1um. possa a referida companhia reclamar
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Q!;!alqw~~· excepção fundada •em HPUs eslalulo8, cujas disposi(joes n:oo poderão servir de base [Jai'a qualquer reclamação
wncPl'lll'nle ú exeeução das obras ou serviços a que elles se
rel'eretn.
·

Jlf

Yicn. dcvendenle dü autGrizacãú do Governo qualq_uer alque a companhia tenha de fazer nos respectt'Vos estatutos .
.S•·r-lho-lm ca,;;;ada a autodznçãb para full!c'Cionar na
Tiepub:ica si infringir esta clausula.
(pt·:u::ão

IV
Fica •:tlf.t•ndidu que a aufu'rização t\ dada sem prejuízo drl
JH:itwivio d•~ achar-~o a companhia su,ieita ás disposi.ções de
di:reito •Jue rcgt·m as sociedades anonymas.

v
A in frarção de qualquer das clausula,; para a qual uão
r~onuniuada pc11a CSJH!eÍa! sct·á punida éllm a multa de
11m t•onlo de L't'i~ (l :UUO!!\J a ciiH'O eontos dl' d!i;; (5:000$) ')
IHJ l!a~o liP l'Piw:idPucia •·om a eas:m•~ão da autorização cont:Pdida JWlu dt•erdo L'lll vil'Luue do qual baixam as presentes

r·slL·.ia

clausula~.

R;o

do

Janeiro.

Bescn·.! Cavaleanf1.

23 de agosto de J916. -

DECRETO N. 12.170Suppriutl' lrcs

logarc~

llc

m.uauuens~

DE

23

José Ru{ino

DE AGOSTO DE

1916

na Uepartt!;ão de Aguns e Ohras Publicas

O l're~identP da llepuhlica do" Estados Unidos do Braz i!,
de arr\r'\rdo eom o disposto no art. 10.1, n. IV, da lei 11. 3.08\l,
de 8 de ,ianci r o de 1!H 6. dceret.'l:
'
Artigo unico. Fieam supprimidos tres Jogares de amanucnS''·• presentemente vagos, na lleparti.ção de Aguas o Obras
Publieas, alterado assim o quadro do pessoal <:onstante do
regulamento- approvacto pelo decreto n. 11.515.. de /1 de março
de i!H5.
Rio du .Jannil'n, ~3 de agosto de 1916, 95• da Independ.encia
c 28• da Republiea.
\VJ<:NCJ,;i::lLAU BRAZ

p.

GO!'olES.
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DECIU!;TO N. 1:!.1'71-m; :!\J

uE .\UUt:l'l'O DJ"

1\Jlli.

1\faJH.la- que sda observada cOJlllJlcta. neutralidade durautc a guerra entre a
H alia o . \H e manha

O l're~itlenLe da Ilepuhliea dos E:; lados Unidos do llrazil:
Havendo o UoVI)l'IJO Fede·t·al J'l'eL•bido notHiear:ão offieial
do Governo Italiano de. IJUC a Italia SI~ a e lia l'lll ''sladu d1~ ~twrJ·a
eom a Allemauha:
-

Ilesolve t]Ue st•.iaiJJ fiel e rigoro,.;aiiii'JJLI' observadas e CUIIIpridas pelas autoridades bl'azileiras a~ regms de ll!'Ulmlidade
1~oustantes dos dt·t~rdos ns. 1 i. 0:17, :! f. OV3, de í c ::!í de agosto,
11.1-11, de !J de setewlH'o e 11. ::!0\J .\, de 1 ·Í dn outulJJ'O do
anuo de 1\JH, c mais providerwias tomadas pelo Governo J<'edel'al em quanto duntr o rel'erido Pstado de guerra.
nio de Janl'iro, :!!J de Ur\Osto dl' .f !J !li, !l!:í" da Indupcndurwia
e :!8" da Hupubliea.
\VENCESL.\U

lltuz l'.

UuJ\.IEs.

L. Jll. du Sou::;;a Dantas.

DECHETO N' f:!' 1 i:?- DE :'!J ])(:;
1\Jaw.L~ fJUO

~da

,\OUSTU JJE

oh::iürvada completa ncutralhladc cluraute a
H.umuniu c a Austria·IIuugrin

1\) 1(j

~tH.'l'l'<t

entre a

O Presidente da Ilepubliea dos Estados Unidos do Hrazil:
Hav1mdo o {lovul'no Fedem! reenbido notirieação offieial,
por internwdio da Lpga<,:iío Uruzildra em Vieunu, do rJUI\ a
numania se acha em estado de guerra eom a .'\.ustria-Hun::;l'ia:
ltr.•solve que ;;pjam l'id e ri::;orosamentc observadas e nunpl'idas pl'las autol'idadr~s JH·azileims as 1·egras de neutr·alirlaclo
erJilstau l!~s dos dt·I~I'Ptos n.~. H . o:n, 1. L O!J:l, dn I e ~lt de agosto,
11., 111, dl' !I d1• sdn11rhro I' f I. :'O!J .\, dn J 'I dn outuhro do anuo
dn ·f!Jf í. " rnab pi·nvirf,·rwias lo111:1da>' pdo (:ovni'liO F<.·d,·r·al
I'IIHfllilii(O rJlll'ai' O I'PJ'I'I'ido I'Sfado

dl'

gtll'l'l':l.

Hio cln Jannit·o, :!O de ttf;oslo d1~ I !JJ li, ~JG" da lJUII'IH~IIIIeneia
l'

:.?8" da Uopuhliea.

L. Jl. rle Sou::;;a Dantas.

l'odcr Excnrtivo · ..

I'JlÓ -

Voi. III.

,;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECllETO N. 12.173- DE 29

DB AllOS'l'O DE

1916

Manda que seja observada completa neutralidade durante a guerrs entre a
~\ tlemanha.

e a Hmnania

O PresidcJlte da llcpultliea dos Estados Unidos do Brazil:
Havendo o Govcmo Federal rr>_çebido notificação official,
por intermedio da Legação Brazileira <'lll Berlim, de que a
Allemanha se acha em estado de gueera com a Rumania:
Resolve que sejam fiel c rigom~amcnte observadas e cumpridas pelas :mtoridadcs brazileiras ns regras de neutralidade
constan tcs dos decreto,; m;. li . o:n, 11 . 093, dn 't e ~·'I. de agosto,
H.Hl, de !) clP sctt-mhL't) t\ H. 20!) ·.\, de 1.'1 de outubro do
armo de Hll A, n nutis pro v ideneias tomadas pelo Governo Federal emquanto dum:r o rrfericto estado.. dn guerra.
Rio de .Janeiro, :.'\) de agosto dt~ 1\Hli, uso da Indcpendcncia
c 28" da Rcpubliea.
WENCESI~AU BHAZ p. GOMES.
L. Jll. de Souza Dantas.

DECRETO N. U.1H- DE 30
Concede

autoriza~:ão {L

DE AGOSTO DE

1916

Companhia Hansea.tica, para. continuar a funecionar na
Repnblica

O l'rcsidcntt' da llepultlit:a rios Estados Unidos do Brazil,
attendrmdo ao que J'f'qUilreu a Companhia Hanseatica, autorir.ada a funecionar na ficpublit~a pelos decretos ns. 8.021, 8.193,
8.451, de 1!1 rle maio, t de sclernbro c 21 de dezembro de 1910,
9.511, de;~ de abril de 1912, 10.02:?, de 22 de janeiro de 1913,
10.087, de 8 ele julho de 1011, "' 1L289, de '1 de novembro
do mesmo nnno, u devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorizacão :í Companhia Hanseatica vara continuar a funccionar na Repultlica com as
alterat:õos feitas em seus estatutos, de accôrdo com a resolução votada em asscmbll:·a geral extraordinaria de seus accionistas, realümda L'lll 28 de julho do corrente anuo, ficando,
porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela lrgislat:ão em vigor.
Rio de Janeiro, 30 ele agostll de 1916, 05" da lndependencia
c 28" da llcpublica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GoMES •

.José lln,ri11o Bcscrra Cavalcanti.

,\C'l'OS

DECHETO N.

DO PODEH EXECUTIVO

1~.1'/G-DE

30 DE

35

AGOSTO

DE 1916

.Concede antorização a 'l'hc San Paulo (Brazilian) RaUway Company, Limited,
para continuar a funccionar na Republic3

rO Presidente da Hepublica dos Es~ados Unidos do Brazil,
attendendo ao 'tJUü níquer·cu Tito San ~Paulo (Brazilian) ifiailway
Company, Limi~etl, autorizada a funccionar no Brazil pelos
decretos ns. 7G\J, de :!li de abril de 185G; 2.4.!)9, de 20 de outubro do 1 Xri\l, ~. f,G\1, de i dt~ abril de 1860; 2. (i01, de G de
junho d<~ l ~li li; 3. r; 1\1, de 18 de abril de 1 \JOG, c 11. G71, de
5 de m::tio tlt~ l !I I:>, c dL•Yidamentc repl'e8ontada, decreta:
'Ar~igo uniw. E' comedida autorização. a, The San l'aulo
'(Brazilian) Haih\aY Comvany, Limited, !)ara continuar a funccionar na Hepublit:a t:om as alterações feitas em seus estatutos, sob as ll!Psmas clausulas que acompanharam o ~:itado
decre~o n. 11. !l 7 I, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a cwnprit· a,; formalidades exigida8 pela legislatiio er:h
vigor.
·
nio de Janniro, :JO de agosto de Hl1G, 9G da Jndevendencia
:o 28° da Republica.
0

\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José lln{ino Bcserra Cavalcanti.

DECHETO N.
~1\.pprova

1~.17G-DE

30 DE AGOSTO DE 1916

a roforma dos estatutos dt.L <Jon11Hlnhh\ de Avicu1tunt

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
atLendendo ao que rclJuereu a Companhia de A vi cultura, autorizada a fuu!:eionar Jta IlcpulJ!ica pelo decreto n. 1L65G. de
28 de julho de l \J I S, e llr,vidamente representada, decreta:
Artigo unir o. Fie a approvada a reforma dos estatutos da
Companhia de Avieull.ura, votada em assernbléa geral extraordinaria dos at:eioll istas, realizada em 17 de agosto do corrente anno, ficando, port;m, a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
iRio de Janeiro, 30 de agosto de 1916, !)5o da Independencia
e 28° da Republica.
\VENCESL,\U BRAZ

P.

GOMES •

.Jost; lhr[í11o flr?sm•m Cavalcanti.

36

,\U'l'OS Dll PllDEB EXECU'l'IVO

DECHETU N. 1:.! .117 -

DE

30

DE ,\GoSTO DE

i!Hü

Crên. mais uma brigmla de infantaria tlu ~uardas u~·,cioti:l.:!S na comar<.'tt <.te
Hio José Pctlro, no ~stado tle Minas Gcrues

O Pmsidenl.c Lia Rcpubliea dDs E~tados Unidos dll Bmzil, pat·a exeençiío dll decreto u. 131, de 1 í de dezembro llc
·ISDG, lit:ct·eta:
Artigo unieo. Fiea ereada ua Guarda Naeional da comarea.
de Hio .Jcísé l'edro, no Estado. de Minas Geraes. mui;; uma
bl'igacla de infantaria, com de,;ignação de 325", a qual ~!J
constituirá de tres batalhões do serviço activo. sob ns. \J'73,
97-1 e 975, e de um do da re~erva, sob n. 325, cjuc se organizarão cOill os guardas qualificados nos districtos da referida
comurea; revogadas as disposi~ões em contrar.io.
Rio de Janeiro, 30 ele agosto de HHG, 95" da Independencia c 28" da H.cpuJJlica.
\VENUESLAU B!t.\Z p. GOMES.

Ca1'los Maxim'iliano Pc1'eira dps Santos.

DDCHETO N. 12. 118 -

DB

30

Db AUOS'l'U DE

HH G

Abre ao Ministerio da Jnsti~.a o Negoeios Interiores o credito especial de réiS
()O :557$811, afim do attendcr a indcmniznções provenientes do extravio de
liquidas }lcrtencentcH a terceiros, feito• pelo cx-depm;itario publico Carlos
Cor,tucira .Aguirrc

O Presiueulu da llepuhlica dos l':t:>tados Unidos úu :Urazil,
nsando da uufu'riz.ação eonccdtda pelo deer·eLo legislativo
n. 3.t.í:J, desta dala, re':lo!ve abrir au Miuistcrio da JusLiça
e Nleg'lldos lnteL"iures o credito especial de 60 :557$8'11. afim
de atL~'llder a indmnnizações provenientes do extravio de líquidos perteneeuLes a terceiros. feito pelo ex-dcvositario
publico Carlos Ccnjueira Aguirre au tempo de sua gestãlo •i
fi i o de Janeiro, 30 de agosto de 'i 91G. U5" da Independeneia c ::!8" dtt lluvuuhliea.
\VENUESL.\U BtL\z P. GoMES.

Carlos .lla.cüniliano Pereira dos Santos.

DEGfiETO N.

'i~.

'17\J -

Dll

30

DE AGOSTO DE

1916

SupprimP dous loga1·es <le segundm;; oificiuc~ aUuanuiros, sendo um tla
do Hio Uu J anciro e outro da de Santo::;

~\ILuHlPga

O Pt·esidcnte da Ropuhliea dos Estados Unidos do :Urazil,
usando da autori.zação conferida nu art.. 104, n. 6, da. lei
n. 3. 089, de 8 de janeiro do corr,ente annu, resolve suppll"i....
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mir dous JognrcR do segundos offieiaes aduaneiros, sendo um
da Alfandcga do Rio de Janeiro e outro da de SantOIS.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 191,(), 05• da Indeploodencia c 28° da n'epublir,a.
\VENCESLAU BMz P. GoMES.
João Pandt'á Calogeras.
DEGRE'l'O N. 12.180- DE 30

DE AGOSTO DE

1916

; )rOTn as nltomções dos estatutos da Associação Mutua Paulista, com séde
na capí'tal do Estado de S. Paulo, adoptadoR pelas nssembll'as geraes
nXfraorclinarins dP :30 ile junho 0 12 de j,UJhO de 19).6

O Presidente da Rcpublica dos Esta~os Unidos do Brazil,
attcndcndo ao que requereu a ~Assor,iacão Mútua Paulista,
com sé'dc na capital do Estado de .S. Paulo, c autorizada a
funccimmr pelo rleeroto n. 8.132, de 4 de agosto do 1910,
resolve approvar as alterações feitas em seus estatutos, de
aceôrdo r,om as clcliboracõcs constantes das actas, que a este
acompanham ( •), das aRsrmblras geracs cxtraordinariaR rraIizadas a 30 de junho o 12 de julho de 1 !H G.
Rio de Janoiro, :30 de agosto d() 1!H ô, 95• da Tndcprmdcncia
c 28° da nr-publica.
\VJ.lNCESLAU BRAZ p. GoMES •
.João Pandirí Calogeras.

DECRETO N. 12.181-DE 30

DE AGOSTO

DE 1!HG

Approvn a Pncampaçiio da sociedade animyma A Nncionnl, com séde nesta
Capital, pel:t soci~dad~ nnonyrn:t Zona da Matta, com "''clP. na ci<lado
de T.JPOpOI1linn, Estn1lo df' 11inrtR Ger:tf'S

O Prcsidrntr- da Rp,publica dos Estados Unidos do Brazil,
attr-ndrildo ao q1w lhe requereu a sociedade anonyma de peculios Zona da Matta, com série na cidadr- de Leopoldina,
Estado dr- 1\Iinas Gr'rars, resolve approvar a encampacão, feita
por r-sta, da socicdarlr- anonyma de peculios A Nacional, com
sédr- ne;:;ta napit.al, e nuto!'izada a funccionar 'prlc decreto numero 10.201, dn 30 de abril de 1913, o qual fica por este
rovogatílo. A soriodadf' anonyma Zona da .Matta assume a
rrsponsabilidadc do act.ivo e passivo da sociedade anonyma
~-\: Nacional r dos contractos por clla rffectuados, dr- conformidade r,om o trrmn de accôrdo firmado em /1 do nwz d<' ngost.o
do coel'rntc armo e qtw a r;:;tc acompanha ( • *) •
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1916, 95° da Independencia
A 28° da RPpnhlica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES •
.Toão Pand:.iá Calo(Jt!ras.
( •) Publicadas no Diario Official de 7 de setembro
(* •) Publicada,; no Djario Official de 13 de Retr-mbro
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\I10STO nE

HHG

Declara que 11iio scrfl assignado o contrncto entre o Governo o " Socic<lad·a
.Anonyma « Sir .Tohn .Tackson (Sn<l o\morica), Umitod » para as ohras do
vrolo11ç:;~mento

do·. c:'\r8 tlo J>Orto flcsta. Capital e d:í

outra~

proviflencirts

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
fondo em vista o disposto no art. 88, n. UI. da lei n .. 3.089,
do 8 rle janeiro de 1916. c atLendendo ao que requereu a
Hocicrl:ulP Anonyma «Sir .John .Jackson (Sud Ameri:c:~;, LimiL e! h>, para o fim de ser rescindido o contracto referente á
(·.x:t•ençãn elas obr:'ls rlo prolongamento r.\o cáes do porto desta
Capital. nll'díaufe a entrega da cauç.fío e a indemnizaçfio qn11
!11•~

!'{)I'

al'hilrnll:J. !ler:l'da:

Arti:.r." nnico. Fir:ot Pstabelecido qne niio serú assignado o
eontr:wln :mtorizado por tirspaclw de 13 de outubro de 1913
.. nLrr~ o Gnvl't'no n a Sociedade Anonyma «Sir Jolm Jacksoa
(:::wl Aml't'iea), LinlitPih>, para a execução das obras do
pt'lllonl!anwnto do drs do porto desta Capital. ficando accordado .; ;n·hitt·aml'n1 n c.omo meio de harmonizar os iatcresses
da c; pttrl e~' eontraet.aolt·R, tudo dc eonformidade com as clauslll:is qtte t'om PstP haixam, assif!nadas velo miaislro de Estado da Vinçfín n Ohrns Pnl11icas.
Hin de .Janeiro, 30 de agosto dl' 1916. 95° da Independnncia e 28" da Hcpnhliea.
\VENCESLAu BRAz P. GoMES,
Augu~to

Tavares de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 12.182, desta data
I

Fiea estipulado entre o Governo Federal dos Estados Umidos
do nmzil e a Soeiedade Anonyma «Sir John .Jackson (Sud
ArnPriea), LimitP-d,, que não será assignado o contracto que
devia ser cclehrarlo com a mesma firma para o prololilgarrwRJ.o do e(trs do porlo do Itio de .Janeiro, contracto autorizado pPln rkspar.ho rio ~linif(t.r•rio da Viação n Obras Publicas,
du 13 de outuhro de 1 !H3, que escolheu a proposta da dita
firma na comcurrencia qnc sr rPalizon em 15 de agosto do
mesmo anno.
JI
Tanto o Governo Fed11ral como a Sociedade «Sir Johlil
Jackson (Sud Amet·ica), Li mil ed », ficam exonerados de qualquer responsabilidade que tenham reciprocamemte em relação á dita construcção, salvas as decorrente.s do presente
termo.

AC1'0S DO PODEH EXECUTIVO
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III

Obrigam-se ambas as partes a submetter a juizo arbitral
a solução de todas as questões relativas á liquidação de seus
direitos e interesses para os fins da clausula f•. Será composto CJ tribunal arbitral do Sr. Dr. Alfredo Pinto Vieira de
Mello, apresentado pelo Governo Federal; do Sr. Dr. Sancho
de Barros Pimentel. apresentado por "Sir John Jackson (Sud
America), Limitedn, e do Sr. conde de Affomso Celso, escolhido por ambas as partes p~a desempatador.

IV
Aos arbitros serão preseNtes na Directoria Geral de ObrÇts
Publicas todm; as peças do proc.esso existente na Secretaria
de Estado n na Jnspectoria F(1deral de Portos. Rios e Canaes r efercnf<>s ú r~oncurreneia n ao preparo do contracto
que tinha de sPt' assignado, bem assim quaesquer memoriaes
e dormmnntos qur: sejam apresentados pelas partes ou que
sejam por l'llnso solicitados. Os arbitras darão o seu laudo
dentro de 30 dias, n r·.ontar daquelle em que .houver começado
o exanw dos papeL;. Na hypothese de não c h ligarem a accôrdo, terão mais Hí dias para lavrarem os seus respectivos
laudos. prazo que f.ambem terá o desempatador para proferir
o seu.

v
Ambas as partes obrigam-se a acatar e cumprir o laudo
definitivo que ,ftn· proferido, abrindo mão de qualqurr reenrso qrw possa st• r· inf.erposto.
VT
Vcrsarú o arhil.ramenf.o sohre os seguimtas pontos:
si cn!Jc a «Sir John Jackson (Sud America); Limited.,
direito a ser indemnizado pelll facto de não ter sido assignado o smr eontraeto;
b) no caso affirmativo, em quamto deve importar a indemnização, examinando~se as a!legações sobre despezas feitas, prejuízos soffridos pela dita firma e lucros cessamtes.
a)

VII
Si a União ft'>r eondemnada, no caso. da lettra b da clausula VT; o pag:lllH'I·JIII WJ'á Plll titulo~ papel, ao par.
VIII
QualquPr qui' sPja o resultado do arbitramento, será restituidn {t fi1·ma « Si1· .Tohn Jackson (Sud America), Limited ~.
a caução de ecm conto.~ de réis por ella feita na Delegacia do
Thesouro em LoNdres para garantia do contracto que devia
ser assigJtado.

<~.r.TOfl

DO PODEH EXECU'rlV

IX

o

eonlxndo assiguauo, nos tr;Prnos deRtas clausulas, só
(.]ppoi,; dP rngistrado pnlo 'l'eibnnal de Contas.
Itio d•· .f:lnPim, :w d1• ngosl.o dt' t\JIG. - A. Ta1'arrs de
Lum.

sPI'Ú I'XP!Jll ivPl

4
nEr~nETO

N. 1 '! .Htl

-,Jm

:m

nE .\GrlsTo nE

1nt G

Approva fi$ cl:nt~nlns lHHa n rcvisiio <lo contra.cto celebrado entre o Govflrno
tln. Uni:ío P n <Jompnnldn. Estrntln, elo Ferro do Goyn?:, ele• n.r.rôr<lo eom o
.-hwreto n. 7. !iG2, clP ~:~ <lP ~ctmnhro (lo 1900

O Presidente da Republica dos JJ;stados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 88, n. III, da lei
n. 3. 089, de 8 de janeiro do corrente anuo, e tendo em vista
o que lhe cxpoz o ministro de Estado da Viação e Obras Publicas, dcereta:
Art. 1.° Ficam approvadas, para a revisão do contracto
referente á linha de viação ferrea que, de accôrdo com o decreto n. 7. 562, de 23 de setembro de 1009, foi celebrado -entre
o Governo da União e a Companhia Estrada de Ferro de
C:oya:r., :-~s clausulas que com este baixam, assignadas pelo
t·r.l'eJ·ido ministro de Estado.
Art. 2." Ficará sem effeito este decreto si o respectivo
termo de contracto não for assigrmdo :JCla companhia até 30
dn setembro do corrente anuo.
Hin de .Janeiro, 30 de agosto de 1!l16, 05" da Independ~~ncia e 28" da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Auausto Tavares de TJ11ra.

(:Jausulas a que se refere o decreto n. 12.183, desta data

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.

O presente contracto tem por fim rever o contracto referente á linha de viação ferrea que, de accôrdo com o decreto n. 7. 562, dP 23 de Retembro de 1909, foi celebrado entre
o Governo da União e a Companhia Estrada de Ferro de
Goyaz, pnssando a concessão da mesma linha a ser regulada
unicamente por este contracto.
§ 1." Os casos omissos neste contracto serão regidos pela
legislação civil e· administrativa do Brazil, quer nas relações

da companhia com o Gov~rno, quer nas suas relacões com
particulares.
§ 2. As duvidas c questões que se suscitarem entre o
Governo e a companhia sobre a intelligencia e applicação das
clausulas deste contrncto serão, na falta de accôrdo, definitivnmentn decididas, segundo as fórmas legacs, por arbitros,
um do~ qua1•s nomcadl) polo :Governo, outro pela companhia,
P um fpnwi t·o para dPsrmpafar, IH'I\viamrnto escolhi rio pelos
dons, .ou por elles sorteado, na falta de accôrdo, entre dons
nomes respectivamente indicado!~' pelas partes. Fica, porém,
cnf.cndido que os cas•os pr-evistos ou resolvidos nas clausulas
seguinte,;, como os de multa, rescisão e outros, de decisão
soberana do (lon!'nn. ~·sffío exrlnidos do ·rlisposto neste parat;rapho.
§ 3. .As duvidas ou questões que se suscitarem, estranhas
á inte.Jiigoncin dnl" clnusulas contractunes, serão julgadns de
hnrmonia rom 1 !f'rúslação brnzileira, pelos tribunaes brazileiros.
§ 4. A companhht, organizada de accôrdo com as leis c
regulamentos em vigor, terá representante e domicilio legal
nn Braz i!; e o fôro para tndas as questões .infliciaes, em quo
a meo:ma seja :lUtorn ru ré, Sf'rá o federal.
§ 5." A companhin desistp de toda e qualquer rnel2.mnção
ou indemníznçfio "lll" poi'snm ser determinadas por actm; ou
fnctos do Governo antcr'iores ao presente contracto.
§ 6." A r:ompnnhü1 não poderá transferir o presente contrar.to de eonstrucçã.o 8 de arrendamento ou parte delle, S·em
próvia antoriznção do Gover·no, srndo, porP.m, permittido á
P.ompanhin. inflenr•nr!Pnf.cmrm~e tie autorização, sub-empreitar
a oxerução d•' qtÍnlqncr das obras ou o fornecimento do material, no todo ou em parte, mnntida, porém, a responsabilirlade da mesm:1 companhia, sendn esta, por seus represrentanfps legalmentP ,ormstitHido:;:, n nniea admittida a trat.nr com
o Governo.
Caso a companhia julgue conv.eniente usar desta faculdnde, deverú particirnr á Inspectoria Federal das EstradnR,
opporl.unnml'nl<'. n lllllllf'ro I' a naturm:n dns ohras r:u.ia
eonstruecão pretendo executar por eontracto de sub-empreit.arb. !:}em como n nmn0 ou flf': nomes dns r. ub-empreiteirm;, que,
entr~tnnto, seriio r·onsidrwados para todos os r,ffeitos como
meros ngcntcl" ''U prrpostos da companhia. que, portanto, fieará c.rmflo a unica rcsponsavel perante o Governo por tudo
(Jnanto fizerem os ditos sub-empreiteiros, c tnmbem por tudo
que disser re~peito ao trab;llho destes, inclusive o prRsoal
operario e o pnr;-nmrnto dos respectivos salarios.
0

0

0

2.
A revisão do contracto tem por objecto:
1." Limitar n::: f l'fl]1;olhn.~ rlr• r.nnstrnc(:.fín rla Esfrada dr>
Ff>rro ri<' no~·nz aos l[ll!' f<li'I'Jll DPr.es~al'iPS para :1 ('011(']\l~.fín
ria~ Sf'crninl ~'·" t•r·r:i"•.: d1• linha~, j:'1 1'!11 c~onstrlll'l:fio:
a) de 8. Prrlro rio Alcnntara atr'l Catalão;
b) da. estaçfio d0 Honcnrlor até a estação Tavares;
r~) do ramal do S. Pedro do Alcnntara a Uberahn.
0

,\f:TIIf\ Jl() !'flllFJ": KXFCIJTTVO

2." () arl'r'ndanwn In tlos In~ r hot'l 11:1. mrsma CRf.rada, actu-

nlnwnl,•

''lll ll'al'l'p:o:
de Formi~::~ a S. Pedro de Alcantara;
IJ) do Catalão ú csbçfio do Boncador;
c) tlo ramal dn Amguary; e bem asflim dos novos trechos
construidos, ::í. medida que forem sendo acceitos pelo Governo
par·a scr·rm entregues ao trr~fego.
a)

3.
~~~

Afim de

asscgurr~r

a fiel execução do contracto, obriga-

a con1pnnhin:
'
1", a fi' I' os Pmprcgados nccrssarios á execução dos tra-

hnlhos, i' .inizo do C:nvcrno:
;_"·,a ili~pr·n.~nl'. qnallfln llJr• rt,r Pxigirlo prlo Goyrrno, ,qualqtnw e1nprrgnoo on «nh-r:mprcileiro que prnticar actos contr;n·ios :1 di;::ciplina r (t boa o1·clem, ou commetter grave erro
de ofl'ir.io prejudieial :\ Pxeellçiio dm; trabalho&;
J", a fnz('r o p:n~amcnt(l do::; salarios do pessoal operario
r'm ~C'I'Vi1:n na.~ linha,o: em trafetro e nas diversas obras de
constr·1wr;iío da Pstradr~, ffiP,Slllo daquellas submettidas ao regimr·n riP t:llh-Pmpr·cilrHlfl, em f.poca!'l ~·pgulares e dentro do
prazo 1111111~a SUJlf'rior a GO di::~s, sob Jlena de ser feito pelo
Gover·n,,, q1w desr.ontarú a rcff'rida importancia dos pagam,.nlos quP tccm d,, ser reitos á eompanhia, na conformidade
ria ,., :msnla 'i, n11 da t:nlH:-iío ctr q1W !.rata a clausula 8;
ft". a observai' fielmente, em tudo que disser respeito á
parte lnchnica daR obras, r~s especificr~ções pnra o prolonganwnt.o da Estrada rl11 Ferro Central do Brazil, approvadas por
]lOJ'iarins de 2? de dezembro de 1908 e 25 de junho de 1905,
n as 1:nniliç,íf'~ f'.~Jl,'I'ÍaP::: IJlli' n 1 :oYernn, ~a!Yo no que fOr con-tl'ario ao presente eontrncto, se reserva o direito de estabeleI:Pr' pm·a as obras e trabalhos, bem como para o material;
5", a snbmrttcr-se :\ fiscalização que o Governo julgar
conveniente, 1k accMdo com as inst.rueções que para esse fim
nxp0dir.
CAPITULO JT
PltA7.08 PARA CONSTUUCÇ.\0 E PAGAMENTOS

ft.

A compr~nhia ohriga-se a concluir e entregar ao transito
pnhlieo ns linha~ mrncionadr~s na clausula ?, dentro dos segninlrs prazos:
1", o trecho de S. Pedro de Alcantara a Lavrinhas, até
30 de novcmhro de 1!H6; o de Lavrinhas á cidade do Patrocínio, a f(~ 15 de mr~rço de HH 7; o de Patroeinio a Monte Carmello, até 31 de agosto de 1917;
2", a ligação de Monte Carmello a Catalã.o, até 28 de fevereiro de i!H9;

.\f:TilS
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3°, o prolongarnento do noncador á estação Tavares, até
de fevereiro de 1!H8;
4°, no ramal de S. Pedro de Alcantara a Uberaba - de
S. Pedro de Alcantara a Araxá, até 31 de agosto de 1918, c de
Araxá a Ubernha. ato~ :'l! do agust.o do 1!H9.
~~

5.
O Governo pagará á companhia pelas obras necessarias
para a conelusfío dn" linhas d8sc~iptas no n. f da clausula 2
o pre<;o global do !l. DH :OGI$1 :~fi. onro. eauivalentes á somma
do saldo restmrle do emprestimo de 100.000.000 do\ francos,
emittido rfe arcí)rfln com a ;mtoriza(:fío consbnte do decreto
n. 7.H77, dn ::?H de f,•vcr·eir·o de 1910, saldo este na import.-<tnf'i:-t dr: 7.-1():~ :rill'!7'0:30, ouro, e m:lis a f!U:JOU:-t c:c 2.15·1 :5:J'7$105,
ouro, ri•J qU<' :r cPmpanhia pelo pres,ente ~onf.racto l'Je reconh,.r·e devcrlor;r nn tiovP.rno e peonmientr~ das se::;-uíntns verhns: 1". rwlo ~nldo dcYr>rlor do aderuüamcnto de 10.000.000
1],• fmni'·o.~, 11l1r' Jl11• !"1ri 1'1•ito pPln :\linístceio ria Fazenda, em
virtude de JPqui,:if'fío do 1\lini~ter!o da Viar,ão 'l Obras Puhíil'as por nvil"o n. 1.1l:3B, de l!i de maio d(' HHO, 811:4:31$863,
'()lll'O; 2", imp,trtaneü• nfio dPsrontadn, na fór'ma do dispos,to
na clausula V d11 ,·qrrlrndn de 25 dP ou tulH'o d" 1non e art. 2•
do dncrr·to 11. 7 .~rlfl, df' 2f:l dr! fevereiro de 1!110, n:1 r~mü:t de
eonstruer,fio ·~u.io p:rvamento foi ref(uisit:1do por aviso nunwro 2.1ilS, ele 22 •k novembro de 1!HO, 05 :12fi$2<12, ouro;
3'', pelo custt) de 50 kilometros de .estradas eujag dcgpezas de
cnnstrucr,fi.o foram indevidamente l:mç:ulas nl.ls contas das linhas construidns pr'l' empreitada e pagaf1 peln Governo,
1.575:000$000.
6.;
Para o effeito do pagamento a que se refere a elaw:;ula
precedente, ns Jinhaf' a coneluir .serão subdivididas nas seguintcs secçiíPs, enm IJS preços eorrespondentcs:
L S. Pedro dP i\le:cntar:c a LaYrinhns .... .
2f5:078$9G!l
2. Lnvrinhas a Pntrodnio .............. .
734:51G$357
3. Patrocinit) a Monte Carmello .......... .
1.374:095$227
4. Monte Carmello an rio Pamnahyba .... .
2.316:925$569
5. nio Parnnahybn, inclusive a ponte sobre
este rio, atrí Catalão .............. .
555:173$662
!i. lloneador :i cstaç.flo Tavares ........... .
1.017:271$351
7. fiamnl de S. Pedro rl1~ Alcantnnt a Uberab:-t:
a)
lJ)

S. Pedro a C:oronr•) Aguiar ........... ..
Coronrl Aguiar a 'J'nmnndu:í........... .

r:)

Tnmandn{t a Arax:i..........•.........

d)
c)

Ara xá a C:q1ivara .................... .
Capivara a l\Iorrinboo: ................ .
Morrinhos a Areião ......•............
Areiãn a Santa .luliana ............... .
Santa Julinnn a Capão dos Porcos ..... .
Capão dos l'nrcos a Rio Claro .......... .
llio Claro a Uhcrnha ................. ..

667:712$922
5!i9:101$501
335:261$985
239:912$246
235:423$421
690:871$556
223:586$856
352:928$107
202:093$075
184:108$331

Somma ..•.....•.•••.••.•.•••••.•,

9.914:061$135

f)
g)
h)
i)
j)
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7.
Os pagamentos serão feitos, .em relação a cada uma das

~ecr,.õl's a que se refere- a clausula precr>dente,
nr1lla estaheleeido~. por trechos succcssivos de

pelos preços
estação a estn<;fio, o proporcionalmente á extensão de cada trecho, á medida qnc a comp:mhia entregar ao Gov-erno o trecho inteiramente concluído c apparelhado, com o respe-ctivo material
fixo c rodante, para ser dado· ao transito publico.
De cada pagamento serão descontados 24,72% para o
pr~gamento do drbito da, companhia a que se refere a _clausula 5.

8.
Pam garantia da execução do contracto continuará em
depm:i to no Thc:-onro Naeinna\ a som ma de 1. 051:439$120,
{lurn, J'ntida. nll~ n J)l't~f'ent o data, como caução, de accilrdn
com n el:msuln \' dtl ~~ontr:wto dP. 2n de outubro de 1909.
Vnr-ificadr~ fl l'iel cxecuçfío do cont.racto, na parte relativa
:í. comd t·ncrfio, a r~au(:.::io R!lrú entregue depois do ultimo pagamr•n!o. dPlln de<lnzida, ]torr'•m, a importancia (]p G50:000~,
papel, flUO continuará. retida como garantia da execução do
eontractn do arrendnmento.
9.

O Governo assume a reSiponsabilidade da divida hypot.hccaria da companhia, do valor nominal de 25.000.000 de
fr:mcn,;" cnnRtitn ida de 50.000 obrigações do ,juro de 5 %. e
enntr·ahida pela mosrna pam a construcção do trecho de 250
I; ilomPI.J'OR, eons.t.ru ido soh o regimen da garantia de .iuros esl.<lhn!Pr:irlo prdns ~ont.ractos autorizados pelos decretos numeros n. :ll•!l, dr~ 1 R de ontubro de 1!)04, e 6. 438, de 27 de março
dP J\)07.

J<;m t:ornprnsação, sPm outro onus nnrn o Governo, passa
dcsriP Ht á plena propriednde da União o referido trecho de
2rí0 k ilomctros dP nstrarla, cess-ando deRde 1 de julho do cnrrcnt.f' :mno o pa~mnPnto dr~ allndidr~ garantia de juroR.
CAPITULO UI
DOS FAVORES f!ONCEDIDOS Á COMPANHIA

10.
F.' concedido á companhia o direito de desapropriar na
fôrma da legiBlar,ãn em vigor. os terrenos, predios e bemfeitorias. de domínio particular, que forem precisos para o .leito
dn estrndn. c~>tar;ões, armnzens e ()utraR dependencias especifwnd:ls nos ,,~tudos definitivos.
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Parap-raplw unico. Ficando' de nenhum eHeito a isciH,;ão
dil'eilns aduaneiros, de que gosava a companhia pelos seus
con: r·a~~~ns anterim·n';. esta pagará, a contar da vigeneia do'
presente, a taxa rln ·U o/o arl-valort~m sobre todo~ os maf<·l·iaPs
nue importar para sPrem applicarlos na constrtH~(;fio e nri
<;ttsl.nill das linhas durante o- prazo do arrendamento.
C,,._sará O favn~ dPsdt~ l]ne Sfl pr"o"ve que a CGill[lallhÍa
:d it•JtUn. por· qwllrru<•r li lu lo, smn que preecdesRe l ieenea rl11
l\linist<·rio da \'i:u:fio ,. Obra:' Publicas tl )lagamcnto dos l'llSJlCd ivuR tiireif.us, objedns importados com a conenssão da l'Cff'rida taxa de 12 %. E, além disso, a companhia fica sujeita
" rccalher aos col'l'es publicos a irnportancia dos direitos sobre •H objcctos e as multas ·~omminadas nos regulamentos
fiscaes.
u~

11.

l\o caso do Governo resolver. a qualquer tempo, dentro
do prazo d'u nrnmdanlf•nto, construir o prolongamtmto da estrada desde a ei'tw::to ·ravnres rrtó a eidadP de Goyaz. a comnanhL1 tcr:í dir!•ifo ú eonstrucçã'o do dito prol'cingarneuto.
ohcdwlenrlo ás eorJdi(:.õcs t.Achnieas estabelecida<:~ neste eOntraclo c não por!enrlo n respectivo eusto exct~det· :u1 !Jlll' ,,·nrresponder a :~o :07G~~. ouro, por kilomotro.
§ 1." A' medida que for sendo construido cada tl'ech'o
rio r·etL'l'ido pr·n!ongamento c entregue ao transito pnblico·.
f-H•r·:'i :~ mesmo incol'pot·ad't; :'ic; linhas ora arrendadas. ficando
~'ubordinado ao regimcn estabelecido no eontracto.
§ ~-" A companhia terá tambem preferencia para a
construcção, uso e goso de outros prolongamentos e ramaes,
em igualdade do condições com outros concurrentes.
DA ZONA PlliVILEGJADA

12.
nurantu o tempo do anendamcnf.o, o Govoruo 11tío ~:ou
neuhuma estrada de feno dentro do uma zona do 20
ldlumdros Jl:tl'a cada lado do eixo da estrada P na lll!.'SJn:t
f) i t'r•er·.ão rJ.p~ La. O Covm'lto rescrva-S1C o dirr•ito de ('()Hecdrnr•stradas qun, to11do o mesmo ponto de partida c dirc-eções
diversas, p(")ssam app1·oximnr-se n até cruzar a linha concedida, comtaulo qU(', dt•Itll·o da rüi'erida zona, não reeriJam
genr:·rus ou passageiros.
§ 1. A zona urbana não é vriviiegiada.
§ 2. O Q(")verno podc-rá fazer concessão de ramaes para
uso particular, partindo das estações ou de qualquer poHto
da liuha arrendada, sem que a eompanhia tenha direito a
qualquer imlmnnizaçfio, salvo si houvnr augmcnto cvenl1ra t
de dcspeza de cons,crvacão.
Todas as obras definitivas ou provisorias neccssm'ias,
vam obter neste caso a segurança do trafego, serão feitas
sem onus para a companhia.
~~··dnr:i

0

0

CAPITULO IV
DA CONS'l'llUCÇ1\0 p.\ ESTflAD.\ E SEU APPARELHAMENTO

13.
As linhas a que Sfl refcn· este contrncto serão construídas
de aecôrdu eom •~s r·süHlos definitivos .iá approvados, salvo
as llf<•dil'ir·.:w•-~~::·: :p!P l'ilr·•·rn :nrlrn·i1.adas pl'io ,(hwerun, para
o fim d 1 ~ diminrrit· a 0xtcrrsão das linhas ou melhorar as condições trcltnieas d~s m·~~mas.
§ L" Antes ll(• inieiar a constnwção ou de reencetar os
trabalhos, n1·a JlarnlyRados, dr: qualquer secção, a companhia
fica ohl'ig:uJa a ~ulnnclll·t· ú approvarfio da Inspectoria Fede!'::\\ das EstraJas u perfil da liulta locada, por trechos de
linha cmnpl·elH:'Hiidos cnLrc cluas estações• consecutivas, com
a indicn(:·fio do UJ'a.rlc du projedo c dos elementos da planta
rcspccliva, lwm cr.mo o projccto de todas as obras de arte a
·serem rxeeutaclas, alúrn dos de detalhe necessarios á construcção dos edifícios l~ ubt·as Je arte, taes como: pontes, viaductos, pon Lilllúcs, bnoiro~ c tuuneis, com todas as informações
c esclarecimentos ;·H!ct·ra ela natureza do terreno em que
s•m:ão eonstruillas, rorJsiderando-sc approvados, por omissão,
si, passados 15 uüts, a companhia não tiver solução da fiscalhmç:lo, e serrdo a eornpanhia obrigada a executar quaesquer
modificar:ões que a 1lita fiscalização tenha exigido, sob pena
de serem as mosrn:ts r!xceutadas pelo Governo, por conta da
eornvan h ia.
§ :!." Fica euleuuido que o exame da inspectoria deve
versar sobre si os projectos estão de accôrdo com os estudos
approvados e se satisfazem as neccssarias condições de segmanca o estabilidade.

14.
u~ estuJos f[\lí' tenham de ser executados, de accôrdo com
a elausula preeellentc, constarão dos seguintes documentos:
1" - Planta gorlll lla linha e um perfil longitudinal com
iudieaç.ão elos Jlnntos obrigados de passagem. O traçado será
indi1~arlo por unta l in lia vormelha e continua sobre a planta
geral. na escala de 1 por LüOO, com indicaçao dos raios de
eurv;lttll'a, r\ a r·ur1 l'i~~ura•:iio du I PJTr•no representada por meio
de curvas de uive! cquidistantcs de trcs metros; e, bem assim,
Pm lltll:t zona d•· Hil 111\'lt·rl~, Jl•!lu menos, para eada lado,
os campos, mattas, Lerrcnos pedregosos e, sempre que for pos·sivcl, as divisas das propriedades particulares, as terras devolulas e as minas.
Nr~ssa planta serão indicadas as distancias kilometricas,
eouladas do ponto lle partida da estrada de· ferro, a extensão
dos aliulrnmentos rectos c, hem assim, a origem, a extremidade, o dcsrnvolvimento, o raio c fi•entido das curvas. O perfil
longitudinal será na escala dt~ 1 :400 para as alturas e de
1 :-'1000 para as distancias horizonta:es, mostrando respectivamente por linhas pretas .e vermelhas o terreno natural e as
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plataforma~ dos córtes e aterro~; indicará, por meio de t;es

linhas horiZontaes, traçadas abaixo do plano de comparaçao:
I - As distancias kilometricas•, contadas a partir da origem da estrada de ferro;
li - A extensão e indicação das rampas 1.1 contra-rampas
c a extensão dos patamares;
III - A extensão dos alinhamentos rcctoe, o desenvolvimento c raio das curvas.
No perfil longitudinal c na planta será indicada a posição
das ·estaçõef', paradas, obras de arte c vias de curnmunicação
l ransverSJaes.
2" -- Porfi:' l.ransvcrsaes na escala de 1 :200 em numero
snfficicntc pal'a u calculo du movimento do terras.
:1" - Pro.iecto dt• todas as obras de arte necessarias para
o eBtabekcimcnto da estrada, suas estações c dependencias ú
abastecimento de agua ús locomotivas, incluindo us typos geracs que forem adaptados.
Estes projcetos cCJmpor-sc-hão de projecções hori:lontaes
c vcrlicacs c de s•ec(;ões transversaes e Iongitudinaes na escala
de 1:200.
4" - Plantas de todas as propriedades que for necessario
adquirir por meio dn desapropriação; .
5" - Hela(;ãCJ das pontes, viaductos, pontilhões e bociros,
com a& principaes dimensões, posição na linha, systerna de
construcção c quantidade de obras;
6" 'l'abolla da quantidade das excavações necessarias
par a executar-se o projocto, com indicação da classificação
provava! e bem assim dns distaneiaS' médias do transporte;
7" Tahclla dos alinhamentos o dos seus desenvolvimnntos, raios das cnrvas, c inclinação e exten&ão das declividades;
8" Cadenwtas authenticadas das notas das operações
topCJgraphicas, geodcsicas e as•tronomicas feitas no terreno;
!)" 'l'abclla dos preços compostos e elementares em quo
se basear o orçamento;
10 - Orç-amento da dcspeza total do estabelocimento da
estrada, dividido nas s•eguintcs classes:
I~ ]<~si ndos de ri li i li Yns ~~ lm:al'fío da linha;
li - Movimento de terras; ·
Ill - Obras de arte corr-entes;
IV - Obras de arte espe-ciaes;
V - Snperstructuras das pontc•s•;
VI - Via permanente;
VH - EsLa1:ões '' .cdificios, ot-r:ada rada uma separadameu f~, eorn os acerssunos nccrssarios, o l"ficinaSJ c abrigos de
maehmas c do carros;
VJII - 1\fntPJ'inl rodante, mencionando-se especificadamente o uuml't·o de locomotivas e do vehieulos de todas as
elm;•ses;
IX ·- 'l'elegrapho eleetrico;
X - Administrar;ão. direq:ão c cúnducção dos trabalhos do
eonstrucção;
XI - Helatorio gera) e memoria descriptiva, não sómenLe
dos terrenos atravessados pelo tracado da estrada, mas tam-

hnrn da zona mais dirt•t·famnuf.p itdt•t:t•:-:sada, •'-'t~Jtrlo rwlles exp(J:;f.o.,, com a possível exadidliio:
11) a Pstatistit~n. da Jlnpul:~eão r•. da produt••t;ãn;
h) o trafego provavül da estrada;
r) o estnrlo ~~ a fertilidade tios tcr·rt~tHls atmvet;sados e· sua
:q•l.irl<io IJ:n·a as diversas eulturas;
rl) a~ rir)uczas 1'lorcstacs e rni!tt!J'at•s;
~~ 1 os terrenos devnlutos;
/'1 a pnssihilidarle P t~tmvenit•iwla do ,,.,f.alwle!'-ituunlo de
JJHdcos eoloniaes;
u) os caminhos convergentes :i estrada de ferro ou os que
t(HIVit•r construir;
il> o~ pnufos rnais t'Oil\'t'ltit•Hl"~ pat·a PSL:v;ües.

15.
A estrada será de via singela, mas terá os desvios ·e
Jinllas au:-;iliarPs JH't't•s~mrios pat·a o i],·st•Jivolvimento rios trens.
~ 1. o A distancia entre as faees intn'l'IHls dos trilhos será
dP HHI metro, augmenfatla da sohrelargura uas eurvas c da
folga ncecssaria Jlura u pcrfciti) rolamento dos vchiculos.
:.V .\s dinHm,.;ües do IJt•rl'i I f.L'tllls\·cnml RW'ão sujeitas á
approvncão do Governo.
§ 3." As vaTlctas longitudinae,; tel'iio as uirneusõcs c dceliv<·s nccessarios para dar prompto escoamento ás aguas.
§ 1." A incl'inação dos taludes dos córtes c aterros será
fix:u(h em visla da altura destes ·~ dn natureza do terreno.

s

1G.
A e~trada SPL'Ú dividida etH seeções t.k t~ervi(;o de loemnofivas. proeurando-sc, em cada uma dellas, uniformizar as
enndiçõcs t.cclmicns, de modo a cl'fcduar-sc o mclnor aprov•~itameulo da força rins motores.
t. o Proeurat•-st·-ha d:u: ús eLu·va~ o lllaior ruiü possível.
~t·nt!n o l'aio miniHw t!f~ J SO tlwlt·o"'. l]ttalldo f•h· indbp<'ll0tt\d
J):tra t!Vitar obras de custü excepcional.
§ 2." As curvas dirigidas em sentido contrmio deverão
ser separadas por uma tangente de 30 melros pelo menos.
§ 3. o A deelivitlade maxima scJ'Ú dt~ 2., 5 o/c, limito tlUC só
será attingirlo em casos exccpciünaes. de modo, porém. quo
nnPt'a ~e.ia execdido este valor de :!,5 'lo na rampa fictícia
oi; I ida pf'la <:ombina~;ão tia rlr~clhidade e da eurvatura.
~ í." 'if)cl 1.untwi,; " na:.; m.lt'Ya~; dP lli'f!Ueno raio se evil:n·:í
IJI:JÍS Jl(ISSÍVI'I
nJll]l/'1:;.\fl I~~(~ rl)l't('S dt•eliv.itladcs,
~ G." ~-;o!Jt'l' as gr·a11dr•s ponli~s <: v tatludos. hmn como ;í
nnlr:ula d;•ssas ohras, ~,,. pt·oeu1·:uú 11iio t•rnpregar curvas de
TW<Jncno l':tio t'm a~ fortes <lcclivicladc.·;.
~
!i." .\:; rampa:-~. t:.rml.t·:t-l'all.pa·-: t! palatuar·e~ st•l'iio liga-·

*

I)

dn:;

f)

jLll'

1'11/',';;;

Vf'l Lit•at•s

,1,,

l':tin.·; I' dt':!<'JlYO!VÍ!IIf'!l(fl I:OIIVC-

11 it•JJ fios.

<k~la

§

Toda r:unpa sNg·u ida dn cottlt·a-t·ar:J }a sr:rú st•par·ada
pút' um patamar de :JO llldrns velo menos.

7." As Jmradas e estações

dn J inl1a cnr n~cta e de nivcl.

~'crãn

situadas snbt'e porção
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17

A companhia executará todas as obras de a!!'te e fará
todos os trabalhos necessarios para que a estrada não crie
obstaculo algum ao escoamento das aguas, e para QíOO a direcção das· outl'as vias dr~ eommunicação existentes só receba
as modificações indispensavc,is, préviamente autorizadas pelo
Governo.
§ 1. • Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas
poderão ser superiores, inferiores ou, .quando absolutamente
não ·Se possam fazer por outro modo, de nível, construindo,
pon\rn, a companhia, a expensas suas, as obras que os mes·mos cruzamentos tornal'em necessarias e ficando tambem a
SPn eargo as dPspPzas com os signaes e guardas que cforem
]Jr·ecisos para as cancellas, durante o dia e a noite.. Terá
11este caso, a companhia, o dlireito de alterar a ditrecção das
ruas ou caminhos publicas com o fim de diminuill:" o seu numero, Jll'C'ct•clendo liceuça. do Uoverno, e, ·quando fôr de direito, do mwnicipio,- e .sem q111e possa perceber qualquer taxa
pela passagem nos pontos de intersecçã.o.
§ 2. o Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores
eom as Yias de cormnunicação ordinaria, o Governo terá o
direito de marcar a altura dos vãos dos viaductos, a larg!Ura
d()stes e a que dcv()rú haver entre os parapeitos em relação
iis necessidades da circulaç·ão da via publica que ficar inferior.
§ 3. o Nos cruzamentos de nivel haverá car..cellas ou barreiras para vedarem. durante a passagem dlos trens, a cireulação da via ordiuaria, si C'sta fôr nas proximidades das
povoações, ou tão frequentada que se torne necessaria .esta
precaução, a juizo do Governo, que poderá tamblem exigir
uma casa de guarda, sempre que o julgar necessario; e os
trilhos serão collocaclos sem saliencia nem depressão sobre o
nível da via de communi1cação que cortar a estrada de ferro,
de modo a não embaraçarem a circulação de quaesquer vehiculos.
§ ft. • O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o
da via de communicac,ão ordinaria um angulo menor de 45° •.
§ 5. o A companhia executará igualmente as obras necessarias á passagem das aguas utilizadas para abastecimento
on para fins industriaes ou agrícolas, e permitti<rá que, com
icllmtieos fins, taes obras se effectuem em qualquer tempo,
desde que dellas não resulte damno á propria estrada.
§ 6. o A estrada não poderá impedir ou embaraçar a navegação do::; rios ou canaes, devendo, por isso, as pontes ou
viaductos ter a devida capacidade.

18.
Nos tunneis, assim como nos viaductos inferiores, deverá haver.· um inkrvallo livre, nunca menor de urrr metro e
:JO centimef.t·ns, de cada lado dos trilhos, e no interior dos
tunnci8, n'ehu::; t.!e abrigo, de distancia em distancia.
Poder Executivo -

1')16 -

Vol. III.

4

!íO

.\f:TOS DO PODER EXECUTIVO

l'al'agra pho uni1:o. A~ alJoduras d(l~ poços de consLruc1:ilo c vcutila~.:.ão dos tunneis serão guarnercidas de um parapeito d'e alvenaria de dous metros de altura; e não poderã.o
ser feitas nas vias de communicação existentes.
19.
A companhia emp.regará materia~s • de boa qualidade
na execução de todas as obras e se3mra sempre as p·rescripções da artf', de modo a obter construcções perfeitamente
soJidas.
§ 1." O systcma c as dimen,~ões das fundações das obras
de arte serão fixados por occasião da respectiva execução,
tendo em attenção a natureza do terreno e as pll'essões supporladas, por accôrdo entre a companhia e o Governo, sendo a
estrada obrigada a ministrar os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens e fincamento das estacas de ensaio, etB.
§ .:! . o Antes de entregues á circulação, todas as obras do
arte serão experimentwdas, fazendo-se passar c irepassar
sobre ellas, com diversas yelocidades, c depois estacionar
algumas horas, um trem composto de locomotivas ou, em
falta destas, do carros do mercadorias, quanto possivel carregados, correndo por conta da companhia todas as dospezas.
§ :i." Si, durante a exeeuç·ão, ou ainda depois· da t&miImr:.ão dos trabalhos, se yerificar que 'qualquer obra não foi
executada conforme as regras da arte, poderá o Governo
exigir da companhia a sua dernOliQão ou reconstrucção, total
ou parcial, ou faz.e;l-a por administração, á custa da mesma.
lançando urão, para isso, da cauc.ão de que trata a clauswla 8.
20.

A companhia construirá todos os edificios e dependencias necessarios para que o trafego se cffectuo regularmente
e sem fJC'l'igo para a segurança publica.
§ 1. o As esta.ções conterão: sala de espera, bilheteria; accon llt!Odaeõc•s para o agente, :1L'Jllazeus para mercadorias, eaixas
de agua, latrinas, mictorios, rampas de carregamento e embarque de animaos, balanças, relogio, larnpcõos, desvios, cruzaIncnt.os, chaves c signars e cercas.
§ 2. o Os edific ins das estações e paradas terão dimensões r.orrespondentes :í sua importancia, mobilias apropriadas.
c, do lado da linha, uma plataforma coberta, para embarque
o desemhnrque de passageiros.
§ 3. o O Governo poderá exigir que a companhi'a faça, 1ms
estações o paradas, os augmcntos reclamados pelas nocosJidadcs da lavoura, do commercio e industria.
21.

A conservaç•ão dos trecho;:: r~oncluidos correrá p'or conta
da I'Oillpanhia. eomo t~ou;::tructol'a das ohras, até quo sejam
acceitas pelo Governo e por este nut.orizada a respectiva entrega ao trafego, de accôrdo com o horar·i'O proposto :pela
companhia e sujeito á approvação do Governo.
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Terminada a eonstruc.ç,ão do cada trecho <la esLrada, será
ello rccchitJo pelo Governo para ser trafegado, lavrando-se
termo minw;ioso em livro especial que será aberto, rubricado
c encerrado pr.lo chefe da fiscalização, e fitando os mesmos
sob o regimen dO arrendamento.

22.
O Governo rescl'va-sc o direito de fazer executar pela
eompanhia on por eonta della, durante o prazo do contracto,
as alterar:ões c obras novas cuja necessidade a expei'iencia
haja indicado em relacão á seguranca publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.
23.

Um anuo depo•is de conclu~da a construccão dle cada uma
(las secções ou trechos de linhas de que trata a clausula 2,
ns. 1o e 2", a companhia entl'egará ao Governo uma planta
cadastral de cada uma dessas sec~ões ou trechos, bem como
uma relação dos edifícios e obras de arte e um quadro demor.strativo do cuslo da m€sma; e, bem assim, de toda e
qualquer alteraÇãb on acquisição ulterior, á medida ql]e fo,rem
sendo feitas.

24.
O trem rodante compor-se-ha de locomotivas, alimentadores (tenclors). carros !le primeira c segunda classes p<l!ra
passageiros, earrns dormif.orios. carros restaurantes, carros
ospeciacs pam o serviço do Correio, vagões de mer,..adDrias,
inclusive os t~e gado o lastro, vagões frigoríficos, c finalmente vagões para :1 conducção de ferro, madeira, etc., indicados no or(;mm'JÜo a pprnvadr1 pelo Governo.
§ 1. o Todo o material s"rá construido com os melb!oramentos e commodit!ades que houver o progresso introduzido
typo que for adoplatln, rle at:côrdo com o Governo, podendo
no serviço de transportes púr estradas de ferro, e segundo o
este prohibir o emprego do material que não preencha estas
condições.
§ 2. o A companhia devorá fornecer o trem rodante proporcionalmente ú extensão de cada uma ,das secções em que
so dividir a estrada c que, a juizo do Governo, deva ser
aberta ao transHo publico. A companhia fica obrigada, em
tinalquer época durante o prazo dO arrendamento, a augm•enf.ar, na vroporção julgada conveni·ente e necessaria pelo Govt:rno, o numero de locomotivas, cavros de passageiros, vagões, eom11rehendidos os vagões frigoríficos, os destinados
cxelusivamente ao f.ransporte do gado em pé, e mais material, desde que este se torno insufficiente, a juizo do GOverno,
para attende1· ao dese.nvolviurer.to e exigcncias do trafego,
sendo levadas as respectivas despezas ú conta do cap'ital a
que se refere a clausula 47.
§ 3. o A companhia incorre•rá 'h a multa de 2 :000$1 a 5 :000$
por mez de demora, além dos seis mezes que lhe forem cen-
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cedido::; pal'a o augtJll'iLJin do U'em rudanLt~ rcfcl'ido no paragraplto preeedente; n si passados mais seis mezes o dito augmenlo não tiver sido feito, o Govcmo fornecerá aquelle
material por conta da companbià.1
::'5.

A eompanhia . entregará at,~ Governo, sem indcmniza~;ão
alguma. logo que maugut·at· ü Lmfeg,o de .cada secção da ,estrada, uJUa das linhas telegraphieas que (\ obrig·ada a crmstruir
em toda a extensão da ·l'strada. responsabilizando-se clla pela
guarda dos fios; posl:es 'i! a]Jparc!IJ.Os elcctricos pertencentes
ao Govl.)rno.

CAPI'l'ULO N.
DO ARHENDAMEN'l',O

:2G.

A e;;tt·ada de l'!~l'l'o de Formiga ú c:-;t.a(ião '!'avaros o seus
t·amaPs dP Ulwraba I' Araguary sfí-o atTrmdad.os á Companhia
Estrada dt• Feno de Goyar. até 3l de dezembro de 1970,
')'-

-1.

O a tTPndmnenlo tem por obj.ecto:
a 1 a~ linhas ndua.luwn lt• mn ll'afego de Formiga a São
J':•tlt·o dt· Aleanl.ara. dt• Calatfío ú l'slat:fío de Honcador e o
r<unal d1• ;\raguary;
b I as linhas fJll P pol' forca ü,•s[•L! eon lt·at:Ln a companhia.
fica obrigada a eonetuir. a saber: a ligaçã,o de 8. Pedro de
Aleantara a Catalão, o prolongamento dr Roncador á estação
Tavar~~s

n o ramal dt~ S. Pedr.o de Aleanlara a Uheraba;
a,; estações. •<'seriptorios;. armazens·, depositas, offi•
rina~ P mais edifieios r dependcncins-, bem como 0 con.esp.ondeul·f' ma i'(•l'ial fixo e rodante.
r)

28.
"\ t·omp:mlda. nwdian'.e prévia anforizaç5o !lo

podr'I'Ú

I'On~lruir·

(:nvcrno~
elll

linhas auxili:wes ou lluplicar ns a·duaes

l••da a f'Xlí'llsão ela N;lrada.
l'aJ·a;;rapho un i1·o. Essas 110\ as Ii nhas-. eu .i o v a lo r S('l';í
levado á •eonta. tl!' capital (clausula !17), JYCl'i.•<mcerão ao GnVPl'Dü fl ficar:5.o immedialamente
inco1·poradas nas linhas
arrendadas (elausula '27) e subordinadas ao seu regimen.

AtJ inv"nhu·io

qtLP tiYI'I'

sido ot·ganizrulo no acto da aeeri-

ta(;iío df'finil iY;! dP eatla. ~·''''!:fín dn 'I!Stl'ada tk ft~rro pelo Go,~.et·uo·, s(•t·iío ael're~cPnlado,; o rnaf.l'rial novo c as obras novas
o dl'lle dPdnzido <J IIJai.Pl'Ütl imrJrcstavel, a juizo do Governo,
filie não tiver sido substituído.

AC:TOR DO PODER F.XF.CU'I'IVO

30.
O imnentario. a que Sf' rrefei~e a clausula precedente., com
os accrrsr·imn~ e drdtH'CÕrs que honvcr soffl'ido, seJ·vir:i
tnmlwm:
a) para .o recebimento da üSLradn p.elo Gon•rnn, e sua
reslituição {t companhia, no caso de oecnpação temporaria:
b) pnra nntt·ega da mesma estrada an Governo pela l'Ompanhia. findo o lll'a:~;o do arrrndamento·, üU quando f!n· cnr~ampado nn dPdal'ado r~adtH'.o o l'<'SJ11)1'tivn cnntracto.
1

CAPITULO VI
DO PREÇO DO ARRENDAMENTO

31.
O preço do arrendamento constará:
I. Das ~<-rgllÍillfs rontrilmicões sohrn a renda hruln rm
paprl-moeda:
a) !1 % rla rrnrla bruta atr; p;:;fa attin~ir a 2 :300~. por
ldlometro;
b) 10 % do rxrf'sso da rrnda bruta dr 2 :GOO$ a ~ :001$
por kilometro;
c) 15 o/o do rxresso da renda bruta de í :000$ a 1 :500$
por kilomctr-o;
d) 20 o/o do nxcesso da renda bruta de 1!:500$ a 5:000$
por kilometro:
c) 25 o/o do excesso da renda bruta sobre 5:000$ POJ' kilometro.
U. 'Da contribnição de 20 o/o da renda liquida que exceder
a GOO: 000$, papel, p.or anno.

32.
A companhia fará os pagamentos das contribuições elevidas pelo a·t'l'PtHinnwnt.o, referidas na clausula pre1~edent<>.
ctentro de ·I O dias rla t.omnda de contas; sob as penns r~ommi
nnrlas na dausula Gl.
CAPITULO VII
nA f:ON!'IF.P.VAQ.'i.O n.\!'1 F.!'I1'P..\D.\R F. !'IF.TJ MA'I'F.RTAL nonAN'I'F.

33.
A companhia r\ obrig-ada a eonscrvnr rom euida!lo, dnranLe todo o t.rmpo do anenctnmento e a manter em estndn
de poderPm prrfPitamentn preencher 0 sou destino. tanto a
estrada de feno e suas dependencias·.~ como o material ro ·
dan!í', •correndo Pxelusivnmente e .~em exeepção por ronta

.ACTOR llO PODER BXECUTIVO

delln. todas as despcza,; e indemni:>:aQões motivadas pela referida conseTvação.
§ 1. • V·erificada a inobservancia desta. clausular,' a fiscali:>:ação marcará praz.os para a execução dos serviços nr-cessarias em ordem a assegural' a boa conservação das estradas
e a regularidade do trafego; e. si a companhia deixar de executar ~s referidos serviços d,entro dos resp.e·ctivos prazos, incorrerá em multa-i sendo-lhe marcados novos praws pela
fiscalização.
§ 2. o Decorridos os novos prazos, de que truta o paragrapho preced.ente;· si a companhia continuar em falta~
poderá o Governo decretar a caducidade do contracto ou executar ~s ditos serviços por conta da companhia. deduzindo o
respectivo custo da caução a que se refeDe a clausula 8.
CAPíTULO VIII
DO TRAFEGO DAS ESTRADAS

34.
A companhia fmbmctterá á approvação do Governo, antes
do :comct:o rln trafego ilr> cada trcdlO c posteriormente no
11rincipio do cada cxnrrido financeiro d,l Governo, o quad1·o
rlos seus empregados e a tabella dos resp:ectiv~s vencimentos.
(lcpendr>nrlo igrmlmentr> qna.lqnr>r :clteração posterior de ant.ori7.ação c approvaçfío do mesmo Governo. ·

'A :companhia s·er:í obrigada a transportar constantementfi
em suas estradas, com cuidado, exadidão e preste:>:a, os pa~
sageiros o suaR bagagens. mercadorias, animaes. c valores, qur>
pm·a Pssr, fim llw rm·r>m mllrcgurs, mediante os prec.os e eondir:-õc;:; f'ixados na~ rl'spret.ivas tarifas r regulanwnto dos tran:~poi'!Ps qnn, propostos p!'la t~ompanllia, forem approvadm; pelo
Uoverno, rPsa\vando o disposto no ~ 4" da clausula seguintr>,
P-orrrndo po1· conta della, exclusivament0, e sem excepção, todas
a;:; despr>za;; I) inr!Pmnizacõr>.~ motivarias pr>\n trafego rlns mr>smns psfrnrlas.
3G.

Todo o sys~-cmn f.erro-viario da comp::mhia ficaTá sujeito
ao ITli)Smo regimcn rle tarifas, qne serão differenciacs para
todm; os transportr>s, rr>vistas rle trr>s em tr·cs annos pelo menos,
e P.ujos prcç:os não por\crão excrdcr os qnr>, ao tempo da revisfín·.: t~nrTesponrlrrom aos f rnn;:p.<11'1.Ps pelos meios ordinr1rios.
§ t." Log.o qnr> a renda liqui,la dr1 rstrada:i em dons nnnn;~
conser.utiwJs, ext~edr>r a 12 % do r~avital de que trata a clausula 117, o GtwfJrn,o t.c-rá o direito de Pxigir qU'e sejam reduzidas as tarifas dfJ transporte, rlfJvrndo a reducção effectuarsc prinripr1lm0nh• p.or meio flf) tarifns rliffeflrnciaes pnra o~
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·grandes percursos e para os genero11 destinados á lavoura e
á exportação.
§ 2. o Além das tarifas g>eraes de que trata esta clausula.
p.oder:í. a •Companhia adoptar. com prévia approvação do Go' orno;· tarifas esp1eciaes e a preço fixo.
§ 3. o As tarifas approvadas seTão affixadas, ou postas
á disposição do publico, devidamente impressas, em todas as
estaçõ~s,· devendo entrar em vig,or dentro dos sessenta dias
srguintes á publicação official da sua approvação, sendo o
primeiro dia da sua execução annunciado com oito dias, pelo
menos, de antecedencia, por meio de avisos expostos nas
estações .e publicados em j.ornaes de grande ci•rculação na~
regiões servidas pelas estradas.
§4. o DesQe que;; chegada a época de revisão das tarifas,
não haja a companhia tomado a ini-ciativa da proposta,
poderá o Govemo exigil-a. marcando prazo para a sua apTesr.ntação; e, !li, dentro deste prazo, não houver a companhia
snltmettido o projecto de revisão, o Governo terá o direito
dP manda'!' appliear provisoriamente as tarifas que julgar
1:onveuientes at,; que comecem a vigorar, na fórma do paragr·npho anterior;· ns que porV'entura vierem a ser ..estabelecidas
por accôrd.o com a companhia.

37.
'A estrada poderá fazer todos os transportes por preços
inferiores aos das tnrifas approvadas, mas de modo g>eral e
.~em excepç5.o, quP.t' f'm pre.iuizo, quer em favor de quem
qner qne seja.
§ i. o Esta baixa de preços se fará effectiva, com prévio
consentimento do Governo, sendo o publico avisado pela
fôrma prescripta no § 3°, da clausula 36.
§ 2. o A proposta da companhia, sobrle a reducção dos
preços oonsiderar-se-lm appr.ovada por omissão. si o Governo
deixar de pronunci:'tr-se a seu resp·eito dentro dos 90 dia~
seguintes ú en trcga da rcspeoctiva petição á fiscalização.
§ 3. o Si a estrada rebaixar os preços das tarifas;: sem
aqnelle prévio ronsentimento, p.oderá o Governo tornar a
mesma Tüclucção extensiva n todos .os transportes pertrmcontr::;
:í. mesma classe da tarifa.
§ 4." Os preços assim reduzidos não tornarão, em cas.o
al~um; a ser elevados;. sem autorização expressa do Governo;
av.i.sando-s•e o publico pela fórma estabelecida no § 3°, da
1daTlSUla 3G.
38.
A. companhia obriga-se a transportar:
§ i. o Grntuitamcnle:
1". os colonns e immigranl.es; slHlR hagag-cn!'l, forrnmont.as;

nlrnsilios c instrnmrntos agrícolas;
2", as scmen Ios: os adubos chimicos c as plantas enviadas
poT' autoridariP!" fNleracs, estaduaes e municipaes, ou SO'cieda,àles agT·irolas, para serem gratuitmm~nte disfrilluidas
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pelos laYrndorcs e os an imnes reproductores. bem como os
o!l.i<•ctos destinados a exposiç.õcs c feiras de interesse publico;
3", as malas do Conc•io e seus conductores, o pessoal encarl·eg<Hlo por pal'tP do Uoverno do srrviço da linha tclegmphiea c o respPdivu material, bem como ·quaesquer sommas de dinhPiro l>Prtencentes ao Thesouro Federal ou ao
Est~tdo. sem! o os trausporU·s eH<>el nados em canos l'spcc ialnwnte nda]Jtados para esse iim;
-1", o pessoal da fiscalização elo Gov.erno, quando em
SP!'vir.i• na estrncla. sua IJagagPm e ob.jectos do mesmo sprviçn.
§ 2. o Com abatimento de fiO '7n sobre os prt>ços das tarifas:
1", n~ m!Loridadps, escoltas policiaes c suas reRpcctivas
hagag·,n~. quando forem r•m diligencia;
2.", muniçiío de guPITa c qualquPL· numero de soldadoR
do E-:t'rl'ilo e da (:ual'(la l'\aeional Ot! da Polieia com seus
officiacs c reSJ)ectiva bagagem, quando mandados a serviç.o
do t ;,JvnJ'no. n qn a l rpw1· p:1rÍI~ da linha; dada ordem para tnl
fim JJf']O mPsrno Uul·r·l'!lo. pl'!o gon·rna<lor do Estado on outras
:mtori<l:tdc·,.~ que p:1r·a is:;o f"I'em ;:wtorit,a.r!as;
3", todo.~ os gpneros de qualquer natureza quo st>j am pelo
GoY<~I'IIO ou ]Jelo govpr·naclor do Estado enviados para attendcr
aos sorf'.orro;;: publieos exigidos pela sccca, inundar.õcs, pt>str,
guPJTa on outra r·.alamidaliP. rmbliea; bem como materiaes de!!tin~cln;;; a sr·n-ir:o~ pnhlico~ dr• aguas c i'sgotos-; installaçõp.c;
hydr·n-·r 1Pe1rierts r· app:n·t'] ilos a per l'ci~ondo:; para a industria
agTir~nla, pcr·.uai'ia ,, mitH'ira.
§ :3. • Serão transportados com abatimento de 15 % :
1•, todos os mais j)as"ageiros c cargas do Governo geral
ou tlos Es!Gdos; não especricados acima;
2"; os t.r·aiiSJHJt'[:·s (]rl maleria<•s que se destinarem ás
olw:J.s IJLiblir:as dns muJiit:ipios s<•rvidos pela PStmda e os destinados á ronstrucr;:iío e rusteio dos ramaes c prolongamento
d:1 pr·npt·ia eslrndn. l'om exccpr,ão das linhas cuja consLrucr;ão
eonf'tituP o]Jjt•clo do ]!J'f'Sr•nte contraeto-; que tPriio tnmsport ·
ge::tf.uil.o.
~ Ir. o ; \ com pau h ia podf'r::í eoneedcJ', a juizo de· sua administl'llr,ão, f.rans]Hlt'te gratuito ou a preço reduzido ao
pPssoal da cslr·ada c ~uas família~, hem como nos indigentes,
r> em outros casos PstalwlPcidos no regulamento respedivo
appmvado pelo Govel'no.
§ 5. • Além dos casos previstos nesta clausula não haverá
fT•ans[Wt'lf' gratuito na estrada.

""
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Snmpl'C que o Governo o exigir, flm eircumstancias exf.r'aordinnria,:, a cmnpnnhia por:í :ís suas nl'df'ns todos os
mPios dn transpnrfn dr) que dispnzcr.
1':1!'agi·aplw nnicn. () C:oYPJ'llo, si assim o. preferir, pndf'rcí• ,.,.1.11par, tPJJI]lnr·nri:nn''ll1•1'. na .~ua tota]J:dndr) nu nm
]1a!'f.f', :1,.: r•slradas d1• l'r•!'l'll, lllf'dÍ:JIIin Ílldf'llllliz:lr:fío niío S1lj)f'I'ÍPI' :í lll!;dia da rr•ml:t lil]nidn rlus JH•riorlos eoiT:·sporHientes
nn qliÍllflll''Jinio Jll'l'l'l'li!'ni.P :t occn]Hl<iiio. on nos annos autcl'ÍOl'Ps. caso não haja ainda decorrido um quinquennio, ou á
mt'•dia rln. ,.l'lHia liquida nos nwr.Ps nntPriorrs, caso não haja
n inda dr•1:nrTirln \1!11 nnno.
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MJ.

Dependerão de approvação do Governo os ltorarios dos
trens de passageit·os e mixtos, cuja vigeneia serú annunriada
com oito dias. dr antrt~ecloncia.
Pamgraplw un il·o. A t•.ompanhia fie a obl'igada a tomar
as rn·o, idr~ne i''·s q 111• fnrrm tHC)eessarias, a juir.o do cheft~· da
fi~calização, para qnc os lwrarios approvados tenham exacto
ell!!!W'ltllelllP.

41.
O tJ:>afego não poderá ser interrompido; total ou parcialmente, salvo caso de força maior, a juizo do Governo;
e si fúJ' por nwi~ do 15 dias consrent.ivos por motivo não
,justificado~ a .iuizo do Governo, ipoderú este, pelo tempo exeedcnte. irnrH·.• ,. ;í r:ornpanhia uma multa J>Or dia de interrupção igual ú trinta vor cento (30 %) da renda bruta que
tiver sido v r ri fie a da na mesma data do anno anterim·, na
PSll'ad.\ un i ;·•·(·]lo dt•sta de ll'afPgo internnnpido, t'' restal1l'iecrr PSLP i'OJ' eonta da companhia, ocenpaudD; par:t PSI.o
lim, a JUP:'lll:l t•slr·ada, na sna totalidade ou Pm :paf'lr:.
l':~ra.!!t'upllo uni<·o. Si a eompanhia não puder toma1' de
novo a si o Lr<lfego, no prazo de tres mezes contados do primeit·n dia da interrupçã0, o Governo tem o direito de dc:elarar
t·aduco o contracto nos termos da clausula ~8.

42.
Salvo nu torização r;:;pecial do Govrrno, concrdida ,:r,mprc a titulo provisorio, não poderá a· companhia cmprrgar
wnha como ePttl!JUst.ivel nas estrauns.

43.
A companhia obriga-se, quando o Govrrno .iulgar convrmiel:!c; a estabelecer:
a) trafego mutuo e tarifas differenciaes reciprocas e
rontinna,;; eom as Pstrada.~ de ferro Oeste Lle l\linas e Cr·ntral
do Bt·n?.il P outras emprezas ferro-viarias;
b; t.J·afpgo mntuo c· m ns emprezas de navegação c do
transporte por :mtomoveis c outras eongrnerep,, r, h''lll as~im
com o Telegrapho Nacional;
r·) ppn·u t·so mn tu o t~om as estradas de feno 0Pste de
J\linas e CcnLml do Brazil e outras a que fOr applicavcL
con!'nJ'mc a.~ disposições adaptada~ nas estradas de feno ele
Rn ulos a .J nndial1y r Paulista.
~ I . " o~ ar·rnedos que para esse fim a companhia realiznr f'r;nl as r•tnprezas interessadas serão snhmettidos ao examr.
c approvação rlo Governo, que se reserva o rlireito tlc morliJi~HI' ns J'PSpPdivas t•sl.ipulal.:õrs, si as Ponsiderar ol'fensivas
no inl.ernssP llllhlico.
~ 2." A (•nmpanllia nbriga-sr n accritar ~~omo dnrinitiva
c sem l'P.f'lll'Su a dneisão do Governo sobrr ns questõt~s que
se suscitarem rclat.ivamcntc ao uso recipeoco das suas estradas de ferro e das qne prrtrnrPt'rm a ontra rmp1·r•za.
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CAPITULO IX
D.\ FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO

ft!l.

A fiscalir.ação das estradas c dos serviços será feita pelo
nov-eJ·no. por itlLor·rnprlio dos competentes funr.cionarios dP.
r•r1rrlon n iri:Hir• r·nm n l'''~JWet.iv-a lc~gislar:ão.
'
~ I . " () Goyr•rnn podel':Í. a todo t.Prnpo. mnnrlnr cngr.nhPÍl'OS dP sna eonriança acompanhar os estudos e os trabalho,; ria r·onslrut'ffío, nl'irn d!" v-r·rifiear si são executados ·r:om
prnfir•ir·rH·ia. llJ('Iiwrln P prr•eisa :wtividade., bem como, duJ•:Iftll' " pr·nzo d11 ar·t·ondanu•nto; inspeecionar o estado rlas
I i 11 !r:ts. ~u~s drpnnriP.ncins r) .material rodante.
~ ~." A r·omrHmhin t•onr:nrrf'T'Ú anmwlmentP. parn aR riPspf'zrt~ dn risc·a]izar:fín rlP toda a P.strada eom a quantia dP
~;, :000:~. TJur spr·(t rer.olllirla no Thrsouro Nacional em prosi ar:i'iPs ;.;rorrwsiT'nPs <lrl<':mtadas a h; o d in :10 do pí·imeiro mcz
rio scmcsl rP a que correspondem.
~ ;; . " 0.;; ~'ng"n Jwiros fiscnes f.cJ·ão nas rstradas os meios
rlr trnnsporle rk qtw honvPI'f'm mislr'r para o bom exercieio
dn f'isl nlir.·ação.
Em caso de dPsenrrilamcnf.o ou outro qualquer accidente,
a r•ompnnhin fif':1 nln·ii!·:::da n dar immeclinto eonheeimento
do l':tdr• n11 r•JJP,P!Ihl•iro fisl~al da srcçfio rcspeetiva; facilitandolhe todos os meios de transporte para o local, afim de quE>
possa o mPi'mO fnnrrionnrio njuizar dns r-nns::ts que determinnrnm o rir~carrilamPnto ou accidente.

45.
A companhia fir·a ourigarla a cumprir â!l disposições vigPnlc•s rio T'"l!lllm1J"lllo clP ~>() rlP nhril riP 1857 o do docreto
n. W.?Oí. tle :m rlr• ahril dr 1!11.8. ro lwm nssim quarsqnPr
out... as rln nwsnw nnlnrr•zn·, qno fnNtm on virrrm a Sf'l' rlecret.nrlns pam a .~rog·nrnnça. policia e trafego da estrada de fPrro
e nJ'PplJ~·J:txi:1 nos l.rnnsporfPs rlt• rmimnP.S; umn Vf'Z ífUP ns
T'Pferidno rlisposi('ÕP" nfío sr.iam contrarias :ís clausulas rlo
1•rPsnJlfr rnntrnd0.
P'11ragrflpho nn i'co. A compfl.(lhia obriga-se igualmentfl:
a) a Pxhihir. sPnq))'P mw lhP rm·pm exigidos. os livrM r
flocm11Pllfo~. assim rl:l rrcf'ifa c dPspeza dC' rnsteio das c>strndas P sr•n movinwnto. como rl.as r!Pspczas a serrm levarl.ns :í
Ponfa do capital a que sr rC'frrr a elausula 47;
b! a rmtregar. at.é o ultimo dia rlo segundo mez de cada
Rcmester. :í fiscalinJr.fío do Govrrno. um re,Jatorio circumFtanrir~rlo rlo estarlo rlos trahfllho::< llP ronslrucção r da estat.i.o:l.i!·n rlo t.rafcgo no sPmr~s!rp antPrior, ahrangendo aR rlespczns rle rnsf.cio. rnnvonientP.mentr rspccificadas, e o peso.
vtilume. naturr:1a P qualidade das mercadorias que houver
f.ransport arln. rom drr,lnra~fío rlas distancias médias por e !las
pP.rcrl!'J'illrrs; r. hnm assim, da J'CCPila dr cada uma das cst.a~:õcs P rbs nslnti.<:l i'ra.~ de pa.<:s<lg-eiroR. senrlo
estes devirla-
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mente classificados. podendO o Governo, quando o entende~
conveniente, indicar modelo para as informações que a comvnnhia ha de apresentar-lhe regularmente;
c) a prestar todos os mais esclarecimentos c informa{)!Ões
que, em relação ao trafego da mesma estrada, lhe forem reclamados pela fi'scalização do Governo. óu quaesquer outros
agentes deste rlevidamcnte autorizados.
CAPITULO X
DAS

TO~IADAS

DE CONTAS

46.
A tomada dP r,onta!'l para pagamento das contribuições de
q.uc trata a clausula 31, será feita por processo identico no
que vigora nas estraclr~s de ferro qne estão sob o reg-imen rla
:::ar·antia de juros.
§ '1. • No primeiro semestre de cada anno a renda bruta
:ll'rr•r:arlacla Rri·:í considrrada provisoriamente como a metado
rln renda bruta annual.
§ 2." A liquidar,fio definitiva das contribuições devidas ~
Fazenda Nacional pelo arrendamento da estrada de ferro,
far-se-ha na tomada rle contas dO segundo semestre de cada
anno. de accôrdo com a renda bruta de todo o anno.

47.
P3ira os effeitos do contracto de arrendamento, são considerados:
I, como capital:
Uma sommn inicial devidnmente justificada pela companhia c approvacla pelo Governo, não excedente de 500 :00'0$. e
as quantias an torizadaR pdo Governo para serem levadas a
esta conta, na qual nenhuma quantia poderá ser incluída sr.m
que preceda approvaçiio do GoYerno n rcpresr.ntr. rlcspcza 'flor
Pile prrviamcnte autorizada.
n. como renda bruta:
A somma de todas as rendas ordinarias, cxtraordinarias li
cventuaes arrecadadas pela com·panhia.
III, como despezas de cust:eio:
Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de
ferro, á consrrvaç'ão ordinaria o extraordinaria da Hnha. cdifidos r. suas drpenr!PnflÜts, á renovação rio material fixo c
rorlantr, :ís rPsnltantr.s dn accidentes na estrada, roubos, incr.ndios, srgurn r. dr• todos os casos dr. força maior; ú~ do
administraçlãn. arprnvadas prlo Governo. r, ás rle fiscalização
J)ór parte de~ te.
IV, como renda liquida:
A differença Pntrc a renda bruta e as despczas de cnsteio,
augmrntada3 dns contribuições pagas pela companhia r~omo
pt'P\:O de alTPndamcnto, nOs termos da cluusula 31, .n. 1.

00
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~ J." D~trrminnr-sr-hr~ ri. rxtensão fins estradas de Íf'J'rO
arrrndndns, 11:wa o cl'ff~ito do Jixar a ronda bruta mr~dia
kl!Iomrtrir~a. c.omp1ulando-se ap;enas
a distancia real de
ecnf.I'ú do estação inicial a r.rmtro do estação terminal, sem
lrwar rm conta os drsvios. nrm as linhas duplas.
§ ~~." Antrs dr terminnda a eonst,rucçãn da estrada prevalrcrr:í, para o JIH'Rmn rfl'cif.n, a rxi·~'IISão llll~dia. em lrafcgó
dnr:wlo o anno,

CAPiTULO XI
11.\S PENALID.\DES

48
O contracto caducará, de pleno díreito. e assim será
drclaradn por neto dn Govrrno, independentemente dfl interpellar,ãú on nrç.ãn .iudirial, sem que a companhia tenha rli,,.PiLn n inürmnizar.ãn alguma, em r:nda um dos SPg-nink,;
r·a;;;n.~, nll'·m dos vrevistos nas clausulas. 33 e 4l:
1", si a rnmpanh ia suspender ns trnhalhos de cónstrucr.ão,
pm' nrai;:: dn 1fí dia~ conseeutiyos, sem consentimento do GóVt~rno:

2ó, si forem empregados nos trnbalhos da estracJ.a operarias mn numero Hío reduzido que demonstre, a juizo do
Gove.rno, desídia da companhia na rxecucão do contracto nu
in!.t~nçãn ele não cumprH-o;
3", si não integrar. no prazo de 10 dias, contndos da notifir·aç:fí.o JWla Insvrelnria Federal dns Estradn~, a. canr:1ãt),
.qmmdo drsfalrnda:
·1°, f'i não pngar dcnft·o de 30 dins. a contar da expiraç.ão
do prnzo a que se refere a clausula 32, ns quotas de arrendamento a qli'e se refere a clausula 31;
5", si f1IJ' f'Xt't•.tlitlo qnalqw•J' nm do'> prazo~ rstipulados
neflte contractó;
c,o, no rnso de multas rrprtidas pela infracç.ão da mesma
danmla do contracto.
·l \)

Yrrifienila n rnducidndc elo confrn.cf(). rm qnalqurl' do,;
rac:os a f[\11' sr rrl't•ro a rlausula PI'<'!'.PdPnlr, H!'lllluma indunll!iz:u:.fío sor:í rlPvida ú companhin, alt~JH ria que cotT!'Sponder á importanria das obras realizadas nas cündiçJÕrs e pelos
pre()ns <Jo contractn. cujo pagamento não trmha sidó Affectuado. pcrdrndn clla alt'm disso, f'lll favor rla Uuiiío, a cat1f_:.ãn dn
quP tl·nta. a clnusnla 8".
50

Peb inobscrvnncia de qualquer das presentes clausulas.
para a qual não se tenha {'omminndo püna esper.ial. p·oderá o
Governo impoe multa de fí<l·Oll; a h~ 10 :HOO$ e o dobro nas il'einc idenc ias.
·
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51,
Viear:í a companhia constituída em mÓL'a i}JsO jure, c ohrigada por isso ao J>Ugamento do juro d~ !J o/o ao anno, si não
pagar· denlrn de 10 dias das tomadas de contas as quotas de
arrendmneulo de que lmla a. clausula :31, ou sit não pagal'
Ü"J:Lr·o d~ 10 dias do inicio dO semestre a respectiva quota de
nscalização de que trata. a. clausula H, ou si não pagar dontr·o de 1ll dias da cnl.rcga da guia do recolhimento as multas
que lhe forem impostas de accôedo com este contracto.

52,
A renda br11 la da eompauhia c a caução feita como gal'alllia do arr·t•r~thtliH'illo, a que se rdPL't\ a elausula 8, re~
poudPJII fWlll pagallli'LllU das 'i'Oll!L'Í!JUÍÇÕPS C llltl!Las ('~[ Ípllfatlas •Jlo prcsi'JlLn t~(mLraeLo ~ pelas despc~as prtwislas IIPSLc
t:;onl.t·:wl.o c que o UovPrno tenha de fazer por conta da companhia.
No raso de atrazü, o pagamento das contribui..ç,ões c multas lierá cobrado cxrcutiYamentc. noR lrrmos do m·t. fi2,
Jef.tras b c c, pari e v, do dPcrelo n. :3. OH4, de 5 de novembro
do 1898.

UAPTTULO XII
DA ENU.\J\IPAÇ,\0 E RESTI'I'U!ÇÃO DA ES'l'H,\D.\

U Uu,···r·nu pnclt'I':Í l'aYI'I' ;t t•neamr>a~.fio do eüulraclo
de ~ll de dl't.l'lll'lHo de HlíO.
A indcmuizaçfío t~OI'L'I'S[Ioni!Prú llPste l".aso a :.'3 % da 1'1\llfla
liqnid<1 lll•;clia nnn:u;1l Yerificada no nltimO' fJIUÜJqrucrmio,
mull.ipliearla pr•lil Jl1lm~'t'O c]1• annos rruP falln.1·em pnra a tm·-

d~>pois

minar:fío clt'> anendalllcnto r. mais o ca.Jlital fixado nos t,,·r·mos
da clausula !t'/. deduzida dcllP a t~ompcteq,lc amortizarão,
calculada pela formula:

(L ,06) l l -

t

.\ o= a ----------

0,06
sendo A o capital pl'imiLiYo, a a dolat;fío atutual da anrurli-

a

zaçfío-; n o llllllll'ro ele annos du cüntraeLo l' - a taxa de anrut·A
li;r.:wfín.
·l'al·ag·t·n;Jllll uuit·o. .F'iea tmtnndido que a pJ·rsrnl p, ehluwla só 1\ appliean•.l aos l'\lSOS orclinarios e quf\ não abroga o
rli!.·l'ito de dc.>.;apropl'inçfío por utilidade publiea que tem o

Eshulo.

As ''i'ilt·ada,; dP l'cno r todo o seu ll!aLerial, Jindo o pt·azu
cln nrrendamrnlo, eu deelamcto eadueo o ~~ontracto, nos termos das elausnlas prcecdentes, serão testituiclos u'o domínio
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da Unifío, srrn imlcrnnização algumn, ·pelo inventario de que
tral.a a elausubt ;m, ohsel'vaudo-sc as rcgt·as eonstanLc•s dos
varagr·aplJOS ~eguintes:
~ t." Si :ts linhas, edifícios, officinas e mais uepcndenc ias da ~~::;lrada, c u rPspectivo material fixo c rodante; não
es~iverem em 11et·Ieito estado de cõnservação, será deduzida
da caução de que trata a clausula 8", a parte necessaria para
o inteiro cumprimento dessa condição.
§ :2." Si as IJtul!ltias deduzidas, nos termos do paragrapho
JH'eccdcnte, não lmstar·em para o preenchimento da clausula
de verfeíta consel'\'ação, a companhia ficará obrigada 1. dt'vida indemnização que será fixada judicialmente, modi':tntc
vistoria c arbi[.ra!llento. pruccdeli(!O-se á respectiva cobran!;'1
judicialmente.
~ :l." Us JultrilieaTr!.<:s, rualeri::ll de eoHsumo da locomo\!iin. livru ...:, impl'I)S>:os, mal('rial de~ telcgrapho e construeção;
t.:otul.lu,;l ivcl ou utcnsllios. cxistcnLP~ no almoxarifado c depus ilos, iin enconnnendados a esse tempo, em quantidade correspoJHkmte ú~ ncecsstdadcs de um trimestre, serão entregues
ao c;o\'l~l'IW, ~em mdcmnização algnma.
CAP~TULO

XIII

DA COLONIZAÇÃO

55.
A cnrnpanhia ohrif':a-sr a fundar nuclcos coloniacs, pelo
menos 11111 em cmda lreelw de 100 kilmnel.rns, de ac~c\Ôl'llo eom
os 0111.1~ P vanlug·pn:-; c•stalwlrcidos para o scrvi.;:.o de prn-oalllt'lli<J "" ~<'du. Jll> dc:.'l't'lt> 11. li.-'t5G, c.fp l!l ele abdl de 190f7.
(),; planos desses uuclcos serão apresentados ao Governo
para a neccssaria appr·ovação, denteo de dous annos, contados
da entrega ao trafego das linhas arrendadas.
CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

5G.
Niir.o !>"dr•r:\. a c'<ltllpanlti<r. por si, ngcnl('S, Clltprrgadns on
iuterposlns Jll'Sc;ons. PXl'l'CCJ.' cõmmcr·cio na znna das cstrudas,
sendo esfa proltihic:ão · cxtensiv<r a todos os seus dircel.m·e!',
r~mpl'I)ÍI.eii·o~, sulJ-empi'eiiPiros. l.arnf1~iros e empregados de
qualfJIH'T' dcnn1 n inat:5o ou categoria.
l'aragt•apho uni co. Na prohibi1;ão desta elausula não se
eomprclwndem, ]10l'ém, os gencros alimenticios, c outros
objeetos, destinados aos fornecimentos do pessoal da construcção, nem os materiaes e utensilios da mesma construcção.·
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57.
Toda::; as imlemuizações e despezas mo ti va da::; pela eonconservação, trafego e reparação da estrada de
feiTo, correrão. cxclusivamcute, sem excepção, por conta da
companhia.
slt'UI~ção,

58.
A titulo lln aueaulamentos e no intuito de tfacilitar o auuamento dos trabalhí5s de construcção, o Gjoverno püder:i
autorizar o pagamento da totalidade ou parte dos trilhos e
aceessorios .iá importados até a presente data e ainda em dcJJOsit:6, nas seguintes condições:
a) o dito tmüct·ial, livt'ü e desembaraçado de qualquer
onns. se1·á entregue pela companhia ao fiscal do Governo, ú
margem da linha da Estrada de Ferro de Goyaz, mediante
inventario devidamcnle assignado pelas vartes interessarias,
ficando a c~ompanhia como depositaria do mesmo material c
resvonsavcl pela sua guarda e conservação;
b) orf'ccluarla a Pntrcga do material, ou de parte do mesmo, o respectivo pagamento será feito, ao mesmo tempo quo
SI! fizer o relativo aos serviços de construcção da secçào de
H. Pedro a Lavrinhas ou aos dos trechos subsequentes, poros
IH'cçcs das factura,; c::tlculaclas, para o cffeíto do pagamento
em papeL ao cambio mócliõ do q1ez do desembarque do dllo
JHafl'rial uns pul'to~; tlu lti 0 do Janeiro c de Santos;
c) o material pago ficará pertencendo ao Governo, desde
a data do seu recebimento, c será fornecido á companhia tt
llH'llitla das 1\c:·.essidadcs da construcção de suas linhas. A
importancia du matt>rial assim f'ornecido, avaliado pelos prc«:os das mesmas faduras aeima referidas, sem prejuízo do
desconto de 24,72 (;:,, a quo se refere a clausula 7•, será dedm:ida nos pagamentos estipulados na mesma clausula, dos
tl·c•dn's em que '' rnesll!IJ material tiver sido empregado.
Rio de Janeiro, :JO de agosto de 1916. -A. Tavw·cs de

L1Jta.

DECBETO :\'. ! '.' .1fH- rm 30

DE .\GOSTO DE

HHG

.Apvrova n.s clausnlaN llill'il a revisão c consolida!::fi.o dos contractos cclctn·adoH
onf.rc o GcJvCl'llO (~ a <·omp:l.nllia « l'ort of l,Hl'Íl ~', 11ar:t o melhonnuenlo do
Porto tle n~·lhn, t·apitul do T•:slado do P;:trft
•

O PJ'PsirlcntP d<l ltepullliea rios Estados Unidos do JJrazil,
atlPndnndo ao !Jtl" n~'llli'l'l'll a companhia «Por!. of T'ará :<>,
{:onr~c~sion:Jria da~ oltras d" melhoramento do porfo de RrV\m,
eapital dn l<:,!atlo dn Parú. l,p,ndo em considerw1ão o quo exroz
o minist.m dP l~<lntlo da Viurftn r Obras Publieas P nsando ela.
allfnrizar:ft,t ~·onslank do art. 88, n. IH, rla lei 11. :J.OS!I, tk
8 dr• janeiro elo eu!Tf'llfc anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas para a revisão c consolidação dos contractos celebrados entre o Governo da Uniào

.\C'l'OS DO l'UDEII KXEC!J'l'JVO

e a ~~ompanllia « l'oit of l'arú », t' I'el"Prcntes ao mclhoran~ento
do pcn·tu dl' BPli;Ju, do Par:í, as nlansulas que com este baiXam
a~si{.!lladas peles ministro de }:;,.;lado da Viar.;ão c Ol.Jras Pu!Jlicas.
Hio de Janeiro, 30 de agoslo de l!Jlli, !J3" da Independcncia c :21;" da Hcpublica.
'VENCESLAU BH.\Z

p.

GOMES.

Auausto Taval'es de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 12.184, desta data
DISPOSIÇõES GERAES
I
O presente nccurdo tem por fim rever r consolidar todas as dausnl:ts vigen~rs dos contractos relativos ú concr.ssi'io d1• rrttP ~!n'a a r~nmpanltia « Porf of Pa1·ú », pal'a a constnwçãn, nf'O P gnso dns ohrns rir mrlhüramento do porto de
H<'i<"•m, !Jnt·ntnniz:nJdo-as entre si e com a lr~gislação em vigor;
c uma vez assignado pelas partes o respectivo contracto,
l'ass::lJ'ú a cntwrssão a reger-se exclusivamente pela§ suas
da usul;r~. Jogo qw· seja registrado pelo Tribunal de Contas.
?i J • " Os ~~nsos omissos ncssP eontracto serão regidos pe~a
l••gi;;Inriín civil e administrativa do Brazil, quPr nas relações
da cnmpnnhin com o Governo, quer nas suas relnçúes com os
vart.ieula rns.
~ 2." 1\~ d11vidns n questões qtw se sn8citarem entre o
c;ow•rno e a companhia, relativas ao serviço desta, e as quo
disserem l'('Speito (t int.nlligencia das clausulas do contracto,
ser·iío dPfinith a mente decididas por arbitras, um dos quaes
nonwado pPICJ Governo, outro pela companhia, c um terceiro
para d!~81'lflPPllhaJ', pt·,>vianwntP escnl'1ido pelos dons, on pot·
1•ll1•~ ~OJ'LI•arlo, na falta de aceôr·do, l'ntre dous outr·os nomt's,
,., ·sparti Yamcn fe indicados pelas partes; ficando, porém, entendido Que as questões previstas ou resOlvidas Nn clausula
dPSIP eontt·acto, como as de multa, rescisão e. outras; não são
compt·ehendidas neste paragrapho.

u
A enmpanhin obriga-se a ter na ncpublica um rcpreplr'JJOS 1. illimitados poderes, pn.ra tratar e ref'Olv••t· d<'J'ini I iv;mH·nh· pPrantu o administrativo e o judiciario JH·azileiros quaesquer questõPs que com eila se
.susr•i I nrPm no pn iz, porkndo o diln rl'prr•.sentantc sflt' demnnlindo t• T'P<'I'bPr· citar,iío inieiai, ou outras em que, por dirurlo. "<> exija eilação IJI'R~oal.
J>;u·agmpho uniro. O ftn·o para as questões judiciaes
l'}tf I' L' ~ Govemo e a companhia, DU esta seja autora ou seja
n•, Sl'L'a sempre o federal.
sr~nf:miP, 1'11111

AC'I'OS DO PO!J.gR EXECUTJ\'0

III
A caução de sessenta (60) contos depositada pela oompanhia no Thesouro l~e~deral, continuará a ~er annualmente
reforçada até o maxrmo de cento e cmcoenta contos
(150 :000$), com uma quota igual a um quarto por cento
:(1ft o/o) da renda hrula annual, I}UP a companhia tws trinta
dias seguintes ao da approvação da respectiva tomada de
contas, depositará no mesmo '!'besouro, em mneda corrente
que não vencerá juroR, ou em apolices fedcraes.
~ 1." A caução . assim reforçada responde>rá peJas muilas, quotas de nsenlnarão e quaesquer despezas que o Governo venha a fazet· por eünta da companhia, nos tc,rmos
deste cantrado: deduzindO-se della o valür das referidas
multas ou dcs,íczas scmpl'CI quo a companhia as não pague
nos lO dias s<·suinfPs ao da intimação, fJlll) para essP fim
lhe St' l'lÍ feita J1nlo novcrrw.
§ 2." Uma vez dnsfalcada a caução, nos termos do paragrapho IH'(•eedentc. será a companhia intimada pelo e~
genhciro fisenl a reihtegral-a dentro do prazo de quinze
dias, a contar tia intimação; n easo não o faça, ao Governo
fica salvo o óir·eilo de se apropriar directamcntc das rendas
]JJ'OVPilÍPUl!•s dl',;ta l'lllll~Pssão, atl'· onde fôr JWcessm·io para o
dito fim, iudcpendrntemcnte de qualque.r intcrpcllação ou
acção judieinl.

IV

A

comp~llqhia gosa

dos seguintes favores:

1". direito d<• d<'~oapt'll!H'im·, na fórma da legi•slaçã.o em

'igor, as vropriedadPs c beml'eitorias pcrtence0.tes a partieulares, que SI' a!' hat'l'lll l!lll I erre nos nocessario~ á IConstrucção das obt·as e suas dependencias; podendo o Govenw. na
fall.a de aeeôrdo onLrr~ a Clllll[Hlllhia e os respectivos inlt~ros
sados, arbitrar-lhl's, IJl'la verba das desapropriações, uma
L'lJUitativa indcnmização pelas cmóllstrucções exploradas a
titulo prl'cario. cuja t•xploração vier a cessar em conscqueucia das obras;
2", concessão graluila dos terrenos de marinha c atrcrcscido,:;, necessnrios ú dita eoastrucção c que não se achavam
aforados em 18 de abril de 1906;
~l", isenção de impostos frdcraeR, csladuaes c municipatJS
na fúmm da Conslituiç.ão, Yislo ~et·pm federaes os Sl'rviços
Ul' que {ral:l a eonl~e~~iio.
Paragraplw uni co. A isenção de direitos de importação
e dP expedicufl' pa1·a todos os matel'iaes neces•sarios á rxecuçf[o, eonsL'I'V<tl.;flo l' cuslt•io das obras e scrvif;.os desta eunn•-:;;fío, t~IIIIL'l'didn ú 1'ompanhia pula elausula XXXI do eontracto rln 7 d1~ junho dt• 1\JO(j, ratifie,ada pela clausula IV tio dPe.reto
n. 8.~71. dt• :!O d<· sdcmbro de l!Jl1. o rceoniH•t•.ida pnlo
r. viso n. 1O:! do 'J'hPsour·o Naeior.wl, dtl t ~ dfl ma1·ço de 1914·
eE,ssani iHff'iranwnle logo que o presente eontracl.o entre em
vigor; ptt.~sando. p<Jl'l~ll1. a companhia a pagar. em compensação a taxa de G 'lo (t~ineo por eenlo) wl valul'em para o~
~·efrridu~ mal<'riac~, duranLP o prazo d1.•8lC t:lmtl'adu.
Poder Exccul!ro - 1916- Voi. UI.
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OBJEC~O

DA CONCESSÃO

v
A euneessão tem por objocto a construccão, uso c goso
das obms de melhoramento do porto de Belém. no Estado do
PaP.á, de accôrdo com os planos e orçamentos approvados pelo
Govenw. comprchcndendo a cmólstPucção do cáes e mais
obras nccessarias, l!fl'i wnas entre o poRto de confluencia do
rio Ot·ibomvs eorn o Gunmá e a ponta do Mosqueiro, na barra.§ 1.• As referidas obras serão divididas em duas secções:
a primeira das quaes a partir do Castello para o lado de
ju~ante do rio; e a segmada a pnrtir do mesmo ponto para o
lado de montante.
§ 2." Cada secção será dividida em trechos, cuja consf.t•ucção serú feita Ct medida que as necessidndes do porto o
exigirem, de accôrdo com o Govenw.
§ a.· Com prévia autorização do Govemo poderá a companhia construir tambem outras obras, nomeadamente armazcns I'XIcrnos para dPposilo do mercadorias a prazos loBgos o
taxns modicas, qunndo as necessidades do trafeg,o o exigirem.

'VI
As •)br:H de utPI!wr:mwnto, a que se refere a clausUla
tn·ecerleltte, silo as eoAstanlm; dns projectos c orçamentos
approvados pdo de ereto n. 8. 6:!·1, de 29 de março de 1911·
eorn as modifieaçõ<'s introduzidas pelos decretos n. 9. 707,
de 7 de ago;;lo d<~ Hll:?; !J.779, de ::.!5 de sclembro; 9.780, de
25 de setembro, e !J.7Dil, dP. 2 de outubro do mesmo anno;
10.-11:~ e 10.413, ambos de :27 do agosto de 1913; e as mais
que vim·em a ser approvadas pelo Governo nos termos deste
Cl()ntrnclo; ficando, porém. definitivamente eliminadas da;
concessão as seguültes obras da primeira secção:
Primeiro trecho:
a)
dous armazens de 120m X 30m, que são substituídos
pot· dous galpões, de superfide igual, nos termos do § 1°
dos ta clausula.
Segundo trecho:
b) aterro atraz da mnrnlha- 511.530,m3;
c) cáes typo A-5 -- 360 metros;
li) enroeanwBto atraz da muralha - 48.896,m3;
c) qnatro annar.ens de 100m X 20 metros;
n linhas feneas para guindastes;
g) linhas ferreas para earros;
h) gira dores;
i) carros fechados;
j) carros abertos;
/c) canalização especial para ineendios;
l\ gradis e portões de ferro;
m) calçamento do boulevat·d;
n) calçamento de armazens 25.635,m2;
o) drenagem c esgotos;
p) doca interna «Souza Franco» para embarcacões miudas
e respectivo canal de accesso.
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§ 1.• Frcam adiadas até que as necessidades do trafego
exijam, a .iuizo do Governo, todas as obras da segunda
secção e, bem assim, as obras seguintes da primeira secção:
Primeiro trecho:
a) modificação do cáes velho;
b) edifícios da Alfmrrdega, Correios e Telegraphos;
Segundo trecho:
c) muralha sul da doca cc-Marechal Hermes".
§ 2. • Si vier a reconhecer-se. depois de concluídas as
obras dos 1• e 2• trechos da primelira secção, que e lias são
insufficieFlLes para o serviço do porto, terá a compamhia a
obrigação de construir a.;; obras addi1cionaes que forem
necessarias para este fim, compr!lhendidas na segulilda secção;
sclll.do então submettidos á approvação do Governo, o capjtal
addicional. os im'ços de unidades e o tempo necessario para
iniciar e concluir essas obras. para as quaes ficarão vigorando os demais termos referentes aos trechos al!lteriores.
§ 3. • Caso a compalilhia não queira encarregar-se da
eonstrucç.ão das obras, a que se refere o paíl.'agrapho precedente, poderá o Governo contractal-a com quem eliltender.

[l)S

VII
A companhia manterá um systema aperfeiçoado de illurninacão na faixa do caes cccupado pelas construccõcs contractadas, eomprehrndendo Ofl pharóes e boias illuminantes que
se tornarem necessm·ios nos pontos do ancoradouro -o do canal
de accesso.
DA CONSTRUCÇ.~O E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS

VIII
Nenhuma obra poderá ser iniciada sem previa autorização do Governo c app!'ovação do proj.ecto detalhado, c respectivl, orçamento definltivo, soh pena de não ser incluído o
·
respectivo v a lo r no capital da construe«,:.ão.
IX

O Governo fixará opportunamente os prazos dentro dos
qnacs devre5o S1or pela companhia apresentados os projectM
e orcamfmf.oR das ohras (JUf' ainda os não tiverem; os quaes
so considorarfín approva:dos JlOr omissão, si o Governo não se
pronunciar a respeito dentro dos 90 dias seguintes ao da entrega dos meomos ao engenheiro fiscal.
Paragrnpho uni co. O Gtverno, quando approvar os projf'dos destas obras, ou, na hypothese da ultima parte desta
clausula, QUando a companhia assim o requerer, desJignará
prazos convrmirntcs para t"l inicio e conclusão dos trabalhos;
cumprinrlo-lhe ign::llmente fixar a data em que deverão recomeçar e terminar as obras ora adiadas, nos termos do § i • da
clausula VI.

.\UTOE! DO PODEI\ EXEGIJ'l'!VO

X
Si as olwas, dropni.;; 1!t• ·c·onwçada~. forem suspensas, o Go·
verno man~ará o prazo qut• .iulgai· conveniente para o proseguinwnto elos trabalhos; e no caso da interrupção continuar
por mais Ires nwzes, a companhia incorrcr:í. nas penas estabelecidas no ~ 3" da elausula XXXV.
Paragrapho unico. A companhia incc'll'rerú na multa de
dez contos de t·••is (H!'•. -10 :000$) por mez, ;~.té seis mez-es de
demora na tcrm inação das obras da p1·imeim secção; e findo
"~te prazo ele~ flei;; lllPZf'S•. o Governo mar·earú um novo prazo
improrogavel Jl<ll'a a eonelusão das obras que faltarem, passado o qual JlOdent Sl'l' dcnrc•tada a cadu-cidade do contracto
nos termos da clausula XXXV e ~eus vai·agraphos.

xr
,\ eompauhia far:\ dirigir a~< ohrns por um eng-f'nheit·o de
l'f'i'Oililf'c ida dHilpf'I.PTJc' ia " e:-:paeidade f.f'chniea; c dnrá preft·r·t~rff•ia, em igcJ<tltlad" tle condic:õf's. n prssoal e material na1' ionac·.~ para a constr.·uec,:ão das• mesmas.
~ I." Tr,tlos o~ malrr·iacs tk r·onstrueção serão de boa qualidadP '' ap1·npriados ús nhras: dPvrndo a eompanhia fornecer
ao t•ng·pJr.Jr,·iro fiseal as amostras net~Ps•sarias para a sua veriJicnc:iio, quando f' li f' :li-: requ isitat·. e nii\1 poder(t empregai·
aqrwllr~,; qu•• ll" lo ti i lo i'llgt•nllf•iro forem julgados improprios
para as obras.
~ 2." Das dt:>risõPs pr·ofm·idns• pel\1 cugenheit·o fiscal, nos
termos do paragrapho lll'L'CI'dc•nlc•, haverá recurso para o mil!i~tro da Viação.
§ 3." ,\ r·ompanhin obriga-se, duranlr~ a eonsLrueção, a
el'dPr ao <Jov••rno, pdo IH'f't.:o que lhe houverem eustado, todos os nratr•r·ial's df' qur• Ps!e Yt•nlia a pt't'l~isar pal'a as oin·as,
.iá •·m andamr•nto, no porlo ou na cidade d•J Bélcm, desde que
da rrfcrida cedeneia não resulte prejuízo para ati obras do
podo.

xu
Du1·anl" '' prazo desta eoueessiio a c.ompnnhin ser;í obrigada a fli'Ot:Pdr·r :'t R\1<1 c·n~:~ta, :ís r••JHll'arões llf'l:essarias ás
obras ,, a nwnlel-<ts Plll [JPrfeito t:sl a do dp conscrva(;ãO; firando ao GovNnn o r!in~ito c!P, em falta. de rmmprimrnW desta
c lau~tr la, fazc•r I'X"L'Ul<Jr ci'st':-< lrahall10s por conta da eompauhia.
1'at·a.~r·npho unicn.
1-:;;ta nlll'igaçã•) não eompt·rhendr,
por•'rn, a nw dn houlr~vnnl pr·ojpdndo, qu" r'~ df'Rtiuado ao logl'adt'IUJ'o pcihli1·o r• dPvc ser .cnl.reg11-e á mnnieipalidadf', compd indo <t c~onJpauh ia c~on~·ervm· Lã o somente a faixa entre o
boulccal'd e a muralha do cúe~.
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DA ÉXPLORAÇ.~O INDUSTRIAL DO PORTO

XIJI
Qualquer f'Xf.rnsão de cars. rlefinitivo ou provisorio, só
podri':Í $PI' Pnlrcgtw ao fpafPgú 1mhlieo mrdiant,~ JH'évia autorizat:ão do C:ovf'!'nn; go~ando, desde r>ntão, os armazrns da
companhia dt• todas as vantagens r> favores ronfericloso por lei
aos armazens _da Alf:mdr>ga c Pllti'Ppost.os dn União, " ficando
sujr>ilo;;; ao;;; mPsmos onu~.

XIV
Durante o praz,, da presente concos•são a companhia terá
o uso ·r goso das resprctivnR obraR, bem .como o usofructo clu<~
terreno;:; de mnrinha nill(la não nforados, quP forem nper.sRario.q :ís mesoma,; olJI'as f' suas dc-pendrncias, t' dos tPJTenos
dPS:JPI'Opriados r at,•l'l'adoR.
§ Lo Dn aeci\n]o eom o GovPrno poder:í ::1 companhia
nrrf'THiar ou vrm!I•I' os tPrrPnos que não forem neccssarios aoR
fins da concessão: rPspeitndas, pm·,;m, no fim daqn,,u,, prazo,
as disposições do decreto n. -1 .10!í, de 22 d!' frverPit·o d~
18ô8, que r0gula a eoncessiío dos terrenos de marinha.
~ ~. O ari·enclmnPnto ou venda dM trnPnos a que sr refere o pnragrn]Jho precndnntP, s·1í poderão ter Jogar dPpois de
approvado prlo novPrno o plano de arruamPnto dos nwsmos
fmTr'nos, ouvida n Municipalitlade de BélPm, f> J'eser·vados os
quo fo!'em n'~'~rs,:ario" para edifício~ ]mhl ieos fedPraPs, do
E,qtado, ou do referido município.
~ 3. o O prw:o dos arrendamrnto>l referidos nos pnmgraphos anteriorPs serú incorporado na. remia bruta do porto,
para os effeitoR da clausula XXVIII. sendo o producto das
vrndas IPvado ;Í conf a de amort.ização do cnpital da companhia.
0

xv··
Nenhnma mPrrarlm·in. slf>jn qnal frir a sna naturrza ou
drstino. r[np PniTe pelo porto. poderá ser embarcada ou dpsPmlmrradn sr•m trr~nsitar pP]ns ráPs ou ob1•ns da companhia.
~ujeifa srmpr,, no pnp-nmrnto rla>' taxa!' rPRpPr.fiyas. fixar]1g
nesb' contrndo. nos f•'rmo dn Jpi n. 1. 313, de 30 •lr ,cJf'zf'mb,.n
dt> 190-1..
Parn!!"aphn nnirn. A bnldeaçiío de mercadorias de um n'ilvio para oub·o. fJUP!' tliredamonte. ouPr 11or intrrm!'diro d~
pPqnenns Pmhm·ca<:õt>s. poder:í. todavia. srr permittida pelfl
inspPrfor rb Alfnndl'):!a. :í. rusf.':l dofl interessados. snjriía :í
fisralir.ação rln C'omnanlJin P do fisro: robrandn, por(>m. a companhia, rom n allatiniPntn dP ;;o o/r !cinroPntn no1' cPnfo) flfll'::t
os grnero~ naeionapo; dr Pxportação. P '?O '!r (vinlr por rentn\
para t.odog os mai~. as ta.xas a qufl teria direito, por viJ·Ludll
da claURU)a XVT de~te cont~C:to. RÍ as mPrr,adOI'Í:llS fOSRPm
desembarcndns P rPPmhnr.cadas nos cárs on obras dPst.a concessão.

70

AGTOR DO PúDF.R EXECUTIVO

xvr
Pam remuneração e amiJrtizncftO do capital empregado
nas obras, sua cnnservaoão e custei-o, comprchendidas as despezas de fiscalizac.ão por parte do Governo, perceberá a compa:nhia ns taxas, em papel, constnnf.Ps rtns paragraphos srguintrs:
§ 1 . o 1o, oitocentos e cincoenta réis ($850) de atracação,
por dia e por metro linear de cács occupado por navio a vapQr ou a ou tl'o quoalqurr mot(lr moderno; seiscentos c cincocnta
réis ($650) pela atrnracãn, nas mesmas condições, de qualquer outro navio;
2°, tres réis ($003) por J;i]Of!rnmmn d11 mercadorias rmbarcadas ou descmbarcadas:
W, nor mez on f1·acção ·de mer. e por quantidade de mcrrndoJ·ia on fJll'alQuer' genero quo tiver sido effectivamentc recolhido aos armazens da companhia, ou dPpositado em qualQuer pontó do porto ou do r:íes. as taxas estoabelecidas pelo
rogulamcnfo approYado prlo floycrno. nos termos do § 2° dcst:l.
r.lausuln.
§ 2. o A companhia ter:! o direito de executar os serviços
de c-apatazias e armar.enagens da Alfandega de Belém, percebendo por c~Le servif.\1 taxas não inf•Priores ás que forem cobradas nas alfande:;ras da RPpublica c ficando su.ieita aos regulamentos ()Ue o Minist.crio da Far.enda expedir. Fica entrmdido que não hoaver{t dnplir.irlnde de taxas, devendo cessar pela Alfanrle~n a eohran\:n das f!llC passarem a pertencer
:Í. COm])anhia.
.
§ :l. • Ficam SttiPitaR :í taxa rle armazenagem as mercn-.
dorias que, embora nfio re"'~olhida,-; aos armar.ens. ta.es como
machinas ou pecas de machinas, madeil"as ou materiaes, de3pnchados -ou não sobre agua, permanPeerem nm; pateos, alpenrlres ou dependencias do eúes, depois de -18 horas, contada'!
do pôr do sol do dia rm que fnrrm ahi drpositadn.'l, ,.om exclns1io fios di:~s em ()Ur não funrrionar a Alfandega.
XVII
São isentos das taxas r·el~t.ivas á atrncacãc~: os botes, es•
calrres e nutras emharcacõrs miudoas de qualquer systema.
empre~nrlas em movimento ex<·.lnsivo dr passageiros e bagagens, hr•m como as pertrmccnfe,-; aos navios em car~a ou descnrga no cúcs da cõmpanhia.
~ 1. • Rerão embarcarlo.'l grafnitamP.ntr prla rompanhia
rm seus estaheJprimentos:
m ()UaesqurJ• snmmas de rlinheiro prrf.enrenf.rs ao Gn,.et•nn Frdnral ou ao governo •.lo Pnrú:
b.i as maias do Corr-eio;
c) afl bagagens dos passa~r:iros civis ou militarei";
d) Oi" immigrantrs e snas haf!ngens; correndo. t~'lmbcm~
por <•nnta ria companhia o sen t.ranspo1·te de bOrdo para ng
r·.nrrnfl das vias fprrf'as; IJIH' pnl'\·entura viArem IPr ao
r:ír.<>.
~ 2. • São i~Pntos de ta.xa,; rlfl capatazias P de armazC'nagrm: oag sPmflntefl. mnchlnas e instrunwnt.o::; de agrírmltura,
dPsHnaílos :'i Tnsprdnria dn A,:rrirm\tnra do E>;tarln <In Par:],
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fJIW o gov,•rnn dn mrsmo E~tado
n~n·i,'nlns a seu rarg1í.

7i

importar pnra os srr·yi-

§ 3. o São isentas da l;axa de tres réis ($003) pU!' kilog!'amma, nos limite\9 abaix()l indicados, as seguintes mercadorias. quer sejam descarregadas em pontos da Doca de
«Yür-o-Peso», quer em quae.squer outros do Iittoral de Belém,
préviamente fixados n.ela cu!Jllpa,nhia: legumes; f['uctas, excepto caeáo, e castanhalS que serão livres até cem kilos; huil'tn Iiças; peixe fresco; marisco fl'esco; tartarugas; caças;
~Jalha de palmeira para coberturas; obras de ceramica para
uso dumest.ieo; ovos; raizes; resinas; ,p.Jantas medici[l'aes ou
de ornnmel!'lar:.flo: llltlbilinR usadas. e as que acompanlmm os
passageiros; carvão vBgetal; cordas; vassouras; esteiras; abano!> e objectõs semelhantes, feitos de palha, ou vime; aves.
:üé trinta cabeças; l~nha. até mil kilos; farinha, até quatrocentos kilos; cereaes. até duz·entos ldlos; madei·ra ~m bruto,
f'lll taboado oq em vigas, até m!1 kilus; tijolos c telhas, com
n abatimento de cineoenta por cento; peixes seccos até duzr-nf.oR kilos. F'icn entendido que terão direito á isenção, nos
I irnit.rs acima indieados. sórnente as mercadorias que formarrm o carregamento de cada embarcação, que acostar â qualfJUPJ' ponto dLl littoral de Belém.

XVIII

No caso de movimento de tropas federaets, poderio estas
do · cáes e mars estabeJ.ecimentos da CUIIllpànhin,
para embarque ou desembarque, não ficando sujeitas a~J pagamento de taxa alguma.

~'f.ilizar-se

XIX

Mediante prévio accôrdo entre o Governo e a companhia
pàlcrão a~ taxas. a que se referem os numeros dous e Lres
do § 1", da clausula XVI, ser substituidas pelas constantes de
uma tarifa, que a wrnpanhia opportunamente organizará e
Ruhmetterá :í apprnvaçã0 do Governo, classificando e taxando
a~ mercadtt~ria!' importadas ou exportad!l!S
pelo porto. em
consid•Ha1:fín dP spu;; l'PSprr·tivos val'o'res e peso•s por fórma
analoga (Í adaptada nas estmda:s de ferro do Brazil, no sentido de baratear os generos de primeira nec:essida.de e aooel,•rar 0 rlesenvolviment.o agricola e industrial da regi·ão, fanilifando a rxpo!'ta~;fío de seus productos.
XX

Além das taxas anteriormente refe·ridas é licito á com:ranhia, com prr\.via ap:provação do Governo, perceber oulraJS,
rm rem nnera(:iio dP serviços prestados em seus est.abeleciment.os. nã" psper\ifieados nas clausula,; precedentes, taa~
cr:mo: carrPgamrmto ou rlesearregamento de vehiculos das
vias fen·pas. PllJissfío rle warrants, estadia dos navios nos di•qnes e estaleiros, etc, sendo-lhe tambem permittido esta'bclr~cer um sorviço de reboques, cobrando igualmente as taxas
constanfps das tarifas approvadas pelo Go:verno.
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XXI
A companhia fica obrigada a fazer tl'ldo o serviço de ea.r.gn, d•·s•~arga c guarda do-; gc'UPros explosivos, eorrosivos e
inflammavris, etc., armazPnnndo-os em de<positos especiaes.
fúra da lwna d~ eáes, mediante taxas approvadas pelo Governo.

XXII
As tarifas approvadas pelo Governo serão revistas de
cinco em •~iiHm annos; mas a I'rdneção geral das taxas só podPI'á SPI' exigida quando m: lum·<iS líquidos da eompa.nhia
PXePdPI';•m J:?.% (doze um· •·ruto), dP Ul'!'t'H'do 1'0111 a lei nul1!Pro ·1. i íf;, de 1.3 dc outuht·o t!P lHG!J.

XXlll
A Pompanhia 110derá fazer todos os serviços refPrentes a
COIICPS~ão, nu qualquer dclJps, por pl'Pços infnriores aos
da.~ tarifa~ approvadas pelo G<>vPrnu. mas dP modo gPrat e
,'if'lll I'XCI'[JÇão a favor ou rontra quem quer que seja.
~ I." Estas baixas dP pi'Pços fai'-sP-hão pffpctivas rom o
•·nnsPut.imentn d•l ( :<>verno P depois de uublir,adas por annunr·ios affixados nos P.~talwl .. cinwntos da I'Ornpanhia e inRerlos
llns jomnrs.
- ~,~ '
§ :!'.'' Si a c.ompanhia fizer servieos IWl' pi·eços inferiores
an~: das tarifas apprnvadas. sem preencher tocla.R as roncliçõps
desta clau~ula, sN:í ·avisada. r. Pa'~o prrsista. o Governo podet'ú mandar applicar as rrducçõr::; feitas a todoR u·s serviços
da mesma espPcir. não podendo aR taxas assim rrduzidas ser
di! noyo elevadas sPm o consentimento do mesmo Governu.
osta

XXIV
O serviço da" me-rcadorias. uma vez effectuada a carga
ou descarga. ficará .~oh a fiscalizaç.ão da Alfandega. que dará.
::í. rnmp::mhia as instrurçõrs ·~onvrniPntes. de acci'irdo cum os
J'PI!Ili:UllPll tos l'I'~PI'C I Í\'00::.
Pnragrapho unirn. i\ companhia fica. al1'm disso. sujeita aOi~ rPg'ulanwntos P iiiJSbrucções que o l\linisterio da
FazPnda PXJwdir para a guarda, I"Onservacão P pnlrrga das
JPf'l'radnrias rProdhidas Pm seus armazBns.
XXV
A Pompanhia f::wilitará. por tndns ·~s meios. os srrviços da
TJniãü inclusiYr os JWrrssanos á drfesa do 11ort .. , bem como
os dn R"tadn dtí Par:í P dG nmnir.ipir. rlp BPir'm: f' lhes dar:í
t:unlwm prefrrenc ia. mPrl ianl r inrlnmn izaçãn. parn o u:so• de
SPIIR apparelhos r rúr;;;.
Pnragrnlpho un,ico. A ;companllia tJiroporci~nrur::í. tgualmente nn Estado r aos municípios du Pará, as faeilidadPs
n•'iC9ssarias para a fisca!iznt:1ín " arrecadação de sua." respe1'1 i \Wl renda~.

ACTO~

DO PODER EXECUTIVO

73

XXVI

Emquanto J~ão houvrr construrção no porto elo PililheiJ•o,
onde existe a ponfP mpfalliea de propriedndP do Eslnuo do
Pal':Í, a companhia nenhuu1 embar·aço oppo1·;í ao goveJ'JJO do
Estado na nwnult>neãu do uso dessa ponte pnra dt>sembar~
que do maf.et·inl dP ~~onslnwção P nusteio dn Estrada de
Ferro de Bl'ag:uu;a, f amlwm d<' sna JH'OlJI'it>darlP.
DAS TOI\IAD.\R ng CONJ'AS. E FISCALIZAÇÃO DO GOVERNo

XXVII
O capital empregado nas obras será fixado sernestralnwntc Plll mnPda nneional. ouro, applicando-sn os IJI'PÇOS
constanf.ps dns resp1•etivos Ol'Çamentos; scnd•1 as outra~ Pxeeuladas duJ•anl P o Sl'lllPsl 1'!1 c.onvPnienl rmr•JllP de>Wrivtns. me.
rlidas I' avalindns JH!lo engl'nhPiro fiseal. l'xeluindo-sP as
quP, poi' :H'I'·idPnf rs · oriundo~ dn má exr•rmç.fto, t ivN'Plll de
SI' I' J'Penn:-;1. ru idas it rust.a dn nmnpanhin. si a impor i aneia
dPsla;; l.i\"Pl' sido :nQfet·iot·mpnfn levada á conl.:t dn ~~apilal;
fir~nndo, JlOI',;Ill, rmfPndido que o valrll' das obras ronst.J·uidas
no ;:<PHH'st.r·P, ,. abandonadas ou alteradas pot· delibornr:fio do
1:ov!'I'IIO cluran(P a I'Xeeução dos tmbalho;;, df'Y"L'tí St'l' iu!'luirlo
tJ:l ml•dição do J'!'SIJI'C'f ivo SPmr.strf'.
§ l." Os ""'nr•,.;f,·es fl'I'minarão ~wmprp Pm 30 r!l' .iunlw e
31 dP óPzPmhro, t•xpl'dinclo o Governo ns eonvenientes inf'iJ'Hl'\!!JPs Ji:Jl'a a,.; mPdir;fip;.: semesfrnus I' fnmn<las dP eontas.
§ :!." O r·apilal m:tximo qul' a enmpanhia sP obriga a nm))]"Pgnt· nas ohJ•as da JII'Íml'il'a ,-pr·ção é orçado l'lll réis
(}5. 08:.? :R95$3:?.1, ouro, eonforrnP o pt·ojPdo approv:1<do pelo
df'crdo 11. fUi:! I, dP 29 dl' março de J91 J. sujeito ús modifir·.açÜI'S com-:laniPs do nwsrno dnerdo n tios mais lflll' Sf\
nl'-imm rf'fPI'idn'-' na clausula YT rlesfe r~onteneto.
§ 3." Os Jll't•ço;.: da tabclla n orçamentos são ealeulados
ao cambio dP H clinhl'iros por mil t•éi3, r srrão invariaveis
para as dl'spezas no Pxterior, ou r·m oul'o; mas para as desJlt'zns l'tn papPl-nHH'dn t•sses pt•eços varial'ão propnrnionalnwnfe ao ,•ambio mr'din do sPnwstrP: sendo parn nif'•nos
quando o eamhin f,)J· infl•J'itll' úquPlla f nxa rJro J \, o rmra
mnis. quando filr Sll[ll't'ior.
~ \." A pariP dll:< Jll'cços sujPita a va1·iação ,, fixada Pm
riO % leinr~Of'll!a por crnto) dos mP~mos Jll'cr:os, I' sr•1·;í veri ricnda na :I\ a 1in r: fio S(•nwstra I do rapitnl r•mpi'''gado nns

nJJJ':tS.
~

5." Uma vPz fixado, na fórma indirndn. o enpit.al da
conr.Pssão, r•m lllllf'da naeionnl. ouro, não Roffrer(t altr•ração
:t la-uJna.

XXVJIT
Caso VP~lha a rceonhprer-sc pela respectiva tomada dé
re>ntas f!llP a rpnrla hrut a f o ta 1, arreca'dada pela companhia
duran!P o anno, r> iRferior a 6j60 do cnpital Pmprf'gado nas
obras em lrafPgo f' mais 6 '7o _(S()ÍS por cento) dn ('apilnl das

,\C:'I'ilS !lO POllEI\

lêXEC:lJTIYO

nhras Pm t~ONSI.t•twr:ão. fixarlos dP at~t·úrdo ro!ll a elnuc;ula
JH'CnPdr•nl<', deduz ida a r'ont pdPnl P :nnorlizaeão. continuar:í a
diHnrrHu;a n Sf't' ~uppl'ida pPlo 'l'IH'souro Nncional. por inter·nwd io da Caix:1 J•:speeial de I' o ri os on da instituição que
]r\g·aiHH~NfP vit•r :1 >lthst.iiiJil-:t, n!J~I'I'Vado o tli;;posln nos pa1':1,>-:l':tp!Jno.; H'guiniPs:

§ 1." o ntlculu da eoul.rihuição de juros, que aeve ser
])aga ú eOHIIJ:tlllt ia, 110s f ermos d<'l'ta clausula, em relação ao
1\:~pilnl npurado no fi111 dr~ eada semestre, deve ser feito de
I! todo a sr'JHll':tr a pal'l r• eoJ'J'e:<pOJLdi'Hie ao trecho, ou f.J'l't'.llo" r•m f ral'ego provisorio, da parl.e referente ás ohn1s em
non,drllct;flo, lr•vaJH1P-.S(' f)Jil ennl a: para a primeira, a resrH·r·l.i\·a J·t•uda lJrula, ,. [l<ll'a a n·-laufl• os jut'IJS rlf' (i '/o (seis
pot· t'.l'lllo) ao aunll.
~ :2." ,\ J):tl'lo r't>!Tf'SIHliH.leul" :'1~ ohraH 1'111 trafego de\'e
crmt(Hir-.~•· tias -c·c;uitJI.e:; w·!·bas:
o) en~lo rla muralha do cáes;

1:JJsLo du ~1rmazens e edificfos;
t'IJS[O rio :tppH!'Cl!JalllP!l[.O t'Dl ferra (' J'luetuantos;
ti;- t'llHto das rJesapropriar:õPs r) dos al'r·.r~sRnl'ios tlt) a~ma:
n<:goLos, força e illuminação;
e) rmstu de outras obras, como aterro, etc.;
f.! l'usto da dragagem total.
~ :)." Designando por «A» a SOIItma das yerbas, por «Ih
o capital mnprPgadr> uas o!Jt·as em andamento. e por «H» a
1'!'11tla !truta al'l'Peatladn no ~·~nwsfre, a eompanhia Lerú dirl'ito
:í. r:uJJf.rilmir:ilt'i r•xpressa J)flla seguinte f'onnula: O,Ofi B -\-\- (0,10 A·- ll)
X; E•Uppondo que 0,10 A é maior do nue R.
/1." A taxa ck ~2 "!" (rlous por cento) ouro, sobre o valnr
totnl da impt'írt.açilo feita pelo vorto de Belém I~Ontimmrú fi
~;or ntTr•r·adada pela União c será precipuamente destinada a
g~11·antit· a <Jbt·igar::fí, r·.onsfanl.e t!Psta rlawmla.
ht

t~)

s
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XXIX
Para todos os eJfeitos do presen le contracto serú consi(]orarla r~õmo 1·enda IJ1'11ta a sommn dr toda.~:. as n~ndns ordinarias on extraoJ·dilt:lrins. ovrntuap~ •lu complrmentares; e r·omo
J'I'Jitla liq11itlo, RI'SSenfa por cento (GIJ %I da renda hrnta.
§ 'I," fíeJ·ão r'Ollipllladlls na" J'l'S[Wr~Livns r·.ontns r~onul dcsJW~rr.~ t/,• custeio !tO '/~ (.quarenfa por cento! da renda Jwula,
Jlat·a aLlondm· ao pagamento não stí dn quota de fiscalização. a
nue se J·dprc a r.Iansula XXXII, mas f.ambem ela totalidade das
dt•sppzaf:' necrf'sarias :n'is SI'J·vi()Os ·dr• mannteur;ilo do pol'l.o o
sw1s dl'pentleneias. JIO,.; I t·t·mo.~ do vrt•senf e t•ontrado, e :í
eonsct·v:u:,ão, ilhnniuar;ão I' nwllloria do canal d<' ar~r~t:sso enlrt' " :\Jnsqw·iJ'O e o c:íos.
§ 2." A cnmpanhia exhibirú sempre que lhe forem exigidos pelo engenheiro fiscal. os balancetes e mais documenl.os r·ottr·PrnrniN; ú rpceita do portó'; e bem assim, especialJW.'llte eseripf.nraclos, os referentes á importação e applicação
dt'is ma IPI'i:tl'S dc,;t inadn,q a :'·crvir:o,; de reparação de navio c;
pt•rlr!Jir•r•nLP,q n tct·r·t•iros P outros ext,ranhos a e~t.a co11cessão.
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XXX
Para todas as oprrneões que por forca deste contracto
devrm ser feitas em ouro, regulará. o camb1o de vinte e sete
(:!i) uinlwit·n:; ))01' mil réis.
§ 1." O JH'Odud.o das taxas que silo fixadas em papel drve
SPt' eonvorLido em tím·o pela mbdia do cambio á vista da
pl'n<,:a de Delém, durante' o mez em que tiverem E·illo conradas.
§ ~." O Jll'Odueln das taxas Jixadas em o~ll'll, embol'a tJaga.<;
l'lll p:lJlPI. "''I'Ú nouJpntndo semrn·e em um·u.

XXXI
Conforme o disposto no § 4", art. 1" da lei n. 1. 7lt6. de
13 do outub1·o do IH(i!). a 1\0mpanhia eonstituirú nm Juntlo de
anJn'l'l.izaefíci por nwio de quotas dellu;,idas dn seus 1111'-''"s o
calenlauas dr modo f_Jue reproduzam LI eapila l PlllJli'Pg-adn no
fi111 tltl p1·:tw da, eotu:u~·-siiu.

XXXII
Para pagamento da fiscalização do presente contrnr-to,
Mtraní. n compalllhia. nnnualmente para o 'l'hesourt'i FntJpr·al
com a qunnlia de ()() :!1'fl0~ (sPs,·enla r~ontn" r!f' ,.,;i~ I. JlfW"~ t•m
pr·t•sfa(:iit'S ~enwsf.rnr•s.
DAS PENAJ~IDADES E DO TERMO DA CONCESSÃO

XXXIII
Pela innbsetnncia de f!nalquer dnõ· r,lausulaR rln preRcnf e
concPssão, pn-~'a a tliHtl não esteja r.omminnda. pmm rsprr·.ial,
podnrn.o sm' impostas á ctímpanhin, pelo engenheiro fiscal.
eont IJrévia au<lieneia della e approvacão do Governo multas
de duzentos mil réis até cinco contos de réis, o o dohn1 nn...<~
rnincidenc'ias.

XXXIV
A ]Jl'esenf r r'OIIt'rssfío exlingue-sr por nlgnmas das seeauRaR:
1", pela cnducidarle, rleerP-tarla pelo Governo;
2°, pelo l'esgatc;
:1", findo ll prnzn nl'\o qual Foi f'.onsf.itnída.

guinlr~"

XXXV
A {~.ndnridnd.r rla concessão porl.cr;í ser rleclnrana por neerf'fo rln (1ovrnw. dr plf'no di1·rito, e srm rlnrwnrlPnnia t)p intNpnllaçfío ou :11·t;iín .indiciaria. si as -nllra-. tlt> l" tr·r•r'ltn da
1" SPI'I;ãn nfío fnn·nt r.ondn idas d0ntro rJ 0 prazo qnr o HovÍ't'nn
ÍÍ'X:U!\ rtr a,t•r·ônln rflln o finnl do pnl'agravho unien da clausula fX. f' nhi<t'l'\'fH]tl o r]ii<pOSf,O 110 paragrapho llllÍCO ria e[ausula X.

Af:1'0R DO POD.F.n EXEf:TTTTYO

§ 1. • VPrificadn a rnducidade da r,oncessão, nos termos
desta rlnusula, pnrder(t a eomt)anhia em favn1· da União, a
eauçií,o P snus l'l~forços, a qnp se l\PfttJrc :1. elausul;t III; c pelns
ohras ft>il.as, (JUP I'PV('l'IPl'ão Üf'SOI' logo para i) (;O\"ül'\10. ,;(1llWIIIP llw s•·r:'t devida uma imlL•mniz:u_;iio conespondent.l' a
GO c;~ (l'ineoPnta pu r l'l'lllo), do \alo r qu,) para as nwsmas
)JOllVI'l' sirlo t'ixado. JIOS !PI'IlJO,.-; da dausui:l XX\lll, cieduzid;t
a am~>J'tiza~_:ão l'i!SIJ••etivn, a qu.P H' rPfel''-' a clausula XXXI.
§ '.!." () pag·:miPiltO da inflplJ11J izn<;.fio estnJJPll'l~ida )10 paJ':Jg'!':t]llio tll'er.ndc•iliP po<l.•I'Ú SP!' fpi(u em dinhPÍi'••, ou Plll
apol icPs 1\•d,PraPs ouro.
§ :l." SJ as ohí':ls rio :?" lt·Pclw da prime.ira s•·•·~ãn drixarPIII Lin sm· .iuieiadas üPniJ'O rlí1 p1·azo qun YiPr :1 ,,l'l' mar<·ado pP!o <ipi\'I)!'JW, dP llnrmoll ia ellln o paragTaph•> uni1· 0 da
clausula. IX. ou depois dt~ iniciadas fiearcm suspm1sas p.o1·
mais l.rPs mczes. tkpois do aviso a QUe SI' refere a -t'lausula. X.
o (~oYPI'no trr:í ·o di1·eito: ou de comph•lar as J·~·.fnl'idas obras
p.or t·nnla da I'P11d:1 do port-o. n]JAPI'Yad•i o cli><poslo na r·lnllsula 111. 011 dt> df'l'l:ll':ll' r·:~tl.two f'Sit• tonll·nl'lo, na par·fp 11fio
PXI'r'u I a<In.
§ 'f." Fira Plli''IHlido qut• todos os JH'nzos rstalJ!'lPeidns
nPstn conl'essãn fil'-nriio iniPI'l'Ompirlos pm· qualqw·r· motiyo
111' f'lll'f,'[l Jllaiol'. 110 tfU:J] SI' I'Oill]JI'I']II'lH]P :1 1.!1'('\'1' do~ OJif'l·ai'ÍO~.

xxxvr
Pn"~adn n
palaJ· todas as
l'i•sg-a!P l'ixndn
fll't. 1". da IPi

·J rir ,ianrirn üt• Hl:.?3, poder:í..o (joq:~mn r••s-

ohrns.

<~lll

qunlqUI'I' trmpo, srndo o prPç.o d••

clf' •·onfoi·miltndP eom o dii'JHH·d o no ~ !l". dn
n. l.'i't<i, rk :::; d" oulnh1·o de IR<i\1. d•'rlnzida

n :lllltll'iiza•:iin fr•ila nos IPrnws do ~ l", d<l n1·f.

)PÍ,

I". rl:1 nwsnn

t'

P:lragra.pho unir o. A presenL• clausula só
appl ir·anl
uns ·r·nsns Ol'dinarins, r não abroga o dir·ritn dP r!csaproprinr_:iío
])oi' nt il idndP pulll ir·n. •·m qnn lqnf'l' •'pocn. n:~ fi'll'llHl dn lPi.

xxxvrr
A comr1anhia tcr:í. o uso .e gnso dns ohrns dP que trata
a presPnte concessão atl; :lJ dP df'ZPmlH·o dP J\173. 81 fnt·f'm
con~lyuidas .obras al•;m do ,;t•g'ttndn ii'PI'ho da p1·inwira ser·r•iin
I; Jli'HZO 1h1 l'tllli'!'."><iín 1!-t'lllÍII:li':Í l'lll :li i!P rif'ZI'IIlili'O <lt• f\l!l<i.'
Pa1·agTaplw uni1'il. Em I dr> janPiro r]p 1\li '1, pH1·a 0 prinu Pm I dr ,janeiro d" 1\Hli'. para n ;;,•gundo eas••.
1it·al·fío Jlf'l'lf'JH'PTtdn :'i Uniiio, ,;.c'm
inc!Pmnizat;iio alg-tllll'l.
fndas ns obras I'XPCIJ I atlas •·m YirturlP rlr>slt• i'Ontrarln. d••st inadas :'1 :ulminisfl':u:ão " ao scrYi<:o de atr;wa~;iio, i':ll'g'n. dP~
carga, nrtnaz<•lwgr•m P transpor! P 1k In"'J·cadorias .. r·om o
l'i~SpPC'I.ivo mal·PI'i:ll fixo. I'Otlanfl~ .p flucfuant.P, P hr~ nssim
os if'IT·Pllos af.PJTados on rlPsa]WOprind.os P as rPSJII'PtiYa~
hPmJ'Pilol'ias e rrnrla><, inclu~iYr' o diquP " nfficinaH.
lli•• dP .Tanr~i1·n; :10 d" a,!:!nsln r]p HIJf\. _ 1L Tnrrn•r>,ç de
mPii'O •·a~o.

l-1/l'f/..

'17

.\CTliS DO J>ObLI\ EXECUTIVU

DECRETO N.

n. 185 -

DE

30

DE AGOS'l'O DE

i!H 6

Cintcde a .\Jherto .\h·arcs de .'\.r.evPUo de Castro, ],rivilcgio, tlnrantP 60
nnnos, para a ('OW;trurrfio, uso r ~ORO dP uma e~-;tradn. de ferro, qne,
partindo dn Cu:'-·ahft, vf'nha, por Sant' .\nna tlo Paranahyha, mltront·ar
t'Olll a. Estrncla de FC'rro de _\raraquara, no logar dt•nominado .lan~ada
ou em S . . lo~{; do Hio Preto, sem o nus parn. o Thesouro N'aeional

O Pn~sidenle da llcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da auloriza(:ão legislativa sanccionada pelo dcr·t·cto
11. :!.. !J 13. de 6 rk janriro de 1915, c attendcndo ao que n:quen:u Alberto Alvat'I'S de Azevedo de Castro, decreta:
.\J·tigo unieo. Fiea eoneedido a Alberto Alvares de AwYt>du dp Castro privilegio, dum11:te 60 annos, vara a eonstrueçiío,
uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo de Cuyabú,
t:apital do Estado dl' Matto Grosso, venha; por Sant'Arma
do l'aranal!yba, t•ntmnear .com a Estrada de Feno 1Je
A raraquara, no Jogar denominado Jangada ou em 8. .José
do Rio Preto, sem onus para o Thcsouro Naeional, c dn aeeürdD com as elausulas fJUe com este baixam, assignadas pelo
lliinislt·o t' ~l'et·dal'io dP Estado da Viação I' Olmls Pnhli!'as.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 191G, 95° da Indcpendcneia c 28° da Hcpublica.
\VENCESLAU 13HAZ

11 • GUMES.

Auausto 1'avw'cs de Lym.

Clausulas a que se refere o decreto n. i2.i85, desta data
I
]<;' eourwlido a AI!Jm'Lo Alvares de Azevedo de Cast.t·n pJ·iYi!Pgin pPlo JH'azo t!P \iO anuos, que ser(t ennlarlo de J de
janl'il'll de 1!1:.'0, pn ra J:onsl.!·uet.:ão, uso o go~o dP unm I'St.mda dn l't'J'J'O ljlte. partindo de Cuyabú., eapital do l<:sl.adri de
1\fal.lo ( :rossn, venlta, ·pm· Sant'Auna d·o Parana!Iyha, PntrorH·.ar,
no Jogar· dPnominado Jangada ou em S. José do llio l'rdo
com a J<;<;;[rada de Ferro de Araraquara.
'

li

.\lt;lll do p!'iVil!'gio tll' !Jll!'. tmta a elausula anlccl'deule,
o GoYeruo eoHcPde os ;-;l'guintes favores:
a\ ·ross!', plmm n gratuita, de lodos os tPJTenos de proprir>dar!P da União, !1111' l'orPIIl indispPnsavr:is. pam a rnnstl'\lr'~:iin da estrada n ~uas dopendctwia~J e scrvi\;OS da HJP~Ilm
estrada·
b) 'direito ~lo desapr-opriação, na fórma das IciR e l'l'g·ulamentos em vigor, para ·OS tcncno3 de dominio particular,

JH'odius e IHlmfeilorins

CJUü forem indispcnsaveis para o leito
da •·strada. •~si açi'í•·~. at·mar.ens, f.mpiclles c outras depeHdnnt:ia:-; o;;pt~ui[ieadas nos •·stuclos llc·l'initivos, approvados velo
C: o vemo;
c) p:'l.ra a r:apla(;ão das quedas nu eur·s.os de agua, que
f•ll'lll'\.'atu a fo1'\,'a ,,,.,·.pssaria •ú prtHIUet;ãu da eue.rgia cleetriea
rkstina.la ú lt'aC'r;flo •: outros serviços da estrada, caso seja
esta e\ectrificada, os favores que as leis c regulamentos em
vigor a ui orizam a outorgar ás empt·ezas de electricidadc gemda por força hydraulica.

III

l>urantc n prazo do privilegio o Governo não concedcr(t
uulra estrada de fPrro, dentro ele urna zona de 20 kilomet.rHs,
para t:ada lado do "ixo da Pstrada ora coneedirla u na mesma
dil'l:e()iio desta.
O Govnrno reserva-se o direito do coueeder outra~ estrada~
tJUl', tendo o mesmo ponto inicial ou terminal c dil·ecções
diversas, possam approximar-se c até cruzar a linha concedida, eomtanto que, dentro da referida zona, não recebam gen cr os c passageiros.

I I Govnnu podet·:.í. Jaze e concessões de ramaes, para uso
pat·l.kular, parlindo das cstarúes ou de qualquer ponto da
linha t;oneedida, sem quo o eonecssional'io tenha direito a
qttaltttWJ' iudcnmir.ar.iío, salvo si honvct• augmenlo eventual
de despeza do conservação. Todas as obras definitivas ou
Pl'.(tvisoria~. ncec~saria~ para obter, neste caso, 1 segurança
do trafego, sorfto feitas sem onus para o concesaionario.

Os t)stutlos definitivos da esl.rarla serão submcttidos á
app;·ovaçiio do Govcl'no pot· seer:õcs mmca inferiores a 100
(ef'm) kilometro!l.
Os ela 1" secr.ão senrlo apresentados até 30 de .innho de
HH!J o os da" out.rns ~mecessivamente, devendo em 31 de
clewmh1'n do I !l~'í estar ultimada a. aprcsentaçiío dos estudos
def'initiYos de toda a e~f.rada.
Fiea entendido que os f)Slllllus potlerão set· iniciados quer
r.Jp Jangada ou da cidade de S. José do nio Preto, quer da
cidade de Cuyabá c proseguidos em um ou em outro sentido.

VI
O C:nYI'l'llo S•· prnnunt~iar:í no prazo do 90 dias a rcspcilo
do::; t·.~llldo,.; apl'l',.;f'ntadn,.;, appl'ovanuo-oil ou exigindo as modificat;õrs quP julgar nPenssaria~: e, no caso de não o fazer,
entendnr-sr-hão approvnrlos faes esl.udos. As modificações exigidas serão realizadas dentro do prazo de sessenta (60) dias.·
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VII
Os trabalhos de l!Onstrucção da estrada serão iniciados
t!Pnt n1 do prazo dt~ um annu; contado da daf.a da approvaçã-o
dos estudos da i" ;;ecçã.o, c proseguirão sem interrupção, dcV!'Illlu fica!' ~~oncluiclos uo prazo maximo eorrespondenLc á
l'oust.l·ucçãu do tíü kilometros de linha por anno. :Fica entendido que é de 50 kilometros a extensão mínima que o concossionario se obriga a construir em cada anuo, a contar do
inicio dos trabalhos.
VIII

Os estudos definitivos (clausula V) constarão dos ~e
guintos documentos:
I. Planta geral da linha c um perfil longitudinal com
indicação dos pontos obrigados de passagem. O traçado ser{~
iudil~ado por uma linha Vl)rmelha e continua sobre a planta
geral, na f'Scala de 1 :1.000, com indicação dos raios de curvatum c a eonfiguração do terreno, representada por meiü de
l\Ul'\ as de nivPI, equidistantes de tres metros; e bem assim,
em uma zona de HO metros, pelo menos, para cada lado, os
eampos, matfas, terrenos pedregosos e, sempre que fôr possível, as divisas daR propriedades particulares, as terras devolutas e minas. Nessa planta serão indicadas as distancias
ldlometricas, eonf.adas do ponto de partida da estrada de ferro,
a extensão dos alinhamentos rectos e bem assim a origem, a
!'::dn•midade, o desenvolvimento, o raio e o sentido das curvas.
O perfil longit.udinal sení l'eilo na escala de 1 por 1.•00 para as
a!Luras c 1 pot· 1. 000 para as distancias horizontaes, mostrando
respcetivament.c, pot· linhas pretas e vermelhas, o terreno natural e as plataformas dos córtes e aterros. Indicará por meio
lfc trcs lin!Jas horizontaes, traçadas abaixo do plano de comparação:
1•, as distancias kilometricas, contadas a partir da origem
da estrada de ferro:
2•, a extensão ·e indicação das rampas e contra-ramvas
e a extensão dos patamares;
a", a extensão dos alinhamert'tos rectos e desen voi vimcnto
c raio das curvas. No perfil longitudinal c na plant.a serú imlicada a posiç-.ão das cstações e paradas, obras de arte c vias de
t:omnmnica(:ão 1.ransversaes.
II. Perfis transversacs na escala de 1 por 200 em nnrrwro
C' li f'fieirmtP para o enlculo do movimento de terras.
TIL Projccto d" todas as obras de arte uecessarlas para
o I'S!abclccimento da estrada, suas estações e dependencias c
abastecimento de agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes, que forem adoptados. Estes projectos compor-se-hão de
projecções horizontaes e verticaes e de secções transvcrsaes
o Iougitudinaes, na escala de 1 por 200.
IV. Planta de todas as -propriedades, que fôr necessario
adtiUirir por meio de de~apropriações.
V. Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros,
com as principaes dimensões, posição na linha, systema de
construcção e quantidade da obra ..

xo
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VI. 1'abclla da quantidade das exeavaçõcs ncccssarias
pat·a c•xceutar-sc1 o projncto, eom indicação da classificação
JH'ovavcl c bem a~sim as das distancias médias do transporte.
VII.' Tabclla dos alinhamentos c dos seus desenvolvilllPlll.os, raios de wrvas, inclinac;ão e extensão das declividades.
VJJT . .Cac.lernetns authenticas elas notas das operações topugraplt ieas, geodeskas e aslronomieas feitas no terreno.
IX. 'faiJella dos preços cornvostos c elementares em que
se basear o orçamento.
X. Orçamento da dcspcza total do estabelecimento da estrada. dividido uns seguintes classes:
1", 0studos definitivos e loeação da linha;
~". movimento dn terras;
:r, obras de arte correntes;
·1", obras de arte cspeciaes:
ií", su pcrstructura das pontrs;
(i", via-permanente;
í", Psf.ações c Pr!ificios, or·çado carta um separadamente,
r.o!JI os accessorio~. officinas c abrigos de machinas c de
carros:
s•; material rudantr, mencionando-se, cspecificadamentc.
o nnmero ele locomotiva,; c dP YPlliculos de todas as classes;
!l", tclcgrapho elerlrico:
'10, adminislrac:fío, dirPr·c:fío c rnuduec:ão do.~ trabalhos de
l'onstrucção;
·11, relatorio gl'l'al o memol'ia descriptiva, não sórrwntfJ
dos trnnnos atravr•ss:H]os rwlo trac,:.ado da estrada, mas tamlwm da r.ona mais dir·Pe.lamcnte interessada. Neste relatorio
c mcmor·ia drseriptiva serão expostos rom a possivel cxactidão
a esta ti si iea da população e da producção, o trafego pr·ovavel da r•strada. o estado e a fertilidade dos terrenos, sua
aptidão para as c.liv!'rsas ·culturas, as rirjlJezas minerans e flol'Psfaf's, os terrrnos clevolutos, a possibilidade e eonvenieneia
do estab!\IC'c~imento de nucleos coloniaes, os caminhos eonvergrn tes <i estrada de ferro ou os que eonvier construir, e os
pontos mais convenientes para as f\stac;.ões. Todos os doenmrutos sPrão org·anizados, rm triplicata, afim de ficarem
dnus excmplarrs ar·r·hivados nas repartições competentes, do
1\linü.;fpt•io da Viação c Obras Publicas, sendo o terceiro cxemplal' clnvolvido rom o visto elo director geral de Viação da
~cnclal'ia de Estado.

IX
de via singnla, mas tl'rú os de;.:vios c linhas
atrxilian•s qui' rm·r·m llf'C'I'~~ar·ios para o movimento dos trrns.
A clislanc.ia !'nl.rP as fat'Ps intel'nas dos Ll'ilhns ser:í. dn um
rHf'l r·n. As din1nnsiít's do pr.r·fil tnwsvnrsal sPrão sujPitas ;i
apprnva(;ão do novl'l'JW. As vallP!as longiLuclinars trrão as
dimPnsõr•s n dnr,livr•s nr•r·.c•s.sal'ins para dat· pmmpto escoauwnto
ás aguas. O talude do:; ccírfcs e aterros s·erá fixado em vista
da altura destes c d:t natureza do terreno.
.\ PS(I'ada Srl':Í.

X

Procm'ar-sc-lm llat• ás r'urvas o maior raio possível. O
raio mínimo será de !tiO metros. As curvas dirigidas em sen-

Si
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tido contrario, deverão ser separadas por uma tangente de
10 mPtt·os prln mPnos. A rlrl'iividadr maxima SPl'á de ~ %.
A estrada será dividida em seccões de servico de locomotivas,
procurando-se em cada uma destas uniformizar ~s condicões
tcchnicas, de modo a effectuar o melhor aprovmtamento da
forca dos motores. As rampas, contra-rampas e patamares
serão ligados por curvas verticaes, de raio c desenvolvimento
convenientes. Toda rampa seguida de contra-rampa será sc]Jarada desta por um patamar de 30 metros pelo menos; nos
tunneis c nas curvas de pequenos raios se evitarxí o mais
possível o emprego do maximo declive. Sobre as g'randes
pontes e viaductos metallic-os, bem como á entrada dessas
obras, se procurará não empregar o mínimo de raio nas curvas,
nrm a rampa maxima. As .paradas e estacões serão de prefcreneia situadas sobre trecho de linha recta e de nível.

O concessionario executará todas as obras de arte c fará
todos os trabalhos necessarios, para que a estrada não crie
obstaculo algum ao escoamento das aguas e para que a direcção das outras vias df' communicação existentes não receba
senão as modificacõos indispcnsaveis c precedidas de approvacão do Governo. Os cruzamentos com as ruas c caminhos puhlil·os po-derão srw ~llflf'J'irJrc'~"· inferiores ou, quando não eonVPnha. a ,in izo dn Gnv1~1·no, l'a:r.cr por outro modo, de n ivel,
eonstruindu. JIOJ'ém. o eoncessinnario, a expensas sua~, as
obras qun os nH•smos -cruzamentos tornarem necessarias. firando tambrm a ;;;rn rar1m as flrsprzns com os signaes e guardas, que forem precisos para as cancellas durante o dia e a
noite. Terá, neste caw, o concesionario o direito de alterar
a direcção das ruas ou caminhos publieos com o fim de melhorar os cruzamentos ou de diminuir o seu numero, precedendo consentimento do Governo, e sem que se possa perceber qualquer taxa pela passagem nos pontos de intersecçã.o.
Exeeutal'á as nhras nceessarias á passagem das aguas utilizadas para o abastecimento ou para fins industriaes ou agrícolas, e permittirá que, com identico fim, taes obras s<e effectuem em qualquer tempo, desde que dellas não rrsulte damno
á prõpria estrad-a. A estrada de ferro não poderá impedir a
navegacão dos rios ou canacs, e, nesse ~intuito, as pontes e
viaduetos, sobre rins ou canaes, terão a!Lura necessaria para
que a navegação não seja embaraçada. Em todos os• cruzamentos snperiol'l's ou infct·iorcs eom as vias do eommuniea~:ão ordinnria, j·,· Gov<'I'no tprá o direito de marcar a largura dos
vã(')s dos viaductos, a altura destes o a que deverá haver
enlr1.~ os parapeitns f'lll relação ás necessidades dn eireulac,:.ão
da via puhlka. qut• ll11• ficar inferior. Nos ct·uwmctdos de
nivel os trilhos scr·ão r·.ol\ocadõs sem salicncin. nem depressão sohr•• o niYI'! rht via de communieação qw· eí'irlar a esit·ada do ferro, dP ml"ldo a não embaraçar a circular,ão de
carros c caJTOI:as. O Pixo da .estrada de ferro não dcvcrú faZ~>!' com êi da via de eommunicacão ordinaria um angulo mcIlOr de- 115°. Os r·.ruzamentos de nível
terão sempre c'anccllas
ou barreiras vedando a ci!·eulacão ua via de communica1~ãu
Poder Executivo- 1916- Vol. III.
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ordinaria, na oceasião da passagem dos trens, havendo além
disso, uma casa de guarda, todas as vezes que o Governo reconhecer essa necessidade.
XII
Nos tunneis, como nos viaductos inferioreS', deverá haver.
um ültci·vallo lht·e, nunca menor de um metro e 50 eent.imctros dn cada lado dos trilhos. Além disso havcrú, de
distancia em distancia, no interior dos tunneis, nichos de
abrigo. As abceturas dos poços de construcção e ventilação do.;
tunneis serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de
dous metros de altura e não poderão ser fe·itas nas vias do
communicação existentee.
:\ !TJ

O concessionario empregará materiacs de boa qualidade
na cxeeuç;ão d<' todas as obras c seguirá s·empre as prescrillt.:Ões da arte, de modo que obtenha construcções perfe-itamente solidas. O systema c dimensões das fundações das
obras de arte serão fixados' por occasião da execução, tendo
em attenção a natmrza d'li tcneno e as pressões supportadas.
Jlíll' :weürdo entre o concessionario e o fiscal do Gove·rno. O
concessionario s'Cr:i obrigado a ministrar ·OS apparelhos el
J)Cssoal necessario ás sondagens e fincamento das estacas de
ensaio. Nas' srnerstructuras das pontes, as vigas de madPira só poderão ser empregadas nrovisoriamente, devendo ser
substituídas poJ' vig-as mrtallicas, Jogo que o Governo o exija.
O emprego de feno fundido em esforco de tracção, não será
permittido. Antes de entregues' á circulação, todas as obras
de arte serão experimr?ntadas, fazendo-se passar e repassar
sobre C'llas, com diversas velocidades e depois estacionar algumas hm·as, um trem cí'imposto de locomotivas ou, em falt:l.
destas. de (~arros de mercadorias, quanto possível carregados.
As despczas dcstr1~ expcriencias correrão por conta do conccssionario.
XIV

Si durante a execução, ou ainda depois da lorminaçiio
rios trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada c.onforme rls regras de art0, o Governo poderá exigir
do concessiona t·io a sna rlemolição ou reconstrucção total ou
parcial.
XV

O concessi.onario com:fruirá todos os cdifH~HlS c donendeneias necessarios, para que o trafego se rffectue regnl:w·ment.e c sem pcwigo para n seguranç:a publica. As cO>tações
conterão sala dr rspcrn, bilhrteria, accomodrlçõcs para o
ag-r•nt.r. m·mazrns para mercadorins. eaixas de agua, latrinas,
miefnl'ios. rnrnpas dn cal'!'nganwntO n nmbarf!UC do animacs,
b:llmH)a~. relogios, lampeÕocs. dt!Rvios, r•.t·u:wmentos, chaves,
Rlgiwrs ~~ eercns. Os Pdificios das t•sta~·õcs -e pa•eadas terão
ao lado dn. linha um:i. plataforma coberta para embarque e
desembarque de passageiroR. Ag estações e paradas terão dimensões de accúrdo com a sua importancia.
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XVI
O trem rodante eompor-se-ha ~e locomotivas, alimentaladores ( tcndcrs)' carros de 1a e z· classes para passageiros,
carr.os esp.cciacs para o serviço do Correio, vagões de meroadorias. inclusive os de gado, fastr.o, freio, ·C, finalmente, de
carros para a conducção de ferro, madeira, etc., indicados
no orçamento appr.ovado, tendo-se em vista o systema de
tracção, a vapor ou clectdca, que fôr adoptado para a estrada. Todo o material s·erá construido com os melhoramentos
c as commodidadrs que o progress.o introduzir no serviço de
transp,ortc lJOL' estradas de ferro e segundo 0 typo que fôr
adaptado. lk accôrdo .eom o Governo. Este poderá prohibir
o emprego de material quo nã.o preencha taes condições.
Não poderú ser empregada a lcn'ha como combustiv.el, na
estrada. salvo autorização especial do Governo, que só a
dará a titulo provisorio.
XVII
O Governo poder·á Tea!izar, em toda a .extensão da estrada.
as construcções ncccssarins ·ao •estabelecimento de uma linha
telcgraphica de sua propriedade. usando ou não, como melhor
lho parecer, dos mrsmos postes das linhas telegraphicas que
o concessionari.o é obrigado a construir em toda a extensão
da estrada; responsabilizando-se o mesmo concessionario
nela guarda dos fios, postes e apparelhos electricos que pertencerem no Governo.

XVIII
O conccssionario li obrigado a cumprir as disposioões Jo
regulamento rir' :!5 de abril de 1857, c as dos regulamentos e
iustrucções expedidos pelo Ministerio da Agricultura, sobre
a inspecção e prophylaxia dos meios de transpOTtc de gado,
o bem nssiil'! quaesquer outras da mesma naturtJza, quo forem
decr·otndas para scgurnnça e policia das estradas de ferro,
uma vez que ns noYas disposições nã.o contrariem as pres.entcs {' lausulas.

XIX
O conccssionario ú obrigado a conservar com cuidado.
tlurantc todo o tempo da concessão, c a manter em estado de
!>reencherem o seu d.cstino. nas condições da mais perfeita
s•cgurançn ·C regularidade, a juizo do Governo. tanto a estrada de ferro e suas dcpenrlencias, como o material rodante.
soh pena dr~ multa on de ser a cormcrvação feita pelo G~>verno,
ú custa do .c.oncessionario.
O brafego não poderá ser interrompido~ em toda a linha,
ou em qualquer parte della, salvo motivo de força maior, a
juizo do Governo, •e será executado segundo ;OS horarios pelo
11;1esmo npprovados.
O Governo reserva-se .o diTeito de fazer executar p·elo
concessionario ou por conta deste, durante o prazo da con-
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cessfw, alberações n novas olJl'as, cuja necessidade a experieneia haja indicado em r-elação á segprança publica, polida da
·estrada dl) ferr-o ou do trafego.
XXI

O Governo poderá exigir que o c.oncessionario faça nas
cslaçõPs e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoura, e.ommercio c industria.
XXII

O eoncessionario obriga-se a fornecer o trem rodante
protlorcionalmcntc ú extensãó de cada uma das seoç:õles, em
(]nc se dividir a estrada c r1ue, a .iuizo do Governo, deva ser
!aberta ao iransit(l publico. Si nesta Recção o trafego exigir,
a ,juizo do Governo, maior numero de locomotivas, carro.<: do
passag'eiros c vngõcs, (]ue proporcionalmente a eLlas cabiam,
o eonecssional'io será obrigado, dentro de seis mezes, depois
de seicntc de que pelo mesmo Governo é reconhecida aquclla
necessidade, a augmcntar o numero de locomotivas, carros de
passageiros e mais material determinado por parte do mesmo
Governo.
XXTII

Todas ns indcmnizações c dcspczas motivadas pela con-

Hh'tll'ção, eons\·t·vacãn, rcparn~;ão c trafego da estrada de
i'rt'l'o enl'l'ct·ão cxdusivamcnlc, e 8-em excepção, por conta do

conecssionario.

·

XXIV

As tarifas ou preços de transporte e as suas condições
regulamentares c pautas rnkarão rm vigor depois de .approvaclô~ pelo Governo, nfio podendo exceder os dos mcws ord!narios de condncç\i\o no trmpo da orgnnizaç.;ão das mesmas
tarifas.
§ 1." As tnrifns approvadas serão affixadas, (iu postas á
disposição do public·o, dcvidamrntc impressas, em todas as
I'~La(;ÕP~ deYPndo Pn!J'at· rm vigm· dentro dos 60 dia~ seguintes
~í. pulllil'a(;iin nl'fil'inl da ~na approvac;ão, St)ndo o primeiro dia
ela sua. <'Xl't'W:iío annuneiado c·.om oito rlias, p()lo mPnos, de
an!l'tPril'lll~ia, por nwio d<> aviso~ expostos nas estat:ões n puhlieadns Plll .icmac•s dl~ grandr cit·culaçfio nas regiões set·vidas

pdas Pslrnda~.
§ 2. 0 Drsdc que, chegada a époea de revisão das tarifas,
11:io ha.ia
podm·;~ o

o conecssionario t<)rnado a iniciativa da proposta,
Govr;rnn l'xigil-a. marcnnclo prazo pa.ra a ~ua aprcs••tJ[ac:a(l; (~, :31, drnlro destro prazo. não houver o conccssio11:1J'io sulmJellido " rn·o.iceto de rev.isão, o Governo terá 0 dircillí dl' mandar applirar provisoriamente as larifas que
.iulg-::n· euuvenicnt.Ps até que eomcccrn a vigorar, na fórma do
p;u·a~J·apllll antel'iot·, as ·!llll' l'orem e~lalJcleddas por accilrdo
com o l:oncessionario.
·
. § :~.o As tarifas serão revistas, pelo menos, ·todos
os
CHH:O anHO!!.
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XXV
Pelos preços fixados nessas tarifas e de accôrdo com as
respectivas condiçõns regulamentares, o concessionario .ó
obrigado a t.ransportar constant•emente, com sc.gurança, cUIdado, exactidão e presteza, os passageiros e 8 uas bagagem;,
as mercadorias dn qualquer natureza, os animaes domosUr.m; e outros c os valores que lhe forem r.onfiados.
XXVI
O coJilcessionario poderá fazer todos os transportes por
:preços inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo,
mas de um modo geral e sem -e.xcepção, quer em 'prejuízo,
quer em favm· de quem quer que seja. Esta baixa de preços
se fará effectiva com prévio consentimento do Governo,
sendo o publico avisado pela fórma p·rescripta no · § 1o da
clausula XXIV. Os preços assim reduzidos em caso algum
tornatão a ser elevados sem autoriza~·ão exp·rassa do Governo, avisando-se o publico pela fórma estabelecida no
§ 1" da clausula XXIV.
§ 1. o Si o concessionario rebaixar qualquer p.reço sem
aquelle prévio consentimento-; pOderá o Gove.rno tornar a
mesma reducção extensiva a todos os transportes pertencentes á mesma classe da tarifa, salvo o caso de abatimento concedido a indigente.

xx.vn
Logo que a renda liquida da estrada, em dons annos consecutivos. Pxcedel' a 1'! % do capital nclla effectivamentr.
emp.regado pelo concessionario e reconhecido pelo Governo,
terá este o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes. Estas redu~õ·es se effectuarão principalmente em
tarifas differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas de
generos destinados ú lavoura e á exportaç:ã.o.

xx-rIn
O concessionario obriga-se a transportar gratuitamente:
I. As malas do Correio e os seus conducto'res. os empregados postaes em serviço da repartição, o pessoal encarregado por parte do Governo do serviço da linha telegraphiea- e
o respectivo material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao Thesouro Nacional ou aos Estados,
sendo os transportes das malas e correspondencias postaes
effectuados, a juizo do Governo, em carros ou compartimentos
especiaes apropriados para este fim.
II. Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentaA
e instrumentos aratorios, quando internados para a zona servida ·pela estrada.
.
IU. As sementes e as plantas enviadas pelo Governo Federal ou dos Estados para serem, gratuitamente, distribuídas
pelos lavradores e os animaes reproductores, de raça, importados pelos mesmos governos.
IV. Os objectos destinados a exposições considRradas de
intereAse publico, a juizo do Governo.
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XXIX
Serão transportados com abatimento de 50 % :
I. As autoridades, escoltas polieiaes e respectivas bagagens, quando forem em diligencia.
II. Munições de guerra e qualquer numero de soldados
do Exercito, da Guarda Nacional ou da Policia com seus officiaes e respectivas bagagens, quando mandados a servico do
Governo Federal a qualquer parte da linha, dada a ordnm
rara tal fim pelo mesmo Governo.
Til. Todos os generos de qualcJuer natureza, que se.iam
pelos G~wernos enviados, para attender aos soccorros publicos
contra a secca, inundação, peste, guerra ou ontra calamidade
publica.
Todos os mais passageiros c cargas, por :conta do Governo
Federal, não especificados acima, serão transportados com o
abatimento de i5 % ·•
XXX
Emquanto se não realizar a construcção da linha telegraphica de que trata a clausula XVII, o concessionario é
obrigado a expedir os telegrammas do Governo, com abatimento de 50 o/o sobre a tarifa estabelecida para os telegramrnafl
particulares.
XXXI
O concessionario obriga-se:
a) a admittir e manter trafego mutuo com as linhas de

viação ferrea e navegacão conducentes á sua linha ou della
para outros pontos; c, bem assim, com a Reparti cão Grral
dos TelegraphDs, na conformidade das leis r regulamentos em
vigor o norma.~ ndoptadas na Rsf.rarla de Ferro Crmtrnl do
nrar.il;
h) a estabelecer percurso mutno com as estradas de ferro
a que fôr applicavel, snbmettendo os respectivos accôrdos á
approvacão do Governo;
c) a acceitar como definitiva c sem recurso, a decisão
do Governo sobre questões que se suscitarem relativamente
no uso reciproco ctas estradas de fp,rro que lhe pertencerem
ou a outra ernprcza; ficando ent!'ndido que qualquer accôrdo
que celebrarem, não prejudicará o ctireito do Governo ao exame
das respectivas estipulações e á modificacão destas, si entender que são offensivas aos interesses da União.
XXXII
O concessionario fica sujeito, na fórma dDs regulamentos
Pm vigor, á fiscalização por partP do Governo. Para os fins
()esta a estrarla snr~í consiclcmda dividida em sccçõPs dP 400
ki\oJr{PI.J'os, contadas todas de seu ponto inicial ou contadas
em duas séries, a partir do entroncamento com a Estrada de
Ferro de Araraquara e de Cuyabú. conforme o regimcn admittido pelo Governo para os serviços dc constrnccão; c con-

AC'f(JS 00 PODER EXECUTIVO

87

tribuirá annualmente com tantas vezes a quantia de 12 :OÜ'O$
quantas forem aquellas sec<:ões de 400 kilometros em que haja
on tenha havido execução de trabalhos de construcção.
A contribuição annual será devida a partir de 1 de janeiro de Hl19 e recolhida 3.Q Thcsouro Nacional em duas
prestações semestraes adiantadas; ficando entendido que, emquanto não forem iniciados os trabalhos de construcção, a
r-ontribuição annual será de 12:000$000.

XXXIII
E' livre ao Governo, em todo o tempo, mandar engenheiros de sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos
de construcção, afim de examinar si são executados com profil~icncia, methodo c precisa actividade.

XXXIV
O concessionario obriga-se: a ·exhibir, sempre que forem
exigidos, os livros da escripturação da conta de capital, reecita e despeza de custeio da estrada e seu movimento; a
prestar prompta e regularmente todos os esolareoimentos e
informações que lhe forem reolamados pelo Governo, em referencia á construcção e ao trafego da mesma estrada; e,
hem assim, a entregar semestralmente á fiscalização, por parte
do mesmo Governo, segundo as normas por elle pres·criptas,
o rclatorio cirr-umstanciado dos trabalhos de construcção, e a
estatística do trafego, abrangendo as despezas de custeio, convenientemente especificadas, o peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias que transportar, com declaracão das
distancias mrctias percorridas; a receita de cada uma das
estações e a estatística dos passageiros, sendo estes devidamente classificados, podendo o Governo, quando entender conveniente, indicar modelos, inclusive de boletins mensaes, para
as ditas informações. Fica entendido que as estatísticas e o
relatorio, de que trata esta clausula, serão entregues dentro
dos GO dias que !!C seguirem ao semestre a que se referirem
e os boletins mensaes até ao dia 20 do mez seguinte áquelle a
rtue forem relativos.

XXXV
Sempre que o Governo entender, mandará extraordinariamente inspeccionar o estado das. linhas, suas dependencias
n material rodante.
O representante do Governo será acompanhado pelo do
concessionario e esses escolherão desde logo um desempatador, decidindo a sorteentre os dous nomes indicados, um pelo
representante do Governo e outro pelo do concessiDnario, caso
não cheguem a um accôrdo. Desta inspecção lavrar-se-ha um
termo, consignando-se os serviços a fazer, afim de assegurar a
b?a conservação da estrada, regularidade do trafego, bem como
fixando-se os prazos em que elles devem ser executados.
q concessi?nario fica obrigado a dar cumprimento ao que
lhe for determmado nesse termo e nos prazos estatuidos · não
o fazendo, sel':í. multado e novos prazos serão marcados' pelo
Governo.
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XXXVI
Dous annos depois da terminarão dos trabalho,;, o r.oncessionario entrf'garú ao GovPrno uma planta cadastral de
toda a f'strada, hrm como uma 1·elação das estações e obras do
arte e um quadro dPmonstrativo do custo da mf'sma estrada.
!De toda e qualquer alteração ou acquisit,:ão ulterior será
tambem enviada .planta ao Governo.
XXXVII
Para os cffeitos deste contracto serão CDnsidcrados:
I. Como capital:
a) as quantias effcdivamente despendidas com os estudos
trabalhos e material para o completo estabelecimento da estrada, inclusive as despezas de administração correspondentes
a cada secção, até a sua abertura ao trafego, que não excederem de '1 o/o do. custo effectivo dos trabalhos, obras e material para o completo estabelecimento da mesma secção;
b) as quantias autorizadas posteriormente pelo Governo
a serem levadas á conta de capital, na qual outra nenhuma
quantia poderá ser incluída sem que preceda a approvação do
Governo e represente despeza effectiva por elle préviamentr.
an torizada e apurada pela fiscalização.
Paragrapho unico. Dentro do primeiro seme~tre de cada
anno deverão ser apuradas as quantias effectivamente despendidas no anno anterior, afim de que, pür acto do Governo,
seja declarada a importancia das despezas deste anuo que
sPrão incluídas na conta de capital.
II. Como renda bruta:
A somma de todas as rendas ordinarias, extraordinarias o
cventuaes arrecadadas pelo concessionario.
III. Como despezas de custeio:
Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de
ferro, á conservação ordinaria e extraordinaria da linha, edifícios e suas dependencias, á renovação do material fixo e
rodante; as resultantes de accidentes na estrada, roubos, incendiüs, seguro e de casos de força maior; as de administração
approvadas pelo Governo e as dr. fiscalização por parte deRtr.
IV. ·Como renda liquida :
A differença entre a renda bruta e as despezas de custeio,
augmentadas das contribuições pagas pelo conressioriariD, nos
termos da clausula XXXII.
XXXVJIT
O Governo terá .o direito de resgatar a estrada de ferro
a que se refere a presente concessão, a .partir de 1 de janeiro
de 1950; O preço do resgate ser-á regulado, na falta de accõrdo, pela renda liquida, média, dos cinco annos financeiros
antrriorPs, tendo-se em consideração a importancia dafl obJ'afl,
material r. dependencias, no estado em que estiverem.
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§ 1.• Si o rm;gate se effectuar antes de 31 de dezembro
de 1969 o seu preço não será inferior ao capital computado
na fórma da clausula XXXVII e mais tantas vezes a bonificação de 1 o/o sobre esse capital, quantos annos faltar.e~ para
attingir a data mencionada neste paragrapho. O multiplicador
será neste caso o numero de annos completos, desprezando-se
as fracções de anno.
§ 2.• A partir de 1 de janeiro de 1970, o preço do resgate
não será superior ao capital fixado na fórma da clausula XXXVII.

XXXIX
Fica entendido que a clausula trinta e oito (XXXVIII) só
é applicavel aos casos ordinarios ·e que não abroga o direito
de desapropriação por utilidade publica, que tem a União.
XL
No caso de encampação, por desapropriação ou resgate, e
depois que a estrada reverter ao domínio da União (clausula
L VIII), terá o concessionario, em igualdade de condições, preferencia para o arrendamento da estrada, si o Governo re.solvrr contractal-o.
XLI
O Governo poderá occupar temporariamente, na sua totalidade ou em parte, a estrada de ferro, objecto deste contracto,
mediante indemnização não superior á média da renda liquida
rios periodos correspondentes no quinquennio precedente á
ocrmpação ou nos anteriores, caso não haja ainda decorrido
um quinquennio, ou ainda á média da renda liquida nos mczes
anteriores, caso não haja ainda decorrido um anno.
XLII
dempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraordinarias, o concessionario porá :ís suas ordens todos os
meios de transporte de que dispuzer.
Neste caso, o Governo pagará ao conccssionario o que fôr
convencionado ou, si o preferir, poderá applicar as disposiçõeR
da clausula XLI.
XLIII
O concessionario não poderá alienar a estrada, no todo
ou em parte, sem prévia autorização do Governo.
O presento contracto poderá ser transferido á companhia
ou emprcza, que o eoncessionario organizar, de accôrdo com
as leis e regulamentos em vigor, para os fins do mesmo eontracto.
A transferencia será feita, lavrando-se na Secretaria de
Estado do l\Iinisterio da Viação e Obras Publicas termo de
novaÇão, em virtude do qual a companhia ou emÚeza succeder:í ao coneessionario em todos os seus direitoR c obrigações •.
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XLIV

Surgindo desaecôrdo entre o Governo e o concessionario
Mbre a int.elligencia das presentes clausulas, será este snbmeltido a juizo arbitral. bastando para isso requerimento ou
notificação de uma das partes. Os dous arbitros, nomeado::,
respectivamente, pelo Governo c pelo concessionario, deverão
apresentar o seu laudo no prazo de 30 dias. Caso esses laudos
divirjam, cada uma das partes indicam mais um nome o a
sorte designará o desempatador, que decidirá a questão dentro
de 60 dias da data do recebimento dos papeis. A decisão dn
dosempatadm· obrigará tanto ao concessionario como ao Governo.
Si qualquer dos arbitros não apresentar o seu laudo no
prazo acima fixado, ficará entendido que a parte remissa se
~mjeitará á decisfío do arbitro que a outra parte houvm·
designado.
Ji'ica entendido que as questões previstas ou resolvidas
em clausulas deste contracto, como as de multa, caducidade
e outras somolhanf cs, não são comprehendidas na presente
elausula.
XLV

O fôro para todas as questões, em que fôr parte o conressionario e que se referirem :.í execur:ão do presente cmrf.rartn, SPrá o federal.
XLVI
Os casos omissos nas presentes clausulas serão regidos
pela Jegislar:ão civil e administrativa do Brazíl, (Juer nas relações do conces.~ionario com o Governo, quer com p:u·t.icnlare!'l.
XLVU
O Governo poderá impôr a multa de 3•00$ a 2 :000$ por
mrz, até que tenha ces;!ado, dentro de 12 mezes, o motivo ria
irnposir:.ão da multa. nos casos de:
a) não aprrsentaofio dos estudos no prazo marcado na
r~lausula

V;

b) não serem os trabalhos de constrnc<.:ão iniciados no

Jll'azo marcado na elausula VII;
c) interrupcão dos trabalhos de constriHlção (clausula VIII) ;
d) não serem conclt:idos os mesmos trabalhos c aberta
toda a estrada ao trafego publieo no prazo marr•adn na elausula VTJ;
r) si nfin fornecer dentro do prazo de seis mezes (clausula XX li) o numero de unidades r! o mal•~ r ia! de l rardio nu
rodante de qllP rlfwa ser augmpnfado PSl!' matPriaJ, a' j11i7.0
dn nnverno;
() não exreutar os augmentos das estações c pa~·adas
(elausula XX'l) ou o que fôr determinado no termo ele que
trata " cli\USilla XXXV, dentro do prazo que fôr nD mesmo
assi~nado.
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XLVIII

No caso de infraecão da primeira parte da clausula XIX
(eonscrvação da linha c material rodante) poderá ser imposta
a multa atrí 10 :000~, e, na rcincidencia, será applicada a
vistoria de que traia a chmsula XXXV.
XLIX

No caso de interrupção do trafego, excedente de 15 dias
consecutivos, sem motivo justificado, a juizo exclusivo do Goverrw, terá Pstc o direito de impõr uma multa, por dia de
interrupção, igual a ao 'lo da renda bruta média verificada
para o anno anterior, e restabelecer o trafego, correndo as
despezas por eonta do eoncessionario o oceuriando, parit este
rim, a estrada..
,,,
Pelas irregularidades do trafego, sem motivo ,justificado,
a ,juizo do Governo, poderá este impôr multas de 200$ af.r\
[1:000$000.

L

No caso de não serem executadas as determinações do
Governo de rererencia a alterações e obras novas exigidas
· pela segurança c regularidade do trafego (clausula XX); a
augrnentos nas estações e paradas (clausula XXI); bem assim
a augmento do material rodante (·clausula XXII), o Govnrno
voderá realizar as obras. c os fornecimentos de matcr.ial noePssario, por conta do eoncessionario.
LI

Pela inobscrvancia de qualquer das presentes clausulas
c para a qual não se tenha comminado pena especial, poderá
o Governo imprlr multas de 200$ a 1 :000$ c ·O dobro na rcinnidencia.
L li

O concessionarlo ficará constituído em móra ipso-jurc
c obrigado, por isso, ao pagamento dos ,iuros de !) o/o ao anno,
si não pagm· dent.m de 30 dias do inicio do semestre a
respectiva contribuição para dcspezas de fiscalização (clausula XXXII) ou si não pagar, dentro de 10 dias da entrega
da guia do recolhimento, as multas que llw forem impo::l.as,
dn arr·rlrrlo rorn este contracto.

LIII
A caducirladc da concessãn se dará de pleno direito. em
cada nm dos seguintes casos, resalvados os d11 força m:üm·,
justifirarloi'1 ]lf'!'a!I(.P. o novr>rno C por c!lc •~xr,JmdvamPTltP julgados:
1°, ::i perdurar por mais de 12 mAzes qualquer doi'1 motivos parlt imJHJsir;no das multas de que trata a elammla
XLVII;
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2o a falta de rumprimento, llrn Lt'o dos novos 11razos a
que R~ rrfere o periodo terminal da clausula trinta c einco
(XXX V), do que no termo de inspec~ão extraordinari~ est~
tuida ua nwsma elausnla fttt· ddPI'Illmado ao nouersstonat·to
de exPeuLar pal'a assegura1· a boa t·onset·va\,'fto da estrada P a
regularidade do trafl•go;
3", si transfcl'ir a •·mwcssiio, no todo ou rm pude•, sa\yo
na fMma da elausula XLIII;
'~", dpsfalquu da caur;ão deste eontracto ·por mais dP 30
dias r·mlladoR da nolil'iea•.:ão para qu1• sc.ia romplrtada.
LIV
A caducidade, rm qualqurr doR casos da clammla antrcrdente, será declarada pór drcrrto do Governo, sem depPndencia de intcrpcllaçiío ou aeção .indiciaria, c• não dat~·, direito
ao (•.onl~r.,Rionai'Ín a inclrmnizaçiín alguma r rom prt'da da
l'all\:iío dP quP trata a danRula LVI.

LV
No caso de set' a caducidade motivada pela nfío conelusiio
da constnwciio da estrada no prazo para rs::;e l'im fixado, rira
entendidD que a caducidade não será extensiva ú rmrtc já
r.onstruida, uma vez que em rrlaçfío a rsta partr não tenha
o eonr~rssionario inr.mTido, tamlH'm, na mesma JH•nnl idudP.

LVI
No ado da assignatura do contraeto, o coner,;sionario
aprcsentar:í o e.onhccimcnto de d0posito no ThrsouJ'O Nacional
da quantia de [) :OOO!j;, em dinhrir·o ou rm títulos da divida
publica da União.
Est.P deposito ser:.\. elevado a 30:000$ antrs da apJ·rsrntaçiío dos estudos do primeiro trecho da estrada, eoustituindo
Psta quantia a caução do eontrar.to. Esta ·caução serú recom;tituida todas aR vezes flUP, por dl'nito de multa on indemnização, fôt• desfalcada.

LVII
A rPnda bruta da estrada e a caução a qnr se J'cfrrr :;t
I.Vf I'PSJ>OIH)Pm !tPln PU!!UlllPilln (\as t•onlt·ihni•:i"tP~.
11111\tas P indrmnizaçõcs da~ dcspPza::; fl'ilas pP!o Gn\'Pl'llO JHll'
emita (]o eone()Ssinnario, na fúrma deste rontt'al'fo.
No r.aRo dr atrazo dr J1Ugamrnto dPssus rontrihniçõrs,
multas c indemnizaçõrs, a sua cobrança SPt'á feita Pxrr·utivallll'lliP. nos lt•l'lllOS do al'l. r>:?. lrttrns li P r. pUI'Ir V. do dPI'I'Pin
11. 3.0R'I, de[) rlr novrmbro clf 1R9R.
•·lan~ula

.vnr

1

n.

No fim do prazo do pl'ivilPgio (clammla
continuar:! a
CRlt·ada dp fPI'rO a perlPnCP!' ao COlli~('SSÍOllU!'ÍO Ol\ RPUS SUC!'PSSOI'PS att; 31 de drzemhro de 201\l. Nesta data, a Pstrada de
fPI'I'O, rnmprrh(mriP11do as rst:v;õrQ, nft'icinas, dPpositns P mais
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mlificiü~, depondencias e bcmfcitorias c todo o material fixo
e rodante, bem como o material em ser, no almoxarifado,
preciso para os diffcrcntcs misteres do trafego e conespondentes ús necessidades de um trimestre, reverterá para o domínio
União, sem indemnização alguma.

lia

LIX
Na época fixada para a reversão, a estrada de ferro, todas
as suas dependencias o material, mencionados na clausula
antecedente, deverão achar-se ·em bom estado de wnsorvação.
ni, no ultimo qninquennio, essa conservação fôr descurada,
o Governo terá o direito de lançar mão da renda bruta e
applical-a naquolle serviço, oceupando, para isso, a estrada
velo modo estabeleeido neste decreto.

LX
O contracto só scr{t exequivel depois de registrado pelo
Tribunal de Contas.
O contraeto dovcr·ú ser assignado no prazo do I1G !lias da
publicação do decreto, sob pena de fical' este de :nenhum
c1'l'eito.
IRio de Janeiro, 30 de agosto do 1\JlG.- A. Tavw·es de
Ly1·a.

JJECllJ<:'l'O N. U .18li -

DE

30

DE AGOSTO DE

iUHi

Supprimc donR logarr~ de ('Onduetores-tcrhnicos da R(:•ptll'ti~;io de Agua~ e
Obras Puhlicns

O Prt'~'>itlcn1t\ da. Hcpubliea. dos Estados Unidos do Braz·i~,
de <HT!lnlo co111 o dispúslo, JHI m·t.
·1 O.f[. 11. VI, da lei
11. :;.o~\l, dn H dP ,janeiro de t!Jlti, decreta:
.\digo unieo. Ficam supprimidos dous Jogares lle eondudor·es Leehnieos na H!~[mrtição de Aguas e Obras Publi!ms,
nlf Prado assim o quadr·o dO pll•ssoal constante do regularrwnto
a pprovado pdu rlet'l'do 11. 11.5 Hí, de !1 de março de 1!J'15.
Hiu de J:Hll'iro, :10 de agosto de i!Jlli, 05" da htdep<mdeneia e :?tl" da ltcpub!ica.

Auatt·'to Tavares de Lyl'a.
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:-õupprime-"" os Jogare.~ uc guarua-múr da Alfsndcr;a de Pelotas, Estaolo do
Rio Grnnllo uo Sul, o <la dQ Paruahyba, Est&do do Piauhy

O Pn·'iidenl(' da Hepul•lica dos Estados Unidos do Brazil,
1011, n. G, da lei nu.i
anno:
lll'~olve ~uppl'imir os logan•>< de guarda-mór da Alfandega
du l'l'lllta,, I<;stadu d11 1\io (;mnd" du Sul, <) da de l'arnalryha,
E' Lado uo l'iauhy.
llio de .Janeiro, ::i de sülcmlH'O uc HliG, \)J ua Iml.epenUt)nria e :!8" da Uepublica.
\VENCESLAU BHA.Z p. GDMES •
11.~1wdu da autoJ·iza<:fio confprida no art.
flll'l'fl :ull~\J. d1) H de aueiro do corrente

0

.!ot'ío l'wulilí Calo'tr:t·as.

DEcnwro N. t'.' .188- IJE li
D~~

re;:.:=ttlamPnto provi'>orio pil.ra

in~true(lo

uE sETEl\mno nE

HHG

e aproveitamc1Jto da rcsurva lHL\o·ai

O P1·esiden te da Republka dos Estados Unidos do Brazil.:
AHsndeudo no que lhe expoz o minisLr.o de Estado dos
l'i\•gu-cios da l\lnrinha sobro a;:; rt•presentações f,eitas pelas emJIL'Pzas de ua Yegar.iio naeionaes o soeiedadc do remo dPsta
Capital nu senlido de serem instruidos .e aproveitados os seus
monlln·os como r-eservistas nava-es; e
Considerando que os arts. 315 e -137 do Hegulamcn[.(J
das Capitanias de Portos, annexo ao decreto n. 11.623, de
7 de julho de 1915, bom com ,os arts. H e 15 do que baixou
com o decreto n. 1 O. 524, de 25 de outubro do mesmo anno,
dão ao JIC;osoal da Marinha nwrcanle a obrigaçúo de servir
na !\tarinha de Guena, na fómm do m'L. 87, § ft", in fine, da
Cousl ituicfío Federal:
[tpsolvc approvar •t' mandar cxPcutae o l'Cgnlamento quu
a .-ste :wnmpanlw nssirmado ]leio almirante graduado Alexandi'ÍIIo Faria dn Aloncne, ministro da Marinha, 11ara instruet:iín " :liH'ov,pit:nnento dos reservist.ns nnvaes, at<í que o Con!!L'""'"" N:wimwl dfl 'I'Xecução ao art. (j• da lei n. 1.800, de
í dl' janeü·o tlo t!JOS.
lti 0 d~: .T:mpiro, <i rk ,l'l,Pml•ro de i!HG, 95° da Indep-cud\'lltia e :28" da Hcpublica.
'VENCESLAU BRAZ P. GOMES •

.Alexandrino Faria de Alencar.
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Regulamento provisorio para instrucção e aproveitamento dos
reservistas navaes, a que se refere o decreto n. 1.2.1.88;
desta data.
CAPITULO I
DA RESERVA NAVAL

.\rt. l." K ftu~ultada ao ·pessoal da marinha mereaulc
Nacional e so~ios dos clubs filiados á Federacã0 Brazileira
das Sociedades do Remo, cujas directorias 0 requer'erem, sua
inscripção na reserva naval desde que preencham as formalidades exaradas no presente regulamento.
Art. 2." Ficarflo para este fim subordinados ao Estado
!\lai.or da Armadtl, que cuidará de seu rcoenseamento c organização para serem immediatamentc aproveitados, em :easo
de mobilização. como auxiliares da Marinha de Guerra.
depois d.c recc~crem instrucção especial, de accôrdo com as
fnncçücs que tiverem de desempenhar a bordo, além da indispcnsavel para n serviço naval de terra..
Art. 3." Os procedeutes da marinha mercante serão rosm·vistas de primeira categoria, e de segunda ~s pçrtonceuLcs
ús sociedades do remo.

CAPITULO li
DA INSCRIPÇ.~O DOS RESERVIS'r.\S DE PRIMEIRA CATEGOHIA

~\.rt.. .1." f'r:mp1·e que os navios cheguem de viag-em á
Capit.al da Republica, os •~ommandantcs dentro de 2ft horas
rwt.ifiearão o Estado :\laiOJ' da Armada elo numero de dias IJUO
os re:;w•et.ivos navios permatwcerão no vorto, c lhe aprcs!mlarão uma lista contendo nome, f'iliação, idade, naturalidade,
('Stado, emprego c signacs <:aracteristicos de cada candidato á
inseripção, afilll rle .<:rr pela secção propria organiza<la a csr·t·ipluração r:mHJWknte.
Art. 5." Em dia préviUl!l1ente determinado serão os prcf.<>mientrs suhmcttido8 a inspoccão de saude, e. julgados
aptos, serão inscriplu:.; e apresentados ao Estado Maior da
Armada para iniciar as lições da Escola de Recrutas nos logar.cs e hor~s mais convenientes.

CAPITULO IH
D.\ INSCI11PI)ÁO DOS HESERVIS1'AS f)g SEGUNDA CATEfWitlA

.:\1'1.. ti." l<:m

.imJ•~ii·o

de 1'a1la anuo as sor:ie1iades do remo

t•nf l'~:garão a 0 prc;;idr>nte da Federação a relação dos seus
:-;or~ios. l~t·azileiros, rio idade de 16 annos
pelo menos, que

qn izprem iusm'CV{'I'-se pnra obtenção da •eac\erneta de reservista navnl, dl.'sdc qne na data da inscripção não tenham a
idade do 20 annos.
Paragrapho uni co. Quando, porém, os que contarem 20
annos de idade não forem sorteados para o Mrviço do Exercito,
poderão ser contemplados na inseripçli.o.
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Ad. 7." Examinadas c per~citarwmLn verificadas as referidm; listas pelo presidente da Federaçiio, entregará este.
af.t' ao dia 15 de ja~iro de cada armo, ao colhefe do Estado
MaiM· da Armada, por intermedio de seu director, a relação,
por associação, de todos os• candidatos á inscripção, com os
precisos esC'Iar.ecimentM, de modo que a secção respectiva do
mesmo estado maior possa manter a eseripturação necessaria
com o nome, filiação, idade, naturalidade, estadô, profissão -e
signaes característicos de cada candidato.
Art. 8." IN:o dia ddel"minado serão os pretendent•es submettidos a inspecção dé snud~. e, uma wz julgados aptos para
0 serviço naval, serão insrripfns.
Art. O." Em 1 de março de cada anuo os inscriptos se
uvre~«mtm·ão ao Estado Maier da Armada, acompanhados do
diredor presidente da fedPração e respectivo instruciftJtr, sendo iniciadas, no domingo immediato, as lições da Escola de
Recrutas, nas sédes das sociedades do remo.
CAPITULO IV
DOS INSCHIP'l"Os

E~1

GF:BAI,

Art. 10. Os inscript.os assisl.irfí.o a eonferencias sobre os
diffcrPntcs assumptos r•Piativos aof1 t•onlwcimlmtof1 geraes indistwnsaveis ao serYi!:o da Marinha de Guerra, sendo no
C.()ri'rr do mez dr abril para os de SPg1mda .categoria, •ü em
ép.oeas pt·évianiente dcf.c>rminadas para os de primeira.
Art. 11. Os recrutas farão exercieios geraes no Arsenal
de Marinha, ou nas sédes dos clubs, podendo os promptos oomar parte nas paradas das forças de mar que se realizarem
isoladamente ou com todas as forças da guarnição do Rio de
Janeiro.
Art. 12. Na época determinada pelo Governo os inscriptus
embarcarão nos navios da esquad!·a e tomarão parte nôs exercícios e manobras.
• Art. 13. 0& inseriptos, até prestarem exame, terão um
cartão ruhl"ieadô p.clo chefe do Estado Maior e assignado pelo
directot· respectivo, c o qual lhes dará provisoriamente as
vantagens df~ reservista naval. Neste ··~aso deve ter bem claro
em algarismos e em lettras bem grandes• por extenso- o anno
em que vigora.
CAPITULO V
D.\ INSTRUCÇÃO

Art. 11. A instrucção será militar e do tiro, technica
naval, especialista e nautica.
Art. 15. A insf.me~:ão mililnr e a do tiro, para ó que o
Batalhfío Naval lhes p1·estadi todo o auxilio neccssario, serão
dirigida·s p(•lo instruetor res•pcetivo, subordinado á orientação
quo o .Estado Maior da Armada der ao resp.cctivo director.
§ 1." O ensino militar constará de:
a) inst.rucção individual sem arma;
b) instrucção individual com arma;
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mstrucção por esquadra;
instl'uet~ão de combate das esquadras;
e) instrueÇão das companhias (ordem unida e dispersa);
f) esgrima de baioneta;
q: marcha, l' marcha de continencia;
h) deveres militares.
§ 2.• A inslrucçfio do I ir o, cujos exercícios se farãu nas
linhas do Governo, con:-;tará de:
a) curso do til·o (fuzil Mauser);
b) instrucção pratica do atirador.
Art. 16. A instruer:ão technica dev.erá ministrar todos os
conhecimentos geraes indispensaveis ao bom desempenho do
serviço na marinha t\1~ guerra, e será dada por meio de confprcneias feitas por officiaes da Armada designados pelo chefe
d., Estado 1\Jnior. rm lingnngem que possoa ser facilmente ~om
JHThcndida por leigos o sollt·c os seguintos assumptos:
a) navio pm geral e sua classificação;
b) meios dP eommunicação, governo e apparclhos de na·vegação;
c) machinns;
d) artilhnria;
e) armas submarinas;
f) regra~ dfJ cPrimon ia! marítimo.
l'at·agraphn unieo. Cnda assumpto constituirá no maxhno
<·inco eonfet'f'Ht·ia:-;, qut• sf' I'enlizarão na s<\de da !Tedera(;ão do
llf'lno para ns I'USUI'\"Ístas de segunda caleg-êil"in e em loeal
pi·,~viamt•niP út·,.;i~nado pai"a ~~~ de primeira.
At·t. n. Alt"•m dos cm·sos acima mencionndos os inscriptos
púdei"ão appliear-se a dl'lerminada especialidadP do serviço
a bordo, afim d" ·••xei'eL'I'em, eomo reservü;tas, as funcções de
nrtilheiros, torpndistns. mineiro&. telegraphistas, ete.
l'nragrapho uni co. Para este fim os r-eservistas poderão
ft'cquentar as aulns " exereicios das escolas profissionaes, mediante permissão do ministro da Marinha.·
Art. 18. A instruccão nautica será ministrada pela propria marinha mercantP e sociedades do remo, que adoptarão
a technologia offieinl da marinha de guerra, c comprehendcrá:
a) uatnçãu ,. sf)ef'orros aos afogados;
b) remo;
c) gymnas lica o hygienc pessoal.
At't. J!1. Os t•eservistas• de primeira categoria que pelas
suas runr~(:ões ou tilulos officiaes já tive-rem parte da instrueç.ão mencionada neste capitulo fiem·ão desobrigados de compat·c-eet' ús liçõL~s cot'J'espondentes.
Art. 20. Os cxcrcieios dos officiaes c tripulantes da marinha mcrennle, na phase de instf'ucção preparatoria, serãn
fe-ito~ separadamente.
r:)

d)

CAPITULO VI
DOS EXAMES

"\rL. ~I . J·~m novembro de eada anno os inscripLos de segunda ert!Pg'fll'in, " em l-pneus previamente determinadas os
de primeira, serão .ó"ubmettidos a exame perante uma mesa
composta do dircctor e instructor res<peetivos, de um official da
Poder Execui!YO- l<JIÓ- V oi. I!I.
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Armada, de um representante dl> Estado Maior ·e do um delegado da marinha. mm·.~ante ou da Federação do Remo, conforme tratar-se de reservistas de primeira ou segunda categoria.
Arl. 22. Do rcsultadl'l do exame ser(t lavrada uma acta
em livro proprio, da qual serão tiradas duas cópias, uma
para o ministro c nutra para o delegado da marinha mercante
l'lu da Federação do Remo, sendo o livro em seguida recolhido
ao Estado Maior.
§ L" O resultado do exame será publicado em ordem do
dia da Armada.
§ 2. Todo l> eamlidatn approvado receberá uma caderneta
de reservista naval.
§ 3. Esta caderneta será Jornecida gratuitamente e terá
() JIIOdPlo que fôl' auoptado pelo l\linislet·io da Marinha.
Art. 23. O candidato reprovado pudcrá inscrever-se no
anno ~eguinte, •·. ;,;i f•\r novatnetÜI\ t·cprovado, ser[t eliminado
da im;cripção.
l'aragl'aplto uu ieo. ~i u rt'pt·ovado pela pl'imeim vez fôr
de ,.;(•guuda eategoria e eontat· '.'0 annos de idade, uilo poderá
iu~crm:er-s1! novamente.
0

0

CAPITULO VII
DAS GRADUAÇÕES

Ar L 2 't. Os resPrvistas• se dividirão em tres classes,
sendo:
a) de 3" elasse todos que tenham sidl'l approvados nos
exames;
b) de 2" elasse todos de 3" classe que tenham feito uma
viagem de manobras;
c) dn 1" clas>'P todos o,.; dP :?" •Iu•~ tenham obtido appt·oYa•:iín l'lll mna 1\~•·ola lll'ofissinnal.
Art. 25. Os rcs-ervis•tas, depois de appro·vados, poderão
eontinuar a instrucção militar no!'! annos subsequentes e fazer
novas viagens de manobras, desde que haja vaga para isso.
Pnrngrapho unieo. Trrão s1•mpre pl'eferencia nas manol)l'a~ aqnPlles que ainda niio as tenham feito.
AI' L. :!6. Além destas classes haverá a de officiaes, com!Josta não só dos r.eservistas• que exercerem na marinha morcanto func~:ões tk nauliea c maehinal', cõmo de todos aquelles
qtw forem approvados nos exames lcgaes para o exercício do
taes funeções.
Art. 27. Esses offieiaes l'·eservistas terão as graduações
militares que forem determinadas em lei.
CAPITULO VIII
DO PESSOAL

Art. 28. O pessoal que se destina á direcção e instruccão
dos reservistas compor-se-h a de:
Um director para cada categoria, nomeados p.elo ministro;
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Um instrncLor }mra eada categoria, tambem nomeados
pelo ministro;
Auxiliares do instructor;
Sub-inslrucLores;
Officiaes conferencistas.
§ 1." Pela amovibilidadc constante dos rese·rvistas de primeim categoria, o Estado Maior oorá auxiliado por um delegado da marinha mPrcante.
§ 2.• U instructot· de cada categoria de reservistas será o
principal l'CSf10nsavC'l pula instrucção militar e do tiro.
§ 3." Os auxiliarPs do instructor, designados pelo Estado
Maior, c Ml'iciaeR subalternos da Armada, serão os auxili~res
dircctos dú instructor, de quem receberão as respectivas
ordens c a orientação geral.
§ 4." Os t'Onferencistas designados tambmn pelo Estado
.Maior serão os encarregados das conferencias sobre Os assumptos navaes c dt•verão submetler sempre o respectivo programma ao visto do Estado Maior, por intermedio do director
respectivo.
§ 5." Us ~ub-inslrucLores serão sargentos dos corpos de
Marinha requisitados pelo direetor respectivo de accôrdo com
seus eommandanles. eompetindo-lhcs auxiliar a instruccão
miliíal' e do tiro.
§ G." Todos us i11sírucíores estão subordinados aos diredor·es respetcivos, a quem compete a fiscalização da instruccão.
Art. 29. Todas .as designações do artigo anterior serão
lançadas nos asseníamPnlos dos designados e constituirão merecimento.
CAPITULO IX
DOS

UNIFORMES

Ar L. 30. O uniforme dos reservistas de primeira c1í.f,egoria será rugulado pr:lo modelo do L!Oyd Brazileiro, com ·'1.
differcnça ap81WS, no dos officiaes quanto aos emblemas das
emprezas de IWv•·.gação, c no dos tripulantes quanto á fita do
ehapéo, que terá o nome da ern:preza prl€cedido das lettras ll.
N., designativas de reserva naval.
Art. 31. O uniforme dos reservistas de segunda caLegoria
será o constante dos moddos juntos.
CA'PI'l'ULO X
DAS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS

Art. 32. O reservista é obrigado:
f•, a apresentar-se no lOcal desig)nado pelo Estado Maior
da Arrna•da em 1·aso rJP- mobilização, attendendo promptamente
ao chamado;
2•, a communieat· por esc·.ripto. em caso· de mudança, o
seu novo domicilio.
Art. 33. O reservista ou inscripto, desde que esteja fardado, deve aos superiores hierarchicos, uniformizados, as continencias e signaes de respeito consignados nas tabellas ~em
:vigor.
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Art.. M .- Eni caso de guerra ? resery!stà ficai·á o:OrigadO
ao se1·viç-o naval e sujeito aos cod1gos nnhtares •.
A1·t. 35. Os reservistas e inscriptos, quando a bordo dos
mwioR dn. nRqundra, em ~('mp.o de pa1., ficam, c~mo os assemelhados, sujeitos ás disposições d'os mesmos cOdJg>Os.
Art. 36. A bordo dos navios da esquadl'a ou em estabelecimwmtos uavacs, em tempo de pa?., dev~)rão un~ ~ outros:
.
1. Concorrer na escala para o :-;erviçn de v1gaas, t~r~to d~
urno como nocLurno. sendo preferidos os postos de vigilancm
externa.
11. Formar uma secção á parL.c em occasião de Jormatmras
c montar guarda, quando neecs~arw.
.
UI. Occupar os postos designados nas tabcllas, cm famas
gcraes, c fazer todo o servi~o~ d'e artilharia e torped?s: --·-.
IV. F·ormar uma guarmçao de escalei·, em excrciciO geral,
ou oeeUIJar os postos que lhes fOrem designa,dos nos mesmos
escah.•rcs.
V. Cuidar da eonservar:ão do material a seu cargo.
VI. Entrar em divisão gera•! dl) sel'viço conforme a determinação do commandante.
VII. Constituir um rancho á varle do de marinheiros
servindo de rancheiro um reservista.
VII. Alojar em maca em Jogar ·designado pelo commandante.
IX. Ter local conveniente para guardar as macas c maletas com uniformes.
X. Ser municiado pelo paiól como praça de caldeira.
XI. Usar o uniforme em E·erviç.o.
XII. Sendo officiaes. auxiliar os officiaes de bó'rdu, tendo
alojamento e rancho semeHwntes aos destes.
AI'(. 37. o~. I'CSCI'VisLas c. inseriplos não soffrerão embaJ'<l(JOS na p,:;enliHI de domicilio. no cxcreieio rle suas funecões.
uem em ~uacsqucr outl'os actos civis c politicos •
.Paragmphú unieo. Scr-IllC.~dw. porém. vedada a sabida
para o estrangeiro quando houverem sido chamados ao serviço
ou em r.aso de guerra imminente ou commocão intestina, salvo
si segniJ·mn na gmH·niçii.o de. navio rncl'('antn nachinal.
n1·t. :nL gm tl•mpo de paz sPrfín (':\('.iuidos do sei·vü·.o ús
re:>ervista,. maiores de <i2 annos.
Art. 3\l. Os reservistas de qualquer elasse terão prefcren.
cia, em igualdade de eondições, sobre os demais concorrentes
a empregos no Ministerhi da Marinha.
Art.. <i O. o,. re~.;crvist.as navacs set·fio exclui dos do alistatJlfmto e sorteio militar vara o Exercito, de aceilt'do com o
~n·t. 6" da _lei n. 1. 860, de ~ de. janeiro de 1908, devendo para
mto malnc,ular-se nas cap1tamas dos portos •
• • A1·1 ..\J. F:mquant.ô froquent.arnm as :mias P fi1.er·em exercwws, os rese.rvü:·tas e inscriptos terão assistencia gratuita.
dPsdn qun se apresentem no uo<.to medico do AI·sena) nas horas
J·egulamentures.
. :\r'l.. L~. T~ldos os papl•is rdl't'PnlPs :í inscripr;ão 0 ~>el'.
V ll:o;-: dn~ I'I'Sl'I'Vlsl.as ll'l'fio :t rl'il:iío da l'fll'l'l'':•p01HI!'ne Í:t ofl'íeial.
A r·t. ·~3. Hcmpre que su aehat·mn a sl.'rviço, as autol'idadPg navaes prop(iJ'cionarão aos inscriptos e rcservistaE· de segunda categorin os meio!'l de locomoção, como o fazem ás pra.
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ça~ da Armada. sendo a Jücomoção dos de primeira categoria
feita pelas proprias companhiaE• de navegação ou armadores.
Art. 41. Poderão os reservistas tomar parte nos concursos
crt'ado,.; pam militaJ·es na Ammda, mediante permissão tio mini,;tm da Marinha.

.C:APITULO XI
DJSPOSIÇÕER GER,\ES

Art. -i!J. Os reservistas chamados :ís manobra::; não prrderão os seus empregos.
Art. 4.6. Sempre que o Estado l\Iaior da Armada resolver
aHeração dàs hora~· dtls exercícios. ou que. estes seJam demorados ou em conjuntú, notificai-o-ba ao delegado da marinha
mercante para conhecimento da~. emprezas de navegação.
Ar·t.. 4.7. o~ reRervisLns de pT'imrira categoria. logo que
se.iam julgados p1·ompf o,; pnm o SI'T'vir;o, fical'ão rlispr•nRndos
<W~. exercieios pareines, ohrigndos, porr~rn. aos exeJ'cieios geraes e mobilização.
Art. 48. O ministro da Mnrinha dará instrucções para
PXCl'cicios a bordo dos navios dn reserva naval.
Art. 19. Os cornmandantrs dos ditos navhíR serão obrignclos a s-e apresentar no dia da chPgnda e na veRper·a rln par_
tida ao Estado l\Iaior da A1·mada, no Rio dP .Tanf'it·o, f' ao;;
enpitães elos portos nos Estados da Hepublica.
Art. 50. As datas fixadas nô pl'esente regulamento para
insr.rip(~ão. exame e admis,ão d0 reservistns deixam cl0 vigornr
no corrente anno.
Art. lJ t . .()::; eand.irlatos :í inscJ'ipçiio na rc;;;r.rva na.Yal
rf'sidf'ntrs nos Estados da Repuhldea se apresrntarão aOR
respectivos <~apitãr.s
portos. que se> e>ntenderão a rPsrwito
eom o Estado i\J'aior da Armada para sua direeçã'' " .instrucção.
·
Pargrapho unico. A direcção e Instrucçã.o dos mesmos
reserYJsfm; se>ri'ío !"f>mprP f'Onfihdns aos nffir•.iae~ e inff'riorcs
commissionadús nas eapllauins ,. escola" de aprendizes marinheiros.
·
Art. 52. Ficam extensivas :í So0iedade Tirú Naval. f'Sfaboleeida · na Capit.a.J tln Hf>puhlira, a;;; di'SpORÍ·çÕes rf>lativa;;;
:í.,:; flllf' il'il'ndes do remo.
'
§ 1. • Os sncim; do Tiro Naval fJilP. forom admi'ttirl'o;;; r·omo
rf>scrvistaR sorão elassifif'ndos na sng-unda f'atcgoria e •u·sar·fío
o uniforme dP. que trata o art. 31.
§ 2. • Terão igualmente um director " instruct.ores cspc·riaf>s nomparJoc; na frír·rnn <I0R!P. rf>.gHlnmontn, n serão ohr·igadns {t inc;tr·ucr;ão nmrti1'n f'In lor·nl pl·,\vinmf'nl.n l!dPJ'IIlillarlo
Jwln Rstadr, Maior.
Art. 53. Hevog-nm-se n~ dispo~içõe>s f>m contrario.
Rio de Janeiro, G d0 sel.omhro de 1!H õ. - Alr?.r.nnd1•inn
Foria de l1lronr:al'.

c!r

DECTIETO N. 1:> .18!)- :\inda niin fni publicado.
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DECRETO N.

L~

.1 (}O

-

DE (j DE SE1'EMDRO DE

191(i

Approvl> ns resoluçiies tomadas pela sociedade <le peculios Snnatorium na
assembll-a extraorllinaria realizada a 1 :~ <lo maio do corrente anuo, cmn
oxclusfid <la 11nrto referente ú f'rrn~fio de uma SC('~iio hanf'nria

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
attcmdendo ao que requereu a so1:iedade anonyma de pcculios
Sanatorium, com sódn nm L'o(;o~ de Caldas, Estado de :Vlinas
Ucrn·es approva as resoluções tomadas na assembléa geral
.r·xt ram~dinaria da mesma sociedadP, realizada a 13 rle maio
do corrente anno, eorn Pxclusão da pa1te rPferentP ú ereaçfio
ll•J uma secção bancar·ia; devendo ser archivada nas repartições competentes :t acta da assembl!!a. em que for lido o c'rJJ:lweimento do rJepO;;ito relrttivo ao augmento do capital, e't!m
a lista dos subscriptores.
Hio de .Taneiro, 6 de sctombt·'o' de 1916, 95° da Indeprndeucia c 28" da Republica.
\VEN'CESLAU

BRAZ p.

GOMES,

João Pandid CalOgeras •.

DECRETO N. 12. 1!H Contf'llP n11tori7.nr:fío

Íl

DE (i DE SETEMBRO DE

HJ16

Rivf•r P1nte CommPrcial Cotn]Hl·ll~' Jnr.. 1m r a funf>rionnl"
1\lJ Re11Hhlica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .cto..Brnzll,
attcndcndo ao que requereu a River Plate Commcreiai Company rnc., sõcicclndc anonyma, com s!Sde em Nova York, Estado~ Unidos dn Ameril'n, c 1kvi!lamente rc•prPSl'TÜnda, llrcretn:
Artigo unico. E' concedida autorimção ú Rivcr PlfLte
Cíommcrcial C!oimpany ]nc., para Juncc.~mmr na Rep~Il~ea,
com os estatutos que avresentou, mediante as clausulas que
a nstP ac·ompanlmm, asf'ignadas pelo ministro de Estado do;;
Negocias da Agricutt.m·a, Indust~~a 1c ,Commer('j~o, fkando,
porém, a mesma compnnhia ()brigada a l'lllnpl'ir :lf\ fornmlidadrs exigidas pcJ.a lrgis\ação em vigor.
Rio dt> Janeiro, 6 de srV,mhro dP Hllfi, ~5" da Tndrprndencia c 28" da Republica.
WENCERJ,ATJ

BnA:r. P. GoMES.

Jnsr: llu{íon Rr?scrra Cavalcanti.
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Clusulas que acompanham o d.ecreto n. !2.-i!U., desta data
I

A River Plate Commercial Company Inc. é obrigada a ter
um rep1·esentante geral no Brazil c"om plenos e illimitados podc!'Cs para ti·atar e- definitivamente resolver as questões que
se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares,
porlo'nrlo spr demandado e receber citação inicial pela eompanhia.
li

Todos os netos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdieção de seus tribunaes judiciarios ·ou administrativos, sem
que, em lempo algum, possoa a referida companhia reclamar
qualquer excepçií.o fundada em seus estatutos cujas disposições
uão poderão servir de base para qualquer reclamação eonc·rJ·nente á cxecw:.ão das obras ou serviços a que ellcs se l'f'fcJ·em.
III

Fica dependente de autorização do Governo quoalquer ai •.
tcração que a rompanhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha C'assada a autorização para funcciouar na
Republica, si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo
elo principio de achar-se oa companhia sujeita ás diRposições
de direito qnr regem ns sociedades anonymas.

v
A infracr:ão de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja .commiirada pena especial, será punida com a multa de
urn conto de rr>is (1:000$) a cinco contos de réis (5:000$)
c no caso dP L'Pinr.idPncia com a cassação da autorização rlonePtlida JWlo dt>r1·P!n P!ll vit·ludt> do ,qual baixam as prcqcntPs
dansnlas.
Hio de Janeiro, 6 de setembro de 1916. - José Ru(ino
Rl'sm·1·a Cavalr:nufi.

DECRETO N.
Con~pdp

1 '2.

1!l:!- ng 6 DE SE'l'EMBRO DE 191'6

autoriz:u-:fio a. ThP. Sout.hf"rn Brazil Eletric Company, Lim\tcd, parA.
(•ontinuar fl fnnc<>ionar na RP.puhlica

O PreRiclcnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendcndo ao quP requereu The Southern Brazil Elcctric
Company, Limitecl, autorizada a funccionar na Republica

,\CTOR

nn POOER EX Er!ll'l'IYO

pelos decretos ns. 10.33\, de,?!) de outubro de 1913, c :H.• IOH;
ún :22 de julho 'í].p I \Jl \, e devidamente representada..deereta:
A digo unico. E' eotH'r>clida autoriza-:iio a Tlw Southern
Brazil Electric Company, Lünited, pam continuar a Juneeiouat· na Hcpubliea ~~om as altPt'açõcs fPitas em seus estatuto!';,
soh as mesmas elauf;u\a~ que aeompanharam o eitado decl'rto,
n. 10. Sil í, i'icaudo, pol't'·m, a mesma companhia obrigada a
~~umrn·il· a~ fonnalidadc~ Pxigida~ pela lrgislação Pm vigor.
Hio dP Janeiro, ti de ~PIPmhro .dP 1!) Lli, \)3 da Indcpen·
dnncia ü :!W da HPpubliea.
\VENCFRL.\U Btl.\Z

p.

GO.i\JER.

Jos(J llu{ino Besel'ra Cava_lcanti'.

DECfiETü !\'. t:!.Hl3-DF. G DE SETEMBRO DE 191G

nrt

)'f'gll1:lllH'llfO

lHil':l

:1

PXf'{'U~fíO dn lC'i ll. :~.139, dP :! clr
sohrC' o nli!'drtnH'nto f'lf'itoTnl

:l.~osto

clP

lfllG,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de
II.Ccôrdo com o art. 48, n. f, da Constituição Federal, e na eonformidade da lei n. 3.:139, de 2 de agosto proximo findo, resolve que,
p&ra o alistamento eleitoral, se observe o regulamento que a este
acompanha, assignado pelo ministro de Estado da Justiça c Negocias
Interiores.
Hio de Janeiro, 6 de setembro de l9i6, 95° da Independrmcia e
28• da Bepublica.
WENCESLAU BRAZ

P. Gmms.

Carlos !lft;.-âmiliano Pe1·cira dos S~os.

Regulamento a que se refere o decreto n. 12.193, desta data,
para o alistamento de eleitores
CAPITULO I
DOS ELEITORES

Art. L • Nas eleições fcderacs e nas locac~ do Distrieto Federal e
do Territorio do Acre terão voto súmcntc os 0,\eitores alist:tdo:> na
conformidade deste regulamento.
Art. 2.• Podem alistar-se ()ln'lot'P< o,; (~idadãos hrn7.ildros, maiores de 2f annos, exceptuado..;:
f•, os analphabetos;
2•, os mendigos;

.\f:TO~
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3°, as praças de pret, não comprehendidos os alumnos das escolas
militares de ensino superior ;
4°, os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações
ou communidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediencia, regra ou estatuto que importe renuncia da liberdade individual.
§ i. 0 São considerados cidadãos brazileiros:
a) os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeii·o, não residindo este a serviço de sua nação; .
b) os filhos de pao bt·azileiro o os illegitimos de mãe braúleira,
nascidos em paiz esti·angeiro, si estabelecerem domicilio na Hepublica;
c) os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao serviço
da Republica, embora nella não venham domiciliar-se ;
d) os estrangeiros que, achando-se no Brazil a f5 de novembro de
f889, não tiverem declarado, até 24 do agosto de 1.891., o animo do
conservar a nacionalidade de origem;
e) os estrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil e forom
casados com bt'a7.ileims ou tiverem filhos brazileil'Os, comtanto que
residam no Bl'azil, salvo si manifestarem a intenção de não mudar de
nacionalidade;
f) os estl'angoiros por outro modo natlll'alizados (decreto n. 6.948,
de Ht de maio de !908).
g 2. 0 Os direitos do cirlaclão brazilciro só se suspendem ou perdem
nos 8eguintes casos :
!.", suspendem-se:
a) por incapacidade physica ou moral;
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus efl(·ito~..
2", perdem-se:
a) por naturalização em paiz estrangeiro;
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro,
sem licença do Poder Executivo Federal.
§ 3. • Perdem todos os direitos politicos :
. . os brazileiros que allegarem motivo de cren«a religiosa, com o
fim d!'se isenbrem de qualquer onus que as leis da Hepublic:t imponham, porventura, aos cidadãos;
b) os brazileiros que acceitarem condecoração ou titulo nohiliarchico estrangeiro.
§ 4. o Readquire os direitos de cidadão brazileiro o natut·al desnaturalizado que obtiver sua reintegração na confo!'mi1l:tde do 1lecreto
legi~lativo n. 569, de 7 de junho de fR99.
CAPITULO li
DO ALISTAMENTO

Art. 3." O cidadão pürie requerer, em qualquor dia util do anno
a s!la in?lusão na l~;;ta. de eleitore;, nos E~tado~, no .munieipi? de su~
re:~tdencta, e, 110 Dl'tt•tcto Federal, na respccttv:t en·cum;Jcrtpção do
alistamento.
§ t. o Não terão direito de voto na eleição os que se hou verem
alistado denteo dos 30 dias a ella antcl'ior!1s, ficando suspensa :t oxpedição dos t•cspoctivos titulos.
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§ 2. o A disposição do § i o é applicavel ás eleições estaduaes,
quando ellas se realizat·em com os eleitores alistados na conformidade
deste regulamento.
Art. 4. 0 O requerimento para alistamento será dirigido:
a) Nos Estados e no Territorio do Acre, ao juiz de direito do município de residencia do alistando, e, onde houver mais de um jui:i de
direito, ao da 1• vara; nos municípios que não forem séde de comarca,
o processo do alistamento correrá perante os juizes preparadores,
onde houver, seja qual fôr a sua denominação na organização judiciaria do Estado, cabendo ao juiz de direito proferir o despacho definitivo de inclusão, ou não inclusão, no alistamento; nos municípios
onde não houver juiz preparadot', corrot·á o processo perante o juiz
de direito da comarca ou perante o juiz preparador que nelles tiver
jurisdicção, não sendo o da séde da comarca;
b) no Districto Federal, ao juiz de direito da circumscripção da
residencia do alistando, ficando, para tal fim, o mesmo districto dividido em seis circumscripçües de alistamento, confiada, cada qn:tl,
a um dos juizes das varas cíveis:
A t• circumscripção servirá para o alistamento dos alistandos residentes na zona da 4• pretoria civel, funccionando o juiz da t• vara;
A 2•, para os alistandos residentes na zona da 3• pretoria civel,
funccionando o juiz da 2• vara ;
A 3•, para os alistandos residentes nas zonas das 1• e 2" pretorias cíveis, servindo o juiz da 3" vara ;
A 4', para os alistandos residente~ .:nas 5• e 6• pretorias cíveis,
fnnccionando o juiz da 4• vara ;
A 5•, para os alistan<io,; residentes na 7• pretoria cível, servindo
o juiz da 5• vara;
A 6a, para os que forem domiciliados na zona da 8• pretoria civol,
servindo o juiz da o• vara.
Paragrapho unico. Os juizes de direito e os juizes preparadores
serão substituídos, em suas faltas e nos seus impedimentos, nos termos
das leis da respectiva organização judiciaria.
Art. 5. 0 O requerimento, para o fim do alistamento, será..illll'!pto, em língua vernacula, pelo proprio alistando, por elle d•do e
assignado, e deverá conter as declarações de idade, naturalidade,
filiação (quando não fôr omittida), cstarlo civil, profissão, município o
Jogar de residencia..
§ 1. o A lettra. e a fit·ma do requerimento deverão ser reconhecidas
como do punho do pL'oprio alistando, por tabellião da séde da comarca ou do termo, ou do Districto Federal, conforme o caso.
§ 2. o Nenhum requerimento poder;\. ser· deferido sem que venha
a(~ornpanhado das seguintes provas:
a) de idade maior de 21 annos, mediante certidão de ba.ptismo
anterior a 1890, certidão do registro civil de nascimentos, certidão
de casamento, rla qual eonste a ida(k rlo nubente, certidão de exercício actual, ou pas,ado, de fnncção electiva ou de cargo publico para
que se exija a maioridade, ou documento do que esta se infira necessariamente, ficando prohibidas as justifica.çües e tencto valor probatorio o titulo de eleitor expedido até o anuo de :l 908;
b) do exercício de industria. ou profissão ou de posse de renda que
assegure a subsistencia, mediante qualquer documento admissivel em
juizo, excepto a,; justificações;
c) de residcncia, por mais de dons mezes, no município, quando
fôr nos Estados, ou na circumscripçftü de alistamento, quar1do se
tratar do llistricto Federal:
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i") por documento comprobatorio da propriedade do predio em
que resida;
2°) por documento comprobatorio jlo pagamento de aluguel de
predio em que habite;
3") por declaração do proprietario, ou de quem pagar o aluguel
do predio, de que o alistando neste habita, gratuitamente, como seu
empregado, ou a titulo de favo:r ou de parentesco;
d) de ter a qualidade de cidadão brazileiro, para os nascidos no
estrangeiro, que não estiverem comprehendidos nos ns. 2" c 3" do
art. 69 da Constituição, feita a prova por documento rlo qual sn verifique alguma das seguintes hypotheses:
1•, que o alistando se achava no Brazil a t5 de novembro de i889
e não fez a declaração a que se refe!'e o n. 4• do citado artigo;
2•, que preenche as condições do respectivo n. 5";
3•, ou que se naturalizou pelos meios legaes.
§ 3. • Todos os documentos deverão tra1.er as firmas reconhecidas
por tabellião, exigindo-se do alistando, nos logares onde houver gabinete de identificação, a respectiva carteira de identificação, a qual,
para esse fim, deverú. ser fornecida gratuitamente, mediante simples
assignatura em nm livro, que servirá de protocollo, e na ordem das
assigna turas.
Art. 6. • O requerimento do alistando, depois de instruido na conformidade do art. !i•, será entregue ao escrivão do juizo competente,
o qual é obrigado a recebei-o em qualquer dia util, das t2 ás 16 horas.
Onde houver mais de um escrivão, servirá o que fôr designado, de
modo definitivo, pelo juiz de d'ireito da comarca, nos Estados, ou pelo
ministro do Interior, no Districto Fecteral, mediante aviso expedido
pela Directoria da Justiça.
§ f.• Entregue o requerimento, o escrivão dará recibo, deste e
dos respectivos documentos, ao requerente, que, por sua vez, declarará., com sna lettra c assignatura, no livro proprio (mod. n. 1), o dia
e a hora em que fez a entrega, repetindo, nessa declaração, a sna.
qualificação, conforme o requerimento.
§ 2. • Em seguida, o escrivão autuará todos os papeis c fará conclu!!Os os autos ao juiz, dentro de 48 horas, certificando nelles a existencil:t da declaração de que trata o paragrapho antecedente, mencionando as duvidas que ella lhe suggira quanto á identidade da lettra
e da qualificação, confrontadas com as do respectivo requerimento,
e declarando si a carteira de identificação apresentada obedeceu á.
ordem estabelecida no § 3" do art. 5°.
Art. 7.• H.ecebidos os autos, o juiz os despachará, mandando, ou
não, incluir o requerente no alistamento de eleitores, e os devolverá.
a cartorio, no prazo maximo de oito dias.
§ 1.• No caso de snr negada a inclusão, o juiz deverá fundamentar a sua decisão.
§ 2. • Em qualquer tempo, sem prejuizo do recurso a que se refere
o art. :14, o cidadão nfw incluido pódc renovar o seu requerimento.
§ 3.• Os processos de qualificação devem ser preparados e julgados na ordem em que forem requeridos ao juiz, incorrendo na multa
de 5008 a t :OOOS quem inft"ingii· este preceito.
Art. 8. • Devolvidos os autos a cartorio, com a decisão mandando
incluir o requerente no alistamento, o escrivão, no prazo de 48 horas
lavrará, no livro proprio (mod. n. 2), um termo, em que declarari
a data da decisão e o nome do alistando, com as especilieac;ões
constantes do requerimento.
· § 1.• Cada termo, que só poderá referir-se a um cidadão, será.
numerado e feito em ordem chronologica das decisões.
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§ 2. 0 Ao mesmo tempo, em outro livro (mod. n. 3), o escrivão
l!tnça1'á o nome do alistando, o município e o Ioga r de sua residencia.
~ :~.o Nas comarcas que se compuzerem de mais de um município,
haverá, para cada qual, os liVl'os rle qne trata este artigo, de modo
que o~ lançamentos sn façam pelo~ municípios de residencia dos eleitore,;.
~ t~.o Nos dias Hi c ultimo de ca,da mez, ou nos subsequentes,
quando aquelle~ caírem em domingo ou forem feriados, o escrivão
affixará, no Jogar do costume, um edital, que será publicado, uma
vez, pela imprensa, ondn fôr possível, eontendo o nome, a idade, a
prolissão e a residencia dos cidadãos incluídos, dos excluídos, e dos
não incluídos no alistamento, no período quinzenal precedente ao
edital.
Art. 9. o O eleitor de um município, nos Estados, ou de uma eircumseripção, no Districto Federal, póde transferir-se, mediantf3 requerimento ao juiz de direito do novo Jogar, communicando este juiz,
ao da antiga rosidencia, a tl'ansforencia do eleitor, afim de Sl)L'
eliminado do respectivo, alistamento. A commuBieação s~1rá !(üta pelo
Correio, em ollicio registrado, dentro ào prazo de cinco dias, eont:tdos da data da transferencia.
§ 1. o Ao requerimento de transl'crencia, cnja lettra c firma serão
reconhecida~ por tabellião do Jogar, devem aeompanh~.e o titulo do
clt)itor n a prova rla nova resideucia, conforme o disposto 110 art. ti•,
~ 2°, lettra c, deste deeretc.
2. 0 No processo de trausfereneia obseevar-sc-á. o disposto nos
arts. 6°, 7° e 8° desto d(~crcto.
§ 3. o O juiz prepaeador requererá o seu alistamento ao juiz do
direito, que será alistado, c.:.,-of!icio, independente das pt·ovas exigidas neste regulamento.
Art. 10. Si o esceivão crear qualquer embaraço ao alistamento,
o prejudicado poderá representar ao respectivo juiz de direito, que
p1·ovidenciará sobre a inclusão. Si o embaraço fôr posto pela autoridade jucliciaria, a reprélsentação será dirigida á, junta de recursos.
§ :! •o Quando o eseeivão sfl rccu~ar a receber o reqmlt'imcnto, o
alistando o apresentará, pessoalmente, ao juiz, depois de testemunhar
aquel!a recusa com a <leelaração, escripta, dtl duas testernuuhás ;
e, no caso de reeth;a do juiz, enviará o requerimento pelo Correio,
acompanhado rla l'l~clarnação, ao pt·c,;Llente da junta de recursos,
para que este odone o ~en andamcnto, insta ut'ULHlo o respectivo
processo, si os respousaveis não provarem, incontinenti, lJlutivos qno
os isentem de culpa.
§ 2. 0 A respectiva escriptlll'ação nos livros de ali-;tamento sr.dt
feita seguidamente, ~mm abl'eviatnras, rc~salv:uvio-sr., no lim de cnrla
assentamcut.o, as emendas, entrelinhas ou qu:t.csqtwt· outras cirenmsl.ancias que possam dat· Ioga r a duvidas.
§ 3. 0 Serão considet·adas inexistentes c sem effeitos jm·ülicos
qnaesquer annotaçõcsou averbações feitas sem preced(JL' despacho ou
rlncisão ela autol'idadc competente, bem como quaesquer emendas on
altm·açõt)~ po~tcwio1·es ao as~en tamento e nfw resalvadas, ficando os
cscrivfw:> infractoees sujeitos a re6ponsabiliãarln CI'iminal ll á mnlta
de l.OO;I a f:OOOS, imposta por aqnella autoridade.
§ t~.o Quando, e1n virtmle do tbcisão da a.utm·ülade competente,
se haja de restaurar ou snppl'ir nm assentamento feito et'l'adamcntc
ou não cxistnute, procoder-sn-i a novo assentamento, csct·ipto em
seguida ao ultimo que houver no livl'o respJctivo ; em ft'LJllt<l ou á.
margctn do primitivo, sorão lançadas notas !'emissiveis, com a necessat•i:t cla1·eza, dn modo quo to!'llmn conhncida a rehtção entt•e o:; dois
as-.;eJt ta meu to.;.
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CAPITULO lii
fiOS RECURSOS

Art. 11. Nas capitacs dos Estados, no Districto Federal e na sMe
do Juizo Federal do Tenitorio do Acre, haverá uma juuta de recursos, composta do juiz federal, como presidente, do seu substituto, e
do procurador geral do Estado.
8 1. 0 No Districto Federal, servirão o juiz federal da 1• vara e o
procurador geral do mesmo districto.
§ 2. 0 No Territorio do Acre, servirá o procurador geral junto ao
Tribunal de Appellação de Senna Madureira.
~ :3. 0 Estas autoridades :;erão substituídas, em suas faltas c nos
seus impediment(l:<, flo nccôrdo com as leis da respectiva orgauiz;u;iío
,indiciaria.
~ 4. o Funccionará como escrivão da. junta de recursos o cscl'ivfLO
do juizo federal, servindo o do 1° officio, quando houver mais de nm.
Art. 12. Para a junta de que trata o artigo anterior haverá recurso, interposto das decisões dos juizes de direito:
a) pelo proprio interessado, ou seu procurador, nos casos de não
inclusão, de exclusão c de não teansfe1•cncia.;
b) pelo representante do minbterio publico federal, estadual, ou
local du Districto Federal ou do Tcrritorio do Acre; ou por qualquer
cidadão nos casos cL} iuelusão e de não exelusão.
§ 1.0 O recurso, que será interposto, a todo tempo e em qualquer
dia util do armo, p8rantc as respectivas autoridades jurii!:iarias
mencionadas no nrt. '\:o, só terá effeito suspensivo no caso de
exclusão.
§ 2. 0 O recurso de exclusão, sob os fundamentos do § 1° e das
lctteas a c c elo § 2° do art. 5° deste decreto, não póde ser rnpetiflo
depois de passado-; seis mczcs da inclusão.
§ 3.0 Cada recurso só poderá referir-se a um individuo.
Art. 13. O jui:1. despachará o requerimento de recurso, logo (!uc
lhe seja apresentado, mandando tornai-o por termo c autuar as
ra:1.ões c os documentos com que fôr instruido.
§ 1. 0 O escrivão fará, no prazo de 48 horas, as diligencias orde·
narlas, c, smn mais formalidades, dentro de trc:; dias, no caso da
Jcttea a do art. 12, envia1:á m autos, pelo Correio, mediante regi:;tro,
ao presirlcnte da junta •le recursos.
§ 2. 0 Na ltypothese da lettra b do aet. 12, o escrivão lavraeá e
atnxará edital, dentl·o do prazo de /•8 horas, intimando ao elnitor o
recurso contra elle interposto, c convidando-o a contestar osso recurso no prazo de iO dias. No caso de poder o escrivão intimar pessoalmente o rccol'l'ido, será dispensado o edital, c o pra:1.o de 10 dias
correrá d;L data da intimação, devendo o intimado lam;ae o scl4
- Scientc - na eertidão do intima(;ão.
§ :J. 0 Dentro do prazo de que trata. o paragrapho antecedente, o
eleitor recorrido poderá, independentemente de despacho, juntar, em
cartorio, aos autos de recurso, as suas razões e os documentos contra.
a. procedencia do recurso.
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§ 1-.• A's partes dará o escrivão recibo, datado c assignado, não
sú das petições e allegações, como tambem dos documentos apresentados eontt·a a procedencia do recurso.
§ !i." Terminado o pra7.o a que se refeee o § 2" deste artigo, c
dentro de tres llias, ~m·ão o~ autos romettidos BOS termos do § 1" do
mesmo artigo.
Art. 1.í. Hecebidos os autos, o presidente da junta os relatara,
oralmente, na primeira sessão, e, si o:> outros juizes estiverem habilitados a julgar, será logo o recurso decidido, salvo a preliminaJ> de
qualquer diligencia. considerada necessaria.
§ 1. 0 Si um dos juizes quizer fazer a revisão dos autos, ou si
ambos assim entenderem conveniente, serão os autos conclusos, a
cada um, pelo prazo de 2·~ horas, findos os quaes o recurso será
julgado na primeira sessão.
§ 2. • A decisão será sempre fundamentada.
§ 3. 0 Das sessões da junta o escrivão lavrará acta, em livro
proprio (mod. n. 4), a qual será assignada pelos resfiectivos membros, nella ·mencionando-se todas as occorL·encias, c, :em resumo,
as decisões proferidas.
§ 4. 0 A junta reunir-se-á, no primeh·o dia util de cada mez, e
fnnccionará oito dias, salvo quando o accumulo de recursos exigir
sessões extraordinat'ias, que serão convocadas pelo presidente.
Art. 1.5. Lançada a decisão, que será assignada por todos os
membros da junta, mandará o presidente que os autos sejam devolvidos ao escrivão do juizo a quo, pelo Correio e sob registro.
Paragrapho uni co. Es~a devolução será feita pelo escrivão, no
prazo de tres dias.
Art. :!6. O escrivão do juizo a quo fará, immediatamentc, conclusos os autos, para que o juiz mande cumprir a decisão, por de<>pacho, que será proferido dentro de 21, horas.
§ 1.0 Si a decisão fór de exelusão, ao lado do termo de alistamonto o da lista dos eleitores a que se refere o art. s• rleste decreto,
fará o escrivão a annotaçrw necessaria, mencionando a data da
decisão.
§ 2. o Si a decbão fór de inclusão, origiuaria ou por motivo de
transferencia, procederá o escrivão conforme o prescripto no art. s•.
§ 3. o Em ambas as hypotheses dos paragraphos antecedentes, as
decisões constarão do edital de que trata o § 4° do citado art. s•.

CAPITULO lV
DAS EXCLUSÕES

Art. i 7. Salvo o caso do recurso em que so provo quo o cidadão ali~tado não preencheu os requisito.~ do art. 5° c seus paragrapho,.;, a exclusão cto alistamento, pelo respectivo juiz de direito,
só poderá ellectuar-se :
i", mediante requerimento do proprio eleitor, em caso de mudança. de residencia ;
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2•, media,.'.) requerimento do representante do Ministerio Publico ou rle qualquer cirl.adão .
a) á vista de certidão de obito, extt•a.ida . do. livro de rogistro
civil, ou prova que a supra, nos termos das lms VIgentes ;
.
b) á vista de cer·tidão de sm~tença ou. d~ docum?r!to authcnttco
que prove a. perda ou suspensao dos arre1tos poht~cos,_ nos casos
previstos no art. 7f da. Constituição e no decreto legtslativo n. 56!!,
rle 7 rle junho de !89\J.
Art. !8. Healizada. a. exclusão, serão feitas as uecessarias declarações nos liVL'os de alistamento de que trata o art. s• e no edital a.
quo se refere o § 4,• do mesmo artigo.
Art. :1. 9. O processo da. exclusão e os prazos do respectivo andamento são os constantes dos arts. o•, 7" e s• deste decreto.
CAPITULO V
IJOS TITULOS DE ELEITORES

Art. 20. Salvo o disposto no § i" do art. 3° deste decreto, ao
eleitor, urna vez alistado, será entregue, immediatamente, ou logo que
o reclame, um titulo declaratorio do seu direito de voto, conforme o
modelo annexo a este decreto.
No caso previsto em o citado § :1.• do art. 3", a entrega do titulo
far-se-á. desde o dia seguinte ao da eleição, e logo que o eleitor o
reclame.
Art. 2i. O titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará. e
fará assignar, na sua presença, pelo eleitor, que tambem assignará. o
recibo constante do livro de talões de onde houver sido extrahido o
titulo.
§ 1. o No mesmo acto, o eleitor assignará o seu nome, com a. declaração do numero de ordem do seu alistamento, no livro proprio
(mod. n. 5), referente ao municipio de sua residencia, ou da respectiva circumscripção do alistamento no Districto Federal. Este livro
~erá remettido, no fim de cada anno, á Directoria do Interior da Secretaria de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
§ 2. Recebendo o titulo, o eleitor o apresentará ao juiz de direito, que o assignará immediatamente.
Art. 22. Na falta de livros de talões de títulos, expedir-se-ão
titulos provisorios, com declaração expressa dessa qualidade, os quae~
só poderão servir em urna eleição, ficando retidos pelas respectivas
mesas eleitoraes. .
§ 1. o Do titulo devem constar o seu numero de ordem, o numero
de ordem no alistamento, o nome, a idade, a filiação (quando declarada), o estado civil, a naturalidade, a profissão, o municipio da
residencia do eleitor, nos Estados, ou a circumscripção, no Districto
Federal.
§ 2. o Os talões correspondentes aos títulos terão a mesma numeração daquelles, serão rubricados pelo juiz, conterão o nome e o
numero de ordem do eleito,·, e serão pt>r este assignados.
Art. 23. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrega do
titulo ou o juiz recusar ou demorar a sua assignatura, haverá recurso
para a respectiva junta, que, ouvindo-os, no prazo que fôr marcado,
decidirá da reclamação, e, verificada a sua procedencia, decretará.
0
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a t•espoll~abilidade, impor(~ a multa de toOS a i :000$, c ordenará a
immediat<L entrega elo titulo ou a sua assignatura.
Art. ::H. A Pllf.t'P~a. dos títulos r. a ~na a~~igu:tlura far-sc-ão, em
todo,; os dias utci.s, das 12 ús iti horas.
Art. 2:;. No caso de perda on cxtntvio do titulo, expedir-se-á
outro, com a dcclaraç.ão de ser nova via, fazendo-se a ncccssaria
averbação nos respeclivos talões, <Juce do antigo, quer do 11ovo titulo.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GEHAES

Ar L 2il. No Tm·t·itorio do Acre o no;; diver,;os Esta< lu:<, a~ Dnlegacias Fiscaes, IH) <lo Hio de .Janeiro, a Colloct.ori:t de Heudas Fcdcracs
de Nicl.ltcrny, c, no Distl'icto Fcdeml, a Secretal'ia. da Justiça o Ncgocins
Jnf.oriol'cs, fornccel'ão os livros para. o alistamento c os talões de titulo;;
de eleitores, sempre qnc forem requisitados e de accôrdo com os respectivos modülos, annexos a este decreto. No Districto Federal, os
modelos terão as modificações conveniente~.
§ 1. o Aos respectivos jnizc,.; compete rcquisit.ar, com a ncccs~aria
antcccdencia, não sú os liVl'OS e lalflcs de titnlns, como tamhcm os
ohjcctos de expediente ncccssarios ao alistamento.
~ :l. 0 Os livro~ c mais uhjccto' de que trata o§ J0 SC!'iío fornecido~
mcdiit.ntc coucurreucia publica, aberta nas allndidas roparti<;õe.~, c
contrato a.pprovado pelo J\finisterio da Justiça e Negocio,; Interiores,
por intermodio da Dircetoria da Contabilidade, que providenciará
sobre tacs fornecimentos, quanto ao Districto Federa.!, competindo-lho
o exame e pl'ocesso de toctas a,; contas cleitoracs, na fúrma do
rc.~pcctivo regulamento.
~ :J.o Os livros c talões sempre deverão ter, nas 1' c ultima
folhas, o carimbo da repartição que o:> fomecer.
~ 4.• Os escrivães encarregados do alistamento eleitoral guardarão, sob sua responsabilidade, os livros respectivos, os processos de
habilitação c ele recursos e os documentos relativos a assentamentos,
uotas c avm·baçõos, os quaes serão convenientGmente emmaçados c
rotulados com o,; uumeros de ordem correspondentes aos a.sscutanmntos.
~ 5.• Pa.ra. a gttarcla dns <locumontos a que se refere o parageapho
anterior, scrKo fol'llocidos o:> ncccssarios moveis, pelas rcparl.i,;.ões
mencimHtclas ucsto artigo, íicando os respectivos .escrivães respou~a vuis pelo extravio dos mesmos documentos.
Art. 27. Os oscrivKe~doalistamento terão direito ao emolumento
de 2$, por titulo que entregarem ao eleitor, pago pelo Íntcressado.
Igual emolumento lhe~ caberá por outras vias dos referidos titulos.
Art. 2R. O .~m·vi•.·o do ali~tamout.o prefere a qualquer outro c é
gt·af.uil.o.
,
Art.. 2!1 Estão isentos de eust.as c impostos os processos, as cartcit•as ele identifica!;fLO, as ccrtidüc.s c mais papeis destinados ao alistamento, ansim como será gratuito o serviço postal a elle referente.
~ 1.• Nfw dependem de petição, nem de despacho, as certidões de
a:>~cntamcntos, uottts c averbações sobre o alistamento.
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~ 2.• 0:> escrivães do alistamento deverão, sob pena da responsabilidade, transcrever, nas certidões dos assentamentos, as notas o
averbações que lhes s~jam referentes, ainda que não solicitadas.
Art. 30. Ficam sujeitos á multa de !008 a :l :000$, imposta Jlela
respectiva autoridade ,indiciaria, os que infringirem qualquer das disposições desta lei e os que recusarem, retardarem ou embaraçarem o
fornecimento de certidões e documentos destinados ao alistamento,
além das~ penas de responsabilidade em que fiquem incursos.
Paragrapho unico. O cidadão que se alistar eleitor em mais de
um município do mesmo Estado, ou de unidade federal difierente,
incorrerá na multa de 500$ a 1:000$ e na pena de pris1to por seis
mczes, além de ficar privado dos seus di1•eitos politicos durante iO
auuos.
Art. 31. Das multas impostas pelos juizes de di!'eito haverá
recur:~o para a respectiva junta, competindo a.o ministro do Interior
impor aqnellas em que possam incorrer os membros da mesma junta.
~ L• A imposição das multas fa.r-se-á por meio de termo, que será
remettido, nos Estados e no Territorio do Acre, ao respectivo procurador seccional, e, 110 Districto Federal, ao procurador criminal.
§ 2.• As multas impostas pelo ministro do Interior constarão de
termo lavrado na Directoria da Justiça da Secretaria de Estado,
subscripto pelo respectivo dircctor geral c assignado pelo mesmo ministro.
§ 3. 0 Os casos de não imposi(;ão de multa. pelas autoridades compntentes, previstos neste decreto, serão suppridos por acto proprio,
ou mediante denuncia de qualquer eleitor:
I, pelos presidentes das juntas de reem·sos, quanto aos demais
juizes;
II, pelo ministro do Interior, quanto aos presidentes das juntas da
recursos.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrario.

CAPITULO VII
ll!SPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 33. Qnatl'o mczes depois da data deste decreto, ficarão sem
vigot' os anteriores a Iistamcntos elcitoraes.
1\rt. :~4. Este regulamento entrará em vigor na presente
data, sendo iniciados, desde já, os novo~ alistamentos.
Art. 35. Anuullados os actuaes alistamentos, os escrivães do judiciario deverão restituir, gratuitamente, a cada qual dos antigos
eleitores, os documentos com que houverem instruido a respectiva
petição inicial.
Rio de Janeiro, em 6 de setembro de t9f6.- Carlos Maximiliano
Pereira dos Santos.
Poder Exccuth·o - 1916 ·- Vol. III.
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Modelo n. 1

~

Estado d ..........••••••.•........•
Coma1'ca d .........•• , ............ ,
Municipio d•. ....•• , . , ••..........•.

:Livro, e. cpe se ra:ere o § l 0 do art. 6° do decreto n. l2.l93, da 6 de setembro de l9l6, para as declaraQões sobre entrega
dos requerimentos de alistamento

~
-i
c

[fl.

t::l
ASSIGXATCitA. DO A.LISTA1\DO

ID.\.DE

~,\TURALIDADE

FILI.\.Ç.\0

ESTADO
CIVIL

PROFISSÃO (

RESIDENCIA

DIA E HORA. DA E:-iTREGA
DO REQUERD1E:'\TO

D

6
t::l
t"l

="

~

t"l

r:>

c...,

~

Obser-vações
:1.a Todas as declarações devem ser feitas pelo punho do proprio alistando.
2.• Este llvro, que deve ter 200 folhas e termos de abertura e encerramento, assignados pelo competente juiz, o qual
rubricará as respectivas folhas, servirá emquanto egtas não se acharem esgotadas.
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Modelo n. 2
Estado d ••.•••••••••••••
Comm·ca d .•.•••••••••••
.1/wzicipio d •••••••.•••••

Livro para os termos de inclusão no alistamento, a que se refere o art. S0
do decreto n. 12.193, de 6 de setembro de 1916
Termo

11, •••••

Da ta da decisão :
Nome:
Observações
1. a Cada lcemo s.-, poderá referir-se a um cidadão, será uumerado
c leito em oniPIII chronolog.ica das decisões.
2.a No termo, o esc!'ivão deverá dcclara.r a data da decisfto e o
JJome do alisl.amlo, com as especifica<;.ões constantes do requerimento.
3.a Este livro, que deverá ter· 200 folhas e termos de abertura e
eucerramento, assignados pelo competente juiz, o qual rubricará. as
respectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas.
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Modelo n. 3
Estado d ••••••••••••••••
Coma1·ca d • ••••.••• , • , ••
llltmicipio d ............ .

Livro, a que se refere o § 2° do art. 8° do decreto u. 12.193, de Gde
setembro de 1916, para o lançamento dos nomes dos alistandos

NOMBS

RllSIDtl'I'CIAS

Observações
i. a O escnvao lançará, neste livro, o nome do alistando e o
Iogar da residencia.
2." Nas comarcas que se compuzerem de mais de um municipio,
haverá, para cada qual, os livros neccssarios, de modo que os lançamentos se façam pelos municipios de residencia dos eleitores.
3." Este livro, que deverá. ter 200 folhas e termos de abertura o
encerramento, assignados pelo competente juiz, o qual rubricará. as
respectivas tolhas, servit·á emquanto estas não se acharem esgotadas.
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Modelo n. 4
Estado d ............... .
Comarca d .•••••••.•••••
lllunicipio 1l ............ .

Livro, a qu.a se refere o § 3° do art. 14 do dacrat~n. 1U931 de 6 da se
tembro de 1916, para as actas das sessões da junta de recursos
Observações
Este livro, que deverá. ter 200 folhas e termos de abertm·a. e encerramento, a.ssigna.dos pelo presidente da junta., o qual rubricará as
respectivas folhas, scevirá. emqnanto estas não se acharem esgotaC:as.

Modelo n. 5
Estado d ............... .
Comarca d ••••••••••••••
llfunicipio d •••••••••••••

Livro de recibos dos títulos de eleitor, a que se refere o§ 1° do art. 111
do decreto n. 12.193, de 6 de setembro de 1916
Observações
i. • Neste livro, o eleitor assignará o seu nome, com a Jcclaraeão
do numero de ordem de seu alistamento.
,
2. • No fim de cada a.nno, este livro, que terá iOO folhas, com
índice alphabetico, e rubricadas pelo competente jniz, será remettido á Directoria. do Jnterior da Secretaria de Estado de Justiça c Negocias Interiores.

Modelo do titulo de eleitor, a que se refere o art. 20 do decreto n.12.193, de 6 de setembro de 1916

·Repnblica nas Estadas Unidos do Brazn
TITULO DE ELEITOR
(Lei n. 3 .139, de 2 de agosto de
1916, e dect•eto n. 12.193, de
<i de setembro de 1916)

Numet•o

..
"'..

?S

i
~

:'i$'i

~

Nome do eleitor

~

.~

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

6 de setemht•o de

Numero

Entreguei o titulo, que foi
assignado na minha presença.

O eleitor,

O escril'ão,

OBSERVAÇÕES- Os hvros de talões deverão conter 50 titulas,
cada qual, e trazer, nas primeira e u!l.ima ioJhas, o carimbo da repat·tição \[lle os iornecer.

t:)

o

"o·o·
('1·
~

Comarca d ..

~lunicipio

t=1

X

t=1

n

Nome do elettor

~

§

~Idade-~:~~~~~~~~:..........

Recebi o titulo extrahido
deste talão.

..,

q

r.a

~::~do d--·························--······ ......

::-iumet•o de ordem
no alistamento ~

:>

o

de eleitor

(Lei n. 3. 139, de 2 de a.!losto de
1916. e decreto n. 12.193, de

I

Qo'lilicativos
Idade ·
Filiação
Estado c i vil ·
Profissão ..

::fR·

~ Titulo

o

~
..::

CJJ.

I

Estado d
Comarca.
:\lunicipio d

:ê_.

-

......

Numero de ot•dem
no alistamento

Filiação --------------------Esta.do civil-----------Profissão·---------------------Assigna.tura do eleitor
Assignatura do escrivão

Assignatura do juiz
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DEC!tETO N. J:?.I!H~\pprova

DE (i DE HETE.\1Bl\O J)g

191G•

o projPcto c o orf~tunrnto 11arn a construerüo <le dous tnnqncs flns·
tina<los a deposito de oleo ccmbustivel, no porto de Santos

O Pl'Psideule da Itepubliea dos Estados Unidos do Brazil,
aLtendendo no l[tw rt•quereu a Cumvauhia Doeas de Santos,
dr1:reta:
Artigo nnico. Ficam approvados o projccto e o orçamPnto, na impol'tnncia de 353:010$181, apresentados pela
·companhia Docas dt• Santos para n eonst.rucçã 0 de dous
fmH]urs destinados a deposito de oleo eombustivel, <le aBcê.'ri.Io eom as plantas e mais documentos que com este baixam.
devidamente t•uht'il'ar:los pelo director geral de Obras Publi~~as da St•t·n•laria de Estado da Viação P Obras Publicas,
devendo a rPI'I'r·ida itnfHll'lnncia ser levada á conta do C[lpital da companhia, atHís a n:spectiva tomada de eonl.n~, na
l'ú!'lliU {]O eontrado.
Hio de .laneit·o, G de setembro de 191!i. 95" da Intlcp.enrlrnt·in c :?R" da 11Ppuhlira.
\VENCESLAU BRAz P. GoMEA.

11 uyusto Tavares de Lyra.

DECHETO N. 12.195 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

1916

Ahre, no MiniRierio da Fazenda o credito especial de 4:701$300 '(1ara pa·
gnnwnto " DT>. Mnt.hildP dn. Silva Reis Cerqueim e outl"nR, viuvn e
filltDR elo nr. Bdn:n·clo
spntmtr:n jmlici:nh

Ernf'8tfl

dn.

Gama

Cr•rqnPirn.

f•m

virtudP

,je

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
uRando da autorização contida no artigo unico do decretJ legislativo n. :1.14G, de 30 de agosto findo, resolve abrir. ali
~linisterin dn FazPnda o eJ'cdito e;::pPeial df' ·í :70L$:30G para
occorrer ao pagamento devido a DD. Mathilde da Silva Reis
Cerqueira, Julieta Reis da Gama Cerqueira e Virgínia da
Gama Cerque ira. vi uva e filh~· d'ú' Dr. Eduardo Ernesto da
Gama Cer.queira. rx-.iuiz federal da secção do Estado de
1\Iinas Geraes, em virtude de. sentença judiciaria, que cont!PmHnu a llnifín a pagm·-lhPf', respectivamrnte, as pensões
annnnes de 2::100$. 7G6$G6G e 766$666, conforme ao precatorio expedido ao Ministerio <la Fazenda, pelo Dr. juiz substituto da 2" Yara do Districto Federal em data de' 10 de novrmbro do anno passado.
'
Rio de Janeirú', 14 de setembro de 1916, 95• da Indepenl]rnria A 28• r:la Republica.
WEN•cEsr"AU

BRAz P. GoMEs.

João Pandiá Calog_eras.
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DECRETO N. 12.196-

DE

14

DE SETEMBRO DE

1916

creu. majs uma brigada de artilharia de guardas ll:lrionnrs 110 município f1a
capital do l~stadd de PeruamhUC'O

O Presidente da llepubliea (los Estados Unidos do Brazii;
para execução do decrPtn n. 431, de J.í de dezembro de· 1896.
decreta:
·
Artigo unico. Fica 1\reada; na Guarda Nacional do municir,io da capital do .E<;tado de Pnrnambw·o. mais uma brigada
de ai'tilhnria, com a designação de 1o•, a qual se constituirá
de um batalhão de artilhal'ia de posição, sob 0 n. 1 O, e de
111!1 regimentu de artilharia de eampanha, sob o n. 10, que
se organizarão com os guardus qualificados nos districtos do
rof0rido município; revogadas as disposições em <'ontrario.
Hio de .Janeiro; 14 de sdPmb1·o df' 1!!d(j, 96" da Independencia L' 28" da ltepublicu.
'VENCESL.\U BHAZ P. GOMES.
Carlos .~laximiliallo Pc1•eira elos Santos.

DECHETO N. 12 . 197 -

DE J. 4 DE SET~:MBRO DE

1916

Crêa uma brigada do artilharia. de guardas 11Hcionaes, 1Ht r.omnrca de Serrinhn, no E~tado da Ballia

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
para exücução do decreto n. IJ3!, dl' 11 de dPzcmbr 0 de· J 896,
decreta:
Artigo unico. l?ica ct·eada, na Guaeda Nacional da comarca de Serrinha, no Estado da Bahia, uma brigada de artilharia; com a designaçã 0 de 5~l", a qual SP constituirá de um
batalhão de artilharia de posição, sob n. 69; e de um r.egimento de artilharia de campanha:. sob n. 59. que se organizarão com os guardas qualifieados nos rlistrictos da referida
comarca; revogadas as di;;posiçõrs <·m eontrario.
Rio de Janeiro·, H de sdcmbro de 1916, 95" da Indepcndencia e 28" da Republica.
WENCRBLAU BnAz P. GOMEs.
Carlos Ma:r:imilirmo p,,rciro dos Santos.

DECRETO N. 12.198-

DI~

H DE S.F.TEMBRO DF: Hl16

Crên mais uma hrig:uln. de infant.arin de.• gnnrdas nadon:H"R 110 muniripio do
.Taboatão, no RRtntlo de PornnmlnH·o

O Presidente da Hepuhliea dos Estados Unidos do Brazil;
para Pxccuçfío do decrPto n. 131, de li dr drzmnbr 0 de 1896,
decreta:
Artigo unieo. Fica creada, na Guarda Nacional do município de Jnhoatão, no Estado de Pernambuco., mais uma bri-
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gada de infantaria; com a designação de 172", a qual se constituirá de tres batalhões do st'l'yiç 0 aetivo. sob ns. 511.. 515 c
516 e de um do da reserva, sob n. 1'72; que se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos do rofPJ'iuo município; z·cvogadas as disposiÇões em contrario.
Rio de Janeiroi 14 de setembro de 1\":tlô, !)()" da TndPpendrmcia e 28" da Hepubliea.
\VENCESLAU BHAZ

P.

GO.MER.

Carlos Ma.vi milim10 Pcrdra dos Srmtos.

DECHE'I'O N. 12.109 Cr~a

nr;

H DE ElETEMBRo nE i!HG

mais nma hrignda de artilharia de gunrdas naeionues, na rom:nr:1 dl'
NQva Frihnrgo, no Estudo do Rio' de .Janf'iro

O President.fl da Republit·n dos Estados Unidos do nrazil,
pnra execução do decreto n. 431 , de H de dezembro d(' 1.8!Jô,
decreta:
Az·tigo unico. Fica creada, na Guarda Nacional da comnrca de Nova Friburgo. no Estado do Rio de Janeiro,, mais
uma brigada de artilharia, com a designação d1~ 45", a qual
se constituirá de um batalhão de artilharia de posição n do
um regimento de artilharia de camranha. ambos sob o n. -15.,
qun SI' organizarão eom os guardns qualificados nos distr·id.os
da reftrida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro; 14 de setembro de 1!)10, 05" da Independeneia e 28• da Republica.
'VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Cm·los Jla;rim iliailo Pen'it·a dos Santos.

DEORETO N. 12.200 -

nE

20

nE RJ•:TEMnno nr<:

.Approva, com nlternções, ns resolurões dM assemhléas
renlizad3s em 9 e 16 de mn.io, da
'"la Fnmilin, rom sPde em R~eifo

soriednd~

g~rnPR

HHii

<>Xtrnordinnrins,

mnt11:1 (lP pPrnlios Thf'sonro

O Presidente da Republica dos F..stadog Unidos d.o Brazi!.
athmdendo a<1 que requereu a sociedade mutua. de peculios
Tllesouro da Familia. com séde na capital do Estado de Pm·nambuco, autorizada a funccionar pelo decreto n. 10.30-i. ()I'
2 de .iulho de 19t3. resolve approvar as J'esolu()ões das nR·.'<PmbiPni'l geraes extraordinarias. realizadns em !l () 16 dP maio do
corrente élnno~ conformn as rN;·pectivns nctM; que a, P~le :li'OHI-

ACTOS DO PODF:R F:XEf!tT'l'IYO

panham, menos .quanto :i parte do art. 21 que diz «e 50 % do
peculio arrecadado para o socio fallecido . na séri'c de de?J
uml.o~» c 1í. all.ct•a\;iio uoust.:mtc rio ~ 1" do arL o\6.
Rio de Jàneiro, 20 de sctemhro d1~. HlHi, !Jrí" da lnrlopendeneia e 28". da Ropublica.
WID':'ICESLAU BRAZ'

P.

GOMEA.

João Pandiá Calogeras.

DF.flfiETO N. 12.201 Conr~ilf'

nnto'riznf~l'ío

DF.

20

m~ SmTF.MBRO DE

ft Cmnpnnhin. Commet•cio

f!

Navegn~fio

f9f6

t'nr:t continuar

R

funrcionnr nn Republir.a

O Prm;idonto da Republica dos Estados Unidos do Brazil,

alf.mulem\o ao que requereu a Companhia eommercio e Na-

vegaciio, autorizada a funccionor na R.flpublica pelos decretos
ns. 5. 747, tle 31 de outubro de 1005, e 9. 784, de 25 de sef.ntnllro tie f 912, e ilevidamentP representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorir.ação á ,Companhia eommerfJio n Navegà•;fío para cnntlimar a funccionar na República
coiti. as alteracõe& feitas em seus estatutos, de accôrdo com a
resohtç.ão de seus accionistas vl"ltada em nssembléa geral extr·aordinaria, realizada em 31 dfl agosto do corrente anno, ·e
sob as mnsthas clausula& que acompanharam o citado decreto
n. 5. 7!t7, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigida& pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 20 de setembro do HH6, 95" da Independl'nnia o 28" da Republica.
WENCESLAU BRA7.

P.

GOMES.

José Rufino /Jeserra Cavalcanti.

DECRETO l't. 12.202-

DF:

20

DE SETEMBRO DE

CrPn uma hri!!::Hln tl1• inf:111tnrin tlP !':l1ardn::.t nndnnnN·: na
no l·~stado fh~ Rnnta Cat.hnt·inn.

t'Oillnl'l':l

f916
flP

JJn~nn~,

O Presiflente ria Repuhlka rios F,stados Unidos do Brar.it pnra nxenuçl!o do dllri'flto n. '!31, dn H de dezembro de
18%, dccrr1ta:
Artigo nnico. Fica creada na Guarda Nacional da comnrcn dé Lagtma, no Estado de Santa Catharina, uma brigada de infantaria, com a designacão de f9•, a qual se constituirá de tres batálhões do ,c;ervico activo, sob ns., 55, 56
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c !í'7, ti dn um do da rcscr·vn, sob n. :l!l, quo !'li' organizarão
com o::~ guardas qunlifir.ados nos districtos da r-eferida co ...
mama; revogadas as disposições em contrario.
Hio d~ Janeiro, 20 de sntembro rle Hl16, 95" da IndeJ
pendencia e 28• da Hepublica.
'WENCESLAU BRAz P. GOMES.·
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.;

DECRETO N. 12.203-

DE

20

DE SETElMBRO DE

i916

CrPn. mnis nma hri.goadn. flf' infanb.rin ele guardas n:wionars na. rom:nca tlo
.r\1o.~r<', 110 gsf a do tlo lt;~·qdrilo Santo

O Presidente da Republica 1los Estados Unidos do l3razil, para execuçãn do decreto n. 1.31, de 14 de dezembro dei
1R!l6, decreta:
Artigo unico . .U'ica crcada na Guarda Nacional da comarca de Al.cgre, no Estado do Espil'ito Santo, mais uma.
brigada de infantaria com a designação de 57", a qual se conRtituirá de tres batalhões do servi1:o activo, sob nso. i69, 170
P. 171, f' de um do da J:CSOl'Va, so!J TI. !í7, fJlW SI' lll'f,'llllÍ7.al'1il1
com os guaNlas qualificados nos districtos dn rcf'eril!a cnmaren; revogadas• as dispoRições em Pontrario.
Hio de .Janeiro, 20 de sctllmbm 1IA Hl16, 95" da IndeJ)endencia e 28" da Republica.
WENCESTAU BIIAZ P. GCYMES,
Carlos iJfa.rcimiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.204-

DE

20

DE SETEMBRO DE

CrPn. mnis nmn hrigndn dn infantaria cln gnnrdas niteionaC'fi
G-narnpnry, no .F.stado <lo l~::.pirito S:ntto

1w

1916
f'Olll:ll'Cil

dfl

O .Presidente tia Republica dos Es•tados Unidos do Brazil, para ·execução do decreto n. 4:ll, de 14 de dezembro dô
1896, decreta:
Artigo unico. · Fica creada na Guarda Nacional da comarca. de Guarapary, no Estado do Espírito Santo, mais uma
})l'igada de infantaria. ~~oq1 a dnsignação rln 58•, a qnal se eonsUfnir:í. ele fr·PS hatnlhõr~~ do Rr>r·vir:o :wtivo, sob ns. 172, 17:J
e 171, c de um dn da J·cser·va, sob n. !í8, que sn organizarão
eom os guardas qualificado~ nos districtos da referida cormirea; revogadas as disposir.õos em contrario.
Rin de Janniro, 20 dn Rdcmhrn rlf' f!H6, !)5" dn Tndependr>nr~ia e 28• da Republica.
\VENCESLAU Rn.\z P. GO'l\ms.
Carlos !Jfa.r.imilinno Pereim. dos Snntos.

i24.
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DECRETO N. 12.205 -

DE

20 DE SETEMBRO DE 1916

Ne~deio~ Intet·iores, por t•ontn. do exC'rcicio
o t'l'l'dito snpplHn(•ntnr tln HO:!lOO$. R<'lH.lo 1:3::JOO$ {, vPrha
« ReerPtaria do Henado » ,. 1 S :OtlO$ ú. VPrha <<:: SPI'l'Ptnrh' tl:l Cnmara <lm•

Abre ao }ffini!'ltPrio da .fnst.ira c
Oe 1910,

Depntndof!. >>

.Q Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brar.il,
u;;ando da autorização m·mcedida ~wlo art. 104, I, da le.i
n . .'3.089, de 8 de janeil't' ultimo, e ouvido o 'l'ribunal dt~
Contas, 110s termós do art. 70, § 5", do regulamento approvado
pelo d<~J·cto n. 2. tiO!J, de 23 de dezembro de 181!6, rosl()lv.c
abrir ~.o Ministerio da .Tust.iça e. Negocios Interiórcs, por conta
do cxPreicio dP L!J I ü, o urPdito supplementar lh' 30: 500!!'.
sendo 12:500$ á verba «Seeretaria do Senadó» ·c 18:000$ á
verba «Secreta!'ia da Camara dos Deputados», afim de occorrer
ao pagamento das despezas com o serviçó de impressão e
publieacão de debnt.cs• do Congresso Nacional durante a proroga~:ão da adual ;;e~são até 3 de outubro vindouro.
Rio de .Janeiro, 20 d<• SC'lembeo de 1916, IJ5• da Independeneia e 28" da Rr!publica.

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Illa.:âmiUano Pereira dos Santos .•

DECRETO N. 12.20G

-DE

20 DE SETEMBRO DR 1!HG

'Abre no Jl[inisterio da .Tusti~a e Negocio~ Interiores, por conta do mcercicio
de 1916, o c1·edito supplomontar de 825:000$, sendo' 189:000$ (, verh:.
«Subsidio dos Senndores » <' !i1Hl:OOO$ ii vcrlw « Snhsidio dos Depn·
tados »

O Pl'esidentr da ll<'rmbliea dos Estados Unidos do Brar.il,
usando da autorizaeãó row~edida. prlo art. 10.i, I, da lei
n. 3. OR9, de 8 de janeiro ultimo, c ouvido o Tribunal de
Contas. ngs tPrmos dl'l art. 70. ~ 5", do regulamento approvado
pelo <lPrrPto n. 2.1JOrl, rln 23 dP dr~zembro de 1896, re-solve
abl'ir ao MinistPJ'ÍO da. .Tustiça " Nngoci1is Interiores, por
conta do c-xcrei :10 de 1rl1 G, o ·credito supplt•mentar dn
8'25 :000$, RPndo · I R9 :000$ :í. verba «Sub;:;•idio dós Senadores»
e G3G :000$ á veeha «Subsidio dos Deputados», afim de occorl'l'r no pnganwnto de íinbsidio a•is membros do Congresso Naeinnal durante a pr·orogar,5o da nctual scss5o até :1 <IP outuhl'o vindouro.
Rio de .Tanciro, 20 de sc-trmbro de 1916, 95• da Indf'pendmcia r 28" da Rrpnblir.a.
WENCESLAU llRAZ

Cru'lns Ma:ximilfa.nn

P.

GOMEs.

P~~·~i1'a

dos Sant,õs.
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DECHETO N. I'!. ~07- DE 20

DE SE:rEMBBO DE

HHü

. .\utoriza 'l'hc Jntm·urban 'reJcphone Comtuln~· of Brasil a lançar linhas tele ..
vhonil't!S de Entre Hios a Penha lJOUga, Sapucaia, Porto Novo elo Cuuh:\
u CarmO

O Prcsiuenl.e. da Rerublica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao tJtW requereu Thc lnterurban Teler•hone ComTJany oJ Brasil e de :H'cônto eom o art. !J!J da lei n. 3. 08!), de
i;
jau•Jir·o do eoiTl'Itle armo, decreta:
Ar·t.igU' unicr•. F.ica Tlw Jnterurban Compa'ny üf Brasil
autorizada a hwt;a•· linhas telephonicas de Enlre Rios a Penha Lt•nga. Sapuc:1ia, .Porto Novo dO Cunha e Carmo, tHis lindf's d'o" Estados do Hid de Janeiro e l\linas Geracs. n ]Jl'O.
ccd'i'r :'i respeeliva t•xpluração, de accürdo com u disposto no
art. !JH da lt•i n. 3.0HD. de H de janc.irU' de 11J!lü, mediante
:•s chm:-;cthrs fJIH' com esf.c baixam. a'Ssignadas pelo miui:;tro
tle Estado da Viar;i'io e Obras PubLicas.
Rio rle .Taneir·0, :20 de setembro de 19Hi, 95o da Inrlcpcnd0ncia e 28° da P.cpublica.

de

\VENCESLAU

J3fiAZ

p.

UlXMES.

Augusto Tavares de Lyra,

Clausulas a que se refere o decreto
setembro de 1916

11.

12.207, de 20 de

I

A' ~i'lw Tntcrurban Telephone compan:v. ó'f Bra'Sil é rpcrtniLtidu' lanc;ar linlws telephonieas de Enlrc Hios a Penha
Long-a. Sarucaia. Porto Novo do Cunha e Carmo, nos limites
dos Eslar!os d:o ilio' de Janoiro e M;inas Geraes. e proceder á
rcspedi ;a cxplo-:·ar.:ão, de accôt'do eom o disposto no art. !J!J
dt~ lei n. 3.089. de 8 d't~ janeirO' de 1916.
II

c\ ernnpanh:a i'nhmeLlerú :í approvar;.ão do Governo, })ara
a I ig:1r.:ão a qun :o; e r·cf••t'·l' a clausula I, as plantas d'as liga-·
\:Õ"s das linhas nos pontos em quo essas ligações so
tnnwm HCtW'>Sarias, tut (•seala de 1 :5000, com merno'da d'eseriptiva indicando a posição das mt•smas linhas em relação
a outros cireuito~ dPetrieos, si houver·, até :>O meLt·os de
<lid;nut·i:~ üe t'.:Hla :ndo, <' da qual consto o Lypo c a quant ic!a.le de vos! P~ t· isnlado'J'PS a empregar. numero dn contlueft,res a as~l'iÜar. sua qualidade e diametros, c syf;lmua
tk con:-:trucção.
S·i, deconido o pmz'o' de 90 dias depois da apreseulnt;ã~•
das plantas e da memo1·ia rlescriptiva, nenhuma alteração fúr
exigida vor parte do Governo, consid'cram-se approvadas.

i2õ
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Apprú'vados as plautas c os typo·s de maLcritq a empregai', por acto expresso ou pelo decurso dos 90 dias, poderá
~c,' iniciada a cnnstrucçftO,
UI
As lig~H;ões l•ut:·e munimvw'o; liuJiLrophes dos dou~ ~f;
tado:;, uesde que :)s mesmos muHieipios não estejam t:)lmpreltem~ido~ nas plantas apvro>adas, dependerão de eoneessüu' de
licença ·~spccial. A substituição ou multiplicação das linha::;,
eonst;tnte~: de tJianbs já approvadas, independerá, vorém, de
n 'JV:l concessii'o, \l!na vez olBcrva'das as exigendaOJ da clau,::,ula r:.

lV
A fiscalização da boa execução do serviço será feita pela
llepm'Lição Geral dos 'l'elegraphos, eoncorrendo as companhia::;
rara t>d despez2s Lle f.isca!izaçãu' eom a quota annual de ctou~
contos c quatrocentos mil réis U: '100$), paga antecipadamente em prestações semestraes pam cada tredw ue ~5 kilomelros, ou Iraeção de 25 kilo111dros de fru'nleira all'avessada por: essas !miJas.,

y
A cl'lnpanhia. no serviço telephonico' autorizado, observará sempre as prescripçõcs regulamentares da lteparticão
Geral dos TclcgTaplws.

;vi
c:ovc·l'llo, nu caso d11 porlut'lmção da ordem vubliea, poLCillal' eL·Ht~l d11 serviço telephonico ou mandar susponinoicmnizaudo a ~.:ompanhia pelos prejuizos que desse
resultarem, o que será calculado segundo a ronda di.l
penudo do anno anterior.

1>

<lerã
dcl·o',
acto
·igual

VII
A 'companhia obriga-se a assegurar 'd
mcnto c!as communicações.

~Jom

funcciona-

VIII
AJ f arifas L'.n Lrc os Es~a,ctos diffcrPntos nunt~a serf~J su]Jm·iot·es ús que vigorarem em iguaes distancias Jdlomet.ricas
·flcnlm dos Estadu's que forem ligados. O serviço do Governo
l•'f~rlet·al gnsat·,í, d1• um abatimento ele GO 'lo sobre as tarifas
]Hll'a as uommtwieaçõcs inten•f:'taduaes requisitadas pelas reP:'lrli~i"f's do· •-''•ver-no Federal
para os seus serviços cxclustvu~.

IX
o·~ companhia .depositará no Thesouro Federal, un.tes da.
assignéltura de contracto, a importancia de tres contos de réis,
em garantia de sua execução.

f2'i'
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X

Pula .inobs·~n··aneia de qualquer dn:s presentes clausulas
llOtkriío ::>PI.' illlposln~i :'t nlmpauhia, pelo ministro, medianl:e
n•pt't•sentação da t·eparlição Jiscalimdora, multas de ecm mtl
J't'·i:o (lüü!!i) a quiuh•·utos mil réis (GOO$), vagas dentro de 30
dias da data r111 ,CJUt' forem illlpos!as, e que .~erão descontadas
do ilepo:;;ito de h'L'~ l'ontus dl' n'is, si não tiverem sido recolhidas nessp prazo.
Dada essa h~·vol.he:::P, a companhia ~m·ú i ul.iumda Jll'la
l~epartição Geral 1dos 'Tele:graphos .a comp~~Lar a n.·Dferida
caução no vrazo de :lO dias e, desde que não o faça, Jicará
cassada a autorização concedida pelo decreto -que approva estas
clausulas, indcpPndrntementc de acção ou interpellação judicial.

XI
No e~so de transfcJ•ir o seu conlraeto a oulr·a eompanltia,
empreza o'u iurlivid11o, Sf'l':Í. ohriga[.m·ia a <'0lllllllli1ÍI'açiin 1'1'<'v.i:t al' Governo e suhsistirú o pagamento da ritiOLa. ou <J'lWI as
de füocalização.

XII
O Governe, rr>nlvad(l' o direito de desa'J)ropria(:iío nos
lt·t·mn;;; da 1<-.;i,.;la~ãn l'm vigor, poderá enoampar a,; linhns
l.l']f'J)hnnieas f!ll(' es!ivrrem em rxploraçii'o, rnedianfc :w<~ônln
eom a 0o'mpnnliia, de conformidade eom o que rsti·ver disJ.lO~lo nos eonlraclos que tiver com 0'3 Estados e municípios.
Ri·O .~·o Janeiro', 20 de setembro. de 1916. - A. Tavm·es
de Lyra.

DECRETO N. 1:.?.208

--DE

20

DE SETEl\JBRO DE

19f.G

Duelara a rescisiío uo <'unt r a do celebrado e1n virtude do decreto u. 10. G·10,
de 20 d<' dezembro dC" 1913, parn a
de Ferro tle Tanhaf(• a Ubntubn.

constrnc~.:ã.o,

uso c goso da Estrada

O Prcsidrnt.e rla Tlrpublica rios Estados Unidos do Bl·azil,
all.Pndcndo ao que. devidamente representado,· requereu Franeif'eo llibeit·o di' Moura Escobnr·. concessionario do privilegip
pn1~1 a constnwr:ão, uso c gosõ' da Estrada de Ferro de 'l'aubal(: a UhatJ.Jha. dr rH~côrdo com o contracto celebrado em
virtude <lo tlccrnlo n. 'lO. G~O. de 29 de dezembro de 1913,
rleercVn:
·
Artigõ' unico. Fica rescindido o contractõ celebrado em
::lO de janeiro de 1914. c.-x-vi do decreto n. 10.640, de 29 de
dezembro de 1913, para a construcção, uso e goso da Estrada

.\CTOS UO l'lJ])Elt EXECUTIVO

de
ai'
.\O

l<'Nl'O th• 'l'anhal t; a 1Jhatuhn, !lm·nndn HCJ'
sua~ l'~'~PÍ!llsabilidadcs, a eaut;iio de que

rPsliLuilla. salvo
trata a. clausula

! 'o

mesrno l'Onlraelu.
Hio de ,Taneiro. 20 de seleurbro de l!Hü V5" da lndepcndeneia (' 28" da fie publica.
'
\VENCEHLAU· ):3-HAZ

P..

GOMES.

1tuauslu 1'avm·es de Lyl'a.

l'roroga o~ prazo:...; 11~11'a o inicio c a co'ndusão <la construcção da rêllc íerrcn.

que far. ohjccto do <·ontracto com a Com}H\nhia Estrada de Ferro Santa
Catharina. <'Plehrado (h• :H·côrdo eom o decreto n. 9.155, de 2{) de
novembro' de 1911

O PresirlPBI.t• tln llrJluhl i til do, Estados Unidos do Brazil,
ali f'JHlnndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Han'n Catllnrinn. r usando da nntorização r~nnstnntr do arl.if:o
HR. 11. 111. da l•· i 11. ::. 08!1. tk 8 dl' janriro tlu eorrrnle anno,
~!Pt:rdn:

At·l.i~o llllico. O n. H. primeiro e scgundo,periodos. da
elauRI\lD XXXTI do t~outrnetn cdelJI'ado t'Om a dita companhia
dr• ncdirdo com o dcerPio n. !). ·15rí, dP 2Ç) dr novembro rlc
1 \I! I . 'fica assim su bstituido:
JT- Por sua r•arte a companhia obriga-se a encetar
r·tmmlati\·:mwntP n t·onstrucção das linhas e ramaes de que
ft·:Itam ns alinPas a: lJ P r dn elausula I, dentro do pra:w de
!Wis lr.I'ZI'S; t•ontarlns da tlala da trrminação da artual confla;,:rar:iío 1'\lL'OP'':l.
A rompanhi:t ubl'iga-so ainda a ronclnir a construcção dP
1ntla a 1·Nlf'. no prnzn rir cinco annos. e.nfitndos do inicio fia
conslt'll<'t:iín nllud idn. !' n const.rn ir r rntrrgar no t.rafrgro,
ao tnt·nu~. duz••nlm; kilumet.ros rln linha dPntro dr dous annns
da dai" do m1•smo inirio, ni•s t.Pr·mos dnsla l'lausula. rntrrgflndl) :10 fraft'go. "" min im•>. cluze>nlrJs kilomctros em cada anno

Si'f:!Uillfl'.

.

lti•J tk .lntwii'O, '.?0 dr\ sülPJIJI11'o dr JÇ)I(i, ÇJ5" da Tndc{lenucnl'ÜI c :!8" tla Hepublica.
\VtmCESLAll DnAz P. C:oMgs.
illl!f'I!Slo

Tavares de Lyra.
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HECRETO N.

1~.210-DE

20

DE SETEMBRO

DE 1UIG

.Autoriza a Comp:.nhia de Televhones Interestaduues a fazer a ligação de
suas linhas das rêdes dos Estados de :Minas Geraes e Rio de Janeiro
e }Jroceder [t respectiva explorarão

O Presidente da Hcpublica dos Estadós Unidos do Braú1l,
altendendo ao que requereu a Companhia de Teleplwnes lntcrcstaduacs c de aeeôrdo com o art. 99 da lei n. 3. 08!J, do
8 de janeiro do eorrentc anuo, decreta:
Artigo unico. Fiea a Companhia de' Telephoncs IntPrestaduaes autorizada a fazer a ligação de suas Jijnhas das
rt:dcs dos Estados de l\linas Gcraes c nio d•~ Jancit·o n proePdcr ·á respectiva exploração, de accôrdo com o disposto FlO
art. V9 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, mediante as
clausulas que conr este baixam, assignadas pelo ministro de
Estado da Viaç,ão c Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1916, 95" da' lndepeFldencia c 28° da Republica.
WElNcgsLAU BRAz P. GoMEH.

Augusto Tavares de Lura.

Clausulas a que se refere o decreto n. f2.2f0, de 20 de setembro
de f9f6

r
A' Companhia de TPlrphones TnteresLaduae.~· é permitti·do
fa:t.Pr ligaçiio ciP suas linhas das rt:des dos Estados d·•~ Minas
neracs p llío dP .TanPirD f' pt'ol'edPr á resper·tiva exploração,
rle a.r~r~ürdo com o disposto no art. 9!l da lei n. 3.089, de 8 de
janeiro de 1!Hô.
Il
A •·nmpanhia submdt.rJ•:í ú appt'ovaeão do Governo para
quP ~r r·•;l'pr·;~ a rlausula [ as plantaR das ligações
das linhas, nos poutns Plll qu0 f'ssas ligações se tornem ne•~rs
sadas, na f•seala de t :500$, eom mernoria dcscJ'iptiva indi.. andn a po~itiín da,; me~mas linhas de ligação em relação a
ouLt·ns l'ircuitos elrdl'ieos, si houver, atll 20 mett"Os f!p rlisf.arwia d!' c·.ada larlo, •' da qual <'onst.c o typo f\ a quantidade
dn postPs isoladm·ps a emprrgar, .-ua qualidade P dianw.tros,
~~ systPma dP ,·nnstnu~•:iín.
Ri, rll'C'CIJ'I'Írlll () ]ll':tZCl df' no dias depois da apn·sr·ntar~fín
d:1s plantas P ria ill'''ttol'Ía rlf's•·r·iptiva, nenhuma a!f.PTatiin 1'1'11·
t'\. i;; ida pnr pn1·l•• d11 C:11vrnw, eonsidnram-sn approvadas .
.\ppi'flnlclos a,; planf ns (' os !ypos dR material a cmpr·pg-ar·.
(HII' ado ••xprP"so o11 p!'io deeurso dos 90 dias, podr•r:í ~er
iu i dada a eou~trw·ção.
a::;

ligar~õ·~~
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III

,\s liga(;ões eJllt·e munictpws limitrophBs dos dous F_,slallo:;, desde que n:> mesmos municípios não estejam comprchl'rHlidos nas plantas approvadas, dependerão dr, concessão
de licença espetJial. A substituição ou multiplicação de linhas,
constantes de plantas já approvadas, independerá, porém, de
nova concessão, uma vez observadas as exigencias da clausula II.

IV
A fiscalização da boa execução do serviço será feita pela
Repartição Geral dos Telegraphos, concorrendo a companhia
para as despezas de fiscalização com a quota annual .de dous
contos e quatrocentos mil réis (2 :400$), paga antecipadamente
em prestações sPmestraes para cada trecho de 25 kilometros
ou fmcção de 2G Jdlometros de fronteira atrav-essada por essas
linhas .

.

v

A companhia, nas ligações autorizadas, observará sempr1:
as pl'cscripções regulamentares da Rcpar·tição Geral dos 'l'elegraphos.

VI
() Governo. nn Paso !11• pe1'turhação da ordem publica, po-·
ill't':'l llllllar ennta dn st•rviço teleplwnico ou mandar suspnndl'i-u, indPlllllizaniln a rompanhia pelos prejuízos ·que des·sn
ado r·PsullarPm, o que serú calculado segundo a renda de igual
periodo do anuo anterior.
VII
:\ companhia obriga-se a assegurar o bom funcciouamenLo
das t·omtmwil'açiíPs.
YTII

.\s larit'a:- t•at r·t• Estados dirreren!e~ nunca serão supeJ·iol'1'" iis qur· yigoramm cm iguaes lli~laneias kilnmetricas
rlent.J·o dos Estados .que forem ligados. O serviço do Governo
Federal gosará de um desconto de 5'0; o/o sobre as tarifas para
as communicaçõcs interestaduaes. requisitadas pele.s repartições do Governo Federal para os seus serviços exclusivos.

IX
A companhia depositará no Tllesouro FBderal, antes da
do eontracto, a importancia de tres contos de réis,
garantia de sna execução.

as~ ignalura
1'\ll

X

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas
poderão ser impostas á companhia, pelo ministro, mediante
repre&entação da repartição fiscalizadora, multas de cem mil
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lréis (100$) a quinhentos mil réis (500$), pagas dentro de 30t
dias da data I'III rJW' forem impostas, c que serão descoatadas
do dcposüu dP !Tos contos de réis, si não tiverem sido recolhidas nesse prazo.
Dada p~sa ltypof ltr~sP a eorupanhia será intimada pela Repartição Gora! dos Tdegmphos a eompletar a r.eferida .caução
no prazo de 30 dias, e, desde que não o faça, ficará cassada
a autorização concedida velo decreto que approva estas clausulas, independentemente de accão ou interpellação judicial.

XI
,No caso de transferir o seu contracto a outra. companhia,
empreza ou individuo, será obrigatoria a communicação prévia
ao Governo c subsisf.irú o pagamento da •quota ou quotas de
fiscalização.
XII
O Governo, resalvado o rlir.eito de desapropriação nos
lermos da Iegisla~ão em vigor, poderá encampar as linhas telephonicas .quo I' SI i verem em exploracão, mediante accôrdo
.com a companhia, de eonformidade com o ·que estiver disposto
nos contractos que livce eom os Estados e municípios.
-Rio de .Janeiro, :!O de setembro rle 1916 .-A. Tavare& de
'Lyra.
DECRETO N. 12.211- DI~ 20

DE SETEMBRO DE

1916

il.utoriza The Interurban •.relephone Company of Brasil e & Companhia Rêde
Telephonica. Bmgantina a fazerem a ligação de suas respectivas rêdes
nos limites dds Estados de S. Paulo, Rio de Janeiro e do Districto Fe·
deral, nos pontos onde taes ligações se tornem necessarias

O Presidenfe tJ;l llepublica do•s Estados Unidos do Brazil,
aLtlendeiDidO ao qnD requereram 'fhe lnterurbalil. Telephone
Company of Brasil e a Companhia Rêde Telephonica Braganiina c de accõrdo com o art. H9 da lei n. 3. 089, de 8 de jaIJeiro da cO I' rente mmo. decreta:
Art1,go unico. Ficam The Interurban Teleph'o'ne Company
of Brasii e a Companhia llêde Telephoniea Bragantina autoriz:adas a fazr>r a ligação de suas respectivas rêdes nos Iimi•tes
dos Eatados de S. Paulo, Ri'o' de .Janeiro e do Districto F.cderal, nos pontos onde tacs ligações se tornem necessarias, ·e
proceder ú respeciiya exploração', de 3/CCôrdo com 0 dis.
posto 1:0 art. 9!) da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916.
mediante as clausulas que com e&te baixam, assignadas pe·lu
ministro de Es•tado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 20 de sef.embTo de 1916, 95• da Indcpen.
dcucia c 28" da Republica.
WENCESLAU

BRAz

P.

GOMES •

.Augusto Tavares de L11ra.
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Clausulas a que se refere o decreto n. 12.2U., de 20 de setembro de 1916
I
:A The Interu1·ban Telephone Company of Brasil e á
ComrHmhia Rt:de Tcleph'o'niea Bragantina é pm·mittido fazerem a ligação de suas respeetivas rêdes r.ws limites dos Estados ··~e S. Paulo, Rio de Janeiro c do Dislrieto Federal, no's
pontos m1de tacs ligações se tornem FJ.eccssarias, c procederem á respectiva exptoração, de accôrdo com o oisposto no
art. 99 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916.

11
As companhias submctLerão á approvação do Governo,
.f,ara as ligações a que se refere a clausula I, as plantas das
ligações das' linhas nos pontos em quo csstas ligações se tornem
necessaria&, na escala de 1 :5000, com memoria descriptiva
indicando a posição das mesmas linhas d0 ligação oem relação
a outros circuitos electricos, si houvm·, até 20 metros de
distancia de cada lado, e da qual conste o typo e a quantidade
de pos,tes e isoladores a empregar, numero de conductores a
assentar, sua qualidade e ctiametros, e systema de construcção.
Ri, dcc'o'rrido o prazo de 90 d.ias depois da apresentactio
das plantas c da memoria descJ'iptiva, JJenhuma alteração fôr
.<~xig.ida r1or parte do Governo, Nmsideram-se approvadas.
Approvadus as plantas e os typos de material a empregat·, por acto expresso ou pelo decurso dos 90 dias, p'o!derá ser
iniciada a construcçãP.

III

As Iigaçõt's entre mun1ctpios Iimitrophes dos Estados, desde que os mesmos municípios não esteJam comprehnndictcs naR planta::; npprovadas, d!'Jll'!Hierãn de enncessã(•' do
!ii\IHJ(:i~ ospeeirll. A subst.ituição ou mull.iplíeação fie lililhas,
constani,os de planta<; .iá approvmJns, indPJH'tHit'J'iÍ, JHll~';'m, do
nov;1 cOncessão, unia vez oibservadas as cxigcncias da clausula H.

IV
A fisealização da boa l'X{'euçã 0 do Sf'l'Yit.:o :;.-rá llnila pela
RPJml'lição Geral dos Tclpgraphos, e.oneorrnndo as companhias
para as d1~spezas de fiscalizaç.ão com a quota annual
de dolls ~~ontos e quati'Oecntos mil rt;i.~· (2 :.WO$), eada uma,
paga antm·.ipadamentc em pt·cstaçõPs smnpsf.J•ans nara 1·.ada
tt·echo de 25 kilornetros ou fracção de 25 Idlomctros de fronteiTa atmvcssada por essa:< linhas.

v
As enmpanh ias, nas ligações rtlltOI'izadns, ohRervarão somJJI'e as prescripções r.egulamentv.rcs da ncpaTtição Geral dos
Te legrap'hos.
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VI
O Governo, no r-aBo de perturbação dr~ ordem publica•
poderá l,omat· eoula tio RPI'viço Lrleplwnico ou mandai" RUSpen~rd-o, indPmniznndn a companhia pelos
prejuizoR que
rl11sse a elo r('sultarem. o qne SPI'Ú •1':1 [r,u !::1do segnndn a renda
de igual pe~·iud.o do anuo a ui Prior.

VII
AR r.omp::1nhias ohrigam-sP a ass11gurar
da.q ~·ummtlll ir~::1ções.

11

bom funr.eio-

nr~mPII to

VJTJ
A,; t::1rifas rntrr ERtadoR clifferenteR nunra serão Ruprrim'PR :Ís qnr• \·igoJ':1l'f'ID l'lll igU!l!'R di.ÜaJH~ias Jd[Omr:1 J'ieas,
df'nf.t·o dns E~l:1dos qtw forem ligndoR. O seryiço do Uovernu
J.'pderal go;.;:lf•{t rfp u~n a!Jal imPtlto de einr~oenla pm· ~··r~nt.~
(50 '/n 'i soJ11·o as tat·il'a;; pam as ronununicaçõ~~!'l inLere;staduaeR
l'Pquisiladas prlas I'Ppadieões rio Uovpr·no Federal, para os seuR
."Pt.·vi!;os t•xl'lusivos.

IX
As eompanhins depositarão no. Thesour.o Frdreal, anfrs
da nssignntura dn r.ontn·r~eto. a impnrlntwia fi,• lres ponfn:4 d1•
rt'is, f'ltl gn1·:tnfin dP sua Pxccução.
X

Pela inob~f'rvnncia df' qualquer das presentes dausuln~
pod!"rão ser impostas ús ·r·.ompanhias pelo ministro, mediante
I'epr.es:~ntar;ã 0 da l'epartição fiscalizadorJ,
multas de cem
mil ·r<'is (l00·$1 a quinhentos mil rf\is (500$). pagas dPntt·.o
dn 30 dias da data em qup forem impostas E' que ~erão df'st~on
t.arlas do drposito dP ll·ps pontos dP réis, si não .UvnrPm sido
l'I'I'OII! idas llf'SSf' prazo.
n>n,dn t•ssn, llyp.ol.lt•:•sp, a;:; companhia;:; serão it!l imada:4
pt~la Repa•rl.il,'fío (1rl'n I dos TPI.egmphos n completar a rnf~
rif!a cau\,'ão no JWazn dr 30 dia·s e, dP~dc que não o :far:am,
fiear(t l':lSSada a auforizaçfio t'OllCt~dida [WJ.O decreto I(Uo'
approYa t•stas clausulas. imiPpPndPntem·c•nll' tln aeção ou infPI'JlPilação jurlkial.

XT
No .raso .ri" _tr_nnsf'•~"I'ir o seu ront.raeto a .outra companhia,
el!iprezn ou mdlY 11luo. srrú ohrig·atoria n communir.nçftn J)!'r'vta ~o Cl~lV·•'J~ln P snh~isl ir:í o pngamPnto da quota ou quotas
d.n flsr·altzat;ao.
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XII
O Governo, l'esalvado o direito de desapropriação nos
termos da legislação em vig.or, poderá 0ncampar as linhas
tPlcphonicas que .estiverem em ·Cxploração, mediante accôTd'J
C\OID as companhias, de eonformidar\c com
.o que estivce
rlispo~f.o Jtns eont.rat:los que livcr cnm os E.starlos e mnni!·,ípios.
Rio rlo .Taneiro. 20 do setembro de Hl16. - A. Tavare.~
de Vyra.

DECRETO N. 12.212SuppTimo

diverso~

Jogares

em

DE

23

dífferentes
Fazenda

DE SETEMBRO DE
repartições

do

191ô

:MiniBterio

d:i

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil;
usando da autül'ização conferida no art. 104, n. 6, da lei numero 3.089, de 8 de ,janeiro do corrente anno, resolve suppl'imir os seguintrs Jogares: na Alfand:ega do Estado de Pernamlmco, dom; de terceiro,: ,. L!Ous de quartos eseripturarios,
sete de trabalhad!or,es das capatazias e ·Um de marinheiro das
Pmhnrr:açõo~; na Alfandlega.do Estado do Pará, um de terceiro
escripturario; na Alfandeg'b. do Estado da Bahia tres de segundos officiaeg aduaneiros; c na Alfandega do E·stado do
~orgipc, um de segundo official aduanei:ro.
Rio d'e .Janeiro, 23 de sot.embro do Hl16, 95" da. Indepenrlcneia e ,28° da Repulblica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

João Paruliá Calogeras .;

DF.flRRTO N. 1?.. ? 1:1- nr. 27 n:r:

SF.TF.Mnno

n:r: 191!i

Abre, aQ Ministcrio dn Marinhn o creclito extrnordinnrio de 1. 000 :0(10$
para occorrm· f1s

do~p('r.n~

com a manutenção dn noutralidn(lfl

O Presidente da Repuhliea dos Estados Unidos do Brazil:
Usanrlo da autorização constante do decreto legislativo
n. 3. HH. desta dnta, rel'lolvc abrir ao 1\'finisterü! da Marinha.
o c.rrdit.o extraordinario de L 000: 001}$ para oecorrer ao pagamento das despezas resultante" rla m:mutençlío da neutra-
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!idade da Republica, em face da c<!nflagração euTopéa, e do
rstabelecimento de bases militares nas ilhas da Trindade. e
do Fernando de Noronha.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1916. 95• da Indepenrlnneia o 28" da nepublica.
WENCESLAU

BRAZ P. GoMES.

Alexandrino Faria de Alencar. ~

DECRETO N. 12.214-

DE

27

O.E SETEMBRO DE

1916

Cn.s& o decreto n. 10. 6·i5, de 31 de dezembro de 1913, que autorizou a
sociedade de seguro,; Humanitaria, com sl!de em Juiz de Fóra, " fnnc~iona.r

nR RPpuhlicn.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que não mais exista a sociedade mutua de seg-uros sObre a vida, accidentes, benefioe:ncias-, creditas e peculios prediae~ Humanita:ria, com séde em Juiz de Fóra,
conforme consta do proeesso encaminhado ao Ministerio da
Far.enda com o offic io n. ~63, de 1 O de agosto findo, da Insprctoria de Seguros, resolve cassar o detreto n. 10.645, de
31 de dezemlbro de "l!l13-; que autOrizou a rof1etrida sociedade
a funccionnr na Rf'puhliea c npprovou, com alterações. os seus
r·~tatutoR.
·
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1916, 95" da Indrpenl!rneia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. G.OMESI.
João Pandiá Calogeras.

DECR'ETO N. 12. 215 Rupprime logares de

segundo~

DE

27

DE SETEMBRO DE

1·91.6

officiaes aduaneiros em diversas alfandegaa

O rresidentP da Republica dos Estados Unidos do Brar.il. usando da an1 ori:mção c'o'nferid'a no art. 104\ n. o, da
In i n. :;_ 0189, de R ti•• janeiro• do corrente anno, resolve supn•t·imir cl(Jus )n~arcs de segnn:dr~s Officiaes adua:neiros \001
raua ;una dns ai fandegas do Pará, de Paranaguá, Estado do
J'amnú, e rlr> 8. Frane.i.sro, Estado de Santa Cat'barina, e nm
lo,:mr rm cada uma da;: alfandegas do Ceará, do Sergipe e
ti•• Fl•lri·;üwp'o'JiR, Eslado d() Santa Catharina.
Rio rle .Janeiro, 27 de setembro- de 1916, 95• da IndeJWllf!Pncin ,-. '.?8" ela Rcpublica.
\VENCESLAU BRAz P.
GoMES.
João Pandid Calôgeras.
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DECRETO N. 1 ?c:?Hi -

DE

2i

DE sETEMBRo DE

1916

Crêa nma brigada de infantnria, uma de cavallaria e umn. do artillmria •1~
r;nardns 1meionncs n:t comarP:t <l<l ~nmpo BPliO, no Estndo de :l.iinns
Gcrae~

O Presidente da TI:epublica du;; Estados Unidos, <lo Brazil,
rmra nx,~elll;fio do dPCI'<'I o n. \:li, dP I·~ dP dezl'nÜii'O rl~· Hl!lli.
dC!'l'Clrt:

Ar! igo unico. l''i1~UIII trPadas na (:uarda Nnl'ional da ro.
marea d•~ Ca!llpo Hdlo. E si a do de MinaR G<'t'Ups, uma brigada
dr infantaria. com a drsigna•:ão rle 3;!!i", uma dP eayaJlaTia,
•~om a flp 1 1t3" e UllHl llr artilharia. eum a rle 43". eonstituindo.
sr a Jll'ÍIIWÍI'a l k il'es batalhões üo sprviço actrvo. sob IH{ 91G,
flií a !li8, c de um do da reserva, sob n. 326; a segunda do
duns l'<'f.d lll en tos. sob ns'. :?H5 e :!H li; r a te reei r a. de um Tegin•tmlo de artillwria de l'Hmpnuha P de um batalhão de artilharia ok lHléii•:ão. ambos sob n. ,,~{, lltlt' se organizarfto com
,·;:; gu;H(Jtt.q l]ualiJi•·ados nos distrirtos da rPfcrida comar·t·a.; rPyogadn~ a~ disposi.;õPs em contral'io.
Rio do .lanriro. :27 dP t4PfrJq1Jl'll flr l!JilG . 93" 11:1 Indcpcndf'lii'Ül r ~!8" dn RPpnhlica.
WE:~cESLAU BRAZ

P.

rlol\1 ER.

C•v·los Ma:cimilimw Pcr·cim dos.

DECRETO N. 1?. ?l'i

-DE

:n

Santo.~

nE sETEMBRo nE lfl1G

'I

Crêa mais nmn.

hri~nda

ele infantaria Ue gnar<lns nn,cionncs
<lc .Tahoti'ío, 110 ERlallo !lo Pernambuco

110

município

O Presidrnte dn RIPpu!Jlim """ Estados Unido~ tlo Brazil.
do dl'l'l'eto 11. 131. dP 1 í. de dezembl'o d~ 1896,

pr.J·a PXt'l'\l~'iio

<Ir-ereta:
Arlig•J unieu. Fi1•.a •·.epada m1 t~mu·da Nad•"IJal do munif'ipio clp .laboatão. 11o Estado de J>prnamhneo. mais uma bri.
gada dn infa!lf<H'Ía. com a <Jp.-iguac,:iio de J i:l". a qual SP (•Ou.
sf.ituir;'t d" (,rps batalltól'R do Rerviço adiv.o, soh IJR. !)·tí. rí18
" 51fl, I' de um do da reserva, soh n. 173, que se organizariio
l'flln os guardas qua lifieadoR nos districtos do t•!'fr:n·irlo 111\ln i.
•~ttdo; J'Pvngadas a~ dispüsiçiirR: e111 !'Ontr·ario.
·
Rio ri!) .Taneiro. ~~ dn sH Pmhm c!P 19Ui. !l:í" da TmiPpPndcnc~ ia C' ·!8" da ll<'pnhl ie a.
\VI•:·'ll!l•:SI..\ll HIIAZ

l'.

ClOMICS.

Cw·tos J/a;r:iqniliano J>ereim r/Os SnntM.
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DECfiE'l'O N. 12.2tR-DE 27 DE

SETEMBRO DE

19Hi

Autoriza n prordgação do rontrncto para o serv.iço' ~e nnvegarií.o li vapor
no lmixo R. Franr.iRro, n cargo da Companlua. Pernnmbucn11n. clf' Navr.~a~fío

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brazil,
mmndo da autorização eonstante do art. 88, alínea X, ua lei
n. 3. ü8!l, dr> R dn janeiro do r.nreente a uno. o at.temlendn ao
que 'I'NJilPl'Pil a Companhia l'PI'narnhucana d0 NavPgaçfio,
ueereta:
Artigo unko. Fica autorizada a }Jrorogacão do contracto
para <) servico de navegaç.ão a vapor do baixo S. Francisco,
a. que se referem os dect·etos ns. 6. 227 e 9. 227, c! r. 13 de
novembro de Hl06, r 20 de dezembro de 1911. ür, conformidad(• con1 as clausulas que com este baixam, a.~sign:Hias
pP!o ministro dn E,;;lado da Viação n Obras PublicaR.
llio tln .Janeiro. :27 de setembro de 1!1Hi, !l5" da Tnd<~
J'f'lHl<•neia ~~ 28" tÚ fiepuhlira.
\VENCESLAU

Bn.Az P.

GOMEs.

ll.uausto Tavm·c.s de Lum.

Clausulas a que se

refere o decreto n.

1.2 .21.8, desta

data

I

A séde da companhia se!i'á em nccife, no Estado de Pernambuco, e a gerenf'ia elo sen·iç(l contractado em Penedo, no
Estado de Alagoas.
1I

A contructante ohriga-sr a manter o serviç'O de na_vegaç5o a vapor no rio S. l'ranciRco, realizando uma. vmgerrr
rrd(lnda Rf'manal. cnt.re a ei~lade de Penedo f' a. villa de Pira.nllas; eom I'Realas, na ida n na volta, p(ll' Prorri:í. CoJl.c~
giJ1·, 8'. Braz, Porto da Folha~ BeiJo l\l~nfP, Trnipú. CtiiTal
de PPdms e villa r!P Pfío de Assur·ar.
III
Fica entrn?ido que,. além das viagens es,Upn!adas na
anterwr. pod:era a. confraetnnte faZf'l' ()tlf,J·as viagens· nxtraonlinnrias, sf'gu11do os interesses do üOJUJllCI'!'Ío.
Com relação iiR pscalas deterrri'inadas para a linha de rHtVPgação do que trata a referida clausula, poderá, outrosim. o
C 1 1a.m~ula

Governo, dt> accôrdo com a t~ontractante, estabelecer oufJ'Ufh
1mpprimir on substituir as qtw são mencionadas Jl(n' ontt·as
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quo mais convenham aos interesse::; gcraes, comtanto que, nó
primeiro caso-; não haja augmento de despeza pada os cofres
publicas, e, no segundo, si a extensão da linha fôr diminuída,
hrda. uma reducção proporcional na respectiva subvenç-ão.
IV
A contractante apresentará á approvacão do Governo,
dentro do prazo de 15 dias, a contar da data em que fôr registrado o cõntracto pelo Tribunal de Contas, urna tabella
nxacta das distancias em milhas, entre os portos inicial e
final e as ~escalas da linha de naveg~aç.ão a que se refere o
r-ontracfo, nfim de ftcar exactamente fixado o valor da subvenção por milha navegada e servir de base para o pagamento das subven(;ões e á cobrançta de fretes e passagens,
obrigando-se a fazer a publicação dessa tabella nõ Diario
0(/'icio.l, no prazo de 10 dias, a conta;r da data da approvação
P :'t sua custa.

v
A contmactantc empregará desde .i:í no serviç,o contractual
0 vapor flp nomo <d\loxotó»; drwerú. vorém, no praz0
rle 11m :mn.o, a oont,n l' dn data üo r-egistro do contracto peln
'l'r·ihnual do Contas~ sa!yo raso dn forÇia maior devidament:'l
r:ompi'H\'IH!o, manrlae eonstruir 011 ndquirir outro que, send•l
npropriado para a na.ynglrtção do rio na época da. -estiagem.
salisfa(:a ns sr·g·nill!.o::; condições: 'rapacidadr de carg1as -:m lonP!adas; a~.:eummodar-õPs para J 5 passageiros de primeira
r·ln,;sp e alo.iamrmto para ?O do torr•,eira classe; marcha mínima
rlr• sei~ milhas por hora, contra a corrente; casco de aço com
l't~\·cst.inwnf.o apropri<:do para a navegação que vae executar.
l<:ssP vapor será ainda provido de apparelhos paTa filtracão
rla~na, illuminaçft.o IJlectrica ou a gaz acetyleno e sanitariat:
para passag-oiros ele camara c prôa, separadamente.
VI
P:u·a a acQuisiçiío de novos navi0s ou quUJesquer embarr,a.çõ.es ta cnnt.rarfnnl.c apresentará á In>:pcet.oria Federal dc
\'iar,ft,o l\!a1·ilimn ,, Fluvial os nccessarioR plunos c respectivas
rlrsr'I'ÍlH:fíf's. nom a dPYi<la nntrcf:'rloncin, afim do serem snbmdt.irln~ :'!. apprilvar,ão rln <ln\ crno c maxar!oR
os prnzoo;;
pnra a s1Ht r·onsUTtcr,fí,o, p0-lo Ministeri 0 ria Viação f' Ohm::;
Puhlit~ns. Na. occ.asifío dP ~-·rrmn ns mr.sm0s entregu0s ao tn}fegr1, examinados r. acccit•os pelra mesma Ingpectoria, a oonf 1'11!'-I.:Htfr apl"Pflrm tnr:í ,os dnc1mwntos rle rusto A os ce,tifi~-nrlo~ r!P i'OnstnH·t-:fín rios ditos navios ou emhnt·rnrõe::;.
YTT
Os

vanores dovorão ter a bordo .os sobr-esalerubes. 'aprestos

n materinl nrrPssario para os serviços da atracação, carga. ('.
dr~t·tnr·gn. para arridentes dtr.· navegação e incendio, ob.iectos
dl' ~r~l'\-ir:n dos pnssn~Piros r da tripulação e numero de pes ..

,'-'nal lll:u·catln pP!ns vig-rntcs

rn~ulamentos

de MaTinha.:
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VIU
Og vapores que so inutilizarem no Rcrvico ou se perderem
por nccidentn serão substitu idos por outros que satisfaçam
as conriiçõm; enum~;radas no contrneto. dentro do prazo maximo de 12 mczes, salvo caso de força maior devidamente
Nlffi[JT'Ovado. Da ópoca do ncc.idrmte ntrl a sulJstiLuiçií.o lfo navio lllUtilizauo •m perdido, poderá ~er o sm·,·iç 0 feito por
navio tomado a frctP e ncceito pola Inspcctoria Fedem! dA
\'ia1:fío 1\Iaritima e Fluvial.

IX
·Os vapores gosarão dos privilegios e isenções de paquetes.
fieandtJ, porüm, sujeitos aos rngulamenf.oR da l\fal'inlta :Mor-<
nante e Navegação de Cabotagem, de Policia, Sauce c capil.anias de oortos.

Em qualfJUOr tempo, durante o prazo do cont.rndC\, o

r~ovPn,o

tPní o din~ito de comprar 011 tomnr a l'entP. compulsnri:irntmtP. os vapores da ermtradani.e, ficando esta obrig:mla a suhstituil-ns por outros nafl enndi(:ões exig·itfas nn
r~nntracto, no prazo de i.2 mr:ws, salvo naso dr força maior,
d<".'idamAnh~ comprovnilo.
}1. compra. ou fretamento. noR cnsos ncima rn·rwil'ln~, serão rffnetnadoi'i medin'nte prPvio accürdo sobre o respPd ivo
lll'CÇO.

Nos casos de forca maior, o Governo porlf'l'1Í lançm· mão
dos vrporP.>I indepr>ndente de :wcôrrlo prrvin. sendo posl.eJ'iormenlr rPgnlnda a indemnização.

xr
As viagens contractuaes ser·ão feitas com partidas fixas;
os dias de sahida dos vapores, a demora nos portos de esca13:
r o pra:1.0 da viagem de ida e volta., organizados pela cont.rartantr, dr, accôrdo com o resprrtivo fiscal ajudante da Inspectorin Ff'deral de Vfaoão Marítima e Fluvial, S!'rão autorizados pelo inspector e submettidos á approvacão do ministro da
Viação p, Obras Publicns. Essa tabella drverá ser apresentada
dentro do p·razo de 30 dias, contado da data do registro do
f'.Ontra•cto pelo Tribunal de Contas. Os prazos do demora nos
porf,os conl~u·-se-hão do rnouwnl.o 1'111 qne os vavorcs funtln:wem, quer em dia uf.il, quer em dia feriado, entendendose que o maximo tempo de demora nos portos não é obrigatorio, devendo as autoridades locaes despachar os vaporeR
nnt{'s rla terminação de%<0 prazo, sempre que seja pos~ivel,
lo;w fJHC fôr concluido o serviço de carga e descarga.
A contractante fará publicar no Diario O{fwial, á sua
mu;;ta, e no prazo de iO dias, contado ela •respcct.iva arrro~
vnr:ão, a tahelln ele que trata a presente clausula.

H-0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XII
A rontradanf r ohr_ign-sr a f.ran~portm· g-rat.uitament.e no!'!
sr.ns vnporm;:
o; o ÍIIS'W'ctor, o sub-in.spr.ctor e OR fiRc:ws cta Inspectoria
Fr>dr;r·nl de Yirwão Marítima n Fluvial, quando viajarem .em
.~Prviro;
_
li) n Pmprc~arln Pnrnrrrgado do serviço poRtal;
t') nR malas do f:nrToio, nos termos da lPgislação vigentr,
fawndn-ns c•fmdur.ir· dr tri'T'a pm·n, bordo r vicr-vPrsa;
r./) os objrcltos rr;mdtidos {t St,eretaria da Viação c Ohras
Publi<·ns ou a quacsquer rcpartiçõc~' a ella anncxas, n oR
dnstinndns :ís rxposiçõeR nfficines ou autorizadaR prlo Gowwno;
t') o.~ dinhe·iro;;; llllbl icus. na fiÍrma das leis em vigor;
f) as• semcntrs r; mudas dP plantas drstinadas aos jardimR
<' ,.~lalwlrrimrmtos puhli<·o~;
ti) sPmPnlt>s f' muda!'> dr plantas o instJ·umPntos agrieolaR
(jp,c;finarlos a agr·ieultnrrs r l'f'ffif'ttidos pelas soci.edadrs on
s~·m] Í<'[lin.s agrirol:l''

XTIT
As tarifas df' frdr;; r passagens sf'rão apres'f'ntadas á
approvac:ão do r:ovrrno dentro do prazo improrogavel de
<iO dia~. <·nntado da data do rr>gist.ro do- 1rontracto prlo Trihnnal df' Conta~. dcwendo ser organizadas pelo systPma clifferencial. Essas tarifas srrfío po$hR Pm vigm· logo quf' sejam
approvacla~ • .s<Í podPndo sf'l' alteradas de dons Pm dons a1mos,
de mutuo accôrdo.
As pass·ngPl"F, nR Jretrs dfl meJ•cadorias ou outros quaesqnrr IT:msJ'Ol'L<~s pn,· c·1ínta •do Govf'l'no Federa 1 nn dns Estado~. serão fPitos <·om abatimrnto ele 30 o/o (trinta por cento)
sohr<~ as tarifas r, quando Re tratar de forc:;a publica ou escnlta t•orultJzirHln Jli'P~os. o ahat.irnf'lllo sei'Ú dr 50 '1o (cincornla por l'f'Jlin,. l·~nyiar:í tambPm a rontJ·nrtantc a tahella
dP P,I'!!Pro~ <' a ri if!IIS cnbrndns a ho1'd1'i. afim dr st•e approvada
pnla InspPt:fot·i:J Fl'df'ral dP Via~·iin l\'laritima l' Fluvial. As
tnlwlla~ rlr .qnp trnta a prespnfp clausula set·ão publicadas ni'i
])iol'in n(firinl, :í l'll~tn dn rnntrartante. dentro do prazo flp
-111 dia~ r0ntarlo t1:1 data fia re:-ppctiYa ap9rovaç1ín.

XIV
A contractante obriga-se a nãô estabelecer nas Slla!'l emhm'r.aÇ..õrs JH'Pf<'rrnc:ia em proveito da;;; cnrgas pl'oprias. rnm
pl·pf rrir,.ã.n da dos outros c:uregadores.

XV
A contractantf' apr·esrn tar:í ;)t~ rp,spect.ivn fiscal ajudantn
Tnsprdoria FedPI'al dP Viação J\Iaritima e Fluvinl. segundo
o~ mor\plns nur. ll1f' rornm apl'esr•nt.ados, a estatist.iea dú rnovinwnfn dP passageir1'i.~ e cargas, rr•ceita e dcspcza dos navinR,
fJill'l' pnr·a as \·iagC'ns r.onf.rnduaPR flllf'r uara a;;; f'xtraordina-
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iH

;iisr~J·.irninadanJet.Jte, olH'igundo-sc a ministrar á JIICsm:a
in:-;pccLuria. com brevidade, a::; informações e dados que lhe
Jot·e1n r·et]uisitado:-;. Apresentará ainda a contractantc ató 15
(quim:o:• de mar(:o de cada anuo. uma cópia do balanço do anuo
anterior, inclusive a conta de lucros c perdas, para que se
possa conhecer, de modo claro, a ·renda liquida ou «deficib e
a despcza disttriminnda do custeio do serviço contractado.
1 ias.

XVI
Além das \iislorias exigidas pela legislação vigente, ficam

os vapores da contractante ·sujeitos ás que forem julgadas nocessarias, a juizo do fiscal ajudante da lnspectõria Federal
de Via!)ãO l\faritirna u ;Fluvial.

XVII
Pn r a as drspcr.as de fiscalização entrará a contraetanle
pat·a a Delega1~ia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado de
Alagoas com a quant.ia de um conto c duzeÍltos mil réis
( 1 ::?00$), por semestres adeantados, dando-se a rescisão do
corüt·ructo, de pleno dire.ito, por decreto dn Governo, sem dependencia de interpcllação ou nccão judicial na falta de cumprimento desta rlispo."'ição.

XYTTI
Pela inollsrn nneia das r~law:ulns do contraclo, não sendo
caso de l'or(:a maio1·. a juir.o do Governo, a contrae! nu te ficnrú sujrita ús SPguintc~s multas:
1. ") Dn quantia igual :í importancia que telria de receber,
si deixa1· d0 I':IZ·'l' ~dgnma das viagens do contracto, que será
rescindido de pleno dil'cito, fHH' decreto do Governo, sem depcndeneia dP infei'JlPI!nção ou acção judicial, si a interrupção
das YÍ:Igf'ns I'XI'PdPI' o p1·azo de !lO (noventa) dias.
2.0) De 100$ (·cem mil Téis) a 300$ (tresentos mil r1'is)'
si a viagem eomcçada não fôr concluída, não tendo direito, além
dis8•0, á respectiva subvenção; si a viagem fõr, porém, intcrJ'omrlida por motivo d0 força maior, não será imposta a multa,
mas receberá apenas a subvenção :relativa ás milhas effeetivamentc navegadas, sendo o calculo feito pela derrota entre o
ponto inicial da viagPm e o Jogar em que se tiver dado o impedimento.
3.") De 50if; (ein1~01mta mil réis) a 100$ (1eem mil l'liis)
1""' Jlrazo dP 12 (dor.c' horas que exceder da hora fixada para
a sahida do yapor dos porlos iniciaes e das· t·nspectivas. l's<·alas.
1~s~o prar.o se1·á contado sórncnte quando a r!f1mora fàr lllaior
dn tJ'PS hoeas. Igual llllllta scr:í imposta pot• <lia d1~ dt•mora ua
c!JI'garla dos vapores.
L") De 100$ (cctll mil réis) a 200$ (duzentos mil J'lii's'),
pPia dPmot·a na. Pntr('ga das malas postaes ou p!'lo máo acondi,·ionament.o dellas 1• dl' [)00$ (quinhentos mil rr;i~ 1 ~ lW 1·aso
dP ,•xtmvio.
5." De 100$ (CPIII mil róis) a 800$ (trusmüos mil r(•i.,),
pPla inf'meç.ão ou inohscrvaneia de qualquer das elausulas do
coulructo a ~e1· lavrado, para a qual não haja multa CS[H:c.jaJ..
]II'OY:tdo

H2
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As multas serão impostas pela Inspectoria Federal de
Viação Marítima n Fluvial. por proposta do fiscal ajudante
ou fi>'1:al itiueraute resycctivos, com recm~sü ao ministro da
V i ação l' Obras Pulllicas. e deverão ser pagas na delegacia
fi~1·al dn Thcsouro Nacional no Estado de Alagoas, dentro do
prazo de 10 dias a contar do dia da imposição ou descontadas
da quota ue subvenção que a contractante tenha de receber.

XIX
A rontractante poderá reoeber subvenções e favores dos
ERtados de Alagoas e Sergipe. sem prejuízo da subvenção 8
favores que receba do Governo Federal.

XX
.\. ,·.ontra~tantr, para garantia da execução do conLracto
' ~,.,. lavrado. depositará no Thesouro Nacional, em moeda
eOI·rcn Lu ou elll títulos da União, a quantia de cinco contos de
1·ói~ (ri: 000$), apresentando o respectivo documento no acto
da assignatura do contracte.
·
XXI
l~nt J'drihu ição dos serviços especificados na clausula li
tlo cnntracto a ser· lavrado. a contractante receberá uma
subvcnrão annual até 50:000$ (cincoe.uta contos de réis). Os
pagamentos ACI'ii.o feitos mensalmente na Delegacia Fiscal do
Thcsomo l\'acionnl no Estado dr. Alagoas. segundo o numero
tlc milha;) rffect.ivamente navegadas, multiplicado pelo valOr
da milha. mediante requerimento acompanhado dos attestados comprobatorios da realização do serviço, passados pelo
respectivo fiscal ajudante da Inspectoria Federal de Viação
1\la!'Ítima e Fluvial. do qual constará o numero de milhas navegada~.

XXII
obri~-se a estabelecer trafego
mutuo
as estradas de ferro qu 8 venham ter aos portos servidos pela sua linha de navegação. Os accordos promovidos
pela eontractant.e serão submettidos á approvação do Ministcrio da Viação e Obras Publicas.
t~om

A eonLraP.lante

XXIII

A conf.r<tctant.e obriga-se a cumprir fielmente todos os regul:mwntns que existem ou vierem a existir, referentes i3
applicaveis ao serviço de navegação que lhe é concedido e
que não contrariem as presentes cl&usulas.
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XXIV

A cuntraetantc se obriga a nãcr vender navio algum sem
previa autorização do Go·verno Fedie'l:al, ficando o cuntmctu
rescindido no caso de infracção desta clausula, sem dcpendr:ncia de interpellaçtiJo ou acção judicial.
XXV
A contractante não poderá transferir o' contracto, nem
arrendai-o, sem prévia autorização do Governo.

XXVI

Em caso ue oes intelligencia sobre interpretação da clausula dO contracto a ser lavrado de accôrdo com as presentes
l\lausulas. suscitada entre o Governo e a contractante, será a
questão submettida ao ministro da Viação e Obras Publicas.
::Si a contradantc não se conformaT com a resolução deste será
a questão resolvida por arbitramento, segundo as fórmas legues. Fica entendido que as questões previstas em clausula
de. contracto, como as de multa, rescisão e outras, não estão
comprehendidas na p1resente clausula.
XXV'II

O contracto a ser lavrado de accôrdo com a,s pres~ntes
ülal!sulas vigorará pelo prazo de cinco' annos, contado da data
CIP que o mesmo fôr registrado pelo Tribunal de Contas.
XXVIII
A despcza que deDOI're da clausula XXI dõ contracLo scrú
pr..gã neste exercício, por conta da consignação da vedm ~·.
tlr. vigente lei orçarnrmtaria que, sob o titulo «s;erviço de navegação do baixo S. rrancisco», se destina ao «serviço de navc:gacão entrP Penedo e Piranhas c de rebocagem da barra do
t·ic• S. Francisco~. Nos exercícios seguintes essa mesma des]'t'za será levada ~i conta dos creditus consignados nas respectiyas leis urçarnentarias para o mesmo se'l'Viço.
Hio de Janeiro, :!7 de setembro de 1'916. - A. 1'aval'cs de
Lym.

DE!CRETO N. 12.219-

DE

27

DE SETEMBRO DE

1916

Autoriz" a proroga~ão do co'ntracto celebrado com a Companhia Commerció
e Navegação cru virtude do decreto n. 5. 897, de 13 de fevereiro do 1906

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz1J,
usando da autorizac.ão constante do art. 88, alínea VIII, da
lei n. 3. 089. de 8 ue janeiro do corrente annO!, e attendendo

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

a11 fJUr rrqurrru a Companhía Commerciu e Navegação, deerPta:
Art. 1." ·Fica nutorizada a J)l'orugar;ãu do eontracto cclellr<uio com a Companhia CoHtmereio o Navegação em virtudn do dcct·eto n. 5.897, do 13 de fevereiro de 1900, me•
diante as clausulas que com este baixam. assígnadas p-elo
ministro ·de Estado da Viação ·e Obras Publicas.
Art. 2.• O presente doe;r·eto ficará sem effei.to si, dentro
do prazo de 60 dias, após sua assignatura, não fô.r assignado
o respectivo contracto.
Ilio de .Janeiro. 27 de setembro de 1916, 95• da Indcpendcm.!-ia e 28• da Republica.
\VEN<:EsL.\11 Hu.Az P. UoMES.

Auaztsto Tavares de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n.

12.219,

desta

data

I

A Companhia Commercio c Navegal?-ão obrig,a:-se a ter a
sua séde na cidade do Rio de .Janeiro c a executar os seus
servic6s com os seguintes vaporPS, .que constituem actualmente a frota do sua JH'Opriedadn: «Aracaty~, «Araguary~.
«Assú~:
«Capivary~,
«Corcovak:lo», «Gualeyba», «Gurupy»,
<4acU'hY», 4;)Jaguarib~·, c•Marotm», «·Mossoró~, ccMluc~.
«Paraná~: cPirangY», cPiauhy~, «Taquary~,
«Tijuca,, ,cTibagy» e «Tupy~, cada um' de tonelagem hruta sup!{lriúr a 500
tone !atlas.
H

A companhia se obriga a fazer linhas regulares, exclusivrunente de cargas, entre Rio de J.alfieiro e Manáos e entro
Rio de J)lneiro e POrto Alegre, ,escalando os portos intermediarias convenientes e de necessidade e realizando vü!agens semanaes para a primeira dessas linhas e quinzenaes para a
segunda linha.
Obriga-se mais a !'az<·r uma viagem mensal entre Recife
e FPrnando .de Noronha.
·
Sem prejuízo das linhas acima mencionadas, a companhia
}lOdcrá realizar para o estrangeiro as viagens que entender
Il<'cessarias, fazendo prévia communicaç.ão á Inspectoria Fe<.leral de Viação Marítima e Fluvial.
~úmcnte de accôrdo com o Governo Federal, c em casos
dt' neePs~idadc publica, pod<l·ãp ser reduzidas, provisorianwntr>, algumas viagens de cabotagem nacional em favor das
de longo curso.
III

_Quando houvpr de ;;m· augrncntatla a frota da companhia,
os no,·o;; vapores submcttidos ú approvacão do ministro
da Viac;fío f' Obras Publicas pam os fins· da I'Hla incorparacão
offidal, nos termos dos regulamentos' vig·enoos.
~nnw
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IV
O numero de embarcações ordinarias, de salva-vidas, de
cintas de salvação, sobrcsalentes e aprestos indispensaveis ao
serviço nautieo serão fixados de accôrdo com os regulamentos
;vigentes.

v
A .companhia dPvpt·:í áprPsentar á approvação do ministro
da Viação e Obras Publicas, dentro do prazo de 30 dias, .,
contar da data em que fôr registrado o contraeto pelo Tribunal
de Contas, suas tabellas dn fretes para o paiz c para o estrangeiro, que vigorarão para os effeitos eontractuaes, organizadas
de modo que sol'fram l'Cducçõcs os frf'tcs das tabellas· actualrnente em vigor.
.
Obriga-se a eompanhia a 1mblicar essas tabellas no Diario
Official, á sua custa, no wazo de 10 dias, a contar da data da
sua approvação.

VI
A companhia deverá apresentar {t Inspectoria Federal de
Viação .Maritima P Fluvial a estati~üca do movimento df\ trafego .dos seu;; YatHH'rs refPt'<mtc a cada trimestre decorrido.
Esta estatística :;erá organizada pelo m·odo adaptado por
aquella Inspectoria e entregue dentro dos primeiro~. 4'/Ji dias
que se seguirem ao trimestre decorrido.
VIl
A companhia oltriga->'e a transportar gratuitamente nos
seus vapores :
1", o inspPdo1· l'ed!'l'al de Via(ião Marítima c Fluvial, o
~u!J-inspeetor e os fisrae.", quando viajarem em serviço;
2°, aR mala~ do Cor'rf'io, fazendo-aR eonduzir de terra pam
lJordo e vie<'-\'PJ·~a. S<'lldo C!llí' o t·erehimento dellas no ·Correio
terá Jogar u tna IHJI'a anfr·s da qun f ivee sido préviarnente
annunciada para a partida do Yapor e a entrega, 1]uando Psle
ehegar ao porto tanllwm uma hora no maxinw flepois de
llw f.m· sido dada Ih I'P pt·af.i1:a;
3°, quae~l]lll'l' somma:-; Plll dinlwiro ou em valon:s, pPrh!JH:PIÜPS mt d"~ti nada::; ao Govpr·no FedP1:al. Os r.ommandanf.es dos vapoi'I'S on o!Jieiaes de sua confian1;a recPherão ou
entregarão, passando 1: Pxigindo quitação nas respeclivas repal'tiçõAs, niio sú as malas do Correio, mas :fambem. os volumes
de dinheiro ou valor<·~. não sendo,· entretanto obrigados a
verificar a r-espef'tiya importaneia. Cessa a responsabilidade
dos commanclantes desde quf', na oecasião da Pntrega, se reconheça que os sellos appostos estão intactos c sem nenhum
signal de violação;
4°, os objectos remettldos ao Museu 'Nacional;
5", os objectos destinados ás exposições officiaes ou auxiliadas pelo Governo Federal;
6•, as sern~ntes e mudas de plantas destinadas aos ja:rdins
e estabelecimentos publicos.
Poder Executivo - 1910 - Vol, III.
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VIII
A ~~ompanhia
JlOI'tes JlOI' conta

ohriga-:,;e a 1fawr em seus va11ores os t.ransdo Governo Federal com o abatimento de
30 % no:< Jl'ett!s da tabella em vigor.

IX
A companhia entrará adeant.adamente para o Thesouro
N aciona I com a impu ri anda Sl'meslral de 1 :800$ p~ra despezas

de fisr\alização.

X
:\ J'Ompanltia ohri.aa-se a fornecer, dos seus depositas no
nio liP .Taneim e nos Estados, o carvão de que necessitarem
os mn i os da c\ rmada nacional e os demais serviços federaes,
qn::mdo não pudet'-L'Il1 pt·ovrJ·-s~~ rlc outro modo.

XI
Proceder-se-ha de dom; em dous annos ::t revisão das tahellas de fretes, de accurdo com as partes contractantes, e,
depois de al1Pl'O\·adas as novas tabellas, nenhuma alteração se
fnrú nas mesmas, salvo lambem por accôrdo rnutuo.

XII
l~m qualquer l<:mpo, durante o prazo do conf.l·acto, o GoYr·rn'' F<'ri·Prnl l<'rll o rlil'Pito de .comprar ou occupar temporariamente todos ou parln dos Yapores da companhia, indernniY.:llH.lo--a 1:ont a l'(~lld:t liquida que couber a cada um dclles,
ltsaliada pPla Hll'ilia eotTI'~lJOHdente ás viagens pot· Piles realizada~. uos 1·~ llli'ZI~~ immediatamente anteriores á data da
sua occttpaçil•'· No r·.uso tll' eompn.1, o preço de acquisição será
reguiado por :.u·hi ll'auwnl o ~~ 11us I PJ'mo:; das .disposições da
clausnln XI\'.

XIII
,\ cmnpanltia !f'L'ú diJ'<:ilo a todos os favores n regalias ao
r11w ~·osa\ a u Lloyd Bl'azilri1·o. qtmtHlo sociedade anonyma, cxf:et<'. uacla a suhven<jâo. Em relação ú eoncessão do favor de
i,;eução de dii'Pitos aduancil'Os pn.ta o material importado com
destino ao uso c consumo exclush'O dos vapores CL'nstanl r.~ da
clausula J, dos que posteriormente forem incorporado;; offit:ialmenl.t· ú sua frota. das suas lanchas e tlos seus rebo..,adores
ohriga-Re a companhia .a sujeilar-::o :i fiscalização da Inspe~
daria l•'cderal de \'iat;ãu l\laritima e Fluvial sobre a applicação r. destino dt:"~'e matrTial. al<\m Llaqnella que compete ás
anhJI'iilarles al.lnanl'irns ela Hepubliea.

XIV
As quo~l.iks •q11c se suscibtrl'm entre a companhia. c o
Governo, salvo as prrvislas ou resolvidas em clausulas expressas do contraclo, poderão ser decididas por arbitramento.,
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1\s partes interessadas louvar-se-hão no mesmo arhih·l', ou

('ada uma c~rollwrú o seu, os quaes, antC'S de tudo, deverão
designar um tereeiro, que será o desempatador, si porventura
os dons .t.ão chegarem a aecôrdo acerca do assumpto submettido
a seu julgamento.

XV
Pela inobservanria das clausulas do contracto, não estando
pt•oyada for~a maior. a companhia fica suJeita a multas que
variarão de 50$ a 1 :000$, impostas pela Inspcetoria .Federal
de Viação Marítima e IFiuvial, com recurso, em ultima inslancia, para o ministro da Viação e Obras Publicas.
No easo de multas repetidas por faltas· graves da mesma
natut·eza, ser:í o eontmcto rescindido por dPm·eto do Governo,
sem dependenl'ia do interpella\:iiO ou acção judicial, não podendo reclamar indmnnização alp-uma pelos prejuízos que tal
acto lhe possa causar.

XVI
O prazo de duração do contracto será de 10 annos, eontado
da jjata em que houyer sido registrado pelo Tribunal de Contas,
podendo ser prorogrulo si isso convier a amhas as partes·.

XVII
.\ companhia procurará estabeleeer trafego mutuo com
as compan!Jia.s de r~trada de ·ferro, docas e navegação costeira
e transatlanf i1·a, dP mndo a poder receber e entregar .cargas
em qualqurr poulo dos attingidns pdas companhias· ligadas ao
trafego mutuo.
XVIII
A comp~mhi;1 não podor{t di~por, var alienarão on fretamento, de navio 011 vnpor algum ineOJ'fJOraclo :í. sua fraLr1. Sl'lll
Jll'óvia autoriznçfín rio GoYr\rno.
lmpol'fnní na rnscisão imnH'diafa do confrnclo a infraccão
desta clamula. sem drpcndcneia de interpellação ou acção .Judicial, não podrndo a companhia reclamar indemnizarão alguma pelos prejuízos que tal acto lhe possa causar. ·

XIX
A compa nhin não podorú nem transferir nem arrendar n
llOntraeto, a não ser mediante prévia autorização do Go:verno.

XX
A comp;mhia oln·iga-se a cumprir fielmente todos os regulamentos lfll!' cxislem nu vierem a AXiRf.ir, referentes c
applicaveis ao serviço de navegação .r~ontraetado, e que não
contrariem as vre·s•en tes clausulas.
Rio de Janeiro 27 de setembro de 1916. - A. 1'(1vares
ae Lyra.
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DECfi.ETO N. 12.2.20-

DE 27 DE SETE,MBRO DE 1!Hü

Approva o projecto e o orçamento, na importancia de 7:579$786, de uma
variante entre as cstaca,s 1. 421> mais 14,15 e 1. 440 mais 4,31, do
traça<lo appro'va<lo da linha de Maehado Portella a Carinhanha, na
rêde de viação geral det llahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attende.ndo ao quo prupôz a Inspectoria Federal das Estradas,
decreta:
Artigo unico. .Ficam approvados o projecto e ü orçamento, na impOil'tancia de 7 :579$78G, de conformtdade com a~
plantas e mais donmwntos ;rrue com este baixam, rubricados
:pelo director geral de Viacfio da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pu!Jlieas, vara uma variante com duzentos e setenta metros e dezeseis centímetros, compre<hiendida pelas estacas 1. 4.26 mais H.15 e 1. 440 mais 4,31. do trecho approvado veto dcDrcto n. !J. 590, de .22 de maio de 1912, da linha
de .Machado Portella c carinhanha, na rêde de viação geral
da Bahia.
Hio de Janeiro, 27 de setembro de 1916. 95" da Independencia c .28• da Republica.
WENCESL.<\U
August~

DECBETO N. 12.2.21-

DE

27

BRAz P.

GoMES.

Tavares de Lyra.

DE SE'rEl\lBl\0 DE

HJlli

Autoriza a. h.n1azon 'l'elcgraplt Conllmny, lJimiteU, a c::;t:.l-hc!Pt'er C'lll xun. rêUc um
t)orvi~o preterido }lara oH tclcgrammal'3 partieuhtreH intcl'ioret;

O Pr·esidente da R:epubliea dos Estados Unidos do Brazil,
atteudemlo ao quP reque!'flU a Amazon Telegll'aph compauy'
Lirnited, decreta:
Al'l,ig'o UliÍl'll. Fica autol'izad;l a Amazou 'f,e1egraph ComJHlHY, .Limiled. a cstalwlei!Pl' em >iflllS cabos um servi~:o prctl!l'ido, eom demora não maior d!' 24 horas, á taxa maxüna de
900 réis, e mínima de 500 réis, segundo o pm'ICurso, entre as
suas nsta(:ões, para os tclegrammas recebidos de qualquer
pont.o da Republica c que eheguC'Til a Be,lt;m pelas linhas naeionaes.
llio tle Janeiro, .27 dp sctem!Jl'o de 1916, 95" da Indepeu.
deneia e 28° da nepublicá.
\VENegsL.\U BttAZ

P.

U.OMEs-.

Auausto 1!fjvares de 'Lym.
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DECRETO N. 12.222 --

DE

30

DE

SETEMBRO

DE

f !HG

Declara sem effeito o decreto n. 12.179, de 30 de a:gosto ultimo, nn. pute
relativa á euppressão de um logar de 'egnndo officinl adunnpiro' dn.
Alfondcgn. <lo Rio de .Taneiro

O Prf'sidrHff' dn Republicn dos Estados Unidos do Brazil,
comddrrando que ao tempo do lavramem.to do deiC•rPt.o numero W·.17!l. dr 30 dP agosto nltimo, não existia vaga alguma
dr1 sr1gundo official nduaneiro na Alfandega do Rio de. JaHf1iro, confornw rxigr n disposto no art. 1011. n. 6. dn lei numrm 3. 08fl, dr R df' janf'iro fiado. pnra a suppn~ssão de cargo R, declara s<'m Pffeito n dP(Wet.o n. 12.179. de 30 clP agosto
Último, na prti'fP I'Plrd.iva {t suppressão dP um Jogar dB segnndo offirirtl arlual!Piro dn Alfandega do Ri.o dR .Jnneiro.
· Ttio (]p .T:uwiro, 30 de setPmbro ck !910. !l5° da TndrJWIH]!'nc i.n I' .:)R" da Rrpublicn.
WENCI~RLAU

BRAz P.

Go~ES .

.Toão Pnndirí Calortf'1'ns.

DEnRB'l'O N. 12. ':?1?3- DE 30

DE SE'I'E'MBRO DB

1 !H fi

o PrPsiclrJ~lr dn Rrpnblica dos F..~t:Hio.s fTnirlos rio nrnzil,
nsa1nrlo rla rmloriz:wfío contida no art. 10!, da lPi nnnwro 3. 08!}, r] r 8 dP ,ianf'iro do corrrnt.o anno. rf'solYn supprimil' dons logarrs rlP segtmdos rsrripturarios. sf'ndo um na
Alfnndcgrt rlP Rrc~ifro, Estnrlo df' Prrnnrr·bnco, f' oufro na de
r.orumh:í, F.~t ~do uP l\fafto Grosso, P trrs c:lf' sPgundos officiaf'S
mlunnf'il'M, sPnclo dous na Alfnndega do llio rlf' .JanPirn c
mn na ck Pnr:magn:l, Estndo do Paraná.
Rio dP .Jnnriro, 30 de set.rmbt·o dr 191 (i, 9t\ da InrleprlilrlPnria P 2-8" d:1 Rcpublica.
0

'.VENC,ESLAU

BRAZ P.

Go~ms

João Pandiá Calortf'1'as.
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lii<:UlmTO N.

PODF~

1~2.221 --IH<;

EXECUTIVO

·l

JHJ OUTUBRO DE

1916

Abro, ao Ministerio da Guerrn o crerlito ~SJ"'cial de 573:551$787 para
occorrPr ao pu.g:unPnto de :-:oltlo vita.licio' a mais 266 voluntarios dn
Patria

O Presidente 1\a Republka dos Estados Unidos du Brazil,
de accôrdo com o disposto no art. 52 da lei n. 3. 089, de 8
de ,janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribnual de Contas na
f'Mma do art. 2", § 2". n. 2, lettra c, do decreto legislativo
n. :392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio
da Guena o credito especial de 573 :551$787 para occorrer
ao pnganwnto de soldo vitalício a mais 266 voluntarios da
Patria, no pnrindo de 2'! dn GgOsto de 1907 a 31 de dezembro
d(~

1!Jllt.

Itio de Janeiro, í de outubro do 1916, 95• da Indepenc!mwin e 28" da Repuhlica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.:

José Caetano de F'aria.

DI!:CHETO N. 12.2:!5 ---

DE '! DE OUTUBRo DE

1916

Abrf', no Ministcrio (}:-~, l~,ar.endn, o rredHo de ~00 :000$ snpplcmentnr
Vf'rhn S 11 , rlo orçnmr>nto <lo me1;n10 ~Iinisíerio, do corrente cxcrcicio

ti

O Presidente da 11epnblica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizar.ão r~onstante dõ artigo unico do decreto
legislativo n. 3 .162, de ?I de setembro findo, resolve abrir
ao l\1 in islcr-irJ da Fazenda ü credito de 200:000$, supplementar· :í. \'Prha G• rlu o!'r:amento do mr~mo l\iinisterio, da lei numero 3.1l8D, de R de janeiro findõ.
llio de Janeiro, -1 de outubro de 1916. 95• da Tndependeneia ,. 2R• da llepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GO,YES.

Joãõ Pandiá Oalogeras.

DF:nRE'rO N. 12.226 -

DE

-1

DE O'UTUBRO DE

1916

i\ppróva " fusrto da• sociedades. de seguros Espirito Santense e Allianta
:M.hJcira, sob a. (lf'uominação, que adoptnm. de ComJlanhin de Seguros
J\.11inn~·a 1\li11C'irn, r: modifica os novoR estatutos n(loptndos Jwln. as~
;6mhl(n ~ernl dn :u; do novmnbro ~le 19J.Ji

O PrPsidonte ela Rrpublica c!oc; Estados Unidos do Brazil,
nf.fr>nd"rllln ao quo lhe requereu a CO'mpant.tia de Seguros Allia111::1 l\lirwira, su~crdanea rla sor,ierlade anonyma de s~

1!j1
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guro,s Es•pirito 8antrnse, com séde na villa da Ponte de Itabapoana, no E:.;tado do Espírito Santo, autorizada a funcciOlHll' pelo dcernfo n. 10.889, do H de maio de 19H, e sociedadfl rnutua tle peculios Alliança Mineira, com séd'e na cidade
tio Ponte Novn, l~stado de :Minas Geraes, autorizada a funcciown· pelo dl•creto n. 10.í39, de 18 de setembro de 1913. sociedades estas que se fundiram sob aquella denominação, resolve approvar a fusào feita e ·CYIJpôr as seguintes modificações a:os etitatutos adaptados pela assembléa geral realizada
a 15 de novembro de 1915:
Ao al'L. !1° - - Onde se diz: «segunda série~... <terceira
série»... e dt~mais disposições ás mesmas referentes. Substitua-se VC'lo seguinte: «§ A sociedade poderá operar em seguros aetuari:ws depois dr approvadas as respectivas tabellas de prelllios. calculados de accôrdo com a legislação vigente».
AtJ arl. 6° ~ Snpipdrnam-se as palavras «ou mensalidades» ahi existentes e em todos os artigos em que houver
refcrencia ao mesmo termo.
Ao art. 16 - Onde se diz 4:entre julho o agosto», diga-se
em «fm·ereiro:>,
Ao ar L 1!I, paragrapho unieo. Em vez de 30 de junho,
deve oer <<31 de dezembro».
Ao nrl. :2:.!. § 1" -- Substituam-se as palavras «p,referenciuhnente em onerações bancarias garantidas ou» por «eiiJ.».
CLAUSULA I

A comrJanhia int.egralizará, até 31 de dezembro de 19ib.
o deposito para garantia de suas operações, devendo e8te
ck[losito ser iniciado e constituído desde já pela somma das
imiportaneias que se acham depositadas no Thesouro Nacionnl pelas sociedades fusionadas.
CLAUSULA li

A nnva companhia assume a responsabilidade deco,rrente
do todo.'l os cont1·ar.tos de seguros effectuados pelas sociedades
rf'fp,ridas.
Rio de Janeiro, 4. de outubro de 1916, 95• da Jndependenoia e 28° da Repuhlica.
WENCESLAU BRAz

P.

GoMI':S.

João Pandid Calou eras.

DECRETO N. 12.2?1Conf'Pjlf' nnfori7~(·;iq

DE

-1

DE

ounmnb'

DE

1!H6

:\luminum Compttny of Srmi.h Americn paTa íunr.cion:t"r

na Republiea

O l'l'e~idenl.c da 'Republicn dos Estad'(l's Unidos cto- H1•azil,
nf fl'lltlt•:Hl" aP IJUI' •·r·queren a Aluminum Company üf f'mll.h
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Anwrica, sociedade anonyma; oom séde nos EstadOs URidos
da Ameriea ..e cfevidamentc representada, decreta:
Artigo unil~o. E' concedida autor.i:r.ação á Aluminum
()_>lllpany of Sout.h America. para funceionar na Republica
com o, estatutos que apresentou, mPdinnte as clausul11s que
a est.r• reümpanham, assiguudas .pelo ministro de Estado d'ó's
N.c;g·oci'JS da AgrieultJUra. 'Industria e Commercio, ficandO,
por•.•m. '' mPsma. companhia abrigada a .cumprir as f'o'rmalidadns t•xigidas pela legü;laçiio em vigor.
Ilio de Jancirt), i de outu!Jr.·o dn 1!116, fl!j• oda Ind'ependoncia c 28" da Riepublica.
WENCESLAU BRAz

P.

GoMES.

Ji)sá Ru(i?w Beserl'lr Cavalcanti.·

Clausulas que acompanham o decreto n. !2.227, desta data
I

A Aluminum Company of South America é 'óbrigada: a
f.Pr nn~ reprcsPntant.c gera'] no Rra:r.il r.om plenos n illimitados
podrres para tratar o definitivamente resolver as questões
quP sr.· suscitarem, lftiiW com o (lovcrno. quer com particulart's. pcvlendo sPr (kmandado c rcr-PhCJ' cit.açã'ó' inicial pela
companhia.
Il

To,jos os actos que prati(lar nô Brazii ficarão sujeitos
nnir-amrnt.p tís rm;per.t.ivas leis e regulamentos e á .iurisdicção
de seus trihuna·es indiciarias ou administrativos, sem que~
mn t.emro algum, possa a referida companhia reclama.r
qt;alquer excepçã'd !undada em seus estatutos, cujas· disposir:ões nãn poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente :'i execução das obras ou serviços a que ellés sa
referem,

111
J<'ir.;1 dopendendo de autorização d'd Govei'B.o qualquer ·ai ...
f.eraçiin (JlW a r.omp·anhia tenha de fazer nos respectivos es..
tatutos.
'
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na Re_.
puhlira si infringir Psfa clausula.

TV

Fica entendido que a autorização fí dada sem preJuizo
do principio f!n achar-se a eompanhin. sujeita ás disposiç.õ'es
df' di1·cito que rrgom -as sociedades anonymas.

Hl3
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v
:\ infrarção de qualquer das clawmlas para a qual não
c;;tr>,ia i\Ornminada pnua especial será punida com a multa
de um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5:000$)
e no caso de reincideneia com a cassação da autorização concedida pelo rlr>~reto em virtude do qnal haixam as prr>.~l'lntes
rlawmlas.
dl' outnhl'll d1• l!lHi.- Josf Jlu(ino
llio de Janeiro.
Jksara Cavalcanti.

DEC:RF.TO N. 12.228 --DE .11m •otmmno DF.-191.5
Inverte as parce!lns de 10:000$ e 40 :000'$ consignadas na verba 15• do
orçamento do Ministerio da .Tustiçn e Negoeios Interiores do exerdcio
de 1915 respectivnmpnte pnra o pessonl " material <lo SPrvi~o dn caixa~
de aviso's polieiaes

O PI'esidcntc da Repuhlica dos FJRtados Unido~< do Brazil,
usandtJ da autorização concedida peltT decreto l-egislativo
n. 3. 170, desta data, :rcesolve invertrr. dentro do credito de
511:000$. vnt.ado na Y8rha Hí", do oreamentu do l\Unisterio da
Justiça fl l\'ngof'iog Interiores do exercir.iu de 1915 para custeio
de caixas de avisos policiacs, as parcellas de 10:000$ n
"-0 :000~ l'unsignadas respel',tivamPntr para o pessoal c m:~
tPrial daquelle serviço.
Riu de janeiro, q de ontuhro fie 1916, 95• da Independencia
e 28" da Republica.
WENCJESLAU BRAZ

Carlos Ma:rimiliano

P.

Pcr~ira

GOMES

dos Santo.ç.

DECRETO N. 12 .22!'1 ---' DE q DE ()TJTUBM DE 1916
Cr@a uma brigada de infantaria, uma de cavallarin e uma de artilharia do
gunrdns nacionnes na comarcá de Carae61, no Est!'do de Minas Gera!'s

O P·rPsidmte da Ropublif'.a dos EstadliS Unidos do Rraúl,
para !'Xmmção dü dnr.rPtn n. 1:lf, do H l!n dP7.f"rnbro dn 18!lG,

''"''mtn:
Artigo unico.
marca de Carncól.
infantaria, I'·Om a
a ue 1 H•, e nm:l,

Ficam creadas, na Guarda Nacional da. nuno Estado de Minas Gera.es, uma brigada. de
designacão dn 327', uma de cavallarin. Cli.m
de artilharia, com a de 44a, cu:n•stituinrlü-S<",
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a primeira de tres batalhões. do serviço activo, sob ns. 979,
080 e 981, e de um do da reserva, sob n. 327, a segunda de
dous regimentos. :~uh n:;. :'B7 e 288, o a teroeira de um batalhão de artilharia do posição e de um regimento de artilharia
de campanha, ambos sob o n. 44, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da refe•rida comarO<'t; revogadas as dis{J'Osições em contrario.
RitJ de Janeiro, i do ontuhr·o de Wlü, !J5" da Independencia ·
o 28" da Hnpuhlica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 1.2.230 -DE 7

DE OUTUBRO DE

1916

Allre ao Ministerio da Fazenda o credito de 1.150:000$, papel, supplementar
ti verba ao•- E:xereieios findos- do orçamento vigente do mesmo :Mi·
nisterio, para pagamento de dividas eomprehendidas nos effeitoa do ar·
tigo 4° da lei n. 3. 313, de 16 de outubro do 1886, e art. 37 da lei
n. 1.453, de 30 de dezembro de 1905

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 10 í, n. 1, da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro ultimo, c tendo ouvido o 'Tribunal de Contas,
na fórma do disposto no art. 2•, § 2•, n. 2, lettra c, do decreto
lPgi~Iativo n. 392, de 8 ele outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
1 .150 :000$, paprl, suplementar á verba 30'- Exercícios findos
-do orçamento do mesmo Ministerio, do corrente exercício,
para pagamento dn dividas nomprehendidas nos ef:fei.tos do artigo 4", da lei n. 3.313, de 16 de outubro de 1886, e art. 37 da
lei n. 1. 453. de 30 de dezembro de 1905.
'Rio de Janeiro, 7 de outuhro ele Hl16, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.231 -

DE

H

DE OUTUBRO DE

1916

Approva as nltem~ões feitas nos estatutos do Baneo do Credito Rural e In·
tornaeionol pela assembléa geral extraordiRarin de 30 de agosto findo

O Pr•csidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil;
attendendo no que requereu o Banco de Credito Rural e Intern"r.ional, constituído em sociedade de credito real por
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decreto n. 505. de 28 de agosto de 1801, resolve approvar as
mouificações feitas em seus estatutos pela assembléa geral
extraordinaria realizada em 30 do agosto findo e cuja acta
foi publicada no Diario Official do dia 3 de setembro tambem
findo.
·
Ilio de Janeiro, 11 de outubro de 1916. !)5°
prmdencia e 28° da Republica.
WEN'CESLAU BRAZ

da

lude-

P. .. GoMEs.

I

JOão Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.232 -

DE

11

DE

OUTUBRO DE 1916

Supprime diversos Io'gares em algmmas alfandegas da Republica

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando ela autorização conferida MO art,. ·104, n. 6, da lei
n. 3.089, de 8 d<' jaueit'o do corrente anuo, resoJye supprimir
os seguintes logal'es: na Alfandega da Bahia, um de conferente
das eapatazias; na Alfandega de Porto Alegre, oito de serventes
das eapatazias; na Alfandega de Recife, um de segundo official
aduaneiro; e nn Alfandega de Uruguayana, Estado do llio
(; l':lllde do Sul, it'Ps de se_gundos officiaes aduaneiros.
Hio de JaHeiro, 11 de outubro de 191G, !)G" da Tndepo:ndt•~-tcia " 28" dn llt:>puiJlica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Caloocms.

DECRE110 N. 12.233-DE 11 DE OUTUBRO

DE

1916

Approva novo projecto para a estação de Lages, da Estrada de Ferro Oentral
do Rio Grande do J'o.'brte e rcRpoctlvo orçamento, nn importancia de
!;5:303$684

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia ele Viação e Construcçõe~ e ;í. proposta da Inspcctoria Federa 1 tias Estraàas,
decreta:
Artigo unieo. Fic'.a approvado, em substituiçiío ao 1que o
foi pelo decreto n. H. 51.1. de 4 de março de J HHi, o projncto
para a r.stação rle Lages da Estrada de Ferro CPntral do nin
Grande rio Nm·tr r l'f'!:'[Wctivo orçamento, na importanr,ia dn
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55:303$684, de accôrdo com as plantas e mais documentos que
com esto haixam, rubrieados pelo director geral de Viação da
SAcretaria de Estado da Viação c Obràs ·Publicas. ·
nio {)e Janeiro, 11 dn outuhro rln l!liG, !Hí" da Jndcpcndencia

n :!R'' da ltepuhliea.

\VENCESLAU BRAZ :P'. •GOMES.

An(Ju.stn Tava,·cs de L11ra.'

DECRETO N. 12.234 -

DE

Hl

D.C OUTUBRO DE

1916

Abre, ao Ministerio da Fazenda o credito de 2. 786:658$751, aupplementar
á verba 37• <lo art. 103 da lei n. :!.08!1, do 8 de janeiro findo, para
pagamento dos funccionarios addidos em todos os ministerios

O Presidente da R:epublica dos Estados Unidos· do Brazil,
usando da autorização contida no art. 1" do decreto >legislativo n. 3.171, de 11 do corrent-e, resolve abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito de 2. 786:658$751, supplementar á
verba 37• dQ art. 103 da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo,
para pagamento dos funccionarios addidos em todos os ministerios e dos lentes em disponibilidade da Escola Superior
de Agricultura e da Escola Média da Bahia, aproveitados pelo
decreto n. 12.012, de 2!J de março de 1916, durante o actual
oxercicio.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1916, 95" da Independencia e 28" da. Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

JOão Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.235-DE 19

DE OUTUBRO DE

1916

Cnssa o deeretd n. 10.356, d~ 2:1 do julho dn 1913, que :mtorizou a so'
ciodade mut.ua dff seguros contra f o ~r o A IIns, com sé<! o P.m S. Ptmlo,
a íuncdon:>r na Republica

O President.e rfa Republica do~ Est'!ldos Unidos do Brazil,
considerando que a sociedade mutua de seguros oontra fogo
Atlas mudou sua séde para Jogar ignorado, segundo consta
do processo encaminhado pelo Mficio n. 569, de 2 do corrente,
da In.spectoria de Segtwos, r-esolve cassar o decreto n. 10.356,
de 23 de .julho de 1913, que autorizou a mesma so.ciedade a
funccionar na Republica • e approvou, com aliterações, seus
estatutos.
Rio de J'aneirõ, 19 de outubro de 1916, 95" da Indepenrll'ncin o 2SO da Republica.
.P. GoMES •
•João Pandiá Calogeras •)

WENCESLAU BRAZ

f 5'7
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DECRETO N. 12.236-Ainda não foi publicado.

DECRETO N. 12.2:1;

-DE

19

DE

oU'l'UBrto

DE

1916

Crêa mah; uma brigada do ~avaliaria de .guardas nacionacs no município d"
Jaboatão. uo Estarlo de Pernambuco

O Presidente da Hepublica dos Estade~s Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. lí31, de 11 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unien . .Fira c·renda na Guarda Nacional do município de .Tahoalão. no Estado de PernambuM, mais urna brigada do ,,aval!aria, com a designacão de 65", a qual se constituirá dP dous I'Pgimentos-, ~ob ns. 129 e 130, que se organizarão com os guardas QUalificados ne~s districtos do referido
munieipio; revogadas ns disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 19 de· outubro de 1916, 95° da InderJendencia e zso da Repnblica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Cw·[ns Ma.rimJliano Pe1•eira dos Santos.

DECRE'ro N. 12.238 -

DE

19

DE

ouTUBRo

nE

1916

Cassa. as regalias de paquete concedidas ao vapor « l{io' Pardo >>, de pro·
pricdade da Em preza Brazilcira de N avl'gação

O Presidnntc dn Rrpublica dos EstadM Unidos do Brar.il,
cunsidrrando qlH' a F,mpreza Hrar.ileira de Navcgaoão nl iPnou
~'' vapor «Rio Pardo», r][) flua propriedade, c f!U[) dest'arLn nãl)
1lf)(]erá suj I' i la L'-1'8 aos nncargos e onuso que e,ahiam aos ~nus
anLigos fH'Oprúetarios, I'Oml'l estipula o decreto n. 9. 341, de
2i de janeiro dl' 1\11 ?, que lhe transferiu, sob taes condições,
as vantagens P I'Cgalia~ de Jlaf!Uete de que g-os•ava n mesmo
vapor, decreln :
Artigo uni~~o. São 1:af'sadas as vantagens c rrgalias de
)I<HJUctc l:onecdli1fls ao vapor «Rio PardCl», então de propriedade da Emprt'7a T3rnzilnira de Navegação, c QUe lhe foram
tl'ansl'eridas pelo deerdo n. !l. 341, de 24 de janeiro de
1912.
Hio tle Janeiro, 19 de- outubro de 1916 95• da Indcpendcncia o 28° da Republica.
'
WENCESLAU

BnAz P.

GuMES.

August6 Tavares de Lyra.

r:;s
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DECRETO N. 1'2.?3\t-DE lU DE OUT0l3HO DE 19Hi
~\pprova

o ]l"rojPcio dn um vinflucto entre ns eHtacas 863+HJ,10 e 872+19, da
linl1a tlo Lages ~· Caie(, e respecl.ivo Ol'çamento, na im}lOl'i.ancia do

~85 :40~1$495

O Presidente Lla Republira dos Estados Unidos do Brazil,
aUendendo ao que requereu a Companhia de Viação e Gonstrucções, contractante de construcção e arrendamento da Es-trada de il<eno Central do Bio Grande do Norte, decreta:
1.\I'Ligo unieo. Fie a appnl\ado o pro;iecto de um viaducto
com cineo vãos de :30 metros. enb·e as estacas 863+19,10 e
872+19, ela linha ele Lages a Caicú, e, de accôrdo com a modificação propos·La pela Inspectoria Federal das Estradas, o respectivo orçamento na importancia de 285:403$495, de conformidade rom as planta~ e mais rlocutnenLos qui? com este baixam
rubricadoR pelo director geral de Viação da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, Hl de outubro rle 1\HG. Uli" da Independencia
c 28" ela Republica.
·
\VENGl,SLAU BRAZ p. 'GOMES.

Augusto Tavares de Lym.

m•;CRETO N. ·I'?. 2 Hl --

DE

19

DE OUTUBno 1m

1!) 16

Abre, ao I\1 inislorio ela Viação e Obras Publicas o credito de 2. 689 :469$9<ht
por conta da emissão autorizada pela lei n. 2. 896, de 28 de agosto
de 191S, pnm occorrer, em dous exercidos, á despeza resultante da
Cf)nstrucçiio da ponte sobre o rio Paraná, no Estrada de Ferro Itapura
a Corumbá, inclusi~e a acquisl~ão (, Companhia de Estradas de Fen•
Noroeste do nrazil dn snpcrstructura metallica da mesma ponte

O Presidrntr da nepubli•?n dos Est-ados Unido" do Brazil,
usando da 'aUtoriza•:fto constantr. do art. 88, n. XX. da !Pi
n. 3. 089, d~ 8 dn ,iant'iro do- eorrcnte anno, resolve abrir ao
Ministerio doa Vindí.o c Obras Publicas o credito de
2. (i8fl: ~Gfl~90,1. pot· ·conta da emissãó autorizooa pela lei numero 2. 98fi. rle 28 rk agosto de 1015, para <íCCOITCl', em dom
exur.icins, :í clr~pPza rrsnltantr ela consLrucrão ela põntc sohrc o rio Pnran:í, nn J~st.rncla do Ferro Itapura a Corumhú,
inch1sivc a ncqnisir:fío ú Companhia ôe Estradoas· de Ferro·
Nororstc do Brnzil dn superstruC!tura mctallica da mesma
ponte.
J!io de ,Ta,wino, 1D ele ou!nhro de 1!llü, 95" dn Jndependcnein " ~R" rl:l Hcpublica.
\VENCF]SI>AU

BRAz P.

GoMES.

Augusta Tavares de Lyra.
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DECRE'rO N. 12.2H

·--DE

25

DE

otl'ronno

DE

1!H6

Alf.e1·a o decTelo n. 12.131, de 12 ·de julho de 1916, que appro'!"on as mo·
diíicações feitas nos estàtutos da Sociedade « Previdencia ~--!Caixa
Paulista de Pensões,-- com sêde na capital do Estadó do S. Paulo

O Presidente da RE'publica dos Estados Unidos do Brazil,
n!.tendendo ao que requereu a Sociedade «Previdencia» ~
C;JiXa Paniisla de Pensões, ·- oom séde na capital do Estado
dP ~- l'aulo. c auturiz:tda a fnncciunar pelo decreto n. G.!H7,
d<> 9 de abril de 1908. 'resolve alterar o decreto n. 12.131, de
1.? de julho de 1916, sendo approvadas as mÕdificações feitas
e•11 srus estatutos .pela assemblén geral extra()rdinaria do 1
d·~ maio de 1\ll G. dc acrôrdo eom as modificações abaixo in'diradas:
'i
Art. 21 - Substitua-se pe}o seguinte: «A secção de ;pensill's manterá os seg-uintes fnndos em sua escripturação:
I - Fundu inanwvivel, formado até 31 de agosto de 1916
na caixa A, e até 31 de agosto de 1~21 na caixa B, por 60 %
das eontribuições pagas pelos soei-os inscriptos nas referifiai' caixas. Dessas datas em dea:nte o fundo inamoviv.el será
nas referidas caixas formado por 60 o/o das contribuições dos
socios ainda não pensionados e por 30 % das contribuições
dos qu 0 já l'Sth<~I·eru recebcnrlo as pensões.
I I - Fundo de reembolso, fo:rmado por 10 o/o das contribni(,'ões pag-as pelos socios das referidas caixas, sendo o mesrno destinado ao rpagamento dos reembulsos devidos aos herrkiros neers3arios dos socif1·s que se inscreveram até 31 de
agost-o de 1\HG e fallecerrrn antes de receber a pensãu, observado o disposto no art. 'i.':', a conlar do exercício de 191G, inelnsinl, em deante.
TU - Fundo de pensões, formado pela renda dos valurcs
rcrrescnlativos dfl l'llndo inamovive!. pela renda dos ·valores
em que e;,i_iyr)eriiJ cruJH'r•g-ados os saldos dl'ls l'undus de reembolso e de pt'll"Üe8, pnlas multas em que incorrerem os conlrilminte3. reJas bnnil'ir:nr;õcs de que tratam o n. UI c o § z•
do art. 112 e por 30 % ctas contribuições pagas pelos socios
que já Pstixcrerll gos·•.ndo da lJensão tanto na caixa A como
na cnixa n. F~"t.:: f11ndo (, f.lcstiuado a atlcndcr ao pagamento
d:1'· pensik'i de ucer)t·do com -os arts. 30 e 34.
I V -- Fnmlo di spon i.-.:1 será redigido de conformidade
com o n. I! :!lJPI"Ovndo 11ela assemhléa geral de 1 de mnio
IH~fsado.

1

§ 1. 0 A eseripturnçãn dos fundos inamovivct. de reembol-

de pensões de eadn caixa :será feita em titulas distinct;Os.
ePs~nt· a ubrifaçã.rJ de pagamento dos rcemt!olsos, o saldo enfiío existente no fundo respectivo de cada
c~.ixa sel'lí. incorpor·ndo em partes iguaes aos fundos inamuvivel e de pensõc>, passando. outrosim, a ser de 3:í % as porcer!ht(ll'lls df•slirradas n eada um destes fundos.
Art. 27 - Conserve-se a disposição existente nos estatut"s actualmente em vigor até que o numero de socios inscri~Çtos attinja a cem mil nas caixas A e B.

"" P

§ :·:.u Quandn

J60
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Supprimam-se no 1• ,período as palavras fifundo disponível», e no 2" as palaVl'lls «inamovível ou», ficand'o se.m effeito a mudi'ficação adoplada pela assembléa.
Art. 88 - Na modificaçã(J feita pela assembléa geral
ae:l'rescentcm-se depois dns palavras «dentt· 0 dos referidos f5
dias» as seguintes «sem haver se quitado».
Art. 133 -- Supprima-se a disposição dos estatutos,
ficando sem effeito a t:'Onsta,nte da acta da assembléa.
mo de Janeiro, 25 de outuiJro de HlHi, 96• da Indepen' tlen.cia e 28" da Republicà.
Art. 36

lJr,e.s

--1

«incorporand~>-se ...

\VENCESLAU

BnAz P.

GOMES •

.Tori.t1 Pmuliá Caloaems.

DECRETO N. 12.242 -

DE

25

DE OUTUBI\0 DE

1!H6

:Abre ao Ministerio da Justiça e N'egocios Interiores, por conta do exercício
de 1916, o credito supplemontar de 883:000$, sendo: 195:300$ á verba
c Subsidio dos Senadores :t; 657:200$ í• v<·rlm «Subsidio dos Deputados :t;
13:500$ á verba « Recretaria do Senado :t, e 18:000$ á verba « Secre·
taria da Camara dos Deputados »

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. f04, I, da lei numoro 3. 089, de 8 rte ,janeiro ultimo 'P onvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70. § 5•, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de f896,
resoJv.e abrir ao Minislerio da Justir.n e, Negocios Intreiorel',
por conta do exercício de 1916, o credito supplementar de
88:1:000$, sendo: 195:300$ :í vrrba «Subsidio dos Senadores»;
657:200$, á verba «Subsidio dos Deputados~; 12:500$ á verba
<Secretaria do Senado», e I R: 000$ á vm·ba «Secretaria da
Camara dos Deputados», afim de occorrer, durante a prorogação da actunl f'es~ão até 3 de novembro vindouro, ao pagamento rte subsidio aos membros do Congresso Nacinnal e
ao pagamento das desprzas com o serviço de impressão e
publicação de debates do mrsmo Congresso.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1916, 95° da Independencia e 28• da fiepuhliea.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos ltfla:J:imJliano z•erdira d~s Santos.
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:1.6:1.

DECRETO N. 12.21,.3- DE 1 DE NOVEMBno DE 1!H6
.Approva a nova tabella dos vencimentos dos empregados <In Caixa Economic!l
de S. Paulo

O PJ·esidentc da Hepublica dos Estados Unid'Os do Tlrazil,
usando da faculdade contida no ar·f:. 60 do ·decr·eW 11. 11.820,
de 15 de dezembro do anno findo, resolve appt·ovar a srguintc
tabella dos vencimenU!s dos empregados da Caixa Economica
de S. Paulo, proposta pelo respectivo conselho administrativo em officio n. 7, de 25 de setPmbJ·,; ultimo, dirigido ao
Ministerio da Fazenda:
Ordenado

......
1 gerente.
1 contador.
.....
1 ajudante de contador.
3 chefes de secção.
3 primeirOs escri·Pturarios.
3 segundôs
escripturarios.
...
4 terceiros
escripturarios.
...
10 ;quartos escripturarios.
1 thesoureiro (quebras 600$; ...
5 fieis ..
. ........
1 perito avaliador.
:1 archivista.
..
1 porteiro.
f ajudante de pôrteiro. .........
3 contínuos.

.......

~

Gr,atificação

Total

8:000$000
5:000$000

li

:000$000
2:800$000

12:000$000
8 :-iOO!flOOO

1:800$000
1,.:1,.00$000

2:100$000
2:200$000

7:200$000
!!):800$000

3:600$000

l :800$000

16:200$00::;

:l :010$000

1 : 520$0()()

13:680$000

2:100$000

1 :200.'f;OOO

J, :.'f00$000

2:000.$000

1:000$000

30:000$000

5:600$000
2:800$000
4 :000$000'
2:000$000
'2:000$000

2:800$000
1 :1,.00$000
2:000$000
1:000$000
f :000$000

!J:000$000
21 :000$000
(j :000$000
3:000$000
3:000$000

1:200$'(}00
1:200$000

600$000
600$000

1:800$000
5:400$000

39

f 7•0 :880$000
Supprime diver_sos, ldgares em algumas alíandegas da Republica

WENCESLAU

BRAZ

P. GOMES.

João Pandiá Calo(leras.

DF.CRF.TO N. 12.2.'11 -DE f nr. NoV'"Mnno rm l!Hô
Supprimc diversos Jogares t•m ulguma,~ alfaudcgas d 3 Rcpublk:l

O P!'esident~ da Repuhlic:a dos F.st.adi'is Unidos rlo Brnzi!,
11sando da autorização conferida· no art. 10-i, n. 6, dn lei nuPoder Executivo- 1916- Vol. III.

[I

11)2
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mero 3. 08D, de 8 de janeiro do corrente auno, resolve suppri-

mir os seguintes Iúgares:
Na Alfandega do Rio de Janeiro, um de conferente;
Na Alfa11Clega do ERtado da Bahin, um de conferente e um
de eonlinuo;
Na Alf<l;ndega du .1·3~Lado do Maranhiiü, um de trabalhador

d;~s

Capatazias;

Na Alfa:ndeg' de Heci [c, Estado de Pernambuco seis de
trabalitadores de 2• classe, üous de abridores e um' de ajudante de Jiel das eapatazias.
Uilí de .Janeiro, 1 de nowmbt·o de 1916, 95• da Independcueia e ~8" da nepub!ica.
WENCESLAU BRA~

.P.

GOMES.

JOcL<J Pandiá Calogeras.

Dwm:F:TO N.

r;?.2Hí ··-DE I nE NOVElM'BRO DE '1916

Conreclc ,-, ()omp:mhio. IndusLrial de Electricidade o prazo do um anno, :t
contar tln. Ua.ta. dn terminaçiio d~ actual guerra europQa, para a produc~fí.o
do minimo do enerp:i:> electric:> deLerminado pela clausula V do con·
t.racto celebrado de nccôrdo com o decreto n. 9.412, de 6 de março
de 1912

o 1'1'(\Siclrmf.p d.l. ncnuhliea dos EstrH]OS Unidos ·dO Brazil,
n1 (.c·nrlcnr{t.' an tJllC l'f'f]llf'l't'll a Companhia Industrial de Ele1'1 rir·idac'~'· r[(•r\reta:
.\rli;:.··o UJJir·n. Fi;•:1 eoncrdifln :í Companhia Imlu"trinl de
l<_;lr e(rieirladt• tJ pr<~.~u de c1lll auno. a eonf:1r da daL1 da terrnivaç5:" d:1 ncfual t•.onflngraçã'c~ t'lll'Ofl(•a, para n pl·nducção
d.n JniniJnq dt:' cnrr.:.:i::~ ~<"lectrica. fixado em .dous mil e erm
r· a,·:,; lns ,, rrrefiyos ;H,~ I;~ cl::tusuln V do contraeto celebrado' n
<i de <tbril d'r~ J!H2, ·de aed\rdo ernn o decreto n. !l.ld2, de G
d•'. tllflJ'f:t> do mesm\•' :~nno.
nio de .Taneiro, 1 de novembro de 1916, 95~ da Indcpendet,eia e ?8" d:J Republica.
\VE.NCESI,AU BH_\7.

p. GOIMES.

José Rn{ino Beserra Cavalcanti.
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DECHETO N. J.Z.21G ---

DE

1

DE NO\'EMBl\0 DE

1016

l!rôa mais dua" brigadas de infantaria de guardas nacionaes no município
do Quipapá, no Estado de Pernambuco

U Presidi\Uit' tia Jlepullliea dos Estados UNidos do Brazil.
pam oxceuçã 0 d•1 tkei'DLo n . .131, de H de dezembro de 1896.
de e. reta:
Artig·o Ulilico. Ficam creadas na Guarda Nacional do município de Quipap,ú, no Estado de Pernambuco, mais duas
brigadas de iurantal'ia, com as dosignacões de 1711" e 175";
c:onst.iLuira.lo-so ~~ada urna de t.res batalhGes do serviço :1ctivo
sob ns. 520, 5~ I o rí22, o 5:!3, 521 e 525, e de um do da
1'!\l>l~rva,
5oll n,;. 17·} e 17G, que se organizarão com os
guardas qual ificados nos districtos do referido municipi•1; re.vogadas as dispnsicões em contrario.
Rio de .Jan-r:iJ·o, l do novembro do 1916; !l5" da lndepe~
dencia o 28• da Republica.
\VENCESLAU

BnAz P.

GOMES.

Carlos MaxirniZiano Pereira dos Santos.

DECllETO N. 1.2.217 --

DE

i DE NOVEMBRO

DE

J9Jô

Crêa mais uma l1ri~~tda de infantaria de guardas nacionucs na
de Ilhéos, no Estado da Bahia

comarca

O Prosidenlc da nr:p11bliea dos :Estados Unidos do HeaziJ,
do dl'l'l'''f o n. 1:11, de 11 de dPzl'rnbro de 18\lG.
drm·ola:
ArLigD unie0.
FUa crcada Ra Guarda Nacional da coJnarca de llllros. no Estado da Bahia. mais uma brigada de
infm'!taria. COJIJ a cksignação de 2-15". a qual se constituirá do
f.res batalhõl's do sl't'\'iço activo, sob ns. 733, 734 c 7a5, e
do um do da J'()~L'L'Va, ;;olJ n. 2í5; que se organizarão com os
guardas qua i i ficqdos n0s districtos da referida comarca; ro.vngadas as clisposir:õl's em contrario.
Rio de .Jane.iro, 1 do FJOvembro de 1910, 95" da Tnclet181ldencia e 28• da Jlcpublica.
Jl:tl'a I'Xt~f'IWfio

WENcgsL.~u

BRAz P. GoMES.

Carlos llfaximiUano Pereim dos Santos.
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DECHETO :\1. 12.2.\eS-

DE

1.

DE NOVEMBRO llE

i\H6

Al•lll'Ova. as dausulas para a nwi~iío e ton~olidat,:~IO dos eontrn.cto~:J t·cfcn.•Jltes
ft~ linha-R de viaf:tto ft•rt'l~'-' c 'fhn·i~tl. dto qne t:' í'Olleí..'8Hionnria a Comp~.tnhia
da,-; t~:!:dradas (lp Fnrro tlo Nbr1P do P.r;H.il

O Pr-esidente da Repuhlica dos Estadl'lS Unidos do Brazil,
aHendcndo ao qne requereu a Companhia das Estradas de
FmTo do Nortf' do l3razil, usando da aut"rizacão constante do
mt. 88, n. IIJ, lia lei n. 3.089, df' 8 ele ,janeiro do corrente
anuo, e tendt~ em vista o que lhe expoz o ministro de Estado
da Via1;üu r~ Obras Pu blieas, decrrta:
1\rt. I." Ficam approvadas as clausulas que com este
lmixam, as~ignadas pelo referido ministro de Estado, para a
revisão C' eousolidrv:,ão dos contractos referentes ús linhas de
vi:H;.ãn fcrrea n fluvinl qLH', rln aectll"dn com os decretos ns. 862,
dc ili de outulwo de• 18!10, :J.812, d.e 17 de outubro de 1900,
IJ. \:!!lO, de G de outuhro d1_, 1 H03, R. 123, de 28 de julho de
1\HO, kl.:l12, de 20 de outulJro de 1910, 9.171, de /1 de dezembro dP 1\l li, n 10 . .'?%, de 3 de ngm;t,~ de- HJU, foram celebrados
~mtt·c· o (:ovemo da União c a Companhia das EsLradas de
F•·no dn :'iorl1· do !lr·a:éil.
Art. 2." l<'iearú s•cm nffeito este decreto si o J·espectivo
tet·mo de .:rmlrae!u não l'ür as;;ignado Jlela companhia até H.
dL·. dt•zPmbro do emTente anno.
fiio rln Janeiro. 1 de nuvL'Illbru de lDl<i, 93"' da Independl•ucia c 28" da Repnblica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Augusto 1'av'ares de Lyra.

Clausulas a~ue se refere odecreto n. 12.248, desta data
PARTE I
Disposições geraes
Jll!l" fim rrwcr r> r~onsolidm· os
refeeentes ús linhas de viação fcrrca c fluvial qnc,
de- neeôrrln eorn os decretos ns. 862, de 16 de outubro de
1800, :J.Rt2. dP l'i de outubro de HWO, L\:!90, de 6 de outubro
de 1\103. 8.12:3, de 21-l dr julho de HlJO, 8.312, de 20 de outubro dr! 1!HO. 9.17L dr> í dP dezembro de 1911, c 10.926, de
3 de ngosto de 1!H <1. foram celebrarlos entre o Governo da
União e a Companhia das Estt·adas de Ferro do Norte do
Brnzil, passando a concessão das mesmas linhas a ser regulada unicamente por este contracto desde a data do seu registro no 'l'ribunnl de Contas, sem o qual não será exequivel.1

1. O prescnfP cuntrado l<>m

c~;ntt·:H~los
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§ L" Os casos omissos neste contracto serão regidos pela
legislação civil c administrativa do Brazil, quer nas relações
da Companhia enm o Governo, quet· nas suas relaeõcs com
l':n'ticulares.
§ 2. As duvidas e questões que se suscitarem entre o
Gove,·uo " a Cum!Htuhia sobre a intelligencia e applicação
das clausulas deste coutracto serão, na falta de accôrdo, definitivamente decididas segundo a& fórmas legaes, por arbitras,
um dos qua•·s notnPado pelo GoYerno, outro vela Companhia,
n um terceiro para desempatar, préviamente .escolhido pelos
dous ou por clles sorteado, na falta de accôrdo, ·entre dous
outt·os nomes respectivamente indicados pelas partes. Fica,
porém, entendido que os casos previstos ou resolvidos nas
elansulas seguinl<'''· como os de multa, rescisão e outros, de
decisão sobel'mtn !lo <lon•,·no, estão excluídos do disposto neste
paragrapho.
§ :3. As duvidas ou questões que s•e suscitarem, estranhas
ú intelligencia dr1s clausulas contractuacs, serão ,julgadas, de
harmonia eom a legislrlçã•' brazileira, pelos tribunaes brazilciros.
§ ~." A Companhia, organizada de aeeürdo com as leis e
regulamentos ~~Jll vigor, terá l'opresentante e domieilio legal
no Braz i!; e o fôro para todas as questões judiciaes em que
a mesma se.i:1 autora ou ré, será o federal.
§ 5. A Companhia desiste d~: toda e qualciUer l'!'Clamação
ou indemnização que pos·sam ser determinadas por actos ou
J'r1ctos do Governo anteriores ao presente contracto.
~ G." A Companhir1 não poder{t alienar o eontrricln on
rwrte delle sem prévia autorização do Governo.
2. A I't~dP df' ,·iaeão l'r·tTI'rl ·~ fiii\·iaL nh.irctu do presente
rontracto, comprehende:
I - A linha ferrea da cidade de Cametá, no Estado do
P:1rá, ás proximidades de Santa l\farir1, no ponto de onde co~
nw(1a a Jrmwa navPgar.ãn rio rio Araguaya, eom um rr1mal qne,
parliudo dn ponf() maiR conveniente daquclla linha, vú ter á
margem do l'io TPcanlius, num ponto a montante da ~~aehonira
de Sant'Ann3, de •mele ·possa ser utilizada, para a mtvegação
a Yapor, a pade desimpedida desse rio.
II - Linhas fluvirl('S no Tocantins e affluentes, especifi!~adas na clausula 57.
Paragrapho unico. A linha ferrea, para os effeitos de.ste
contracto, será dividida nas seguintes secções:
a) secções soh o regimen de garantia de ,iuros:
1', de Cametá a Alcobaça;
za, de Akoba(,'a ao ldlometro 100, a contar de Alcobaça;
3", deste ultimo ponto a um outro, s•ituado na margem
esquerda do rio Araguaya, nas proximidades ele Chambioaz •.
b) sccr,õrs 3om garantia de juros:
~tn, do p011to terminal da 3l\ secção até Santa Maria;
ií", mmal de Tocantins.
0

0

0
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PARTE 11
Da viação ferrea
CAPITULO I
DAR RECÇÕES DA LINHA FF.fiREA COM GARANTIA DE JUROS

3. Con timía a companhia 110 goso da garantia de juros
de ô % ao anno sobre o capital, que dentro do maximo correspomlentr n 30:000$ por kilometro, fôr fixado e reconhecido
pelo Govrrno como nccessario :í construcção de todas as obras
da esf.rnda, para acquisit:ão do respectivo material fixo e rf•dante- fl outrM. linha tfllcgmphica, compra de terrenos, indemnizar,ão cte hemfeitorias·, e quaesquer despezas feitas antes
c depois de comccados os trabalhos de construcçã() da mesma
·cstrndn, até a sua eonelusão e acceilacão definitiva, e ser el!a
nbrr·ta M trafego publico.
Ri os capitaes forem levantados em paiz estrangeiro, regnlnní o cnmbio flr· '27 dinheiros por 1$ para todas as oper·ncões.
§ 1." O eapital a que se refere a presente disposioão será
fixndo ú vista do ón~amento fundado nos planos e mais desenhos de caracter gernl. documentos e requisito& necessarios á
HX~'cução de todos os trabalhos, quer digam respeito ao leito
da estrada, quer ás suas obras de arte e edifícios de qualqurr natureza, ou se refiram ao material fixo e rodante desta
c á sua linha telegraphir~a. apresentados ao Governo, de conformidarl0 eom ns clausulas 15 e seguintes.
§ 2." Si alguma alteração fôr feita em um ou maior numero dos planos, de~enhos, documentos e requis·it·'~ a que
se N1ferPm as dnusulas 1f> c segu int0s, já ao provados pP1o
Governo. sem eonsrntimcnto des•te, a companhia perderá o
du'.rifo :í g-:trantin de juros sobre o capital que Sl' tiver desfYPIHiido na obra rxrcntncla, segundo .os planos, de~enhos, docnmrntos fl mais l'CfJtlÍsifm~ assim alterados.
§ 3." :Si, porl<~m. a altPrar,ão fciJ' feita com approvacão do
Governo c delh\ resultar economia ·na execucã() da obra
com:f.ruidn srg"nndo a dita alteração, a mdade da somma rcwll:mfr- d<)Sta rrOJromia scr:í deduzida do capital garantido.
4. A garantia de .i uros rlc qur trata a clausula precedente (3), fira lim i farla :í que cnl'l'í'spondcr ao capital fixado
P rrconhccido noc:• tr>rrnl'ls da mesma clnusula como necessario
:í. ronstr·uer,ão da linha r-ntrr Cam()tá .e f.hambioaz, ficando excluidos dcssr favor o prolongamento até Santa Maria e o
::-amnl para o rio Tocantins, e não podendo o referid() capital
exceder de 18.000:000$, ainda que pelos estudos de·finitivus
o rcspí'd ivos orcnmentm; se verififjue ser superior a 600 kilomf'IT·os a distanria f'ntl'c Camrtá e Chambioaz.
Pnragrapl1" uni co. Fica igualmente entendido que nessa
hnporbnria ser;í inclnhl:J a dos capitaes já depositados na
8-•ornmn totnl de .'t.fi9!'l :312$500 (onro1 e, pelo seu valor nominal, rt de 757 :9R7ffi200 (papel), reconhecida pe·lo Govcrnf)
rnmn d0sprndidn nos trabnlhos preliminares da estrada.
5. t\ garanf ia de juros far-se-l1a cffectiva, livre de quaes~
fJlHH' impostos, em semestres vencidos, noso dias 30 de junho
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e 31 de dezembro do cada anno e pagos depois de findo o
s(mu~stre, durnntr~ 30 annos, pela seguinte fórma:
~ 1." A garantia do ,inros correspondente aos capitaes .iá
reeonhecidoR on depositados até esta data, terminará em relru,r.o a cada deposit.o, nas datas em seguida indicadas:
Dflfas dos depositas -

lmportanci•a -

Extincção da (Jarantia

14 de Junho de 1905, 757 :987$200 (papel), f4 de junho
de 1935.
1t! de junho de 1905, 992:812$500 (ouro), H de junho
de 1935.
1 de outubro de 1907, 882 :500$ (ouro), 1 de outubro
de 1937.
4 de fevereiro de 1!W8. 353:000$ (ouro), 4 de fevereiro
de 19::!8.
12 de fp.verriru de 1908, 282:4•00$ (ouro), 12 de fevereiro
de 1938.
21 de fevereiro dr 1908, 247:100$ (ouro), 21 de fevereiro
rle 1938.
5 de outubro de 1908, 706:000$ (ouro), 5 de outubro
de 1938.
31 de outubro de 1908, 275:340$ (ouro), 31 de outubro
i:le 1938.
f9 de novembro de 1908, 670:700$ (ouro), 19 de novembro
de 1938.
9 de dezembro de 1908, 289:460$ (ouro), 9 de dezembro
de 1938.
§ 2. • Em quanto durar a construcção das obras, os juros
de 6 % serão pagos sobre as quantias que tiverem sido autorizr~dns• pelo Governo e recolhidas a um estabelecimento baneario, para ~"rrm rrnpregadas á medida que forem nccessarias.
As chamadas limitar-se·-hão ~ís quantias exigidas pela
construc0ão rins l"lbrns em cada nnno. Para eS'Se fim a companhia ;1present:lr:\ nn Ministerio da Viação e Obrns P11blicas,
nn Rio rlr .lnHriro, dous nwzes ant0s do começo das obras,
o seu rr>spertivn orçamento, que SJerá fundado sobre as mesmas
bases ·em qur> sr fundl'!u o orçamento geral, que serviu de
hnse pnra a fixação do capital garantido.
Drcorrido flUe sr.ia o primeiro anno da entrada das chamadas. cessarão os juros até a conclusão das obras que deviam
r::rr exrcutadns nr.~se mmo. Construídas que sejam ellas, continuar:í. o pagr~mento dos juros-.
~ ~.o Os juros pag-os pelo flstabelecimcnto bancario, sobre
as quant.ins depositadas serão creditados á garantia do GovPrno, fl lwm assim quaeS'f!Her rendas eventnaes cobradas pela
I'Ompanhia. como ~e.iam as de transferencias de acções, de.
§ 4. Nos enpitnes levantados durante a com;trucção não
Sf'rá incluído o m1sto do material rodante, nem o de machinas
c apparrlhos rle qualquer natureza, nrcessarios ao seu reparo
o cnnsrrvar:ão, o qual só snrá lançado em conta para garantia
dos juros F~eis mrzos nntes de serem o dito material, machinas
o npparelhos acima referidos, empregados no trafego da e~
trnrla.
~ 5." fli, porém, convier á Companhia levantar maior capitnl do tJUe o necessario para as obras de um anno, poderá
0
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ffl7.f'l-o. dnsd0 qnr. nnns0ntinrlo o Governo, o deposite no Thesnm·o Nnl'ional ou 11 ~ drleg:1e.ia .f.'IYI Londres, para ser reembols:ldo :í JIH'dida qne a de~p<·za da ronstl'ue~;:ão o exigir e metliantP pPdido dirigido ,·om a anLI'L~edeneia de 90 dias.
N<•sl.n· ,·aso 11s juJ'O" gal':mfidM fln G 7; :10 anno srrão pagos
sn[H'I' :1~ qnn1li i:1~< q11" i'ol't'lll 1kpnsiladns, a rontar das datas
dPs d1•pMilos.
6. A Cn~upanhia obriga-se a ~~mwluii' c entregar ao transito pnhliro a extnnsão dr ·l 00 kilometros .i á em construrr:ãn Tl:! ?" "''''r:ãfl. :1 partir riA Alcobar:a. sem que para esse
fim :>~•.iam nnloriz:Jdos :10vos dPpositos, além dos constantes
dfl f.: I" da l'iau;;nl:l !í.
·
· ~ 1." Cnncluida que RP.ia a dita Axtrnsão de linha e re~~~·bid:J i"'in lioYI'I'Iln para srr ct1tregue ao transito publico,
"''l':í. JII'O\·i~<WianwniP I'Pronltr,·.idn. enmo des•pendido nos trahalho~ d1• l'i11J~{I'11'Tií" do di lo li'<'!' h o, o cnpital de 8. 000 :üOO$,
Olll'l"l.

nesdP •'111 fin. nn p:w:n nwn In rios juros

d<~

novos capitaes

rlPpn~iL:ulo;~. o~ ,jlii'OS dn ""<'rRs•n dos rapitaes mencionados no
~ I" dn l'l:lll~ul:l :; f;O]Jn· o l'!'fPridn l'apit.al dA 3.000 contos,

:1 ~nlw1·: J.(i\10::1l'?l!'!í00 rouro'. P 7!í7:9R7$'200 (paflel), serão
drs,·l"lnl a iln~ IJPR"'f''·' png:nm•nlns Jll'O[JOI'Ci nnalmrnte á extensão
ri•~ Jinl1a qm· l'altar:í I'Onstruil', a qnnl para o effeito desta
r·lansnl:l ri,·n l'i\'arln fll'llYÍ~nl·iam,·ute em 500 ldlometros, de
m:'nf'ir:J rpw :w t.•J'IlJin:u· a ~~onsl.l'lH'Cfín n responsabilidade do
nnvPntn 11fin sejn. •·m •·asn a lglllll, maior da que corresponder
aos .inro<: l'l'lnli\'ns :w 111:1ximn 1],, IR.OOO rontns, fixados na
rl:wsnla I.
~ ?." Ri, na f1írma do ~ 5" da clausula 5" ronvier á ·Gompnnllia l••vanl:ll' 1naine c:1pil.al qnr o nerrssario para as obras
dr 11111 nnno. l'ii':J '''d"ndidn f111P n r·Psponsabiliadde do Governo
JWln.~ .iu1 o." 1],• n"'.'"' 1h'pllsit.o'\· l'l!t casn :1lgum, ·excederá os
rnrJ'P-'•I'Illlll<·n J,., a I:.'.:; f·!: '/00$1iilil. qll<' ,; a differença entre '()
cnpilal j:í I]Ppositatln 1111 l'l'rnnliroridn " o r::tpit.al maximo gal':nll itl!l JII~S fi•J'11JilS da c\:lUSUJa .'t.
7. J•~ni.J'r•gtll' a

ilnsla ao transito puivo f•apital serão
Jlft:,!ll~ 1'111 pi'<'~"IW:t do~ hal:mr:(,s ria I'P•r,Pil:l p llf'speza do custeio
d·a ''"': :11la 1'111 I'Piaefio ;1 ,·ada "''IIJf•~tl'l', Pxhibidos prla comp:mhia dr•nl1·, dos tres pJ·imPil'<'" ll1Pzrs do scmPst.rn sPguinie
r rlPvidanH•nt.• P:o;arninados Jll~lrH a:~1·nles do GoYrrno; mas, a
liqu iri:H:fio da~ l'llll f as ser:í nnnnnl.

h li1:o.

~~~

.iuro~

cslra!la

llll

l'lli'I'Pspnnr!Pnl.<'~

pa1·1"

:w

l'l~~pnel

8. Logo qnr. a renda liquida da estrada exceder a 8 o/o,
l'nt rPia<:fío no ~~apil:al reeonhrciclo pelo Governo.
eonJu ••mp1·rgnclo na r.~tt·ada, o PxcrdentP desta renda, sejoam
1.111 niín rlisil' ihu ido~ d iYidPndns. ·~el'l:í rrpar·tido i~u:aJmente
Pntrr· o C:nyp:·IHI P n cnrnpanliia. nt(~ qun arllwlJr. sP.ja reemllllls~ldn d:1 qnanl.in lol.:tl qui' liouypr p:q::·o a litnlo 1la _g[lran~.
li:1 dro ju1·ns dP qui' Lrnt.a n r·~nusnla ri.
calr~nlada

9. l'imlm l'ixadn.~ :í Cnmpnnliia os srgnintrs prnzos para
Psl.wlo P con~ll'lWI:fío d:1 linh•:1 rPt'l'ea:
1°, rrwisão dns est.ndos, r,onstrucção p, abertura do trafpgo pnhliw da srgnnda see\:ãn, af.r' 31 rle dezembro de 1917.
2". sp,i~ mrzes para iniciar n r,onstrucção da primeira e
lrrrrirn srer.íi"s qur dGVI'rfío srr r(,nstruidas simull.'aneamcnte,
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fazendo-se em ambas o total mínimo de 60 kilometros por
anno;
3", concluída a primeira secoão, proseguirú a construcção
da terceira ú ~·aú'ío de 10 kilometros por anno, pelo menos.
10. O prazo a quo se refere o n. 2 da clausula precedf'nle. fica suspenso emquanto durar a actual crise financeira;
cessada que seja esta, a juizo do Governo, este, com oantece·
dencia nunca inferior a seis mezes, dará conhecimento á Companhia do dia em que o dit.o prazo comc~.:oará a correr.
CAPITULO II
DAS SECÇÕF.S J)g LINHA FEIUIEA SEM GARANTI.\ DE ,JUROS

H. A Companhia fica obrigada a iniciar dentro de seis
mezes, a contar da conclusão da terceira secção, e a concluir
respectivamente dentro de cinco e dous annos, a contar da
data marcada neste contracto para o inicio da construcção, o
JH'Olcngamento ele Chambiuaz a Santa l\Iaria ( 4." secção) e o
ramal de Tocantinrs (5" secção), correndo exclusivamente, e
sem <'xeepção, por conta da f:ompanhia, todas as indemnizar:õrs c mais despezas exigidas pela dita construcção.

CAPITULO III
OIAPOAJÇÕES r.ol\TMUNS A TODAS AS SECÇÕES DA ESTRADA

SECÇÃO I

Favores concedidos á Companhia
12. A Companhia gosa em relação a todas as secções da
estrnda de sua concessão, enumeradas na clausula 2, dos se·
gninf.Ps favores:
i", priYilrgio para a constmr.ção, uso fl goso da referida
estrada pelo prazo de ,:essent.a (GO) nnnos, a contar de 2R de
julho de 19i0;
2", direito de desapropriar, na fórma doa legislação em
vigor, os terrenúS, predios e bemfeitorias, do domiriio particular, que forem precisos para ú leito da estrada, estaç.ões,
armazens <e outras dependencioas especificadas nos estudõs definitivos:
3•, ficando de nenhum effeito a isenção de direitos aduaneiros de que gosava a companhia ·pelos seus contractos anteriores, esta pagal'á, a contar da vigencia do presente, a
taxa de 12 o/o ad valorem sobre todos os materiaes que importar para serem app!iC"ados na construcuão de suas I inhas.
Cessará o favor desde que se prove que a Companhia alienou,
por qualquer titulo, sem que prr.C\rdosRr. lirençn do Ministro
ria Vioação c Obras Publir.as o pagamrnto dos rrRpcctivos direitos, objectos importados com a conecs!'ão da refcddn tax3
de 12 %. E, além disso, a Companhia fica sujeita a recolher
ao~ cofres publieos a importanrln dos direitos sobre os oh,jcr.tus e as multas comminadoas nos regulamentos fiscaes;

fiO
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I". prf'fnr('neia,
igualdade de condições, para lavra de
mina H nos I Nrenos de r\ominio da União, situados 11'3. zona
privilegiada, sPnrlo expl'esso em conlracw especial o numero
rJp datas quo o Governo julgar conveniente conceder, hem comu
as cDndições a que deva ficar sujeita a Companhia.
Paragrapho unico. Além dos favores especificados nesta
clausula, gosa tambcm a Companhia, de conformidade com o
decreto n. 862, de 16 de outubro de 1890, em relação ao trecho de estrada de Alcobaça á Praia da Rainha, da cessão gra~
tuita tios terrenos devolutos e nacionaes, e ]Jem assim d0.5
comprehendidos nas sesmarias c posses, resalvadas .as in~
demnizações que fol'crn de direi to, em uma zon-a maxima de
20 kilometros {l'ara rnda lado do eixo da linha de que se
trata, comf.:mto que a úrca total de taes terrenos não exceda ú que corresponder á media de 10 klilometros para
•:a da l<tdr• da extens1\o do referido trecho.
I, a Companhia deverá utilizar esses terrenos dentro do
pl:'azo d•~ cincoenta (50) annos, a contar de 16 de outubro de
18!lfl, sob pf)na de perder o direito -aos que não tiverem sido
ui ilizados ao JJndnJ· aquelle prazo.
II, a Companhia se obriga a delimitar, antes da conclusão
das uhra::; das linhas ~~om [!;arantia de juros, os terrenos que
deverá utilizar·, de accôrdo com este paragrapho e o numero
antr.rior·, sob pena de perder o direito aos que não tiver de~
lll:ll"!~ndo dentr!'í fio ref<~rü!0 prazo.
SECÇÃO li
lJa zona privilegiada

1.3. Até 28 de .iulbo de 1970 o Governo não concederá
rlr• l'Prro rl0nh·o c\P uma zona ct" vinre kílo·
nwtr·os para !':->dn lado rln 0ixo <la PS!rada o na mesma diT'Pf~(:.ãn destn .
O r~overnn rr~pr·vn-se o direito de r.oncedm· outras rs·
tr:ulas, fine, trndn o nw~mo ponto inicial ou terminal e dirr.cçõPs rlivPrsas. pns~an r appJ'oximar-se e até cruzar a linha
eoncrrlida, com!anl.o quo. dt•rltt'o <i:1 refrrida zona, nãL1 roceham
g!•noros ou p-assap:Pi r os.
Pn rap:raphn nn ien.- ·A zona nrhana não é privilegiada.
1.4. O Governo podern fazer concessão de ~·amaes para
uso pai'Liculnr, pal'l.indo dns nstar,õos ou de qualquer ponto da
linha concedida, sem que a Companhia tenha direito a qualquer
indr>mnizar.fio, snlvn .Ri lJOuvet· au;:!mento rwen1nnl dr: !kspeza
de eonservnr;fío.
Todas as obras rlefinitivas ou provisorias necessai'ias p-ara
ohf.PI·. ne,fe ~~aso, a seguranr,a do 1rnfego, serão feitas sem
onus para a Companhia.
ouiTn~ e~tradTis

SECÇXn li/
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:15. Os trabalhos de construcção sô poderão ser encetaenm pr,:vin nn torizar,.ão do floverno; devendo, 'Para isse~,
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ser submellidos á sua approvação os respectivos projectos,
organizados rm triplicata.
Paragraplw unico.- Um dos exemplares dos projectos
será devolvido á Companhia, rubrigado pelo director geral
de Viação da Secretaria de Estado da Via~ão e Obras Publicas.
16. Os projectos a que se refere a clausula antecedente
constitu.irão os f•studos definitivos, e deverão ser apresentado.il
ao Governo em sec()ões nunca menores de 100 kilometros,
estendencto~se de estação a estação projectada, ou de um ponto
obrigado a outro, salvo si este für o terminal de quoalquer das
linhas ou ramaes concedidos, podendo, entretanto, o Governo
pcrmitt.ir que seja reduzida, nm certos casos, a extensão daqm•Jlns secr.ões.
17. Os estudos de!"inilivos de cada secção con:,tarão dos
documentos srsuintes:
1o, plant'a geral da linha c um perfil longitudinal com
indicação dos pontos obrigados de passagem. O tra(;ado será
indicado por uma linlw vermelha e continua sobre a plant':l
geral, na escala de 1 vor -'1.000, com indicação dos raios de·
curvatura, e a configturação do terreno repre.sentada por meio
de eurvaR de nível equidistantes de tres metros; P, lwm nssim,
em uma zona dr oitenta metros, pelo menos, para cada lado,
os campo.~, mattns. terrenos pedregosos e. sempre que fôr possível, ns divisas das propriedades particulares. as terras devolut'a~ e as minas.
1
Nessa planta Sf:rão indicadas as distancias kilometrieas,
contadnf; do ponto rle partida da estrada de ferro, a extensão
dos alinhamentos redos e, hem assim, a origem, a extremidade, o desflnvolvimPn!o, o raio e sentido das curvas. O perfil longitudinal serft na escala de 1 :-100 ·para as alturas e de
1 :1. 000' para as distancias horizontaes. mostrando respectivanwnte por !in hns pretns e vermelhas o terreno natural e as
plataformas dos c!Íl't()S c aterros; indicará, por meio de Lres
linhas horizontaPs. troar:adas abaixo do plano de cnmpnrar:ão:
I. ::ts distancias kilometricas, ·contadas a partir da origem
da estrad-a de ferro;
JI, a exf cnsão ,, iwliêação das mmpas e contra-rampas c
()Xf()nSãO OÕS pafnmares;
UI. a extensão dos 'alinhamentos rectos, o desrnvolvi·
men to 'c raio das curvas.
·
No perfil longitudinal e na planta será indicada a posi«;ão das estações, parad:1s, ohra~ de arte {' vü1s fie •commnnir·ação; transver'.~at's;
2". perfil lranSYPrsnl 11:1 PScala de 1 :20-ü em Tlllmrrn
:mffirientr para o calculo do movimento de terras;
3", projecto de todas as obras de arte nccessarias para o
estabelecimento da estrad-a, suas estaçi)es e depcndencias e
abastecimento de agua ás Iocon11otivms, incluindo os t.ypos
gel'a0s que forem adoptado8.
Estes projectos compor-se-hão de projecções horízont.aes
e verticaes e riP S<'eções lransv•'rsacs 0 longitudinaes, na escala
de 1:200;
4", plantas de todas as propriedades que fôr necesRrtl'io
adquirir por meio de desapropriação;
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. 5", relação das pontes, viaductos, pontilhõe! e boeiro!,
com as principaes dimensões, posição na linha, systema de
const.rucção c quantidade de obras;
6", tahella da quantidadl1 das cxcavacões necessarias para
executar-se o projedo, com indicação da classificação provavcl e bem assim das distancias médias do trnnspo!'te;
7•, tabella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das curvas e inclinações e extensão das declividades;
s•, cadernetas authenticadas das notas das operações topographicas, geodesicas c astronomic-.ts, feitas no terreno;
!)•, tabella dos preços compostos c elememares em que
se basear o orçamento;
fiO•, orçamento da despeza total do estabelecimento da
ostrada, dividido nas seguintes classes:
I, c.studns definitivos c Joeariio da linha;
li, movimento de terras;
III, obras de arte correntes;
IV, obrns de arte especiaes;
V, superstructuras das pontes;
VI. via permanente;
VII. estações P edificios, orçada. eada uma separadamente, com os accessorios neecssarios, officinas e abrigos
de rnachinas e de carros;
.
VIII, material rodante, mencionando-se especificadamente
o numero de locomotivas c de vchiculos de todas as classes;
IX, telegrapho clectrico;
X. administração, dir·rcção e eonduceão dos trabalhos do
con strucção;
H•, relatorio geral e memoria de;;criptiva, não sómente
dos terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mais directamente intPressada. sendo nelle;; expostos, com a possível exactidãO :
a) a estatística da população c da producção;
b) o trafego provavel da estrada;
c) o estado e a fertilidade dos terrenos atravessados El
sua aptidão para as diversas culturas;
d) as riquezas mineraés e florestaes;
e) os terrenos devolutos;
f) a possibilidade e a convenieneia do estabelecimento
de nueloos colonines;
g) os caminhos conv<•r·gentcs ú estrada de ferro ou
os
que convier construir;
h) os pontos mais convenientes para estações.
Paragrapho uni co. -Além dos planos e mais desenhos de
caracter geral, a que se refere esta clausula, a Companhia
submetterú á approvação da fiscalizaçiio. trinta dias antes do
inicio dos resp~tivos trabalhos. os de detalhes necess'arios á
eonstrucção dos edit'icios e obras de arte da estrada, taes
como: pontes, viaductos, pontilhões. boeiros e tuneis; considerando-sn apJ)rovado~. por omissão, si, passado aquelle
p1·azo, a Companhia não LiYPl' solução da fiscalização e sendo
a Companhia obrigada a executar quaesquer modificações que
ella ten!1a exigido, sob .Pena de não ser levada á co~ dÓ
~eu caprtal a rmportanCia das obras executadas sem a8 ditas
modificações.;
·
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1.8. A estrada será de via singela, mas terá 9s desvios e
linhas auxiliares necessarios para o desenvolvimento dos
· trens.
~ :l. o A distancia entr·e as faces internas dos trilhOs será
de uín metro. augmentada da sobrelargura nas curvas e da
folga nccessaria para o perfeito rolamento dos vehiculos.
~ 2. o As dimensões do perfil transversal serão sujeitas
ã appr·ovação do GOVl'rno.
~ 3. o As vale las
longitudinaes terão as dimensões e
declíves necccsarios para dar prompto escoamento ás
aguas.
~ -1. o A inclinação dos taludes dos eór'tes e aterros será
fixada em vista ela altura destes e da natureza do terreno.
19. A cst mda será dividida em secções de serviço de locomotivas, procmaHdo-se, em cada uma dellas, uniformizar
as condições techni<'.as, de modo a effrctuar-se o melhor
aproveitamr~nto da forç.a dos motores.
~ 1. o Prl•enrar-se-ha dar ás curvas o maior raio possível, 'sendo o raio minüno de t50 metros, quando fôr indispcnsavel para evitar obras de custo excepcional.
~ 2. o As enrvas dirigidas cm sentido contrario deverão
ser separadas por uma tang·ente de 10 metros pelo menos.
§ 3." L-\ dcelividadc maxitna será de ~ o/o, limite que sú
será attingido em casos excepcionaes. de modo, porém, que
nunca seja excedido estP valor dP 2 % na rampa fictieia
obtida pela comlbinação da deelividade e da curvatura.
~ -1. o Nos tuneis e nas curvas de pequeno raio se evitará
o máis possível o pmprego de fortes declividades.
~ 5. o Sobre as grandes pontes e
viaductos metallicos,
bem como ú entrada dessas obras. se pt·ocurará não empregar
curvas de pequeno raio ou as fortes declividades.
~ 6." As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por curvns vertieaes de raios e desenvolvimento convenientes. Toda r'ampa seguida de contra-rampa será separada
desta por un1 patamar de 100 metros pelo menos.
~ 7. o As paradas e estações serão situadas snbre porção
do linha em recta e de nível.
§ 8. A Companllin se obriga a uniformizar as concli•;ões
technicas dn trecho já construido com as estabelecidas nesta
clau3llla. antes dn terminação do prazo para a conclusão de
todas as linhas com gm·antia de juros.
20. A Companhia r:xecutará todas as obras de arLe e rará
todos os trabalhos rwressarios para que a estrada não crie
obstaculo algum ao escoamento das aguas, e para que a direcção das outr·as vias de communicação rxistentes só receba
as modificações inf!ispcnsaveis, préviamente autorizadas pelo
Governo.
~ 1. o Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas
poderão ser superiores, inferiores ou, quando albsolutament.e
não se pos,am fazE'r por outro modo, de uivei, construindo,
porPm, a Companhia, a expensas suas, as .obras que os mesmus cr·uzamentos tornarem necessarias., c ficando tambem a
seu cargro as clespczas com os signaes c guardas que fOrem
precisos para as eancf>\las, durante o dia e a noite. Terú,
nesse raso, a Companhia o direito de alterar a direcção das
ruas ou caminhos publicas com o fim de melhorar os cruzamentos ou diminuir o seu numero, precedendo licença dG
0
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Govcmo, e~ quando fôr dn direito, do município, e sem que
possa perceber qualquer taxa pela passagem nos pontos de
intersecção.
·
~ 2 ~o En~ todos os cruzamentos superiores ou inferiores
com as vias de communicação ordinaria, o Governo terá o
direito de marcar a altura dos vãos dos viaductos, a largura
destes c a que deverá haver en trD os parapeitos em relação
ás n<>ees~irludes cl<1 ôrcnluçiio da via publica que ficar inferior.
.
~ 3." Nos cruzamentos de nivel haverá cancellas ou b~r
reiras pura vedarem, durante a passagem dos trens, a Circulação da via ordinaria, si esta fôr nas proximidades das
povoações ou tão frequentada que se torne· necessaria ~s~
precaução, a juizo do Governo, que poderá tamb~m ex1g~r
uma easa rle guanla, sempre que o julgar necessarw; e os trilhos serão nollor~arlos sem salicncia nem depressão sobre o nível
da via de communicação que cortar a estrada de ferro, de
modo a não embar:lÇnrem a ciJ'culação de quaesquer vehiculos.
~ !r. o O eixo da estrada dE' ferro não deverá fazer
com
o rla via de communicação ordinaria um angulo menor de
"15n ..

§ 5." A Companhia executará igualmente as obras nocessarias á passagem das aguas utilizadas para abastecimento
ou para fins inriustriaes ou agrícolas, e permittir.á que, com
identieos fins, tacs obras se effectuem em qualquer tempo,
desde que dellas não resulte damno á propria estrada.
~ 6. o A estrada não poderá impedir ou embaraçar a navegação dns rios ou canaes, devendo, por isso, as pontes ou
viaduclos tP:' a devida capacidade.
21. Nos tunnPis, assim como nos viaductos inferiores, dever<í haver um intervallo livre, nunca menor de im,50; de
cada Indo dos ll'illw~. •J uo iuU•rinr rios tunneis nichos ri•J
abrigo, rle distancia em distancia.
'
Parngrapho unico. As aberturas dos poços de construcçfw c Y('ntil::lr;ão rins tunn('is serã.o guarnecidas de um
pararwil.o rle a!YPJHJria rle dous metros de altura, e não poderão srr feitas THls vias de communicação existentes.
22. A Companhia empregará maleriacs de boa qualidade
na ('Xecueãn drJ todas as obras, c seguirá sempre as
prc~rrip(:iíes da :1ri;J d" modo a obter construcções perfeitamcnfp :•llidas.
~ I." o sy:o;l ('Jll:t (' [lS oimrmsõcs das fundarões das obras
tlc nrl f' serão fh:ndr·s pOor oreaRifio da respectiva exeeução.
tenrlo f'lll :1!.1 cn(;ão a natureza rln terreno c as pressões sup- ·
portadas, por accôrdo entre a Companhia e o Governo, sendo
a eslrnrla nhri[.!'nda a ministrnr os apparelhos e pessoal necer-~ario., :'is sonrlngcns e fíncamentos de estacas de ensai'o',

cte.

~ :? • " Na ~urer,;fructura das ponf,es. as vigas de madeira
só poderão ser emprrgadaq provisoriamente. devendo ser suhRtituidas por vign.-: mctallicas logo que o Governo exi.ia, e o
empl'Cf':O de !'erro l'undido em Iongarinas nií.'ó' será tolerado.
§ 3." Antes de entregues á circulação, todas as ohr~as de
arte ~rrãn exv~rimrntadas. fazendO-se passar e repassar sobre
Cllas, com diversas velocidades; e, depois, estacionar algumas
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horas um trrn1 co~npo·sto dr loc'ú'motivas ou, em falta destas. fie carro~ d•; m•;rcadorias, quanto possivel carrrgadns,
eoncmrlo todas as dcspczas por conta da Companhia.
§ <1." ::;i, dnran!r~ a execuçã'o'; ou ainda depois da termin:wüo dl ~ tJ·n halho:;;, se verificar que qualquer obra não foi
l':>:(:eulaca ctini'OI'Ille as regras da arte, poderá o Governo exigir da Companhia a sua demolição ou reconstrucção, total ou
vr\l'C~in!; ou l':1.zel-a pol' administração, á custa da mesma.
23. A Companhia construirá todos os cdificios e depenflencias uecessarios para que o trafego se effectue regularJJI!'Ilte, e sem pcrig·J para a segurança publica.
§ 1." As estações conterão: sala de espera, bilheteria,
a·ccornmud<l.Ções par~ o age~te, . armazens para mercadorias;
ca!xas Lie ft::;ua, latrmas; m1ctonos, rampas de can,e•gamento
n embarque de anirn:ws. balanças, relogiO; lampcões, desvios,
er'L'7arneut'u's, cllaves, signaes e cercas.
§ 2. o Os ·edifícios das estações e paradas terãlo dimensões conr~spondontes á sua importancia, mobilias apropriadas e, elo lado da linha, uma plataforma coberta, para emb:JH!UO f' desembarque de passageiros .
. § 3. O Governo poderá ex:i;gir que a Companhia faça,
nas estações e paradas, os augmentos reclamados pelas necessidarles da lavou~·a, do commercio e industria.
24. O Governo reserva-se o direito de fazer executar,
pela Companhia ou por conta della, durante o prazo da eonCI:':3são, as alterações e o·brHs novas cuja _necessidade a expcricncia ha,ja indicado em relação á seguranca pubLica, po•lir~ia da estrada d•.' ferro ou do trafego.
25. Um anno depois ele concluída a construcção de earla
urnr~ das sec(;iies rk que trata o p-amgrapho unicei da elau,sula 2, a Companhia entregará ao Governo uma planta cac;af:lral de cada um::; dessas secções, bem como uma relação
d.Js edifícios e o'brr~s de arte, e um quadro demonstrativo do
costo Ja mesnw: e Lt•nr assim de toda c qualquer alterar:ilo
ou acquisir,;.ão ull ~~r·ior :'! medida, que Jorem sendo feitas.
26. O trem rodante compor-se-h a ele locomotivas, alirncnl.ad<Jres (t nnder ...;), earros de primeira e srgunda classes
pnra r assageim~. c:tl'l'tls donnitorios. carros r'estauranfes,
can ns t5peciaf's p:1 r:: " S·C'l'vi1:'0 do OO•rreio, vagões de mercadorias, inelusivr:: os LI<~ gado e lastro, vagões frigoríficos, e
f:llalmt•:>le vagues ;J:1r:1 a eonducr,:ão de i'erro, madeira, ete.;
indicados no orçaDHmto approvado pelo Governo.
§ 1 • " Todo o mat.l~rial St'rá eonstruido com 'o's melhoranK·nl.os " cormnudid<~dco que lrouver o progresso introduzido
nr) serviço de transporfBs po·r estradas de ferro, e segundo
o typo que fôr adaptado, de accôrdo com o Governo, podendo
este prohibir o emprq;o do material que não preencha estas
condições.
§ 2. A Companhia deverá fornecer o trem rodante proporciom:lrnenlP á ex:tensãu' ele cada urna das secções em que
se dividir a estrad:t e que, a juizo do Gover·no; deva ser
abel'ln ao transito Jmblií'O. Si nestas seeções o trafego exigir. a .inizo clu novemo. maior numero ele locomotivas;· carros de passageiros o vagões do que proporcionalmente lhes
cabiam, a Companhia será obrigada, dentro de seis mezes
depois ae rec'o'nhecida aquella necessidade por parte do Go0
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verno, e della sciente, a augmentar, na proporção julgada
conveniente e neccssaria pelo Governo, o numero de locomotivas, carros de passageiros, vagões, ccinprehendidos os
va:;ões Jrigorificos, os destinados Pxelmdvamrnte ao transporte
do gado em pé, e mais material.
§ 3. A Companhia incorrerá na multa de 2:000$ a
5 :0()0$ por rnez do demora a!fím dos seis mm:es que lhe forem
coJ;;(:edidos pal'a o augnwnl.o do tl'em I'o'dantc referido no
paragrarho prcccde::Jte: e si, pngsados mais seis mez.es, o dito
augrnento não t.i,-r:r.· sido feito, o Cl·OVel'no' fornecerá aquelie
material pol' r.onta da Companhia, podendo descontar o seu
custo d<"s prestações da garallLia de juros.
27. A Companhia obriga-se a construir depositos frigorificos nos pontos .i•liciaes da estrada. nos ponfds de cruzamento com .outras cstradns de ferro ou de rodagem e em outro's pontos mais cunvcnientcs ao movimento d'e exportação
das grandes regiões prodüctoras, a juizo do Governo.
28. A Companhia entregará ao Governo, som indemnização alguma., Jogo qqe i11augumr o· trafego do cada secção de
el:Mada, uma das linhas telegeaphicas que é obrigada a construir ~._.m toda a extensã~J das estradas, responsabilizando-se
ella pela guarda dos fios, postes e nppare!hOs e!ectricos pertencentes ao Governo.
0

SECÇÃO IV
Da conservação das Estradas e seu material 1·odante

29. A companhia é obrigada a conservar {)Om cuidado,
durante todo o tempo da c'o'ncessã:O, e a manter em estado
do pod<'rem pcrfPit·Imcnfe preencher o seu destino. tanto as
nstradas do ferro o suas dopendoncias, como o material rodanlc, correndo cxelusivamentc. c sem excepcão; por Jlclma
dr!lia. todas as dospcr.as e indemnizaoões motivadas p<J'a re.
ferida r_'· •nservacã'o'.
§ 1.- VerificadLt a IFJ:Observancia desta clausula, a fiscalir.aCão marcará ;n·azos J)ara a execução dos serviços necessarib!' em ordem a assegurar a bon conservação das estradas
e a regularidade do trafego: c, si a Companhia deixar de
executar os referido~ serviços dentro dos respectivos prazos,
incorrer·~ em rnulla. sendo-IIH' mai"Cadüs novos prazos pela
fi se a liza~:ão.
§ 2. • Decorridos os novos prazos de que trata o' paragrapho precedente, si a Companhia continuar em falta, poderá o Governri declara!' a eaducidade do contracto ou executar os ditos serviços por conta da Companhia, deduzindo
o r·espedivo custo d1o's primeiros .juros garantidos que houver
de pagL'T. Na falta de garantia de juros, a renda bruta das
estradas respondrrá por este custo.
SECÇÃO V
Do tm{cao rias cstJwlas

30. A Companhia submetterá á approvacão do Governo,
antes do comef.:o do trafego de cada secçãlo ou trech'ó' e posteriormente ,no principio de cada exerci'cio finanoeiro :dd
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Govl~l'J)O, o quadro dos seus empregados e res~ectivos vencirnent<;f'; deprndendo ir;ualmcnte qualquer alteração po·stericr o e autot'izaçiío c approvação dO mesmo.
31. A Companhia será obrigada a transportar constautemeuLc em suas estradas, com cuidado, exactidão e presteza,
os passageiros c suas bagagens,· mercadorias, animaes e va](ll"l'S
que para esse fim lhe forem entregues. mediante os
pr0ços to condições fixados nas respectivas tarifas e regulamento dos tmusportcs que, propostos pela Companhia, forem approvados pelo Go·~rno, resalvado o disposto n'o § 4"
da clausula seguLiltc. correndo por conta dclla, exclusivamente, e sem excepção, todas as despezas e indcmnizaçõcs
moliYadros pelo tral'ego das mesmas estradas.

32. Todo o :-;ysterna l'crro-viario da Companhia i'ie:u•á
sujeito ao mesmo r2g.imen de tarifas, que serão diffcrcnciacs
pa!'a todos t•" tran~portes, reYistas de t~:es em trcs annos,
pelo nu•nos, e cujo., prec.os não poderU:o exceder OR que. ad
tempo da revisão, corresponderem aos transportes pelos
uwiofô 1 rdinarins.
§ 1 . " LOgo que a renda liquida das estradas, em dous
anuos eonsPeu! i vos, exceder a 12 o/o do capital reconheeiuo
.(clausuh 4G), o Governo terá o direito de exigir que sejam
rcduzir]:,s as f a rifas de transporte, devendo a reducção effectuar-sc principalmente por meio de tarifas diHereniCiaes
pant ús 1p·andcs pc!·r:ursos e para os generos destinados á laYI;ura e n cxporf.açau.
§ 2. o Além dns Larifas gcrncs de que trata esta clausula,
Jloderú a Companhia adoptar, com prévia approvação do Governo; tarifas espeçiacs e a preço' fixo.
§ 3. o As tarifas approvadas serão affixadas, ou postas
á r!isposição do publico; devidamente impressas, em todas as
esl.at~õe:;: devendo entrar em vigor dentr'o' dos sessenta dias
segninl t ,o á publicação official da sua approvação, sendo o
prime'J·o dia da sua execução annunciado com o'ito dias, pelo
menos·, de ant.rccdcncia, por meio de avisos expostos nias
cstaçõc~ c publiear:I<Js em jornaes de grande circulaçã'u nas
rr giêos SPr\· ida.~ pelas estradas.
~ 'l. • Desde quG, ehegada a época de revisão das tarifas;
não haja a Companhia tomado a iniciativa da proposta, poderá o Governo exigil-a, marcando prazo para a sua apresentação; c si, dentro deste prazo, não houver a Companhia
suhmel lido o pro,ieetD de revisão, rJ Governo terá o direito
d•J ma11doar applie1r provisoriamente as tarifas que julgar
COJ)VCnientes até que comecem a vigorar. na fórma do paragr·apho anteri'rfe, as que forem estabelecidas por accôrdo
ronr a Compunllia.
:33. "\. Coruvaultia JllHlc>rá fazet' todos os teauporlr~s por
])l'OI"OS mfcriores aoJs das tarifas approvadas, mas de modo
gPral ,J selll exccpefin, (]tll'r em pecjuiw, quer em favor du
qut'lll quer que sc•ja.
~ I." l•:sta haixa de pre\:os se farii rffrw.tiva. eom prévio
c:nr•:c,L·nl Jmnnlo do novPrnd_ sendo o publico avisado pela
fúrm:• presceip[~t no ~ 3" da clausula 32.
§ '2." "\. pmposta da Companhia sobreJ a redu~:cão elos
peec;os ·~on;;idt·r·ar-~e-lra a.p[Jrovada por omissão, si o Governo
l'odcr Executivo·- r916- VoJ. 111
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deixai' dt~ rft·,murwiftr-Ec a seu rcspr.ito dentro dos ~lO dias
~t't;l!Life: ;í c11lecga da respcctint pel.ir;ão á fiscalização.
§ :l." Si a Companhia rebaixa!' os preços das tarifas, SPill
uquellc prévio consentimento, poderá o Governo tornar a
nwsma recluc~·iio Pxl.ensiva a lodo~ os transportes pertenceuLu,.; ú !IH ~ma dnsst! da tarifn.
§ 4." Os preços assim reduzidos não tornarão, em caso'
a:gurn, a ser elrw:ulus sem antorização expressa dO Governo,
avisando-se ti rmblir;o pela fórma estabelecida no § 3o da

clausula 32.
34. A Uompuul!ia uhriga-sc a transportar em suas estradas:
§ :l. o Gratuitamente:
a) os colonos c immigrantcs. suas bagagens, ferramentas, utensílios e instrumentos agrarios;
.
b) as sementes, os adubos ehimicos e as plantas envmdas
por autoridades federaes, rstaduaes e municipaes, ou sociedades agrícolas, JIUl'a serem gratuitamente distribuídos pelos
lavradores, e os auimaes reproduetorcs. bem como os objectos destinados a exposições o feiras de interesse publico;
c) as malas do Correio e seus conductores, o pessoal eneaiT•'gado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo material, hem como quaesquer sommas de
dinhei1>0 pertencentes ao Thesouro Federal ou ao Estado;
sendo os transportes do serviço postal effectuados em carros
ou compartimentos. especialmente adnptádos para esse fim;
d) o pessoal dn. fiscalização do Governo, quando em serviço na cstl'ada. sua bagagem c o'b.icctos do mesmo serviço.
~ '.'." ,(:fllu aba f itlli'ILto rle GO r;~, sobre os IH'rços da tarifa
G't.'I'al:
a) as autoridades, rseollas polieiaes c suas
respectivas
bac;agens. qllando fol'em em diligencia;
IJ l munição de guerra e qualquer numero de soldados do
Exercito e da nuarda Nacional, ou da Policia, com seus officiaes e respectivas bag::ql)ens, quando mandados a serviço do
Go,·m·no a qualquer partr ela linha, por ordem do mesmo
Govcmo ou dos Pt'rsidentes dos Estados ou de quaesquer ouIras autoridades para •;sse fim devidamente autorizadas;
c) todos os gcncros dr' qualquer natureza que sejam pelo
<hll."l'll<l Yt••h·ral ott K.;tatlual l'llYiadm; para atLender aos soecarros publieos Pxigidos pela sccea, inundações, peste,
guerra ou outra calamidade publica; bem como os materiaes
destinados a. serviços publieos de aguas e esgotos, installações
hydro-electncas e apparelhos apcrfei(;oados para a industria
agTicola, peeuaria e mineiea.
§ 3." Com ahat.iml'IJto rir I G % sobre a mencionada larifa:
a) todos os mais passageiros e cargas do
Governo l<'cderal ou dos Estados, não especificados acima·
ú) os rnateriaes que se destinarem ns obr'as publicas dos
muoicipios servtdos pelas estradas;
c) os matcriaes qnr se destinarem á construcção e custeio das linhas de simples concessão (clausula 2, paragrapho
unico, lettra b) .
. _§ II. _A Companhia pode~á conceder, a juizo de sua admimstraçao, transporte gratmto ou a preço reduzido ao pes...
0
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soa! das estradas o suas famílias, bem como aos indigentes;
e em outros casos estabelecidos no regulamento respectivo
appr·ovado pelo Governo.
~ 5." Alóm dos casos previstos nesta clausula não haverá
transnorlc gratuito na estrada. salvo para os materiaes que
se destinarem ú c.onstrucção e custeio das. linhas com garantia do juros (elausuh~-2, Imragravlw umco, lettra a).
35. 1-'euliJl'e I}IH' o UoHH'IIO o exigir. em circumstancias
-uxtraunllua rhs, a Cumpanh ia pudt ús suas ordens todos os
meios uo transpor i o de quo dispuzer.
L'a1·agmplw uuicu.- O Governo, si assim o pr-eferir, poderá occupar, t.empOJ·ariamente, na sua totalidade ou em
parte. as estradas de ferro, mediante indemnização não superior á rrit;clia da renda liquida dos períodos correspondentes
no quinqummio prccedrnte á occupacão, ou nos annos anteriores, caso não haja ainda decorrido um quinquennio, ou á
média da renda liquida nos mczos anteriores, caso não haja
ainda decorrido um anno.
36. DqiPJJderií.n do appruvar;ão du Governo os llorarios
dos trens de passageiros e mixtos, cuja vigencia será annunciada com oito dias de antecedencia.
Paragmplto uni1~o.-A Companhia fica obrigada a tomar
as providencias qtH' forem necessarias, a juizo do chefe da
fiscalização, para r]ue os horarios approvados tenham
cxacto cumprimento.
37. O f r a 1\•g'' não podetü ser intenompido, total ou parcialmente, salvo caso de forca maior, a juizo do Governo; e
si fôr por mais do quinze (15) dias consecutivos por motivo
não justificado. a juizo do Governo, poderá este, pelo tempo
r~ccdentc. irnp<)r :i CCJnpau'hia nma multa por dia de interrupção igual a trinla por cento (30 o/o) da renda bruta que
tivrr sido Yl'l'if'i,·alla tla mesma data do anuo anterior, na estrada ou tr••eho desta dr trafego interrompido, e restabelecer
este por conta da Companhia, occupando, para este fim, a
mesma estr:lda~ na sua totalidade ou em parte.
Para~rapho uni1~0 .--Si a Companhia não puder tomar de
novo a si o traft>g'l, no prnzo de t.res mezes, contados do primeiro dia da interrupção, o Governo tem o direito do declarar caduco o contraeto, nos termos da clausula 48.
38. Sa!Yo aulori;mr;ão espedal do Govemo, concedida
sempre a litulo provisorio, não poderá a Companhia empregar lenha como combustível nas estradas.
39. Nfío podení a Companhia, quando o Governo o julgar
conveniente. recusar-se a estabelecer:
a) trafego c percurso mutuos e tarifas differenciaes reciprocas com as cmprezas de viação-ferrea a que fôr applicavel;
b) trafego mutuo com as cmprezas de navegação c 0 telegr·apho nacional.
§ 1." A Companhia sujeitará á approvacão do Governo
os accôrdos para este fim realizados com as emprezas interessadas.
§ :>." .\ Companhia obt·iga-so a ac.ceitar, como definitiva
•~ sem recun:o. a decisão do Governo sobre as questões que se
suscitarem relativamente ao uso reciproco das suas estradas
de ferro e das que pertencerem a outra empreza; ficando en-
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tendido quo qualquer accôrdo, entre elJa;; ajustado, não pr~
jurlicat·it o direito do Governo ao exame das respectivas estrpul<J(;õ<·s c ú modificação <leslas, si as considerar ol'l'ensivas
ao iutereoso publico.
SECÇÃO VI

Da colOnização
40 .. \ Cumvanlt ia obriga-'''~ a l'azl'.r o rdlol'l~sl a11tnul o da~
maq;cus de suas linhas e a promover a povoação das terrab
marginacs, ou proximas ás estrada~, de accôrdo com o estabelecido u:t clausula seguinte.
41. O povoameiJlo das terras tnarginaes ou vroxituas ús
osLratlas deYI'l':i
I'JIIPI'I>lH·nilido u adiYatlo pda CoJil[IUHhia
ind,•pPrukiitt\ ti!~ qualc[UI'L' inidaliYa do U'iYl'l'llU Fedc•ral ou
dos J~slados, de asHoeia<,;õcs 011 de pal'tieuhu'l'S.
§ 1. o O povoamento e!'fectuar-se-ha mediante a localização definitiva de Jamilias de imr111grantes, habituadas a
trabalhos de agricultura ou de industria
agro-pecuaria,
como p1·oprietarios de loLes regularmente medidos e demarcados, situa-dos á margem ou clcnt!'o da zona de 20 kilometros
para cada lado do eixo da estrada. formando nucleos ou liuhas eplonia(_'~. i,;i.t, (•. c:sl:l'auas de rodagem ladeadas d·J lotes.
§ 2." A escolha das localidades mais apropriadas aos nuelcos obcdeeerá a prévio estudo de todas as circumstancías
c~scneincs :w sctt desenvolvimento, allcndeudo especialmente
:'t )H~ni;.rnid:nk do clillla P :-alullt'Ü\adP; alnmdaneia, qualidade
e dislribui(;ão das agua~; eondir;ões orographicas, natureza e
Jcrtilidadc das terras c sua aptidão productiva; extensão em
maltas, eapoei!'as, campos e culturas; ÜI'ea disponível e tudo
quanto soja de interesse para mais proveitosa · eollocação de
inunigrantes estrangeiros.
§ a. o A I)SColha da~ loealitlad(~:'. !'~:i ta llCla Companhia,
fica sujeita a estudo c informação do respectivo engenheiro
chefe da fiscalizaçilo, exame e acceitação do Governo Federal.
§ -í." O plano g;eral. comprehendcndo a divisão das terras crn lotes, úrea destes, estradas de rodagem e cQminhos
vicinaes poe construi!', e typos de casas para immigrantes,
sm·ú suiJnwLtido ·pPla Coml'anllia :'t appl·ova1:fln do ·Uover·uo
Federal c executado na conformidade do que fôr approvado,
sob pena de não serem prestados os auxilias l:l- favores de que
Lrata o ~ 1'7 da presente clausula.
·
§ 5." As terras necessarias para os nucleos ou linhas
L'olonia!'s ~erão adquil'idas pela Companhia, por compra, c·.onecssão ou aecôrclo com os Estados ou com os proprietarios,
pudcud11, quando ncecssario, realizar-se a desapropriação de
aecôrdo com a disvosiçãu constante do 11. XIH, loUra
dO
m-t. :35 da lei n. 1.617. de 30 de dezembro de 190G.
~ G. o Em cada lote, nas proximidades da casa de
morada, a Companhia far;í [ll'('pauu· 11 li_'l'i'L'tiU ptu·a :1s Jli'Íilleit·a.~
culLurns.
~ i." Sclllpn• que, a juizo do Guvcr·no Federal,
a situacfw do nuelen ou a f!UanLicladc de Iolcs ruracs exigir o
.PI'·('[lal'o tk llllta s<;tk otl fuiJJI':t JlllV'Jac:fío, a Uunumnhia Jundal-a-ha, com os compctcnles lotes Ul'banos e · segundo o
plano upprovado.
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§ 8. o A' proporção que os lotes ruraes forem ficando
promptos e servidos por 4iação regular, serão localizadas as
farnilias de immigrantes.
§ !l." :~~ Companhia manterú, pelos meios mais conver:tientes ao seu alcance, um serviço de propaganda no exteriOr
para a venda oos Jotes, devidamente demarcados e p_reparados, a immigrantes exercitados em trabalhos de agrJcul.tura
ou indw::tria agro-pecuaria, em ordem a, nos mesmos, v1rem
estabelecer-se.
~ 10. O <Joverno Federal poderá autorizar ou promover,
por "sua conta, a introducção de immigrantes destinados aos
nucleos, concedendo passagem desde o porto do paiz de origem até ao porto de destino, bem como os meios de desembarque,. hospi;dagrm c iransporLe até a estação mais proxima
do nucleo.
~ 11. O serviço de localização. inclusive auxilias para o
prim(•iro l'>'lalwiPI'illll'lllo, eol'rerú a I'Xl)cnsas da Companhia,
que deverá Iomeecr aos immigrantes rccem-chegados ferramentas c sementes, I' proporcionar-lhes, sempre que não
houver inconveniente, trabalhos a salario na estrada ou nas
proximidades do lote, afim de se tomar facil a manutenção
dos mesmus, fazendo-lhes, quando preciso, adeantamentos
em generos alim•:nticios ou em moeda, até a primeira colheit.a.
·
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemfeitorias que tiverem,
serão vendidos aos immigrantes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
§ 13. O preço dos lotes e das casas e as condições de pagamt•nLo dependem de approvação do Govemo Federal, que se
reserva a faculdade do oxe1·cer acção fiscal sobre tudo quanto
f,)l' dP intl'I'PS~P para a prosperidade rlos r•olonos f' rr>laf.i\·o
aos dir0itos que lhos são garantidos.
§ 1 í. c\ Companhia fica ohri'gada a fac ilHar o transporte
dos productos eoloniaes, concedendo abatimento ou redueção
de fretes m1. razão dP SO '7o das tarifas Prn vigor, durante
cinco annos. a contar da data do estabelecimento da primeira
família em loto do nucleo colomal, cuja fundação se realizar
nas enndit_:ÕPs dr•sll' eon[I'ar·Lo, ou fôr mnprehrmdida Jlela
União ou p•olos Estados, pOt· associações ou por particulares,
com a localizar:ão de immigrantes estrangeiros, como proprietarios.
§ :13. A Companhia proporcionarú aos immigrantes localizados todos os mPiOs ao seu alcance, para melhor beneficiamPnto do~ produet.os, animando a creação o o incremento de
pequenas indnstl'ias; promoverá o estabelecimento de escolas
do instrncr;fío primaria e profissional gratuita e de campos
do expericneia c d!'monstração, e constituirá templos p'Ura o
culto religioso profL•ssado pelos immigrantes.
§ Hi. Os immigrantes estrangeiros, como os nacionaes,
gosariin de inteir-a liberdade dentro da lei e nenhum genero
rk cultur:1, fk r~omrnrrcio, ou industria, lhes será vedado;
desde que não ~eja contrario á segurança, á saude e aos costumes publicas.
s 17. O Gnvcrno concederá, a título de auxilio, os sog-u inlPs Jll'f'll1 i11~ :í Companhia, si cffcctuar, c,om regularidade.
a loe'rtlização de immigrantcs, como proprictarios, nos termos drste ccmtra!'tO:
1", nté 200~, Pot· casrr construída em lote rural, uma vez
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que Reja do typ 0 offieinlmente approvr1do c pertcnca a familía de immigt·antcs;
2" por familin de immígmnl.es, introduzida do estrangeiro, 'á custa da Companhia, não j(t residente no paiz, localizada -:1m lote rural:
a) até 100$, quando a família contar seis mezes do localizada;
b) até 200$, quando a família estiver ha um anno localizada e houver dc8onvolvirln a cultura ou criação, com animo
do continuar;
3°, até 5:0008 por grupo de 50 lotes ruraes, occupados
por famílias de immigrnntes, f!Uü, no mesmo nucleo, c dcntrCl
de dons annos aptís cfl'eetiva locnli~a~:fto, houve1·em recebido
os titnlos definitivos de prupriedadc dos respectivos lotes.
~ 18. Quando OR immigmntcs não forem introduzidos d()
estrangeiro :í. custa da Companhia, obriga-se ella a localizai-os
nas mesmas condi<;õe.s dos que houvrt· introduzido. mediante
n concessão dos pr2mios dos ns. 1 c 3 do pnragrapho antecedente.
§ 19. E' licito á Companllia obter dos Estados interessa
dos quaesqucr outros l'avon•s c auxil ios, nlém dos que constam
no ~ 17.
§ 20. 1A Companhia sujeita-se ás medidas regulamentares
insti tu idas ou mandaclns observar pelo Governo Federal, em
bem do serviço de colvnização.
§ :'1. O Govcmo Federal obriga-se u solicitar dos governos estaduaes eessã() gra tu i la !Í empreza das terras devolutas marginaes t,u pr-oximao:; ú estrarla, parn serem coloni ·
zadas nos t.ermos deste contracto.
§ 22. Os auxílios prr-stados (! Comp:>nhia pelo 'Governo Federal. para o povomneni o das lPI'J'as comprehendidas na zona
privilegiada da esll'ada, serão limitados na medida dos recursos par a e~tl' firn ennsignados no on:amento.
§ 23. A Companhia ~tprrscntar:í. pam cada secr,ão dn 100
Jdlometres do estmda, o plano gm'"al de organizar:fto de cinco
nuclcos colonincs. lcmlo nn mínimo cnda nm JOO lotes ruraef1
apropriados :i ageir.ul!.u1·a un ú industrüt agro-pecunl'ia. OR
pl'azO!' pnra prepart1 c eonstitui1:iío definitivn dcslr'1 nueleos
~wr:ío de dnufl :nmr•s. tt ''l)ntar cb rlal.a da approvar:fío dos r•sl.udo;:: dl'finit,ivos de eada tl'reho pr:lo Governo.
~ 2·'1. Por fnHa de cumprimento do disposto no paragrapho anterior, o Governo imporá :í r.ompanhia a ID11lla d1'
20:000~ e o rlohrP na reilH·idendn.
SBC(:ÃO Vll
JJn. (ücnli::at:ão do Gnvcmo

42. A fiscalizar,.ão daR estradas e dos ::;rrviços ::;rm:i feita
pelo Governo, por inter.medio dos rompetenteR f1mr,r,ionariM.
d0 ennformidadc Clim a respectiva l~gisla~:.ã.o.
·
~ 1." O ç:overno poderá, a lodo tempo. mandar engenheiros
de sua confwmr:a a·companhar o~ estudos e os trabnJ1JOs da
com:h'llf'f}:ÍO, nt'im de verificar si são executados eom profi·
cieneb, mcthodo c precisa actividade, bem como, durante o
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prazo da ennc·essfí0, inspercionar o estado das Iinlms. suas
depcndencias e material rodante.
§ 2." A Companhia concorrerá, annualmentc para as dcsJII~zas da fisc.;alização de toda a estrada com a quantia de
:J5 :000$, qut• será recolhida ao 'l'hesouro Nac~ional em presta~
1:ües semostz·<H.'s adeanfadns até o dia :w do primeiro mez rto
'':'nJrstrc a que corTespondem.
§ :1." Emqu::mlo não fôr iniciada a construcção da f• secc:.iío da estrada, a importaneia a que se re~ere o paragrapho
~nterior ser:'t de 18:000$ ::mnuaes, a contar de 1 de janniro de
1.!)17.

s 4. •

•

Os cng·enhf'irOJ fis·caes terão nas estradas os meios
de üansporte de qu•.' houverem mistér para o bom excrcicil>
cl:l fiscalizacrro.
Em caso de tlesra rri lamento ou outro qualquer accidente.
a Companhia fica ollf'igada a dar immediato conhecimento do
facto ao engcnhriro fiscal da secção respectiva, facilitandolhe todos os meios de tl'ansporte para o local, afim de quo
J)Ossa o mesmo funceionat·io ajuizar das causas que dcl:enniuaram o dese::trrilamcnto ou accidente.
43. A Companhia fiea obrigada a cumprir as disposiçõe'J
vigentes do regulnmento de 26 de abril de. 1857 e do decreto
n. 10.20!r, de 30 de abril de 1913, e bem assim quaesqurw
outras da mesma natureza. que foram ou vierem a ser dccr·ctadas para a segur·ança, policia e trafego das e'stradas dr~ ferro
c prophylaxia no~ f.r:msportes de animaes, uma vez que as referid':ls disposir:iir·s nií·J sejam contrarias ás clausulas d<) prcsrnle contracto.
Paragrapho un i1~o. --A Companhia obriga-se igualmente:
a) a exhibir, semJH'C qno lhe forem exigidos, os livros e
documentos, :1ssiJn d:1 rf'cr.ita n dcspeza d·:l custeio das estr-adas c seu movimento, como das despezas a serem levadas
á conta de capital das mesmas estradas;
b) a entregar·. at< 1 o ultimo dia do segundo mez dé cada
semestre. ú fiscaliz~t('fio cio Governo, um relatorio cimumst.anc:iado do estado dos trabalhos de eonstrucção c da estatística
·do trafet(o nü Rcmesll'c an I cnor, abrangendo as despezas de
custeio, c·onvenientemente especific'ad'as, e o peso, V'Olume,
natureza c cpwli•l:lde das mercadorias que houver transporindo, com drrlara1:iio das distancias médioas por ellas percorridas: c. bem ;::'-;im. ela 1·eceita ele cada uma das estações e das
estatisticas ele pa,:~ageir'M, sendo estes devidamente classifir~do.~, podonrlo o Gnvrrno. quando o entender conveniente.
indirar modelo para as infonnac::õr>s fltW a Compan'hia ha rln
:lJH'f!Sentar-llw regularmente;
c) a prestar r~om brevidade c exactidão todos os mais
esclarecimento.:; e inf()['mações que, em relação ao trafego da
mesma estrada. lhe forem reclamados pela fiscalização do
Governo, ou qnaesqller outros agentes deste, devidam-ente autorizados.
1

SECÇÃO Vlll
Das tomadas de contas
44. As tomadas de contas, para os fins do presente contracl.o, serãu feitas semestralmente. pela fórma estabelt'cidn
nas leis ou instrucções geraes do Governo.
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45. Para os t.rahalhn!'; de construccão vigorará a tabella.
de preços de uniuadcs, npprovada pelo Governo; e para o
material fixo e rodante importado, quer para a construcção.
quer para a conservação, melhoramento c trafego das cstJ'adas vigorar :i o preço das r.espectivas f"Deturas.
·Paragmpho unieo.- Nas conversões do ouro em papel, e
vice-versa, será adaptado o cambio médio do semestre, certificado pela Camara Syndical dos Corretores do Rio de Janeiro.
· 46. ü capital reconlweido rlas e.~tradas, para os effeito<;
deste contracto, seJ•ú constituído pela somma de todas as despezas que. devidamente verificadas ~ approvadas pelo converno, nos termos deste contracto, foram ou vierem a ser.
pPla Cotll11anhia rPali:r.atla~ eom a ~~onstr·uc~:.ão das estradas,
acquisição do respectivo material fixo, rodante e outros, linhas tclegra11hicas, compra de terrenos, indemnizaç.ões de
IJemfeitorias, e bem assim quaesquer outras feitas antes e
depois de começados os trabalhos de construccão das mesmas
estradas até a sua conclusiio c acccitação definitiva e entrega
ao transito publico.
47. Constituem drspezas de custrio das estradas todas as
que se fizerem com o trafego, reparos e conservação do material rodante, ofl'icinas, estacões e mais dependencias e,
bem assim. com o leito e obras de arte das estradas.
§ 1." Os .quadros dos emprrgados da Companhia e as tabellas dos respectivos vencimentos serão sujeitos á approvaç:ão do Governo.
~ 2 ." Rer:i comidt~rada• como J•cccita ou 1·enda bruta da
estrada, a somma de todas as rendas ordinarias, extraordinarias e eventuaes, al'roeadadas prla Companhia; e como saldo
ou 1·cnda liquida, a differenca entre a renda bruta e a somma
das despezas de custeio.
~ 3. • A receita 8 erú demonstrada com os bilhetes de passagem, guias e recibos de fretes ~ em geral, de quaesquer
rendas ordinarias. extraordinarias ou eventuaes. Fica bem
~'ntemUdo que. par· a os effeitos do ajuste de contas, considerar-se-hão arrecadadas ou recebidas as rendas desde que
houverem sido emittidos os bilhetes ou despachadas as car- ·
gas consignadas nas vias.
§ 4." ~A Companhia é, obril;ada a ier pagos em épocas regulares os operarios, assim de suas empreitadas como dos
diffPI entes serviços das linhas em trafego,
SECÇÃO IX

Das 2Jennlidadcs
48. O contrar.lo r:aducará rlr pleno direito e ::tRsim Rerá declaEado por ~cto. d~ ?overno, independenteme~te de interpellaçao ou acçao .Judrc1al, sem rJuc a Companhm tenha direito
a indemnizacão alguma. em cada um dos seguintes casos,
al6m dos p1·evistos nas clausulas 29, 37 e 75:
1"), si f(ir PxePdido qualquer um dos prazos Pstipulado'l
neste contracto, relativos a inicio, construcção e conelusão
das obras, ou deixar de ser construida a extensão mínima:
fixada para cada anno, nos termos das clausulas 9 e 11;
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2), si os trabalhOs de construccão forem interrompidos,
sem consentimento do Governo, por mais de tres mezes consecutivos;
3°), si forem empregados nos trabalhos da estrada opernrios; em numero tão reduzido que demonstre, a juizo do
C:ovm·no, desídia da Companhia na cxf'cucão do contraeto ou
intenção de não cumpril-o;
4°), no caso de multas repetidas pela infracção da mesma clausula do contracto.
49. Verifieada a raf!ucidade do contracto em qualquer rios
casos a que se rcfet·e a clausula precedente, cessarão o privilegio c a garantia de ,iuros, conservando apenas a Companhia, pelo
prazo estabelecido na clausula 53, a concessão da via-ferrea
que estiver em trafego e a propriedade das obras construídas
no trecho não inaugurado. Nesse caso será facultado ao Governo conceder a outra empreza os mesmos favores consignados no contracto, ou outros, com direito de desapropriação das obras acima referidas para todo o tl'echo ainda não
entregue ao trafego.
50. Pela inohscrvancia de qualquer das clausulas precedentes, para a qual não se tenha comminado pena especial,
poderá o Governo impor multas de 200$ até 5:000$ c o dobro nas reincidencias.
51. A Companhia ficar<~ constituída em .móra, ipso-jure,
r por isso obriga ao pagamento dos ,juros dr, \l o/o ao anno,
3° da clausula 42, não resi, dentro do prazo estipulado no
colher ao Thesouro Nacional as quotas para a fiscalização de
que trata a mesma clausula. Caberá ao G()verno o direito de,
vencido o semestre e não estando satisfeita a r·eferida quota,
descontai-a, com o;:; srmc; .iuros do móra, da primeira prestação da garant.ia dr) jm·os í!Ue houver de ser pgga :í Companhia.
~ 1. o Serão igualmente descontadas da garantia de juros, com os resw~cf iYos juros de múra de 0 %, as importantancias das multas estipuladas no contracto, assim como as
despezas qur, de accôrdo com o mesmo, forem feitas pelo
Governo por conta da Companhia, si denti'O de 10 dias, a
contar da data da notificação, não forem recolhidas aos cofres publicos.
2. o Na falta da garantia de juros responderá por todos
essrs pagamentos a renda bruta da estrada.

*

*

SECÇÃO X
Do 1'csaatc c reversão das est?•adas
52. ü Govrrno terá o rlireito de resgatar as estradas de
que trata este contracto, posteriormente ao dia 28 de julho
de 1940, sendo o respectivo preço determinado, na falta de
accôrd.o, pelo termo médio qa renda liquida do ultimo quinrJuoniiJO, ü tendo-se em ennstdcração a importancia das obra;:;,
material e dcpcndencias no estado em que ao tempo se achar~m; não P(Jdendo, todavia, o dito preço ser inferior ao capital garantido, nos termos da clausula 4, si o resgate se
cffecfuar nntes de 28 de julho de 1970.

~8(\
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Si 0 resg;.tlc se cfrcctunr depois de expirado o prazo do
privilegio. em 28 de julho de 1970, o Governo só pagará á
Companhia o valor das obras c material no estado em que sn
nclwrcm, eomtnnto que a somma que tiver de despender não
exeeda ao que se tiver effectivamcnlc emprcgtado na conslruc<~ão da estrada (clausula 46).
~ 1." A importancia do resgate poderá ser paga em titu los da divida publica.
~ 2. o A presente clausula só é applicavel nos casos ordinari<Ís, não abrogando o direito de dcsnpropria(lão por utilidadP pubLica, que lt•m o Governo.
53. ,\s estradas de ferro, ~~omprehendendo as estações,
officin<ls, depositos e mais edifícios. dependencias e bemfeiJorias. <' tndo o material fixo e rodante, bem como o material
em ser do almoxarifado, pr•'ciso para os differentes misteres
do tra rego e COI·respondente ás necessidades de um trimestre,
revertceiio para o domínio da União, sem indemnização al.t.:llllla. findo o prazo de Hoventa (!lO) annos, contados de 2R
dn ,julho de 1910.
~ 1. o Na época fixada para a reversão, as estradas
de
l\~r1·o c suas dcpcntlcncias deverão achar-se em bom estado
de conscrvaeão.
§ 2" Ri ·a ronservaci'ío fôr descurada no ultimo quinrrurnnio da concessão. o Governo terá o direito de confiscar
a n•ceila c ernpt·rgal-a naquelle servico.
54. Fiea entendido que, nos casos de resgate ou encampa<:fío chls estradas pela Umão, será ·levack em conta ú tempo
.i:í. drcnrrido do prazo dP noventa ann'J.~. marcado na clausula
;,::. par·a :>. rcspeefiva reversão; rle modo que a indemnizacão
duvida :í. Cornpnnh ia ·~orresponda precisamente ao período que
rnshr pTir·a pNf:lZ<'r os IJOvf'nla mmos eslipulados na mesm~
r·lnnsuln.
SECÇXO Xl

DisposiçiJes divel'sos
55. Não porú·r:i a Cornpanhi~, IlOr si, agentes, empregados
nu inf.r>rposta~ pessoas, exercer üommercio na zona das cs-

tJ•;ulas; sendo esta l1I'Ohibi<;ão cxtrnsiva a todos os seus dire-

dm·•:~. r'lllpr·citeirn~. suh-emprci f.eti'()S, tarefei r os
"'do.~
dP qualf]urr· dt•nomimH;fto un categoria.

n

l'lll[Jl'l'gn-

Paragraplw uni co. --Na. pl·ohihi(lão desta clausula não se
crHl!Jll'l'hPJHiem. por<~rn. os grmcros alimentícios e outros ob:ieto~ rl<·sl inarlol" :lOS l'ornncimentos do pPssoal Lia constl'ucr:ão,
JWIIJ os maLeriaes <' utensilios da mcsm:_; construcção.
5G. Todas as indemnü:ações P despezas motivadas pela
com:! t'ttc<.:fto, conservação, trafego e reparação da estrada de
feJ'J·o eoncrfto exclusivamente, sem excepcão, por conta da
Cumpnuhin.
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PARTE II1

Da viação fluvial
CAPITULO I
D.\S LINHAS FLUVIAES

57. As linl1as fim· iar" a que se refm'c o n. TT da el:m:mla 2 do pre~enle coniTacto sã.o oas scgnintrs:
a) linha do Baixo Tocantins:
1, de Bch;m a Camet:'i;
2, de Cametú n Patos.
IJ) linha ,do nllo Tocantins:
1, de Prab da Rainha a Imperatriz;
2, de Imperatrir. :i Povo::u;:ft.o de Sant'Anna, ncima da corredeira do mesmo nome;
3, de Sant.'Anna ú rmchocira do Funil do Baixo;
1\, de Todo~ os Santos a Porto Nacion:l) ou Palma.
c) !in h a do Arag-uaya :
1. rlr S. Joilo do .'\ragu:1ya :i Cachoeira Grande;
2, de S:1ntn I\Iari':l a Leopoldina ou Itacnyú, no Hio
Grande.
rl) Iinhn do Rio das l\1ort.es.
58. A Companhia obrig-a-se a executar o seguinre scrviç.o de navegação rrgulnr, cuja sr\de serú 11:1 r-idade d() P.r·Jém,
F:stndo do Par:í:
a) linha do Baixo Tocantins:
I" na. prirnrira secção (Belém Ca.metá), uma viagem semanal: de icla c volta, com rscalas por Abacté c Sempre
Viva;
2.", na S()gunda S·Oe!;ão ( Cametá-Patos), uma viagem quinzenal, de ida () voltn. com escalns por Bõu Esperança, São
B1'nedieto. Almrida, Sant.',:\ nna. !\focu.iuha. Baião, S. .TOl1'1Hirn.
Xiningu c Jutahy.
Provisoriamente, e até a abertura do trafego da linha
fcrrca no trecho comprehrmdido entre Camctá e Alcobaça,
PRsas duas sce(·ões serão fnnrlidas em uma só, com vinte c
quatro viagens :mnuaes, no mínimo, de ida e volta e com ns
mesmas escalas de ambas, terminando em AlcohaçU: ou Putos,
conforme o permitfnm, a ,juizo da Inspectoria Federal dP
Viação l\faritima e Fluvial, as condições rlc navegabilidadn
do rio.
As viagens acimn referidas serão distribuida.s durante o
anno, de rnaneirn que se f:1r:a pelo menos uma virrgem rll: id':l
o voltrr em cada mcz.
b) linha elo Alto Tocantins:
1. na primeira sceçãú (Praia da Rainha-Imperatriz), um:\
viagem mensal de ida e volta, com escalas posteriormPntc
c~lnhelccidns, prolongando-se essas viagens até onde pe1·milta
o estado do rio. acima da cidade de Imperatriz;
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~. na SPguncJ.a sceção (Imperntriz-Sanl'Anna), uma via~
gem memal, de ida e volta, durante os mezes em que o permittirem as condições do rio, com escalas por Porto Franco
c Bila Vista;
:J, na tere ri r· a scccão (Sant' Anna- Funl\ de Baixo). uma
ving·em mcnsnl de ida e volta, com escalas por Cni-olina,
l'cclr-o Affonso c Porto Franco do Rio do Somno.
lt, na quarta sec(;fio (Todos os S[lntus-Porto Nacionnl),
uma viar;em mens-al de ida c volta, em correspondencia cum ns
viagens da LerePir·a socc;:ão, com as escalas posteriormente estabeleeidns, rlcvpnf!o as vingens ser prolongadns até Palmn,
qnrualo, a juizo rio GoYcrno, as eondicões do rio o pcrmittircm.
Pr·ovisoriamcntc, c nt6 que seja entregue ao trnnsito publico o r:nnal entre a linha ferrea principal e o rio Tocantins. a segundll e a terceira secções serão fundidas
em uma só. com as mesmas escalas de ambas, ficando a
Companhia s(nnrmfp, obrigada a ()Xecutar o serviço dn navegação, nesta secção provisoria, hem como na quarta secção,
rmquanto o pr~rmittirem ns condições do rio, no trecho entre
TmpPrntriz c Sant' Anna.
c) linha do .At·nguay'U:
1, na primeira srcr,:ão (S . .João do Araguaya-Cachoeir::t
n rande). umD via.u:em mr·nsal de ichl e volta, em eorrcspunrlrnria r.om Yiagens ela linha do Alto Tot~atin~, rom rscala por
Concciriio:
2, · nri segundn ~erÇão (Sant.n l\Iaria-Leopoldina), uma
viDg-cm n'ensnl de itla e yOJtn, eom escalas postcriormentP
c·~lflbelcridfls.

ti) 1in lia do rio das i\lorl·rs, uma viagem mensal r! e ida
n volln, rntrr n confluencia desse rio com o Araguaya e (J
pmllo ú·,se rir> nnde as condiçõrs dP nan~gabilidnde o permil tirPm, st•!Jdn hPs •;iagcns fei!.ns !'lll rorrcsponrlrncin com
~.s do rio Aragunyn.
Pamgr·n pl10 llll ir o. -1.\l,;m rias escalas determinadas nesta
clausula e rins que. ch~ fntm·o, SPI'iio cstnlwlnrirlas r,ero Go:vrrnr, JWXa as diversas linhas, pnr orcasião de ser innugurndo o respectivo trafego, podrrú o Govrrno, de accôrdo com:
a Companhia. na vi~-~~ncin do ~~onlt·ncto. rslahe!Prrr outras,
~uppri1ni!-:1~ ou ;:;llhs!ifui!-ns pelas Cfllf' mnis ct>'nvPnham nns
inlr·t'r:S'.t,s grr:ws. n:itl havendo. em l'aso aJg·um, nugrnenfo
(],~ despPzn para ns cofres pnblicos.
59. :\ Compnnhin ohJ•iga-sr a ront.inuar smn intrnnpr,:fio.
ti servico da linha do Baixo Tocantins, em caracter proviSI'•rio, r!P arct.rdo com a lrff.ra a da r.lausula 58, nt/· intr·iar
r, »t'I'Yiro p;:;fnlJC'lccido no presente contrncto, o que dCYCJ':'i
SCI' feito dcnlúi dos ~.rguintcs prnzos:
a~
SPcr,iio prinr.ipal de Belt;rn a Camctá c auxilinr de
Garnrl :í a Patos. logo que se d(1 a inauguração do trafego do
frt·~.:hn dP Psl.ra'fln de ferro rntrr Cametá e Ak'obaça;
11) todas as I inhas do Alto Tocantins e primeira secçãlo
da linha do Araguaya, seis mPr.()s após a inauguração da sc~·unr,:l srcr.fio da E"Lr:1da ele Fr!l'!'O do' Tocantins (Aicobaea
ao kilnmetro tOO).
.\ CompaulJia ohrig-n-sP, rlenlm do mPsmo p1·azo, a ligar
a linha l'rerra :ís {ie navegn(:iio. por mrio ele uma estra-da
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curn\;avcl cot.Jstruida á sua custa c que vá ter a Jatobal ou
outr11 p~Jnto mui;; conveniente acima da cachoeira de Ita,boca.
lgualmc;!l.c obriga-se a ligar, pelo mesmo modo e no mesmo
prazo. H tercr_oira c 'JLWrla secções da linha do Alto Tocantins,
enl.l'e Funil de Baixo (ponto terminal da terceira scc..:ãu) o
Tüdos os })anl.os (pu'nlo inicial da quarta secção).
De~dc essa c\puca deverá ser mantida, em caracter proviwrio, navcgac:ão entre Jatobal c Praia da Hainha, a IJUal
ces~aní. f!Uando a linha :terrea attiagir esta ultima fu'calidade,
rmssando então a ser fcifa a uavegaç5io definitiva la! como
se adta estipulado na clausula 58;
c) l'egnnda sccr;ão da linha cto Araguaya (Santa MuriaLeupolclina), 30 clias depois de inaugurad'rJ o trecho de estrada de f.erro entre Chambioaz c Santa Maria;
d) !inha cJ',j fiio d;1s Mortes, quando for determinado pelo
Governo. depo-is da inauguração da segunda scc~ão da Iinh;t
do , \r:Jguaya. devendo o servi co do navegação ser effccLuad'ú
t''l! currcspondc•rwia rom o da mesma segunda sccr::ão.
GO. A Colllpanhia se obriga a uugmentar ,na pl'OJHll'Ção
julgada conveniente e necessaria pelo Governo não só o numero dr: vingens estipuladas na clausula 58· como tambem
o waferial fluclurmte empregado, desde que, a ,iuizo do Go\'(,JT;O, spja rcconhe1~ida a net·essidade pelas cxigcncias ou
dc•st•m·olvi nwrlf o do ( rafr>t:o; niio .ha\'endo, ••tn ra,;o al~u rn,
:nr:;mcn to úe tl<'sveza para 'ris cofres publicas.
61. Continúa a Sl'l' permitticla a fmnca navegação uos
f rceho!' cont.radados, de toda e qualquer embarcação Pxtranha
:í Comnanhia, .~rm qtw csfa lenha o direito de oppor-lhc~J ubslacu Jus ou cobrnr 1Jcdagios.
CAPITULO II
IH SUBVENÇÃO E OUTRAS VANTAGENS

62. Pelos serviços de navegação pagará o Governo á
Co111panhia as soguinfcs suhvencões, .iá concedidas 110s conir:;cfos anteriores e atr; HJ30, de accôrdo com o deereLo
11. 8.1'!:3, do 28 de julho de 1910:
a) r-·elas linhas do Baixo Tocantins, 30:000$ annuacs;
{r) pelas linlrns do Alto Tocantins, GO :000$ annuaos;
c) velas
linhas do Arngunya, 60:000$ annuacs sendo
:Jll :ü('08 pob primeira seer;ão c 30:000$ pela segunda ·secção.
§ J. o Os pagamentos destas subvenções serão feitos no
Tl!csoun~ N acionai ou na Delegacia Fiscal no Esf a do d'o l'arú,
llll'll"alnll'llfr•. SI''.'!Unclo o numeeo de mii!Jas cffectivamPtllc
l~UV('f!adaR, med itlllf c requeri meu to acompanhado d'o's af.tJJsf :;dos er mp;·oh:tf nl'io~ da realizar;ii~J do servi~o, passados pelo'
f'i:::caJ cJ,, GuYcrno, nus quacs será determinado o numero Jc
millws navngadns.
§ ? . o O prc•:o da milha TWvcgada será o quociente da
~rll.vcnr~·::to de cada linba dividida pelo i'o'tal de milhas a navqmr .r,nnn:drncnfe na ·mesma linha.
~ ~{." As suhve:teõr•s relat.ivas ás linhas elo Alto Tocanf.iu::: c n.'u' Aragun:va se Jarão effcctivas relativamente a cada
uma da.;; dilas linhn. a co·ntar da data em que for estabelecida a navegar,:ão respectiva.
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rel:u;fio ás linhas flnviacs,

quo ll'aia cslc etJJ!IracLo;· dos srguiutes favores:

uo

1", Ficando ctr nenhum effeito a isencão do direitos
:-ttltialleii·c;s dn IJU!' gosaya a Cnmpanllia pelos seus ,contractos

v:tg·:u·:'t. a eo·nlar da ,·igcncia do presente, a
l'lllOJ'C'IJ/. :;obn~ Iodos os matel'iacs que irnp•,rt:; r i .ara "' ·t·etn ::tpplic:tdos uo e si abülecimento de suas lillhas. Cessar:\ L':3tr~ favor dcsrk que se prove que a Companhia :t:icnou. ror qualquer titulo;· sem que precedesse lit:ent;.a dO minist.r-'o da Viaç.ão c Obras Publicas o pagamento
dos n•speeliYus dirc·itos, objectos importado's com a ·concessão
ela referida taxa dt• 12 <;ó. E, além, disso, a Companhia fica
sL=jeita a rccOlhrT nos cofres publicas a importancia dos dirr,L•Js ~r,JH'e os ul.Jj.:l'!.oc. o ns lllulfas e'o'mminadas nos rcguhiilleJ;I.os fiseaes:
~ :'." l'refcreueia em igualdade de condições, para a conc·c>;si\o de Duvos fav.:res uo G•Jn~t·nu Federal o para o scr\ÍI;II 1\u navl~fó:l~.ão r1 0 qur) trata o presente contracto.
~ .'l." Os na\ ic's c lanchas empreg·ados no serviço conl.i'at'Lual gosarãu dos privikgios c isenções de paquetes, depois t!r) officialmente incorporados ú frota da Companhia, fie:alllo. ~ort'nn, sujeitos aos regnlamcnlos da marinha mercante
e navcga(;ão de cabotagem, c; r~ piblni:ls de portu-s. saude, policia
e élll'anctega.
:tnlt-ritll't•~,
tax~t tk l:~

t·~l:t

•;;, ad

CAPITULO lll
lJO 1\[A'l'EHTAL FLtJCTUAN'rB

(i '1. Os v a pores e lmwlws a vapor ou a ga:r.o!ina empre-

gado,;

110 serviro contractual obrigatoeio deverfiu ser em uusuffitiente para garantir a sua precisa regularidade.
~i l." Na3 linhas do Baixo 'l'nc:lntins deverão ser empro:;ado~ \ :1pores Llf' eal:\du rnmpalivel com o regimen do rio c
eoH1 ~~s neceR~itl:ldes do ttafeg'J: nas dem:lis linhas poderãfl
:-;m· empregados vapores rk pl'fJll!'no calado on lanchas movitl:l::; n Y;lpOr uu a gnzolina.
..
~ :.'." Os YapnrPs ile passagc•it·us não puderão l·cvar a reboque lnnehõcs, ehatns, bOLes ou qnaesqucr outras embarcações.
~ 3." Em qualquer caso. porém, o t.ypo du material flucl.twntc emprcgnüo nns linhas contractuaes obrigaturias ser{L
submetLicto á apprnvat:ão do Governo. devendo . as unidades
TlOSSU ir todos os
mPl h u ramcntns modernos, re f crentes ao
tl'ansporte dP pa~'silgeiros o cnrf!aS. c-ompativcis com o serv iço que vão executar; deYcriío possuir. sem excepção, ap-.
parclhus de filtração de agua. a11parelhos sanitarios aperfeiçoados c snfficientcf' c a[Jparelhos eontra incendio, todos
cri' pcrrdto cstarlo de funccionamento.
~ -1." 1\s condições dos vapores on lanchas que a cuntracl:m te lenha de Cll1TH'rg·:l r no servir,o c venha a adquirir ou
mandar construir, serão vrl'ificaclas pela Inspectoria Federal
fle Viac:iiiJ '\lnrit.ima e Flnvinl, afim de serem acceitos ou não
pelo Governo, nilo podendo a Companhia empregar material
fluetuanto algum sem essa formalidade.
~ 5." Nossa occasião, a Companhia apresentará os doCUJll(;ntos relativos a esses vapores ou lanchas exigidos pela

llll'l'u
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portaria de 2 de outubro de 'l9f2 du Ministerio da Viação o
Ohms Publicns, afim do snrcm aquellcs inc<mporados ofl'i<ilrnenl.t~ ú sua frota. p:H'a os nffcitos do contmcto.
~ li," Dos uavius qut~ aetnalmentc possue a conLmetante,
só poderão ser acceitos para executar o servioo contractual
os que. a ,juizo do Governo. satisfizerem as oondiçõos exigidas
aesta clausula, ficando a rCompanhia obrigada a executar as
modificacões necessarias para adaptai-os uo seu destino ou a
i:iuhstituil-os.
CAPITULO IV
DO THAFEGo DAS LI•:-IHAS PLUVIAES

65. As viagens de cada uma das linhas de navegação
r:onsLuutes da clamula 58 scrã.o feitas com partidas fixas; os
diac; de sabida dos yapores, a demora nos porlus de c1>cala c
Jll'azo das viagens de ida c volta serão fixados de accôrdo com
o fi,;cal do G.overnu c sujeitos :í approvacão do inspeetor federal de Viação Marítima o Fluvial. derntr.o do prazo de 30 dins
que precedt~e a data do inieio do SPrviço em cada uma das
linhas.
§ 1.• Os prazos de demom nos purtos cunlnr-se-hão do
momento em que os vapores fundearem.
§ 2.• Nns agencias servidas por estação telegraphica, oo
commandantes dos vapores serão obrigados a O(}mmunicar á
ngoncia immediata, pa.ra conhecimento do publioo, a hora da
sahida dos vapores e a data possível da chegada.
§ 3.• A Companhia enviará, tambem, afim de serem subn:ettidas á approvação do Governo, dentro do mesmo prazo
acima ailudido. as tabellas de distancia cntr·c os portos das
diversas linhas curJstantes da elausula G8, para os efl'•!iL05 dia
elausula H. § 2•.
§ IJ..O A Compauhia obriga-se a publicar1 no « Diario Official». á sua custa, as labellas de IJUe [rata a presente clausula.
66. A Companhia será obrigada a transportar constantemente nas suas Jmhas, com cuidado, cxactidão e presteza, os
passageiros e suas llagagens, mer·t·adorias, animacs n valores
f]l!e p;u·a e~se fim llto J'{ll'Cllr cutrrgues. mediante os preços c
condiç.ões fixados nas re.:;pectivas tabcllas de fretes c passagens c regularnentu dos transportes q.ue. propostos pela
Companhia, forem approvados pelo Governo, resalvado o disposto no § 2• da clausula seguinte. corrf'ndo pur conta dlella,
exelusivamcntc c sem excepção, todas as dcspezas e iudunnizações motivadas pelo trafego.
Paragrapho uni co. -A tabella de generos e artigos vendidus a bordo aos passageiros depcnderú de l11pprovaçfto da
Jr:~JICetoria Federal de Vinçfio Mnritirna e Fluvial.
67. Todas as linhas de navügaçúo ficarão suJeitos :ap
mt~smo regimen de tarifas, que serão diffcrenciaes para todos
o;.; tranilportcs, revistas de tres em tres nnnos. c cujos preços
nrro piJdorli.o em caso algum exceder, nas linhas do Baixo Tocantins, aos das tarifas actualmente em vigor nessa linha. c
na~ linhas a estabelecer no Alto Tocantins. Araguaya c rio das
1\fortes, os dus transportes pelos meios ordinarios.
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§ L" 1\s [a]Jellas ati!Jl'ovadas serão aHixadas, ou Plistas á
dispu!ii,:fio do puhlieo. devidamente impressas, em todas áS
a!!CIIeia:-;, devendo entt·nr em vigtJ!' denlt·u dos 60 dias seguint.~s ú vuhlieação oHicinl da sua appruvação. sendo o primeiro
di~1. da sna exccur·ão annuneiado com oito dias. pelo menos, de
.unL•)l'ückucia. por: rnciú de avisos expostos nas agencias e puLlieados em jo!'llaes de grande c i rcnl::çíio nas zonas servidas
pr;lns linhas, al1Sm da prévia publi"'lçã•· integral da;; tabcllas
<i .,·usla lia Comvanhia, 110 « Diario Official ».
§ 2." Desde que. chegada a época de revisão das tarifas,
nii' f lwj a a Companll ia tomado a iniciativa da vroposta, podur:í. o Governo exigil-a, marcando prazo para a sua apresenta,:.üo; "· c<i, dentro deste prar.o, nfw houver a Companhia
sulwwlt.Jdo o projecto do revisão, o Governo terá o direito de
mandar appliear provisoriamente as tarifas que julgar conYenioules até que comecem a vigorar, na fórma desta claustda, as qw~ fot·em •·slaiJelecida~ pot· aee(irdo com a Uomvanhia.
68. :\ Companhia obriga-se a transpor Lar gratuitamente
em seus vapores ou lanchas:
1'', rtuaesqner valores remettidos por ordem do Governõ da
tJui~"to ou do~ Estados etn que trafegarem os seus vapores ou
landws;
~ ... as malas do Correio, as quaes poderão ser aeompanhatlas ele wn cr ,Jt'cg::clo da rospcct.iva reparllção. com direito á
pa~sagPm Ül\ t·t• I) ~~omedorias, livre de toda a despeza; corrcndn tam!H•m pot· eonla da Companhia o embarque c o desemIJari)ue das malas;
3"-; os insp·eclores e os fiscaes do Gov-erno quando viajarem rem serviro, quer nas viagens contractuâes, quer nas exteaonl iual'ias, com direito á passagem de i • classe e comedúrias;
.
/1", ns sementes e plantas enviadas pelo Governo ou pelos
Pl'esidentes dos Estados, pnra serem gratuitamente distribui elas Del os lavradores;
5o, os objectlis remettidos á Secretaria da Viação e Obras
Publicas ou a quaes.'}uer repartições r. ella annexas e os destinados a exposições o.fficiaes ou autorizadas pelo Governo.
l'aragTavho uuico.- O tt·ansport.o da i'ol'ça pu!Jliea ou escolta I'IJndnzindo lll'<'sos tPt'á o abatimento de 50 o/o ~olJn~ os
preços ordinarios, e em geral qualquer transporto púr conta
do ( 1ovel'llo Federal ou dos Estados servidos pelas linhas da
tlllllJHtllhia, o aiJatiJuPnto de 30 o/o.
69. Nas •·sla(;õcs tia Companhia terá o Oovcruo o dire.ilo
de exigi!' um compartimento com as necessarias accommodações pal'a a agencia dü Col'l'cio, c poderá nomear o mesmo omJ>I'I·gado da Co1upauhia para o Jogar de agente, si assim fõr
eonYcnienlo ao servit;o publico.
70. Os cxplosi\os u i11f!ammaveis nfío l>Odoriio ser ruuclJidos ou tran~pôrlar!os Cllt vapot·e::; ou lanchas de passageiros.
71. l·~nJ t[llalqw•J' lc.•JJitHl, dnmnLI\ o prazo do presente
cootl'acto, o Governo Lerá o uit','ilo rL tomar a freto ou n comJll'al', t•.ompubol'iamentc, os vapores da Companhia, ficando
esta obrigada a fazer o serviço constante ela clausula 58 com
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os vapores i:Ie que puder dispôr, sendo nu prazo de 12 mezes
substituidos os que forem comprados.
Paragl'apho unieo .-O preço do fretamento será regulado
pela média dü rendimento da embarcação durante o anno antcl'ior (t data· elo fretamento; o preço da compra não ex'eederá
de !)0 o/o do yalol' da embal'caçãu, no ultimo balanço.
72. A Companhia obriga-se 'ClUando o Governo o julgar
conveniente, a estabelecer trafego rnutuo com as estradas de
ferro e emprezas de navegação que vierem a qual,'::}uer dos
,portos d·e escala ou de inicio das varias linhas de nav~gac.ão a
que se refere o present.., cuntracto.
§ 1. Os accôrdos que para esse fim a companhia realizar
com as emprezas interessadas serão submettidos á approvação
do Governo.
§ 2." A Companhia obriga-se a acceitar corno definitiva
e sem recurso a decisão do Governo sobre as questões que se
suscitarem relativamente uo estabelecimento e condicões dú
tmfego mutuo; ficando entendido que qualquer accôrdo ajustado não prejudicará ü direito do Governo ao exame das respectivas estipulacões e á modificacão destas, si as considerar offensivas ao interesse publico.
0

CAPITULO V
DA l'!SC.\LIZAÇÃO DAS LINHAS FLUVIAES

73 . .\: fiscalizacão dos servicos de navegação será feita
pelo Governo por intermedio dos c,)mpetentes funccionarios,
de conformidade com a respectiva legislacão.
Paragrapho unico .-;A Companhia ·concorrerá annualmente para as despezas da fiscalizacão dos servicos fluviaes
com a quantia de 3 :GOO$, que será recolhida aõ '!'besouro Nacional em prestacões semestraes adeantadas até o dia 30 do
primeiro mez do semestre a que correspondem.
74. A Companhia fica obrigada a cumprir todos os regulamentos ou actos expedidos ou que vierem a seT expedidos,
referentes e apphcaveis ao servi~.:o de navegacão que lhe é
concedido e que não contrariem as presentes clausulas.
§ i." Além das vistorias exigidas pela legislacão em vigor.
ficam os vapores c dclJlUis embarcacões da Companhia sujeitos ás que forem julg<.das necessaarias, a juizo do fiscal dti
Governo.
§ '2. A Companhia obriga-se igualmente:
a) a entregar, até o ultimo dia do primeiro mez de cada
trimestre, ao fiscal do Governo. um relatorio circumstanciado
da estatistica do trafego no trimestre anterior, abrangendo a
receita e dcspeza dos vapores, convenientemente especifiCadas; o movimento de passageiros e cargas com o peso, volume. natureza e qualidade das mercadorias transportadas,
quer nas linhas subvencionadas, quer nas linhas cxtra-contractuaes. podendo o Governo, quando o entender conveni!'nlc, indicar modelo para as informações que a Companhia
lta de apresentar-lhe regularmente.
b) a prestar. com bl'evidade e exactidão, todos os mais
esclarecimentos e informações que, em rclacão ao trafego
0
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das linlias, lhe forem reclamados pela fiscalizal,lãO do Guvenw, ou quaesqucr outros agentes deste, devidamente autorizados.
CAPITULO VI
DAS PENALIDADES

75. O 1:ontraclo caducará de pleno direito e assim ser~í.
declarado por acto do Governo, independentemente de interpellação ou ac~:ão judicial, srm que a Companhia tenha direito a indemnização alguma e perdendo a caul,lão de que
trata a clausula 78, em cada um dos seguintes casos, além
dos previstos nas clausulas 29, 37 e /18:
1•, si for excedido qualquer um dos prazos estipulados
neste contracto, relativos ao inicio de navegal,lão;
2", si houver interrupção de viagem em qualquer uma
das linhas, por prazo excedente a 90 dias;
3•, no caso de multas repetidas pela infracção da mesma
clausula do contracto.
76. Pela inohservaneia das elausulas do presente contraelo. si não fôr provada causa de força maior, a juizo do Goveruo, a Companhia ficará sujeita ás seguintes multas:
1•, de quantia igual á importancia que teria de receber,
~i r!Pix:n 1l1• f:u.PJ' alpmm das viagem; estipuladas neste contracto;
2", de 300$ a 500$. si a viag:em começada não fôr conclnidn. ('.a;.:o Plll qu~> a Companhia não terá direito á respectiva subvenção; si, porém, a viagem fôr interrompida por
motivo dP força maior, a juizo do Governo, não será imposta
a multa. sendo apenas paga a subvenção devida ao numero
de milhas effectivamente navegadas, calculado pela derrota
entre o ponto inicial da viagem e o ponto em que tiver sido
interrompida;
3". de 100$ a 300$, por prazo de 12 horas que exceder á
hora fixada para sahida. dos vapores dos portOs iniciaes e
das respectivas escalas. Esse prazo será contado só mente
quando a demora for maior de tres horas;
4", de 100$ a 200$. por dia. de demora na chegada dos
vapores;
5", de 200$ a <1.00$, pela demora na entrega das malas postaes ou seu máo acondicionamento;
.
·
6", de 300$ a 500$, por infraccão ou inolbservancia de
qualquer das clausulas do presente contracto, para a qual
não haja multa especial.
:Pamgrapllo unico . - As multa e serão impostas pela Inspedol'ia Federal de Viaçfio Marítima c Fluvial, por proposta
dos seus fiscaes. com recurso para o Ministro da Viação c
Obras Publicas, e deverão ser pngas na Delegacia Fiscal do
Thesouro no Estado do Pará, dentro do prazo de 10 dias, a
contar da data da expedição da respectiva guia, ou descontadas rla primeira quota da subvencfio que a Companhia tenha a receber.
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CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

77. Não poderú a Companhia, por si, agentes, empregados ou interpostas pessoas, exercer commercio na . zona servida pelas linhas de navegação; sendo esta prohibição extensiva a todos os seus directores, empreiteiros e empregados de qualquer denominação ou categoria.
Paragrapho uuieo.->Na prohibição desta 'Clausula não se
comprehendem os generos e artigos vendidos a bordo aos
passageiros, de que trata o paragrapho unico da clausula 66.
78. Como garantia de execução do serviço de navegação
de que trata o presente ·contracto, a Companhia depositará no
'!'besouro Nacional a quantia de 5 :000$, que será elevada a
10:000$ e a 15 :000~, res]Jectivamente, quando forem iniciados
os serviços das linhas do Alto Tocantins e dos rios Arag111aya
c das Mortes.
79. O sello proporcional, a que estú sujeito o presente
contracto c relativo ús wbvenções a que tiver direito a Companhia pelo serviço de navegação, será pago parcelladamente
sobre as importancias das ditas subvenções, por occasião do
pagamento destas na repartição fiscal competente.
Rio de .Janeiro, 1 de Novembro de 1916. A. Tavm·es de
'Lyra.

DECHETU N. 12.240-

I!E

i

DE NOVEMBRO DE

1916

'l'orna sem cffeito a clausula 9" das que baixaram com o decreto n. 12.182,
de 3 de ng:o~to do corrente anno, relativo ao contracto 1mra as obras
do vrolongaHH.'1l{O do táes do !JOl'ÍO desta Capit.u.l

O l'rcsidcntn da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
em vista que o TL"ibnual de Contas resolvem em sessão de 1() de outubro ultimo, n~LO tornar conhecimento do termo de aceôrdo celebrado
a 2 do mesmo mez, em virtude do deet·eto n. i2.1R2, de :3 de agosto
proximo passado, que declara que não será assignado o contracto
entre o Governo c a sociedade anonyma Sir John Jackson (Sud Amorica) Limited, para as obt•as do prolongamento do cáos do porto desta
Capital c dá outras rn·ovideneias, decreta :
Artigo nnico. Fiea sem efleito a clausula ()• das quo baixaram
com o decretou. !2.182, de :3 de agosto do corrente anuo, relativo á
não assignatura. do contracto para as obras do prolongamento do cács
1lo pol"to desta Capital. O eontl'acto decorrente Llo citado decreto será
oxequivcl desde já.
Itio de .Taneiro, 1 de novembro de 1\Jfü, 05" da lndcpcndcnch
e 28" da Hepublica.
1'. GOMES •
•1ugusto Tavares de Lyra.
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Alter11 o art .. Gl, do Regulamento dos Correios da Republica, upprovadp
pelo decreto n .; 9. 080, do 3 do no'vcrubra de 1911

O Presidente da Hepn\JlicR dos Estados Unidos do lkar.il, usando
da autol'izaçfto flUO lhe confere o 11. X. Yl do art. 88 da lei n. 3.08\J,
tlc 8 dn ,ianeit·o de :1. 01.6, decreta:
Artigo unico. Ao art. til do ltcgnlarncnto do,; CGn'cios da Hcpuhlie~r, approvatlo pelo elecreto 11. !J.Q~)Ü, de ;~ dn llOH'Ill!Jl'O de
1\lH, fica adctitado o seguinte pat'agmplto unico: -«Aos jol'llaes de
grande eirculaçfw publicados nesta Capital ou nas capitacs dos Eslados, mediante requerimento c a juizo da Dit·cctoria Geral dos Col'rcios,
com rceut·so para o ministro ela Viac:.fío c Obras Publicas, podcr:í. sct'
conccelido tl'ansito postal indcpcrulcntcmcnte de sellagcm, mediante
as seg·ninLes cotHli1;õcs :
a) pagamento por quimona adiantada da importancia d:1s taxas
logae.~, calculada pela m{~dia elial'ia elo pe~o total <los cxemplat·es rle
cada jornal que t'ol'cm ont.rcgncs ao Corl'eio para expedição durante
os pcnultimos qninze dias de c<J.cla trimcstl'e;
b) o pagamento por quinzena adiantada de qac trata a lcttm a
deste paragl'apho <lcvel'i ser cll'ectuado ató tt·e~ dias antes de expirar
<t qniuzen<t paga, ticando iutet·rornpi<la a dispensa de scllagcm de que
lmta eslc p<tragrapho crnquanto nfto fúr realizado o pagamento;
c) a l'cl\)rhla. dispensa do sellagcm po<lerá sm· <'assada em qualf[ nel' tempo."
llio <ln Janeiro, 1 ele novcmbt·o de 1 !llô, !Jii'' da lutlcpendoucia
c 28" lia llepubliea.

.I l'!fHslo

l'ill'!II'CS

du L!}1'a.

ill·:t:l\l:Trl N. i2.2:ii- nE :1. nE 1.\'0VE~IBIIO J>E i!Ji()
Hescimle o eonirado c.·elehrado c.·om ;loão Alvc:-; de Oliveira para. n con·
slrucrão do ramal c.1o Ahactú c.la Estrada. de Ft'lTO Ot'stc do Mina:::
o matul:t Hnhuwttcr a nr!Jitramcnto a rcelttma<,:ão atn·escutada 11elo
wcslllo contrndantc tH.'lH'l'<t c.la incxccu~_;iio Uo rcferillo conlradu'

fl l't·osielentc tln 1\epuhlica <lo,; Estados Unidos do Braúl, usando
rht antorir.ação coul'cl'iela pelo arl. H8 n. li I ll<t lei 11. :).OH!I, de 8 de
,iarwiro do 1016, e :il.tcndewlo :w que requereu João .\Ivo; de Oliveira,
dcereta:
.\ rl.ig<J nrri<'n. Fie;~ t·o~<~irr<lido o <'ontr·a~·.l.o l'dchrado, em 10 de
dczcnrbr.·o d<\ i!l1:2, !'Onr .lo~ o AlYU'' ele I lli\dt':L, p:I.L'a a ('emstrue:e;5.o do
l'amal tln Ahacté ela Esl.mda tlc Forro I leste de ~litt<LS c aecordaelo o
arbitramento errf.r·n o t;ovct·rto, do uma parte, c o mesmo contt·actautc, de ontra parte, pat'<t ltar.·moHizat· os intm·esscs de ambos os
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contl·actantos aeel'C~a da inexecuçfw do referido contracto, tudo de
confor·midade com as dansulas que com este baixam, assignadas pelo
ministro da Viação e f Iucas Publicas.
Rio do .Tancit·o, I de normnlJro de l!HG, \J:í" da~ Imlepc!lllcnci/1. o
21-l'' d<t Hepublica.
\V E~cr.sr.Au HRA7. P. Gmms.
1lugu.~to

Ta.l'ai'C.ç de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 12.251, desta data

Fica rescindido, de rommnm acrôrclo, o eontraeto celebra<lo nos
tc!'mos do decreto n. \J.P.:j8, de ü de novcmht•o de 1!H2, eom .João
Alves de Olivcit':l, par11. a. eonstrucç~.o do ramal de Ahaoté, da Estr·ada
de Feno Oeste de ?lliuas, dnsohdgado o dito contractantc tl<•. ultimar
a oxccurão <lo rnosmo <'ontrn.do, t·cgist.r'a<lo pelo Tl'ibntHd do Contas
em 8 de ahl'il de 1\113, o cujas obra~ !'oram mandatl;1 s suspcndm· por
aviso do Minisi.<H·io da Viaçfw c Obms Publicas, n. 2, ck 17 de jaliCÍl'O de f\J14, sob o fundamento de não· haver· o Congresso Nacional
eonccdillo os e!'cdilos nceessarios á coBstt·uc·çiio do t•cfnri<lo t'amal.
JI

Tanto o Govm·no Federal como .João Alvo~ ele Oliveira. ficam
cxonm·atlos de qnalqnm· responsabilidade que terrllam mcipt·ocamnnte,
crn rcl:~.ção ao dito contr·aet.o, salvas as dceor.Tcnl.es do presnntc decreto.
!li

Obrigam-se ambas :~s partes ~ubrnettel' a .iuizo arhiteal a. soluc.;ão de todas as qnnslüe~ r·elat.ivas :i liqnidaç'io dos sons direitos e inlcr·ns~cs para os fins <l:t dansrtla r.
~c !'á cornpo<i o o I r·i h una! a••IJitt•al do Sr.·. nng<:nlwi t'O .Josó i'él.Jha.no <lf1 .Jesus, apr.·<~s~nlatlo pí11o 1:orcr·no Fcdor:d: do Se. cngorrlwit'O
Jost'~ Lniz .\lt•ndcs llirriz, a.pt·csentado por· .loiio .\Ivo ..; de Olheira, o do
St·. nr·. Amaro C:l\:tle:JBii, cseolhi<lo por· amuas as p:~r'tes para.
d<•sempata.dor·.
IV

Aos arbil.eos serão pecscntns na Dircetoria Geral de Contabilidade
do l\linistceio todas as pe•:as do pt·ocesso existentes na Sceretaria do·
Estado, referentes aos netos :wima mencionados, bem assim qu:~esqnat•
mcmoriacs c doeumcntos que snjam apresentados pelas partes ou que
sejam por cllcs solicitados. Os arbitros darão o sou laudo d0ntro de
30 dias, a contar daqncllc em que houver eome<;ado o exame <los papeis. Na hypothcsP. de não chegarem a. accôrdo, terão mais H dias
para lavrarem os sons l'espcctivos laudos, prazo qno l.a.mbenr terá o
dcscmpatador para pmt'cr·ir o son.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

v
Ambas as pal'tcs ob1·igam-sc a acatai' c cumpri•• o !ando definitivo
quo fôr proferido, abrindo mão do qua.lquct· recurso que possa ser interposto.

VI
Vcrs::wá. o arbitrnmento sohro os seguintes pontos.

a) si cabe a João Alves do Oliveira dit•eito a ser indcmni:mdo pelo
facto do haver o <:ovOt'llO mandado snspender, <~orno fez, as obeas do
ramal de Almeté, coHI:!'actada.s <'.om o mesmo, nos termos do dect·eto
11. \l.S:ifl, do ü do novemht·o de 1\l12;
. b) no caso allirmativo, em quanto deve importa I' a indemnização,
examinando-se as allegar;ões sohre desprza.s fr>itas, prejuízos sofl'l'i<los R
lneros cessantes. .

VII
Si a União for con<lemnarla, no caso <la lettl'a b) da l'!::msula VI, o
pagamento será efrcct.n;Jdo em títulos papel, no par.
VIII

Qualquer· quo s~ja o resnlüulo rio arbitramento, será restituída a
João Alves de Oliveira ::t c:mçfto de' ~0:000$ po1· olle feita no Thesom·o Naeional para garantir a nxe<~nção do conteacto n o respectivo reforço, 110 total •le 2:Hifl5'J.28, retido;; 110s pa.p;amentos decorrentes dos a risos ns. 1.\0G, tln :2\1 <h~ abril e 2. R,'J.3, de :lO <ir, sctmnht·o
<le 1\.HL

IX
Esgotados os pl'azos a fJllC se refere a clansnla TV, sem qne tenha
sido proferido o !ando de fi 11 i l.i w, fi<~a ;;em efl'eito o contmcto decorrente destas clausulas.
llio d.o .Taneieo, i
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de _novembro de 1\HG.-- ,t, 1'aM1'C-' rlc Lyra..

,\j.

12.252 -

IJE

1

llE NOVEMBRO DE

1'.Hü

RPI'!.cinde o contracto .celebrado corn o engenheiro Eduardo Alves dn Silva

.Porto para

11

constTncção do ramnl de Itapeccrica a Formiga, da ER·

tracla do Ferro OeRto do 1\lin:u:;, e Tnandn. submntter a arbitramento a
rer.Tanutçãd aprcscnt:Hla. ]l<'lo nwsmo contrartantn acPrrfl fln inf'Xf'Pu~iio
elo referido contracto

O Presi<lelltc da l\epublica dos Estatlus llnidos do lkazil, nsa11do
da antol'iza.ç~o conferida pelo a!'t. fl8, n. ITI, <la. lei u. 3.08\1, de 8 de
janeiro de 1\Jio, e attendnwlo ao qne t'C']IICI'en o engenheiro E<lnanlu
Alv()s tla Si l r a Porto, dec!'eta:
Artigo unico. Fica rescindido o cont!'acto celelwatlo, em 7 de
mal'ço <lo 1\l13, eorn o engenheiro Ednal'tlo Alvos <la Silva Porto, para
a eullsLt'IH'<;.ito do mmal de Hapecol'i<:a a Fonniga, da Estrada do
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Ferro Oeste de l\Iinas, c accm·uado o arbitramento entre o Governo,
de uma parte, c o mesmo contractantc, de outra parte, para harmollizat· os interesses de ambos os contractantes, acm·ca da inexecução
do t•cferido contracto, tudo de conformidade com as clausulas que com
este baixam, assignadas pelo ministm da Viação c Obras Publicas.
Hio de .Tancit·o, de Jtovcmbro de 1916, !l:i" da Indcpcnclcneia c
2R" da Hepublica.
WENCESLAU

BRAZ

P.

GOMES.

i\1!!Jnsto Tava1'es de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 12.252, desta data

Fi<'a rescindido, de c·.ommum accôrdo, o eontracl:o eclouratlo, nos
trwrnos do tlcct·nto n. \l.0i:l, de :lO de dcr-cmllro de 1\112, eom o cngcnhf'i l'O Eduanlo Alvo~ da Silva l'orto, para a constl'llcção do ramal
do Hapcccl'iea a Formjf!:<t, da E~trada .do FetTO Oeste de 1\linas, dnsolwigado o dito eontractantc de ultimat• a execução do mesmo ccmtracto, l'ogistt·ado pulo TrilJuJtill dn contas em 2:i de março de 1\H3, c
eujas oiJras furam tuattdatlas StJspender por aviso do l\linisterio da
Viação () Obras I'uhlicas, n. 2, de 11 de janeir·o de 19H, sob o fundarn()nto d() não h:wel' o Congresso Nacioual concedido os creditas neeossarios á constt'tH't;ão do referido ramal.

11
Tanto o Governo Fecleral como o engenheiro Eduardo Alves da
Silva Porto, ficam exoJJorar!os de qualquer reHponsabiiidade que tenham reciprocamcnt(), mn rclar;.ão ao dito contracto, salvas as rlneOJ·rc•ntos do pres()nl.e dr~er·nt.o.
I! I

Obrigam-se ambas as partes a snbmetter a Jl!l7.0 arbitl'al a solução de todas as questões relativas á liquidação dos S()US direitos ()
inter·ess()s pat•a os tin,.; rh clausula l. Será composto o tribunal al·uitral do Sr. engenheir·o .losó Lui r. llaptisla, apr·cstmtado pnlo (ioverno
Ferlernl; do Sr. engenlwiro FraJJ<'isco Alvar·es Cordeiro de Araujo
Feio, apr()sontado pdo engenheiro Ednardo Alves da Silva Porto, ()do
Sr. Dr . .João Martins dn Ca1·valho l\lonrão, escolhido por amuas a:;
partes para rlesmnpatador.
IV
Aos arbitras serão presentes na llir·ectol'ia Ge!'al de Contabilidade
do l\linist()rio todas as pnças do processo existentes na Sécretaria de
Estado, referentes aos aetos acima mencionados, bem assim qua()sqnor Jrremoria()s n documentos que snjam apresentados pelas part()S
ou qun sejam po1· ollas 'olicitado;~. Os arbitms darilo o seu laudo dentro de 30 dias. a eontat· rlaqrrcllo mu que houver cameçado o oxamc
dos papeis. Na hypot.ltese de não ch()garem a aecôrdo, terão mais
1:) dias para lavrarem os seus respectivo'> laudos, pl'azo qnc tambem
terá o dcscmpatador para profnrir o sou.
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v
Ambas as partes oh~·igam-sc a acatat· c cnmprir o laudo definique fôt· prol'rrido, a brindo mito de qua.lt[lH't' rrrm·so que possa
sm· intnrpost o.
t iYo

Vnr~ará

o arbitramento sobJ•r os seguintes pontos:

a) si eabc ao engenheiro Eclunrdo Aires tia Si!\ a Porto direito a
ser imlemnizado pelo faeto do haHH' o non•t·no mandado suspender,
como fez, as ohras do ramal de ltapccoriea a Formiga., cont.l'actarlas
com o mesmo, nos termos do dcerot-o n. \l. 01-1, do :10 de dCí:ombro
rle ·1\W!.;
b) no caso amrnutti\·o, em qnant.u tlerr. impot·t<u· a indcmnir.ação,
examinando-se as allegaçõcs soht·e despczas fritas, prejnizus sofli'idoil
e luct·os cessantes.
V li

Si a União for condomnada, 110 caso da !nUm b) da
o pagamento será <'fl'cctuado ('.m títulos, papel, ao pat'.

cl11n~ula

VI,

VIII

Qnalqncr qnr seja o rnsnltatlo do arhit.t·amento, scl'á rcstilnida ao
engenheiro Eduardo Alye,; da Silva Porto a ('a.nçãu rle :lO:OOOS pot• elle
leito 110 Thesom·o Naeional para. gal'antia da oxt>('uçfw do contl'acto o
o respcetivo rofot·ço retido nos paganu•nto~ qne lhe foram effectuados.

IX
Correndo no .Juizo Federal da Segunda Vara desta Capital uma
acção ordinaria moYida á l'uião pelo ougeuhcii'O Eduarrlo Alves da
Silva l'orto, soln·t~ o mesmo ohjecto do arbitTamonto o1·a accordado,
nfto poderão os arbitros pi'Ofm·il' o ><ou laudo sem que lhc~s soja pi'Csentc c junta ao JH'oec;;:so a ('erticl~o da desi~fl~IH'ia. da dita aeçrw, depois dP homolog-ntla pelo jni:r..

Esgotados os prazos a que se rcff're a clansnla IV, sem quo tenha
sido proferido o laudo dPtinitim, fir-a sem nfl'oito o eontt·acto doem·rente destas elansnlas.
Hio do .Jancil'o, ·1 de llllYcmhmde 1\l!G.·-:\. 1'ava1·c.ç tle Lyra.
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DRCRETO N. 12. 253__. DE 3 DE NOVEMBRO DE Hl'i 6
Abre no Ministerio da Guerra o credito especial de 1:500$, para pagamento
de .gratifica~ões nddicionaes, a Manoel lgnacio da Silva Teixeira e
Heitor Hugo do Moraes, 1" e 2" officiaes do Hogpitnl Central do
Exerci to
.,

,:<,, .:

O Presidente da Rcqmhlica doR Estados Unidos do Brazil,
uf'nndn da autudzaç1ío <~onticta no decreto legislativo n. 3.185.
rlt>sLa dala. r~·;:;o]yc abril', prlo Ministrrio da «uerra, o <~r.ediLo
especial de 1 :560$. pm·a occorrrr ao pagamento de gratifieações addicionae~. deúda 8 a Manoel Ig·naeio da Stlva Teixeira
r Hcitür Hugn de Muraes, 1" c 2" offieiaes do Hospital Central do Exereito, e referentes aos exercici.os de 19Hí e 1916 •.
Rit~ de Janeiro. 3 de no-vembro dr 191G, 95" rla, Jnd~'pen
dl'nria c 2R" da Rc.publica.
WENCESLAU BRAZ P.

GOME R.

José Caetano de Fa1'in.

· DECRETO N. 12.251 -

DE !l

DE

NOVEMBRo DE 1916

Approva, eom alterações, as modificações feitas nos estatutos dn companhia
de seguros « lndemnizadorn » prltt nss~mbléa. geral extra.ordinnrin rrali·
zadn a 12 de julho de 19:1,6

O Presidente ela Republica dos Estados UHidos do Brazil,
attende.ndo a 0 qur lhe requereu a companhia de seguros maritimos c terrc;:;treR «Tndrmnizadoran, com sédc nesta Capital,
rpsolve approvar a reforma dos seus pstatutos feita pela assembléa geral cxlraordiBaJ·ia realizada a 1:2 dP Julho do r-orrente anno, eom ns ~cguintrs modificações:
Ao art. -1" - A reducção do capital Rocial sü prevalecerá.
Uepois de ,·cncido 0 vrazo da ultima apoliee de seguro ·emitt.ida e ctn liquidadas todas as responsabilidadrR decorrentes.
Ar!. 27 - Os membl'os da directoria não podrrão tomar
posse do r:Jrgo, drpois de eleitos, Sf'rn que tenham feito préviamentr a respcetiva caução de 20 accões no livro da companhia, das quaes 11iío pod<'rão dispôr cmqtHtFlto durar a sua
arlmiHistração I' Não fOJ'I'm npprovadns as contas correspOJ~
di~Jll.es a t>ssa gestão.
Rio cte .TaHeiro, !l de novr•mln·o de 1916; 95" da JndepeBdrncia c 2R" da ftepubliea.
WENCESLAU Bllii\Z

P. GOME8.

J,aão Pandiá Calogeras.
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ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA DE
SEGUROS MARITJMOR E TERRESTRES «INilEMN~ZADORAn, EFFECTUADA EM 12 DE JULHO DE 1916

P1·r:sidencia do Dr. Low·ival .Jorge Mazarredo Souto
A' uma hora da tarde do dia doze de j:.Ilho de mil novcr.ontos e dezesois, reunidos no 2" andar do predio n. 120
da rua da Quitnnda dezmóJove accionifltas, representando P<'los pr'Oprios e por procurações 5. 826 acções da companhia do seguros marítimos e terrestres •<lmdemni?:adoran, o
director João Ang:1sto Americo Machado declara que, sendo
cRf a. n f ercBira e ultima. convocação feita pela directoria
p:u·n a asRernbléa gernl extraordirraria para a reforma dos
ost.atuf os e achando-se preser'lte numero legal de accionistas
para. constituir a assomblén, indica para presidil-a o accionista. Dr. Lourival .Jorge l\Iazarredo Souto, q:.Ie assumindo a.
presideFJcia convida para secretarias os Srs. Jeronymo Pacheco Pereira e Dr. JoRé de Olivrira Bonança. Assim comstitnida a nlf'S[I, c1 I ida a ar.! a. da sessão auterior, que é approvnda.
Pode a palavra o Sr. Alberto Silvares o apresenta em
nomr da directoria. a vroposta que se segue, declarando, Ro
entretanto. estar dispost[l a mf'srn~1 a modificai-a ou substi_t.ll i l-a, pois os intuitos do lia são os interesses de todos e como
mniorcs accimtistas que são os directores actuaes, veriam
com satisfação qnalquor alvitre de algmts dos Srs. aocionistns presentes, com o intuito da. defesa dos interesses commnns dn todos os presentes.
A proposf a da directoria é:

Estatutos

Alteração

CAPITULO II

CAPTTULO TI

Art.. 4. O capital é de
1. 000:000$000, dividido em
10.000 ncções dA 100$ cada
nrrw, ''lllitf idns Pm uma s6
se; ri e.

1 . 000 :000$000, dividido em
2.fí0ft nrçõf's fie fíOO$ cada

CAPT'T'fTLO V

CAPTTTTLO V

~rt. 27: Os membros da
dirf'c•torin, ao tomarem posse
do 1~argo on atr\ 30 dias depois dP f'lf'itns. nmwionarão
100 ac.eiiPs 110 liv1'0 da cornp[!Hltb. das qn:tPs não podPrão d ispi'Jr ''mq:wnf.o durar a
s:m ge;;;tão P não forem a.pprovadas as contns da sua.

!Art. 27. 0,; membros da
dirpcforin. ao tomarem posse
fio c~ a rgo ou nt.c; 30 dias dopois c!f' Plritns, cnncionarão
20 arçiios no livro da comp::mhin. das qnaes não podoriío dispôr omqmmto durar a
sna gestão e não forem approvadas aR contas ela sua
gcrencia.

0

g'OI'I'Jleia..

Art. 4.

0

O

capital

é

de

uma.
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CAPITULO VI

CAPITULO VI

Art. 33. A fiscalização dos
negocias e operações da ·compaFlhia sm·á confiada a um
conselho fiscal, e0mposto de
tres membro:-, eleitos pela
as!'lemhléa geral
ordinaria,
aunualmcnto, os quacs podr•rão ser rcc!Pil,os ·e excrüei'ão as suas fnnc<;.ões gratuitan:.onl c; l'unuado elle, designar{t denlre si o presidnutc.

Art. 33. A fiscalização do!!
negocias e operaç.ões da companhia será co11fiada a um
conselho fiscal, composto de
tres membros, clcito!'l pela
asl'lcmblf\a geral
ordi11.aria,
annualmcnte, os quaes poderão sm· reeleitos 'e exercerão as suas fuRcções remuneradas, á razão de 600$
arnmaes, pagos f:!Ill prestações
sPmcstrncs de 800$000..1
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES

TRAIN6ITOniAS

Art. 42. Cada cimco acções
das actuaes ae 100$ valerão
uma de 500$, de accôrdo com
a resolução da assembléa geral extraordinaria de 12 de
.iulho de HH6, sendo dada ao.
acclon i si a que não possuir
cinno a fracção respectiva.
O Dr. Lomival Jorge Mazarredo Souto pede a palavra e
df'l'!ara-se satisfcil o dPante dos intuitos da dirActoria, pelo
que s0 anima em apresentar uma proposta que, na s-::~a opiRião é a unica solução favoravcl aos interesses da cornpaJilhia.
J·~ss~ proposta rí concebida nos seguiRtes termos:
«Estatutos --- o~ mesmos artigos da proposta da directoria, isto é, o I", o 27 c o 83, qne ficarão modificados da
s!'g-uintc fórmr~:
Art. 4. O capital, em virtude da resolução da assembléa
geral extraordinaria realir.acla em 12 de julho de 1916 é de
500:000$, dividido em :?'.500 acções de 200$ cada uma, emittidns mn uma só série.
Cnpitulo V - Art. 27 - Os membros da directoria, ao
lnmarPm possp rlo cargo, 0~1 afl\ 30 dias depois de eleitos,
fmurionarãn :?:í <H'f!ÕPS no~ livros da ·companhia, das quaes
niio podPrão dispor emqnanto durar a sua gestão e não forem
:~ppl·nv:Hias :1~ r~nnlrts da sna gerencia.
Al'l. :~a. A. fisf·ali;~,:H:·ão dos nrgocios ., nprrações drt companhia sl'l',:Í ~·nnl'iada a nm eonsrlho fiscal, eomposl.o de tres
mnmbros. dPi tos pcln assemhléa w·ral, ann:1almente, os quaes
pndrrãn srr l'f'Plri los r cxr>rf~crão as Sll:IR fuFJ.cções, tendo direito ;í porm~ntagr·m dr· I "I", a r·ada nwmhro, sobre o div.i(]l;udo dislrilmitJo no scnH'Sil'l'; formado Pllr, rlesignará eFJ.trc
"i 11 1ll'f'Ridenf P.
Capitulo Vl!l --- Disposições transitarias - Art. 42.· Cada
qnatro acçõrs dns aduaos de 100$ valerão uma de 200$, de
<Wf'.i)J·do com a resol~1ção da asscmbléa geral extraordinaria
de 12' do julho de J!H6, sendo dada ao accioniRta fJliO não
possuir 4 (quatro) a fracção respectiva.>>
0
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Pede a palavra 0 accionista Sr. João Augusto Americo
Machado, que, corrcordaHdo com a idéa do accio:aista Sr.. Dr.
Lourival Jorge Mazarredo Souto, pede que seja retirada a.
proposto da directoria, o í[UP é acceito.
Posta:: illl discussão as alterações const:nttes da proposta do nccic.nista Dr. Lourival Jorge Mazarredo Souto, são
ns mesmas uJIIa.nimemente approvadas.
O Sr. prPsidenlP JlfWgmlta Ri al~um dns SrR. accionistns
dPsPja a palavra.
NPnh!Irn dellf's n pedindo, o Sr. pr·esidente ngrad~ce a
pr·esPJ.lça doR Srs. ar.r.ionistas, e seHdo esst~ o unico fim da
nRsemb](\a, .iá resolvido, f11li'Crram-SP os trabnlhos úR 2 horal'l
o 10 minutos.
En, J eronymo Pachüco Pereira, servindo de 1o secretario,
rnandoi lavrar· t>Rf.a ada e outea rm Rnparado, que assigno
eom os rnmnbros da IIH'sa P 11Pmais :tl'l\iouisf.as presentes.:
HÍ!'I de Janeiro, 12 dn julho de 1916.- Jeronymo Pacheco
Pereira.-Dr. Lourival J. de lll. Souto. Dr. José de Oli?!eira Bonança . - Anelio Rocha. - Por Elvira .Jardim da
Rocha e Ayrton RMha, A nel:io Rocha. - AlbC?·to s-ilvares. -

JOíio Reunaldo de Faria. -- Bernardino José da Cruz. - Antonio Rodrirtucs de Faria. - Alfredll Rebouças, por &i .e por
procuração de Urcecino Ouriqup, dt• Aguiar. - Manoel Monteiro Vieira. - Prate.~ lf' Com.JJ. - Pausf,, de Almeida. José Fernandes Pereira. -João A. Americo Machado.

DECRE110. N.

D.255-DE!) DE NOVEMBRO DE

1916

nutorizaçiio á « Hollandsrhll Znith\m!'rikn Handei·Mnntschnppy:.
(Compnnl1ia de Commercio Hollnnd<'zn dn Amrl'irn do Sul) parn func·
rionnr na Rrpu!Jiirn

Conr~d~

O Presidente da RPpublka dos Estados UnidoP. do Brazil,
attendendo ao *IUe requereu a « Hollandsche Zuid-Amerika
Handel-Maatschappy ~' (Companhia de Commercio Hollandeza
da Arneri1~ do ·Sull, soeiedadP anonyma, c•om s1;dP Pm ~\mstcr
llam, P dnvidanwnte repr{•spnf.ada, tkel'da:
.\t·tigo unico. E' concedida á « Hollandsche Zuid-Amerika
Handel-Maatschappy ~. (Companhia dn Commercio Hollandeza
da Ameríea do Sul) pal'a funceionar na Repuhliea com os estatutos que apresentou, mediante as elausulas• que a este
acompanham, assignada'l pelo Ministl'O de Estado dos Negocios
da .\gricultura, Industria e Commcrcio, ficando, porém, a
mesma companhia obrigada a cumprir as foemalidades exigida;; pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 9 de novembro dr Hll(i, 95° da Independi'IH' ia " :>so da Repuhliea.
WENCESLAU BRAZ

.losé Ru(ino

P.

He.~erm

GoMES •

rrmnlcantj.
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Clausulas que acompanham o decreto

11.

12.255, desta data

I

A « Hollandsehe Zuid-Amrrika .HandC'i-i\laats<·happy »·Companhia de Gommercio Hollandeza da Ameriea do Hull •; ohl'igada a ter um representante geral no Brazil {~om plenos e
illirnif.ados poderes pat·a tt·atar e definitivamonte rpsolver a~
qm•stõt•s tJUe se suscitarem quet· t•om o ( lovi•t'Bo, qut•t· eom
partieulares, podendo ser demandado e receber cita•:fl.u inicial
vela companhia
'"
II

Todo,;; os aclos que pratieal' no Bt·azil fkat·ão sujeitos
uu ieam:~nll~ ás I'es)wdivas lrds I'PgulammJlat·t~s e :í .i u ri:;di•·çã(\
de st•us tri!Junaes judieiarios ou adminisl.l'ativus, sc•m t]lll', em
tempo algum, possa a refprida t·.ornpanhia reclamar qualquer
excepcão fundada em s-eus estatutos eu.ias disposi~ões não
poderão servir de base para qualquer reclamacão conc[)rncnte
á execução das obt·as ou servicos a que elles se rrferern.
III

Fica depend-ente de autorização do Governo {jUalqUPI' alteração que a eompanhia tenha de fazel' nos rcspeetivos Pstatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funceionar na fiepublica ':'i infringir esta dausula.

IV
l•'il~a entendido que a autodzaç.ão r\ dada spm pr'P.iu izo do
JWÍiwipio de aehat·-se a eompauhia su:iPila ás disposit.)Õf'S de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A ii~fraecão de qualquer das clausulas para a CJual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa do
111n r?onto de rMs (1 :000$) a t•.int•o conto~· de rMs (5 :•000$) r. no
!'aso tlt' l'f.'ÍIIt' idenl'ia t'OII! a !'assação da altf.tll'iza~:ãn t•onePdida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presente~ clausula8.
Rio de .Janeiro, !J de novembro de l!HG.-JosrJ llu{ino
BeseNa Cavalcanti.
DECRETO N. 12.256 Crêa

lUUÍH

uma

DE !) DE NOVE.\IBHO DE i!)J(j

brigada de infantaria de guarda.& tutciouaus
da capital Uo Estado tio Minas Goraeg

ua

toinarct\

O Presidente da Il.epublien dos Estados Uni.dos do llrazil,
para execução do decreto JJ. 131, de 1 i de dezcmht·o de t8!Jü,
dec-reta:
Artigo unico. Fica cr·eada na Guarda Nacional da comarca da capital do Estado de Minas Gerae~ mais uma bri-
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gadn de in f'an lar ia, com a designa cão de 328", a qual se
coH~<Liluii'Ú de tres batalhões do servico activo, sob FIS •• 082,
vs:l o \JS'I, e de um do da resrevn, sob lil. 328, que se organizarão eom os gnat·das qualificados nos districtos da referida
eomat·,·a; n~voga.das as di:-posiç.ões em contrario.
Jlio do .Janeiro, !J dn NOvemiH'o tk 1\HG, 95o da htdependenuia o 28" da Hcpublica.
\VENCESLAU BI~<\Z

P.

GoMES.

Cal'los Maximiliano Pc1·eira dos Santos.

lH<:CHETO N. 1'!.?57-

Dlc!) DE NOVEMBHO DE 1!)1G

Abre ao l\liuistoTio <la .TllRtiça c Negocio" Interiores o credito de 2:400$,
supplcmentar fi verba 13• <lo art. 2° da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro
de 1916

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usatlrlo ela autot'iznçfío conct:'tlicla pelo decreto legislativo
n. :Lt87, desta ctata. resolve abriL· ao 1\linisterio da Justiça e
Nl•goeios Jnteriort:'s o crt•diLo de 2 ;.í()O$, supplementar á verba
13" do art. zo da lei n. 3.089, dP. 8 de jmaeiro de 1016, para
oecmTet· ao pagn1n"nlo de aluguel de snlas de audiencias das
l'rclol'ias do Distl'ido Federal. durar.üe o corrente cxerci•cio.
fiio de .Janeiro, !l de r.wvcrnbro dn ·l!l1G, 05° da Imdependcm:ia e 28° da llrpubliea.
\VENCESL.\U BRAZ

P.

GoMES.

Cm·los Maximiliano Pc1·eü·a dos Santos.

DEGHETO N. 12.'25r8 -

DE !) DF. NOVEMBHO DE

iüiG

Approvlt o p1·ojccto Uc uma ponte de 20 metros de vão', para o trecho São
JJub:"·Rosario, <la Estrada ele Ferro S. T..~niz a Cnxias, o o re·spcctivo
orc:amcnto, na jmportancia de 24:080$000

O Presidenlc dn fiepubliea dos Estados Unidos do Brnzil,
nl.temlrndo ao qnc propoz a In~pecto~ia Federal das Estl'ntlas. decreta:
Artig·o unico. Ficmn approvados o projecto e oroamemto,
na irnporl:"mcia df' 211 :080$, de conformidade com os documentos fllW com t'SI.u baix:un. rubricados pelo director geral de
Viaçiío da Secretaria de Estado da Viaoão c Obras Publicas.
para a construeção de uma ponte de 20 metros de vão, na
estaca 731 mais 13. do trecho de S., Luiz-Rosario, da Estrada
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de Ferro S. Luiz a Caxias, em substituição do por.ltilhão de
5 metros de vão, para travessia do. Igarapé da Rampa, in-

eluidos nos cstud•Js definitivos approvados pelo decreto NUJtwro 10.009, de Hí de janeiro de 1913.
llio de Janeiro, 9 de LJ.ovembro de 1916, 95o da Imdcpcndencia c 28° da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Augusto 1'av·ares de Lyra.

]}ECfiETO N. L.'. 259 -

DE 1 G DE I)IOVEMBRO DE HHG

.A.brc ao Ministerio dn l<'azend:t, o credito especial de 30 :324$2GG, !>ara
pa;gamonto' a DD. Amalia de Figueiredo Bacna c outras, em virtude
de senten~a judiciaria

O Presidente da Hepublica dL,S Estados Unidos do Bmzil,
nHmdp da nl tribui~ão constante do art. 1 o d:O< decreto legislntivó n. :!.1/U, de 1 do corrente, resolve abrir, ao Min.isterio
d,l Faz••nda. o crodilu especial de 30 :324$2G!i, para tp-agamen1,o
a DD. Amalia de Figueiredo Baena, Elvira de Figuch'edn
C<tidão, Georgina d" Figueiredo Barcellos, Francisca de Figueir<'do de Souza Fernandes, Sylvia Figueirf'do de Souza
l'ernande:>, filhas e uetas ·do fallecido ministro do :31tJll'erno
'J'I"ibunal Federal Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo,
eJJJ virtude dn seu tença judieiaria.
Riu de Janeiro, 1G de novembro de 191G, 95" da Indcpcnlleneia c :28" da ficpublica.
1WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

JoM Pandiá Calogeras.

J)EOHETO N. J '!.?GO -

DE Hi DE NOVEMBRO DE 191G

Abre, ao Ministcrio da }'a lenda, os creditos de 50:000$, ouro c 500:000$,
pape1, supplementares r~ verba aoa- Exerci cios finclos- do orçamento
do mesmo ministerio para o exercicio corrente

O l'r<'sidPII[f' da TtPpllblica (lus Estadtls U11idos do BraziJ,
da allrihnir.ão !'Onstantc do art. 10-1, n. 1, da lei
n. 3.08fl, f!p R .de ,iaJJÚT'u ultimo, e tendo ouvido o '.rribunal de
Contas na fôrma do art. 2", § 2°, n. 2, lettra c do d€cret 0 legislativo n. 392, de 8 de outubr.o de 1896, resolve abrir, ao
u~ando
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.1\'lu!isterio da Fazenda, os creditas de 50 :000$, u;uro, e
500:000$. papel, supplementares á verba 30,. - Exercícios
findos -- do wc;amentu do mesmo nünisterio para o corrente
exerciciv.
Rio de' Janeiro, 16 de novembrtl' de HH6, 95" da" Independencia e 28" da Republica,.
P, GOMES.
JVãtJ Pandiá Caloycras.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. U ..:261

-DE

16

DE NOVEMBHO DE

1916

.~ur<•,

ao :Ministerio' dá Fazenda, o credito especial de 9:978$579, para
pagamento ao vice-almirante reformado Hcrrulano .~lfredo SuiDJJlliO, em
virtude de sentcn~n judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 3.158, de 20 de setembro ultimo, resolve abrir, pelo Ministeria da F'azenda, o credito especial de 9:978$579, para occuTI'er ao pagamento devido ao~ vice-almirante graduado reformndo Hereulano AlrrPdo de Sampaio, em virtude de sentença
jud ieiaria.
Riu de Janeiro, 16 de novembJ'ú de 1916, 9·5• da Independcncia e 28'' da Republica..
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Joãp Pandiá Caloueras.

DECRETO N. n.262

~DE f(j DE i~O\'EMBno DE

1916

.h brc, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 3:782$338, I• ara
occorrer ao }Jagamento, devido a D. Maria .Julia Bransford c D. Hilda
:Motta cin virtude de senten~a judiciaria

O Presidente da R.epublica dns Estados Unidos oo Brazil,
usnndo· da autorização constante do deercto legislativo
n. 3.173. de 11 de outubro do cornmtc anno, resolve abrir,
ao Ministrrio da Fazenda, o credittJ e-special de 3 :782$338,
.para o fim de occorret· ao pagamento devido a D. Maria Julia
Hransford c D. Hilda J\Iotta, em virtude de ::;entC'nc;a judicial'ia.
Hio tlc .Janeit·D, W dP novcmbt'tl de l!JI6, !H.í'' da ludel)cndC'ncia e :!8• da Retmblica.
\VENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

JOá,(), Pandiá Caloum:as.
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D.ECllETO N. 12.:?03 -- DE 16 DE NOVEMBHO DE f!)lü
:ATJl'e, peld Ministcrio da Fazenda, o credito es)Jccial de 1S0$05ll, vnra
pagamento a Antonio Gomes em virtude de senten~a ju<Mciaria

O Presidente da Republíca dos Eiitadüs tinidos do llmzil,
usando da auto1·ização constante do decrnlo legislativo I•lllmcro 2. 983, de 25 de agosto de 'l!H5, r·psolv•:l abrir, pelo Miuisterio da Fazenda, o credito especial de 180$050, para paganwuto a Antonio Gomes em virtude de sent·:mça judiciaria.
llio de ,Janeiro. 1ü de novembro de l!HG, 95" da Indepcn' .~ucia c 28" da Repub!imJ..
\VENCESLAU BnAz 1). Uo:l\IE::l.

Joliu Pandiâ Caloyeras.

DEGfiETO N. U.2<H -- nE 1()

VE

:soYEMnno DE l!Jlü

Abre, ao Ministerio da F .. zenda, o credito especial de 16:612$902, para
pagamento nos nuditores de guerra Gurci:t Dias Avila Pires e Francisco
Fernandes Piratinino do .\hneidn, de diffHenra de vencimentos não rc
cebidos de 1912 c 1913

0 PrPsidentr da fil'publiea dos Esfndos T'nidos dn Dra?.il,
11snndo da nut.ol'izacão contida no artigo unico dn tk•~r·eto
lPgigJal.ivo n. 3 .118. de 7 de junho findo. P 1k ;u~ctlrdo ''0111
o que r~onsta do Jli'OCPsso Pncnminhado ao 1\JiBist.Prio da Fa-'
r.Pr>da pPio aviso do da (liH'fl':t soh li. H18, dn 1 de agosfu
rindo. I'I'SO!vo a}H'il', ao ':\linistel'Ío ua Fnzenda. o (H'(•()i[o ('1:)JJPCinl de 16:612$90.:!. para oecor·r·e1' ao pagmneN{o devido aos
auditores de guPJ't'a Garcia Dias Avila Pires e Francisco
Fl'rnandrs
Piratinino df\ A'lmeida, na imrwrtaucin de
~ :306$151, a eada um delles, I' relativo (t differeHça dn VPMeimentos que deixaram de rcl'eber em Hl12 P 1!H3.
Rio de JaneiJ·o, ·113 de novembro de I_!HG, !J5" da Jmlepen-

doncia e 28" da H.cpublica.
\VENGESI"'\U BnAz

P.

Go.ME::l.

J.oão Pandiá Caloue1·as.

Dl•:r.RETO N. J~.:!Gil -- 1m lli 1m

N!lVJ~;i\rnno og

1!H 6

.\brc, prlo 1\Iinisterio da Fazemla, cl rrrtlito eepPf'ÍUl dt\ 32 :lO::i$080, pau.
11agaml'nto u Jofio Pires Branco em virtude de scnten~a judiciaria

o l'I'I'SidPnLe da nepublica dos Estados Unido,; do Brazil,
nsnndo tl;t auto!'izaçã.o constante do decreto lcgislatiyo RUnJ\'rO
:J. liíO. de ü df' ~t'lcmhro ullimo, r<·solvc abru·, pelo
Poder Exccutho- I•JIG- Voi. 111.

14
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l\Iinü:;t.erio da Fazenda, o credito especial de 32:105$080, para
oecor·r·cr ao pagamento a que tem direito João Pires Branco,
escdvã.0 da Collectoria em Vassouras, Estado do. Rio, em virf.lld:~ de sentença judiciaria passada em julgado.
llio de Janeiro, 16 de novembt·o de HH6, 95" da Independcncia e 28" da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

JoáQ Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.266 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1916

Ah1·c, ao Ministerio da Fazenda, o credito especinl de 472$910, para paga•
mento a Francisco Meirà, em virtude de sentença judiciaria

o PrnsidPnte da Hepubliea dos E:,;f.aúos Uaidos do Brazil,
usaNdo da autorização coNtida no n rt. 1" do decreto legislativo n. 3.038, de 1 de dezembro de 1!!15, resolve abrir.. ao
l\linisterio da Fazenda, 0 credito especial de 472$910, para o
fim de occorrer ao pagamepto devido a Francisco Meira, em
virtude de sentença judiciaria, coHforme . os precato rios expedidos pelo Juizo da 6" Pretoria CrimiRal do Districto Federal em data de 10 de fevereiro do 1913.:
Rio .de Janeiro, 16 de novembro de 1916, 95" da IndependeRcia e 28" da Republica.
WF...NCESLAU BRAZ P. GOMES.

J.oão Pandiá Calogeras.

)JJ<:CRETO N. 12.26i

-DE

16

DE NOVEMBRO DE

i9iü

.\!Jr~.

no Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2:395$160, par& pa·
gamento dos vencimento\; &o 3° escripturario do Thesonro N'acion&l Pedro
Rodrigues de Carvalho no período de 22 de julho a 31 de dezembro
de 1913

O Presidente da Republica do.<: Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo :numero 3 .167, de 4 de outubro findo, resolve abrir ao Miaistr•rio da Faz.:mda o eredito especial de 2:395$160, para occol'rer ao pagamento dos vencimentos ao 3" escripturario do Thésomo Nacional, addido em virtude de sentença judiciaria,
Pedi'O Rodrigues de Carvalho, no po~riodo de 22 de julho a 31
tl1~ dezembro de i9f3.
fiio dP .Janeiro. 16 de novernhr·o de Hl16 95• da Independeneia c 28° da Republiea.
'
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

João Pandiá GawgerM.
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DECRETO N. 12.26B - DE 16 DE NOVEMBRO DE 1U16
Abre, no Ministerio da Fazenda, o credito especial de 20:567$150, para
o ccorrer ao pagamento devido a DD. Cecilia To,edo de Oliveira Lisboa
c Alzira Lisboa Moreira da Follscca, em virtude de sentença judiciaria

o Presidente tia RepulJliea dm; Estado:,; lhlidos tlu llrazil,
us:mdo da autorizat:.ão coFltida no art.. l" do decreto legislativo n. il. l'8G, d(~ !) do eotTciJiP. rf',.;olvo alJr·ir. ao l\linislc•rio da

Fazc~1da.

u (H'ndil. 0

~~,.;pu•·ial

de

:!O:!í67$150, para

OC(\Ol'l'er ao pagamonto d1•vido a DD. Cecilia Toledo de Oliveira Lisboa e Alzira LiRIJoa !\foreira da FoNseca. viuva e filha
do ex-mini:otro do 8upr.·nmo 'l'rihur.ml Federal Bento Luiz de
Oliveira Lisboa, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 16 de noycmlJro de 191G, 95° da Independe:racia c 28° da Republica .
.WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
JtJão Pandiá Ca'Wge1·as.

DECRETO N. 12.269 -

DE

16 DE NOVEMBRO DE 1916

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 22 :991$0!Hl, para
pagamento á viuva e filhos do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal
Dr. Luci o' de Mendonça em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Hopubliea dos Estados Unidos do Brazil,
usa.udo da autorização constante do artigo m'lico do decreto
legislativo n. 3.142, de 23 de agosto findo, resolve abrir ao
l\Iinist.3rio da Fazenda 0 credito especial de 22:991$096, para
pagamento, Bm .virtude de sentença judiciaria, a D. Annita
Sussekind de 1\fendonçn, viuva do ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal Dr. Lneio dr l\fendonoa, •J a seus filhos
menores Edgard, Garlos c Jrene, sendo 13:137$770 á primeira
n 3:284$442, a cada um dos ultimos, relativamente ao IXlriodo
de 23 de novembro de 1!109 a 31 de dezembro de 1913.
Rio de Janeiro. 16 de novembro de 1916, 95" da Indcpendcncia c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pand'iá Cawgeras.

DECRETO N. 12.:no-ng iü DE NOVEMBRo DE i!JW
Supprimo um Jogar de segundo cscripturario da Inspcctoria do Segutos c dons
de segundos ofíiciaes aduaneiros da Alfandcga de Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferii:la no art. 104, n. 6, da lei numero 3. 089, de 8 .de janeiro do corrente anno, resolve sup-
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prim ir

~egmos

UTH logat· de ~Jeguudo cscriptuml'io da lnspcctoria de
e dou~ do segundos officiacs aduaneiros da Alfandega

de Santos, I<;stado do S. Paulo.
Ilio dP .Janeiro, lü de novcuÜH'O de 1\.J.l ü, U5" t.la lndopeudcrwia c ~8" da Republica.
\VENCESLAU ll!L\Z

p.

UO.MES,

João Pandiú Caloyerus.

J)ECRETO N. 12.211

~DE

1ü

DI' NOVEMllRO DE

l!Hü

l'roroga atf 7 de abril de l!J17 o pruzo para a .:oneJu,iío da construcçiío do
prolongamento da Estrada de !~erro dt~ }.lal"it·ii, de Ni!o l,cc_;'auhu. a
lguab:• Grande

O Pt·rsidPtliP da Repuhli~a dos Estados Unido,: do Brazil,
attcdendo ao que requerPu a Companhia Ch'n1\rale des Chemins de For des E'tats Unis du Bl'rsil, cession'aria do coutmcto dr construccão e aJTendamPnto do prolongamento da
Estrada de Ferro de Marie.á, de Nilo Pccanha a Jguaha Grande,
" tendo Pm vista as informac:õcs pl'estarlas pela Inspectoria
FedPral das Estradas, der~ reta:
Al'tigo unieo. }'i1\a prorogado até i dP al.n·il dn l!HI, independente do pagamento das multas Pstipuladas ua elausula
XX do 1~ontrado et>lehrado Pm viJ·tud1• do dPerdo n. 7. !J.í;!, de
!7 de abril de HHO, o p1·azo nxado no n. 3 da elausula VII do
mesmo eontracto e nos deerrtos n~. 1'11.13.:!, 10.2!J4.P 10.530,
de 1 U de marco, ::!5 de .i unho e :!!I de outuhi'O dP 1UJ3; n. 10.754,
de 11 de fewreiro dt> f 914, e n. 1:!. 05 L, .de 10 de maio do corrente anno, para a conclusão da construcção do prolongamento
da Estrada de Fel'l'o de :\Jal'icá, de Nilo Peçanha a Iguaba
Grande.
Rio de Janeiro, 16 de noYI'liibro d\' I DI ü, %'' da Independenda e 28• da Republica.
\VENCEHT,.\[) BIL\Z

p. GOMES.

Auyuslo 1'ava1·es de •Lym.

JJE·CHETO N.

1~.?i?-nE

!'!DE

N11Uo:~mno

lltc f!llfi

Ahn· ao 1-.finistcrio fltt Fazenda, o t•rcdito t'HJI('f'iill 11(~ 1·1 :~OG$005 p;na paga.·
~.:.Jcnto do fL'IlP é devido n. nn. 7,:1lhuir:t Pra7.ÍÍO Varella H;n:radns, J';uhnira.
Vart~11a. Rat·t·adn.~ c ChloriK Yan·lla BatTadas, t'lll '·irtudc th~ st.·nten~a.

fudicin:rla

O PJ'(~sidcntr da Repuhli~·a dos Estados Unido,o do Brazil,
usando dá autorização •ronslant.c do a ri. I" do decreto legislatiYo n. 3.180, do ·1 do corrente, resolve abrir ao ~finisterio
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da .Faz.cnda o credito especial de H :206$605, para pagamento
do QUP ,; dtJvido a DD. Zulmim Fmziío Vat'Plla nar-rarias, Zulmira Varella Barradas e Chlrois Yarl'lla Barrada~. t•m vir·tudc
de ~rntf'nça .iudidaria.
Rio de .Janrir·o, 22 dtJ novPmhro dP 1!lI fi, !l5" da Tnrlrpenrlrnria c :!R" da RPpuhlica.
\VENCESLAU Bn\z P.

nEnRETO N. 12.2i3-

DE

22

DE

NovE'\mno

rlO:\!Fs.

oE

HHfi

.\hrl', p<'lo Mini•tcrio rln Fnz<'ndn, o credito Mpceinl d<' !lO :ll:)4~!l:ln, ]laTI\
pagnnwnto (lc diviflas dP. t•xPrricioR findos

O Presidente' da Republira dos Estados Unidos do Brazi1, usando da autorização constantP rlo dPrreto legisla' h·o
n. 3. H i, de 23 de agosto do corrrnb• anno, I'P.so1vr ahr·ir, pelo
~linisterio da Fazenda, o credito rsprcia 1 dr üO: li5 i$!!30. pa1·a
or•.eorrcr aos SPguintes pagamentos df' dividas dP 1•xrorekio,s
findos: :l", dt• 1:551$905 a A1hcrto d, Almeida & Comp.; 2",
de 4 :1!!0$, a Antonio Coelho rlP Magalhães: 3". dP i!í ::.':l!l$ ~t
FPt'raz dP Ferreira: v·. de 5:200$ a .TORI\ VirPnh• tln (:o~ ta:
!í". do -~: .'t/.~$025 a· Dud~worth & Comp.
Rio de Janeiro, ?2 de noVPmbro dP 1 !H 6. !J!j• da Jntlr·pl'rtf!cncia c 28• da Rcpublica.
\VENCESLAU BRAZ

J oiio Pandüi

DF.nRF.TO N. 12.21 I -

nr: 22

rtE

p.

(}())JF.R.

Colorrro.~.

Nnvr:Mnno

DE

1!llô

Ahr<', no' 1\fini~tl'rio dn Faz!'ntln, o rredito "'P<'rinl rir tr. :23!l$31l!J pnrn rf'Mt.i·
tnic;ão no~ Srs. lfnrr~llino Gomt?R de Ahnehln. & Comp .. <lt" A. T..~ui~
do Mnrnnl1lio, do
importn.~iío

tlr

grntuitaml:'nte

O

dirí"ito~

100

aos

Prr~idf'nln

n1fntulo~nrios

m~Lrhin:fr.;

lliiJ'a

flllr'

fllH'lll':tJ'

os
f•t'wo'

mrsmm~

]):lgnram 1wln

haha~s1í,

dh;frilmit)as

lnvr::ulorí'R

da Rr.pub1irn dos

Estadt~;;

Unidos l!o Rrnzil.

nsnndo dn nltrihuir.ãn f'Ons1.anll\ tio ru·l. 101, n. 12, tia 1Pi
n. :3. OR!l. de 8 de jaiwiro nllimo. f.' LPJHio ouvido fl Trihuna I
f]p Contnfi, na ft)rmn do art. 2", § 2•, n. 2. IPitrn r, rio dr!~l'PI.o 1Pgislativn n. :192. do 8 dP nnl.nbrn {]p 18!lli, J'f'~OIVP nlll'it', no
J\lini><fN'io dn Fazenda, o eJ·cdifo espt'rin 1 d~> 15 :22tí~:16fl,
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pnpr-1, para rrRtit.~~cão a,os Rrs. M:1rc~llino Go.m~s de :Almei-

da & Comp., de Sao Lu17: do 1\Taranhao, de direitos alfandegaJ·io;; qup os nw~mos pngnram jWI:t importação de r,em ma~~hi11as pai-a q1wh!'nr eüt•n hahas~t'1, rli~L1·ibuidas graluitamente
ao;;; JnvradoJ·rs.

Hin do Jmwieo, 22 de· novr•mhl'fl dr HliG, !l5" da. Jndrpcndenl'in .- 28" dn Hcpuhlicn.
WENCERLAU BnAZ

P.

GOMES.

Jorío Pandiá CaZogeras.

DF.CHF.'l'O N. 1:?. ?7!í- llE :!:.!

DE NOVEMBfiO CF.

1\HG

Fhqwimr• rlh·orRo~ log:trf'~ t•m algnnmR alfantlr.g-ns tla Repuhlicn.

O l'rr~idrrttl' da flppuhlir·a rins Estados Unidos do Brazil,
lJsnndo da aHioJ·iz:u.:ií.o conl'rorida no arl. LO-'t, n. 6, da lei nunwro :-~.mHl, r!P H dP .i:tnPil'o do r•oJ'I'I'Iil.P anno. rrsolvr supprimir
o< ><Pgllint-t•s \ngaJ'I':->: na .\\J'am!Pga do E:stado de Pernambuco,
um d" l'il'\ de at·ma:rl'!ll da,, t·apatazias f' um dn segundo offieial
arltwnPiJ•n: JHl .\ll'alldt•ga do Kspi1·ito Ranto, um de segundo
ol'l'it·ial arluanf'im; na i\Jruadf'gfl tlt• ~~mio~. I<:stado dP R. Paulo,
Ulll til' sl'gundo nl'l'it·ial adnaJH'Íl'O, n na .\lf'flndPga do Rio do
.lalll'iJ·o. lllll til' .~l'gundo oi'J'ir·ial adllflllPiro.
Jlin de .lalll'irn. :!:? de llll\'l'lllh1·n d.r• 1\l!G, mío dn. InrlrpcntlPnt·in " :?R" tln HPJHihlica.
\VEl'lflESLAU l3R\Z

p.

GOMES •

.Jnli.n Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12.276 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1916

Crf.a mnis uma Tni~n.da de inf:mtnl'in. o Unas de <'avnllarin. de ~lutnlns nn.o;
donae:-; na r.om:n·ra dP Ttnhmw, 110 "ERtado tla Bnhin.

O Presidentr~ da Hepnbl if'.a dn11 Estados Unidos do Braz i!,
pflrn nXI't~ur;ão do f!pr,rpto n. -181. de H de dezembro de 189G,
dcr1·dn:
Al'tigt"' unieo. Fim r.rcndn, na nu arda Nacional da comarra dn Ttnbunn. no Estado da nahin, mais uma brigada de
in1'anla1·ia. ·com a t.lrsignar;ão dt~ 216", e duas dr cavallnria.
l'om as de ·11 :3• c i ill", constituindo-se aqllf~lla de trcs ba>talhõPs t.lo scrvico artivo, !=:Oh ns. n6, 737 c 738, e de um do
da reserva. soh n. 2-iG, c .cstns dr rlous l'Pgimcntos cad~t
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umn sob n~. 225 e 22ii, e 221 e 228, que se organizarão eom
os gu:wda.-; qnnlifirndos nos dislrictos de refprida conl:ll'l'a:
rnvogndas ns disposições em contrario.
llio de Janeiro, 22 de novembro de 1916, !15" da Independi'IJI'Ía t• 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

CarWs Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.277 -

DE

22

DE NCVEMBRO DE

1.916

Cr~B mni~ nmrt hrigadn. dn cavallaria. de guardas nacionn~s no mnnicipia
do Recif~, no Estado de Pernamhnco

O Presidente dn llepnblien. dos Estados Unidos do Brazil,
pnrn. !'xeem:fío do dNTeto n. ·í:11, rlP l!i de dezembro de 1896,
rlr>rrrta :
· · ·,i\!
Artigo unico. ,Fica creada, na Guarda Nacional do município fio Rrcifr-, nn Estndo de Pernambuco, mais uma brigada de cavnllaria, rom a designação de 66". a qual se oeonst.i~
tnirú de dons rrgimPTt!os, sob n's. 131 e 132, que se órganiznrão com os gunrdas qualificadós nos districtos do referido
nmnieipio; revogadns as disposições em contrario.
nio de .Janeiro, 22 de nowmbro de 1916, 95° da Inrlepenrlenrirt (l 28" da ncpublicn.
WENCESLAF BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.278- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1.916
.1\llrP, :to Minis1crio <la .Justiça c ~~egocio\; Interiores, por conta do oxercicio
de 1916, o credito supplementar do 855:500$, sendo: 189:000$ 11 verba
« Subsidio dos Seno dores»; 636:000$ á verba «Subsidio dos Deputados»; 12 :f>OO$, á verba, « Secretaria do Senn<lo », e 18:000$ :.. verba

« Secretaria da Cnmara dos Depntrtdos »-

O Prr<idente dn fippubliea dos Estados Unidos do Brazil
usando da nutoriza~:ão eoncedida pelo art. fo04, I da lei
n. 3. 08!J, OI' R dr janeiro ult.imc'l, e ouvido o Tribunal' de Contas, nM trrmos llo n t't. 70, § 5°, do regulamento approvado
Jwln llccrPt.~ 11. 2. '•Ofl, de 23 dr~ dezembro de 1896 reoolve
abrir ao l\Iini~tPrio d'a .Tu::ltiça c Negocios InteriÓres por
c·onta do ~~xrt·r icil~ f! c 19Hi, o credito supplement:Ír de
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85tí:500!!l, R<'lldo: IR!l:OOO!!\ tí wrbn «Subsidio d•>s S•'nadores»;
G:lG:OOO$ :í vcl'lm «Sub;:;idio do& Dr>pulndos»; 12:500$ á verba
«::-;eerctnl'in do S•~nndCn>, e 18:000$ :í verba «Secretaria da Camnra dos Deputados», afim de occOJTPt', dui'mlte a proroga<.;ão da aetunl s•~s,.,iio att\ :l de dPzPmbro vind•~ur·o, no 11agamento du subsidio aos mPmbros dn Congresso Nacional e das

dPspezas• eom o sm·vi\:o dt• impre~síio c publiea<,:ão de debates
do mmnno Congresso.
Rio de Janeiro, 22 dl' novpm!Jro dt• 1!HG, !15° da IndepcndPJH:ia " 28" dn I!Ppublic~n.
'VENCERLAU BRAZ P. GOMES.
Cnl'los Jla.x:imWano Pereira dos Santos.

DECRETO N. l:?.::'i!J
,\hrP ao Ministot·io <ln
4:1i6ü$fHlO,

llfll':l

Vin~fíd

--DE ~:2 DE NO\'EMBRO DE

~

pngam('nfo

1910

Obrns Puhlirns o eredito ospeeinl de réis
de

Vt~ndmPn1os

::t

11m

n~rntt~

aposPntntlo

do Correio

O PJ•Nddent•~ da 11epublica dos Estado;:; Unidos do Rrnzil,
usandl) ·dn autorizac:íio eonslnnfp do ctecreto legislnti\'(> n. 3.1!)1,
d!'s1a tlala, resoht' ah!'ir ao 1\linistnrio da Vi:n<.;ão t) Obra1! Puhlicas u 1:redi1.o especial de ·'t :tllil\$titi0. Jlnra pagamento de
-venelmPntos ao agentp nr>OSt~nt:ado da Administr·n<_:ão do;:; Correios do llio Cl~'andP do Rui, Antonio Dias de Castro, relativos
ao Jll'f·iorlo dt> :!G d,~ no\-r>Hllll'O c]p 1!)13 n 15 c]p novrmhro de
1911!.
ll!n de .laneirn, ?'.? tk novemb1·o dr 191G. 95• dn Indcpendenria e :!8" da llepublica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Auau.sto Tavares de Lyra.

UECRE'J10· N. 1 '.?. ?80- m; 21

DE NOVK\!Bno m~

191ü

Ahrn no llfinistel'io da Fazenda o rredito esperial dP 57:648$740, pnrtt oc•
~orrPr ao JHtg-amrnto th•vido a D. Panny \Yorm~, r1n virtndP. r1P scnt~nr::t
jurli(•inria

O l'rc:>identP da llt']lUhlka (]os E;:;tados Unidos· do Bra?:il,
nsando da autol'izat:íio 1:onstanle do ad.. 1" do dPnrPto lrgislat.ivo n. 3 .1G8, de í de outubro findo, l'Hsolve ab1·ir ao Ministerio da FazPnda o el'PClito PSP!'I'ial dr> 57 :MR!!l7 /lO, para onr·oiTf'l' ao pagamnnto dPvirlo a n. 'Fnnny 'Vorms, Plll vir·!nciP do
Rf•nknc:a juuic~iai'ia.
n in r]p .JanPiro. ;:> 1! r]p llfiY<'lllhl'O df' I \H (i,

!)fio

dn Tnr]f'pcn-

dl'tll'ia ,, :?H" tln HPrmblit·a.
p. GO~\JER •
.lorio Pmulirí Calogems.

'VElNr.ERLAU BRAZ
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DECRETO N. 12.281- DE 29

DE NOVEMBRO DE

Hl1ô

Autorizn o ministro da Fazenda n emittir, de nccôrelo com as disposio:'ões do
decreto D. 11.693, de 28 de agosto de 19lr., n ~ltn.,tin ele 40. ooo :000$,
em notas do Thesouro Nnrional

O Presidente da Rcpublka dos Estados Unido::;· do Brazil,
wmndo da autorização que lhe confrrc o drcrcto lrgi~l:üi\·o
ll. :! . !J8fi, de 28 rJr~ ago~fo dr ·J lJ J:'í, df.'t'I'P(a:
At·tigo unieo. Fiea o ministt·o da Far.enda autorizado a
cmittir de aceôrdo eom a,; dispmd(:õr,; do rlc~t~rrf,o n. 1 l. li!l3,
de 28 de ago::;to dr 1!H5, a quantia dt• Hl,OOO:OOO!f; 1!111 not.as
do ThPsout·o ~acionai.
Hio de .Janeiro, 29 de novembro dr 19Hi, 95° da Jndepenrlencia c 28" da Rermblica.
\VgNCESL.\IJ BR.\Z

p.

GOl\TER.

João Pandid Calo(fcl'as.

D.F.CRETO ~·. 1:!.28'2-

OE

::lO

DE NO\'E;\IBHo DE

1!l!ô

Ahre, no :Ministerio da Guerrn o credito esperial d!' 8:!;09$898, para paga·
mento ele gratifíca~ões que rompetem ao ud.innto do Colir'!!io i\Tilitat•
110 Rio ele .Tnneiro mnjor Apolinnrio Pereira Bnstnmallfe

O .Prrsidcntr da Republiea dos EAlado,; Unidos do Hrnzil,
da autorizaçã'o contida 110 drct·rto n. 3.193, desta data,
resolve abrir ao 'i\J.inistPt'io da Guerra o eredifo cspPcja I d1l
8: ~>0!.1~8!'18, para pagamenfrl dr. grati fic~a;ções que eornpnl.mn ao
aci,iunto do Colle~;io Militar do Rio df' Jant>iro major Apüllim;rio Pereira Bust.amanl.l', do quadro snpplenwnt.nr tia arma
o e iinfant.aria, ·I' relnt.ivns a'l lWI'indo dP !J de mnio rlr l !J07 a
31 de dezembro de 1911.
R!i 0 de Janeir'd, 30 de novembro de 1916, 95° da In'depr,nflc•Pci3 ~~ :?18" da Rcpubliea.
us~núo

'VENCESLAU BRAZ

p.

GOl\ TER.

José CarJfan,!) rlP Jilfll'in.

CnMn o decreto n. 10.481, d<' 15 elo ouiuhro eln 1913, qnc nutorizon n so'
eicdade dn Rf"gnrds mutuo!õ: « .t\ TriumplHtl », t•om sPcln rm Hio Pl'f'to,
}.finas GcrnP~, a fnncf'ionar nn Rcpultli('a

o PrrRidcntc dn Rep~lhlica doR Estndos Unido::; do nrazil,
.considerando haver a sociedade dr, s.q:mros mnf.uoR A Tr·iumpihnl, com Rl;de em Rio PrPtn, Minns C':PJ':lPA, fr>ifo rusfí.o eom
a sot•icdade de auxílios n:.-.ltuos e preulios por mutualidade-
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A Bonança, com séde naquella cidade, cuja autorização para
funccionar na Republica foi cassada pelo de'Creto n. 11.725,
tk 2!J de setembro do anno passado, resolve cassar o decreto
n. 10.0Rt, do ·15 de o:Ituhro dn 1!l13, fliW autoriwu a refnritla sociedadn A Triumphal a funecionar na llepubliea e
approvou, com alterações, seus estatutos.
Rio de Janeiro, 30 de novrmhro de 191.6, !J5" da btdepeadoncia t.• 2S" da Rep:Jblica.
·
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

J,oão p_andiá Caloger:as.

DECRETO N. 12.284-

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1916

Ahrr, ao Ministerio da Fazenda, o credito espeeinl de 5:500$, para paga·
monto do premio a que teem direito A. C. Pereira & Comp., pr.Ja
construcç5o <lo rebocador nacional « Neptuno »

O Prrsidente da Republica dos E~fados Unidos do Brazil,
nsnndo da attl'ibuição contida n" art. 1• do decreto legislativo
n. 3. 190, f! e 22 do correntr-, resolvP abrir ao Ministerio da
F'mwnda o credito m;;pecial de !) :500$, para "ccorrer ao pagamPnlo do premio n qu~ toem direito A. C. Pereira & Comp.,
prln eonstrucção do rrbncaflor nacional «Nnptuno,.
Rio de- Janoiro. 30 de novembro de i!J16, 95" da IndcpPndPnc·.in P 2R" da Rnpublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DF.CRETO N. 1.2.285

-DE

30

DE N,OVEMBRO DE

_1.91.6

Cassa os decretos ns. 10.499, de 23 de outubro de 1913, e 10.769, de
18 de fevereiro de 1914, referentes ao fuuccionamento da sociedade de
peculios por mutualidade « A Fraternal », com séde na capital do Es·
tndo de :Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
achar-se em liquidação a sociedade de peculio~
por nmfnalifladn A FrntPrnal, com ~édn em Bello Horizonte,
.E~I.ndo (]t: 11\TinaR GrraPs, ·1·nuforme tlnl!sl.a do processo a q•Je
so rerf1J'11 o officio da Inspcct.nria df' Seguros ao 1\finisterio
da FawiHla, sob 11. (i39, do 13 do eorrenle mez, rPsnlve cassar
os decretos n. 10.199, de 23 de outubro de 1913, que aur.oH~idernndo
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torizo'J a mesma soeiednde a funccioNar Na Repblica, r o de
I0.7G9, l!n 18 de fevereiro de HlH, que approvon as nl~
k1·aeõps !'P i In,.; nos ~(ms Pstatutos.
lli 0 clP .l:tNPirn, 30 de novPmbro de 1!!16, 95• da hHlcpeR~
tlt•ncin e :.?8" ria lli'{Hlblicu.
11.

WEN'CESLAU BRA:>:

p.

GOMF.S

João Pandfiá Calogeras .;

DECRETO N. 12.28ô-

DE ::lO DE NOVEM'BRO DF: 1916

CnRRa os decretos ns. 10.214, <le 8 <le maio, e 10. 548, <le 12 <l.e· novembro
<le 1913, referentes no funccionamento' da socicdn<lc «Dote Para11annso »,
com séde mn Cnrityba, Estn,do do Paraná

O Pref'id••n[.r da Jl('publica dos Estados Unidos do Brazil,
(•onsidPrando aehar-se dissolvida a sociedade «DOLP ParamlPnsc», cnm st'·dP ua eapi tal do Estado do Paraná, conforme
('Oll~l.a do pnH~t·!'·fHl a que se refere o offieio da Inspcctoria de
~cg-UI'OSJ n. Gí 1, df' 1 :J do eorrente nwz, resolve cassar os de('J'c[('),; n. 10.2ll1, dP 8 de maio do HJI:l, que autorizou a mesma
sociedade a fllnecionat· na Republica, e 10.5'18, de 12 de- noYPmhro dP 1918. que approv<:'itl, eom altorações, os srn.~ novós
Psl.atutos P IWI'mittiu que pas'>mssc a operar sob a fôrma.
mntua.
nio de .Janeiro, 30 de novembro de 1 !H 6, 95" fia Jndepenrkncia c 28" da Re·publica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 12. 2R7 -

DE i! O nE NOVEMBno m~

191 r.

Cassa o derreto n. 10,380, <le 18 de junho de 1913, que autorizon a ao·
ciedudn <le seguros de vida « Mutna <le Itaiínn » com sédn em Ttaúnu.
""rinns Gero('~, a fnnrcion:n· na Repnblica

O l'rPsldPnl·f' (hl H<'JJUhlit:a dos E~lados Unidos do Brar.il,
,·nn;cidrrandn havf'J' a "ot·iedadP d0 seguro,; d0 vida «Mutua.
dt• Jf:nína». ennt s••'•<Jp Plll llaúna, 1\linaR <lPt'ars, suspenso suas
opi•t·:u:ií<'F<, !'(')11 1'111'1111' ('llllsln do JH'(I('PSso PTH'aminhadn ao l\l ini;;Lt>I'io da F:FPnda 1'0111 n t•l'fieio n. !i31, de 8 do cmTPnl0,
da IIL~pPdoJ·ia d" St'f!lll'O~, rrsolvP ('Us":n· o decreto n. 1o. 280,
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de 18 de junho de 1!H3, que autorizou n reff'rida sociedade

n.

funncionar na Repuhlica n approvou, com alterações, seus
PS'ta Ln tos.
Hio dn .Janeiro, 30 de IlOVI~mbro df' 1 fi Hi, fl5" da IndePI'lldPneia n 28" da Republir-a.
WENCERT,AU BRAZ

P.

GOMES,

./Oiín Panrlirí Calogerns,

nEnRE1.'0 N. 12.288 -

llE

30 DE NoV•mMBRO m: 191G

Allre, no 1\Iinisterio da Fazenda, o cr!'dito csperi:tl d<' 5:061$818, para
decorrer ao pagamento de.vi<lo " D. 1\faria 1\ ugusta Naylor em virtude
de sentcn~a judiciaria

O Presidente da Hepublica do;: Estados UnidOs do Rrazil
m:mdo da attrihuiçãn oontida no nrt. I" do deercto ·legislativo n. 3 .1.8!1, de ~!:2- do ~~orrcntc. reS11·Ivn abrir ao Ministcrio da Fazenda o e.rcdito c;:;peeinl d1~ 5 :Oiil$818. lfh'H'a oer~or

rr''!' no pagamnnto dnvido n n.
Yit·ludP dP scntent,:a judiciaria.

~lnl'ia

Rio de .Jandro, 30 de 'llOVPmh,·o
c :?R" da Hcpublien.

d1~

.\.ugustn Nnyfo()r em
HJl6. \l5" da Jnde-

P~'IHienein

'VJil'\l'f!ERf,.\U

RR.\Z

P.

GOMER.

Jtliío Pmuliá CalnaPras.

DECRETO N. 12,28!) Concede

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1916

nutorizn~ão

á « Itnlia-.>\merica », soeiml:ule anonyma !lo emprezns
maritimrts, para funcciotlftr na Repul)lica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
attenflendo no que requereeu a «Italia-Anrerica'>, socied-ade
nnonyma de emprezas marítimas, conr séde em Genova,
Italia, e devidamente N'presentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á «<talia-America~. sociedade anonyma de emprezas marítimas, para funccionar na Hepublica com os estatutos qu~ apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
ministro' de Rstado dos Negocios da Agricultura, Industria e
Commc-rcio, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela l-egislação em vigor.
JUo de Janeiro, 30 de novembro de 1!Hü, 95" da Independencia e 28• da Republica.
\VENCESLAU llR.\Z

P.

GOMES.

José nn(inn lJPSr'l'l'n Grwalcant:t.

22t
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Clausulas que acompanham o decreto n. 12.289; desta data
I
A «Italia-Ameriea», sociedade anonyma de emprezas maritüuas, é obrigada a ter um representante geral no Bt•azil
eorn plenos c illlmiLadns p.oderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado o
1·eceber citação inicial pela companhia.

li
Todos os aclos que pralicar no nrazll ficarão sujoitos
unicamente :ís rcspcdivas leis e regulamentos c :í .imisdicç:ão de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
que. em tempo algum, pOssa a r-eferida companhia reclamar
qualquer cxcepç:ão fundada em seus estatutos cujas di3posiç:ões não poderão senir de base para qualquer reclamação
concernente ú execução das obras ou serviços a que c!les so
referem.
I li

Fica dcpt'Ilclentc 'de autorização do Gowrno ~p.lalquer
nlternção que a comp:mhia tenha de fazer H!l~ rcsp~ctivos estatutos. Ser-lhc-ha cassada a antoriza~ão para fu.uceiouar
ua HepulJlicn si iu fringir esta clausula.

IV
Fiea entendido que a autorização (o dnda sem pr!~.iu ir.o d<1
principio dn :1char-se a companhia suJeita ás disposicões de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infrac()ão de qualquer das clausulns para a qual não

esteja comminada pPna especial será _punida com a mul_l;a
de um conto de r1'is (1 :000$) a cinco contos de reiS
'(5 :000$) c no cnso de reincidencia com a cassncão da autorizar,ão cnnPl'dirla JWlo decreto em virtude do qual baixam

a:,; presentes clausula R.
llio de Jnneiro,. 30 de novembro de 191 G. llcserra Cavalcantt.

José

/lu fino
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DECRETO N. 12.290 -

DE

30

DL> N,OVE:M:Bno DE

Crêu mais uma hl'iga.du de infanf;arin. do guardar..; nacionaus na
capital do Estado de ll<lina• Gcracs

1916
comt~.rea

da

Artigo mtieo. Fica crcada na Guarua Nacional da comarca rla 1~apital do Estado de Minas Geraos mais ·~Ima brigada de inl'a~tl,aria, e.om a designação de 330",
qual se constituirá de trcs hatalhões tlo serviço activo, sob BS. 988, 989
o 9!JO, c de um tio da reserva, sob N. 330, •tue se organizarão
eom Oti guardas qualificados nos distridos da referida con:.arca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Jauciro, 30 de ~wv<•mbro dn l!JI6, !)5" da lndepeBdmwia. P :.'8'' da llep·.lhliea.

a

WEN~UESI.AU BtlAZ

P.

UOMES··

Carlos íJlaxirnitiano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12.201 --

DE

30

DE

Novmmno

DE

1916

Crêa uma brigada de infantaria de guardas Jlaciouaes na comarca de Santa
Barbàra, Estado de Minas Geraes

O Presidelltc da Rnpubliea tlus Esl.ados Unidos do Bra1.il,
para. execução do dC'!'l'do N. ,J.3J, uc H de dezembro de 1896,
doereta:
Artigo m~ieo. Fien et'l'alia na Guarda Nacional da comarca de Santa Barbara, no Estauo lie Mi:MJJS Geraes, uma
brigada de infaNtaria, com a designação de 329", a qual se constituirá de 'lr0S batalhões do servic,;o aetivo, sob ns. 985, 986
c 987, c de um do da reserva, sob n. 32!), que se organizarão
eom os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de Idovcmbro de 1916, !)5" da Indep_eadeacia e 28" da Rep'.lb'Jica.
W.EJN<CESLAU BRAZ

P.

GOMES·:

Carlos Maxirnitiano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 1:2. 2!J:2 -

DE

30

DE NuVE~IBno DE

HJlü

Abre, uo ~1inisterio Ua ~Justiça c Negocias Interiores d credito especial do
357 :717$79G, pat·a o fim de occorrer ao }Jagamento de despczas feitas
pula administração <l" ~'acuidade de Medicina da Bahia nos exercicios
de 1913 c 1914, com reparos do edificio, installação de apparclhos e
acquisiçftti de material pa1·a ensino

O PresideuLr~ da HepulJliea dos
u~a ndo da :mf•orizaeão r~oueedida

Estados Unidos do Brazil,
:p·elll decreto legislativo
n. :L200, dt•sta data. ret1olve ab'rir ao Ministeóo da Justiça c
Negucios lnteriore13 o credito especial de 357:717$796, para
o fim de t•cerJL'J'ei· ao ,pagamento de despezas feitas pela
administrar;ão da Faculdade de Medicina da Bahia. nos
exereicios de 1 !H 3 c HH4, cvm reparos do cdificio. installaçãn tfc apparelhos e aequisição de material para ensino, fa'-l'llllu revértPr para o Thesouro Nacional as sobra:s prove!lirmLPs das t:lxas c t~molumentos esoolares da mesma faculdade até saldar o adeantamento reatJizado.
Hi.o de .TmHd~•o, 30 de novembro de fi!H6, !Jrío da lndcllC'lldencia e 28° da Republica..
\VENCESLAU BRAIZ

p.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereim dos Santos,

DECRETO N. 12.293-DE 30 DE NOVEMBiliO DE 191ü
]l(,

uovo

rcgul~menlo

ft Inspectoria Federol de Viação Maritima c l•'!nvial

O l'rPsidt~niP da ftL•puhlina dos Estados Unidos do Hrasn,
11~antlo das attrihuit;õt•s quo lhe confere o art. 137 da lei (*)'
11. 3.089, de 8 de janeiro de 1916. que revigora ti n. XVIH

do art. !OI da lei n. 2. 921, de 5 de janeiru de 1915, decreta:
Artigo unir o. Fica approvado o regulamento que com
Pste haixa, a~sigmulo pelo ministro de Estado da Viação e
Ohras PublicaR, para a Jnspectoria Federal de Viação Marítima c Fluvial.
llio de .Toanciro, :JO de novembro de 1916, 95° da Indepen~
dencia e 28° da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Augusto Ta?Jd.res de Lyra.
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Rc[Julamcnto da Inspcctoria Federal de Viação Maritimà e
Fluvial, approvado pelo decreto 11. 12.293, de 30 de novembro de 1916
CAPITULO I
D.\ !Nf:lPEl:TOI\L\ FEDE!l.\L DE VIAÇ.\0 l\'1.\HITL\IA E FLUVIAL

Ad. 1." A' Inspcctoria Federal de Viação l\laritima o
J<'luvial .1·ompete:
~ 1." O estudo para a conerssão de quaesquer favores oH
suhvPll!:fío ús emtH'I'sas ou ~:omvauhias, nacionaes ou estrangeil·as, de naver;a(;ão marítima ou fluvial.
~ :! • " O scrvic;o de fiscalização de quaesqucr comvauhias
dn naYPga~ão marit.ima ou fluvial, nacionaes ou ,•sll·augeira,.,
subveueionadas ou l'avOJ'I~eidas pi.'lo Gon~r·no da fii'IJUblica dos
E~tadoti Unido,; do B1·asil, lwm 1\0lllo de quaesqw~t· Yapores
que go,;: . :m das vaulagens e regalias de paquetes.
Art. 2. • A Inspectoria Federal de Viação Marítima .·
1<'!uYial. diJ•rcfanwntr subordinmla ao ministro e secretario d:~
E.~tndo da Viação r Ohras Publicas, a qw~m se dirigirá o inspPrtor <l·ccn·a rlu qu:1nto for conc11rnentc a esse ramo de
St>t·vir:o publico, obPdeerr·ú <~o mesmo rcgimen de trabalho e
pr·o,·cs~o de <~xpcuir·nl.e das diversas secções do mesmo ministcrit:;.
Ar·t. il." No 1·r:.!imru de fis,•aliz<~çfío, rsta. rcparti(:iio lem
a ~I'U C<ll'!-:0 H~rifÍC:ll':
~ 1." ~i o~ ,.aJHll'<'s das companhias ou emprr,.,as ~ulJ
\'f'Hrionadas ou fayorPcidas f' os navios que gosam de Yauta ..
~~·rts c r·pgali'tls de paquetes preenchem as rondi<.:ões precisas
para o srrvi\:o dn navcga(:.ão a que se destinam; si •são cumpridas as condições approvada~ por portaria de 2 de outubro
do 1 !JI2., }Iara o fim de !'!r~ rem esses 1ravios incorporados ús
Jrota:; das rÜPfnnas l'lll[H'esa~ ,, t:ornpanhias, ou para o goso
tlr rpgalias e v:mtagrns dr paqur,l f'R; r: si são cumpridas fielmcnl<: ':15 disposi~Õf'f\ rlo rf'guhmwnlo da l\Iarinhn l\If'rcrmtr e
Nn•\'f'gal:fío df' Cahrdagf'lll, na pa 1'1 t' l'f'ftH'f'!ll (' aos !'npitulo~
XIX e XX.
~ 2." Si og vapores di!'lpõem de acronimoda~ões eonvcnirntPs para o ll'rtnsportp de passngriros, cargas f! animars.
~ :l. • Si a bordo dos vaporf's ha os sohrcsalentrs, material
~ oh,jcelns necl"ssnrios para o scr·vi~.:n d<' passageiros c da tri~
pola1.:iío.
~ 1." Si os vap01'PS levam a bordo

a~uada, victualha c
h·,•l, de aceúrdo com o tempo de ·viàgem de um a ouii'O porln do f"Reala.
~ 5. • Si t•s vapores 1Prm sido Yi>storiados prlns nutoridadf'~ t·omp<'l<'ntf's. no sentido dP offrrrc<'l'Cill as rom!i(;Ões de
sr~gtll'allr:a )ll'<'ei~a. si Ps!iío app:ti'Pilwdos d1~ lf'leg-raphht sem
f1o •' dn~ 1nais ap<·l'l'<•ir:nado~ app:tr<'lltll~ paJ·a o~ l'aso~ .. ún
ÍIH'Pil<lio. varndonros P m:1 i·~ nrridPn!rs dl' mnr. f' si LPrm sido
l't'a Iizatlas ~~xver Íl'ndns t·om .r·Rs<~s np<parclhos, em viagem.
~ G." Si ns Yrtporc·s são eonsr1·vados nas condi<.:ões de
asseio, ]JreSLTiptas pela hygienr, em todos os seus comparti

.,·ontbu~t
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7." ~i siio obs,•n·<~dn~ as talwllns uc vrrços ue pas'ladr fr·ntr•ê de c·m·gas. eneommPndas, atllmaes c \alot'I'S
approvndas pelo· Governo, bem como as de generos e artrgos
vendidos a bordo, approvadas pela Insprctoria ]i'cdcral de
Viação Marítima e Fluvial.
~ 8. • Si os ,·a pores de passageiros, obrigados a certo
prazó de estadia nos portos, cumprem o horario fixado.
O. • Si os vapores de p_assageiros sahe~ e entram nos
pol'los nos dias marcados e st concluem as viagens rcuondas
nos prazos estipuloados.
~ 1O. Si as malas do Correio e os dinheiros publícos são
convenientemente guardados, recebidos c entregues com a nocessaria pontualidade.
§ 11. Si é sat.isfatorio o tratamento dado aos passageiro:>
e ao pessoal de bordo.
§ 12. Si o numero de passageiros e a quantidade do
ea!'ga embarcados estão de accôrdo com as accomm0itiaçúci5
daquelles e o bom acondicionamento desta.
§ 13. Si durante as viagem; se deram a bordo occurr-encias dignas de I'eparo.
§ 14. Si os conlractos estão <>ondo observados, propondO
as modificações que a experiencia aconselhar e tomando medidas immediatas para u seu fit-1 cumprimento-, nos casos previstos peloR contrnctos, impondo as competentes multas
quando VC1'ificn 1• in fraeção dos me-smos, c rcp.resentando ao
Governo :sobre tmlo .quanto interessar ao bom desempenho da
fiscalização .
. § Hí. i:' i 8 ão procedentes as reelamações que lho I orem
apres·entadail, em rela(:iio aos serviços das companhias ou empresas subveneionada•s ou favor'ecidas pelo Governo dando as
necessarias providencias.
'
§ 16. Si os vapores teem um livro destinado exclusivamente a receber as reclamações dos passageiros.
§ 17. Si os pedidos do isenção de direitos .aduaneiros ou
outros quaesquer favores ou reducç·Õ•es, das companlüas ou
empresas naeionaes on estrangeiras ·que a ellcs ten'ham direito em virtude de lei 4~Rpecial uu contraeto, estão de aceôrdo com o decreto n. 8. 592, de 8 de março de HJ H
ou
quaesquer oulra;s disposições lega-cs.
'
At·t. 4." Competr tambem á Inspeetoria Feueral c! e
Yiac:ão Marit.i111a L' Fluvial Yerifiear si at> companhias ostrangl'il·a~ ut> navc:gação, SUJbveneionadas ou favot·ecidas,
cumpt·em os !'PUS coutracfos ou onus e obriga.;ões que eontrahiram com o Governo Federal.
~

grns
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AI't. 5." O pe;;:snal da Inspectoria Federal
1\farilitr.a e Fluvial compõe-se de:
J inspPCtOI';
I offieial;
1 e:;eriptural'io;
1 servente.
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~

1 . " Para auxil!<u· o >'ül'viço de fiscalização·, serão uu(•m eomm1:-sao:
."
a) dous fiscae.s de districto ilinerautes, as·sim
distribuídos:
1" disLrieto: 'l'erritorio do Acre, Amazonas, Parti, Goyaz·;
Maranhão, Piauhy, Cearú, Hio Grande do Norte, Parahylla o
Pernambuco, c.orn 8 éde em Belém;
2" àistricto: Sergipe, Alagoas, Bahia, Espirito Santo,
S. Paulo, .Paraná, Santa Cathat·ina, ltio Grande do Sul e
1\latto Grosso, com sé de em: Porto Alegre;
b) quinze fiscaes ajudantes com re:sidencia na séuc das
divPL':,;as companhias ou rmpresas que teem contracto com o
tl\llnisterio da Viação e Obras Publicas, ou em localidades que,
por .exigencia do serviço de fiscalização, forem .cteterm:inaua::>
p-elo mesmo rninistcrio, sob proposta do inspector.
~ ~." Sob proposl.a du in~pedor, o l\linistro da Viação e
Ohl'as l'uhl ic:t~ P'"lerú :tlL•~rar a st'de de cada um desses
dist.ridos.
Art. G. o No caso de. em eonsequencia do novos eontraclos, augrrreutat·em as necL•ssidades do serviço de fiscalização, o minish·G da Viação P Ob1·as Publicas poderá augmcnlar tambE'm o numero de fiscaes, com:tanto que .a desl"~sa. t' suJt:mtP tú'ss,, :tug:Jit'IJio 11iío P'WPda á quota da fisealiza~~ão a pagar por essa ou por essas companhias ou empresas.
Art. 7." Sftü a LtrilmiçÕe3 do inspcclor:
m•!auo~:

§ I." Dirigir n supeeintcndcr todos os trabalhos qure compelem ú ;Insp·eetoria Federal de Viação Marítima e Fluvial.,
§ ~." Propor au ministro da Viação c Obras Publicas as
111edida~ quo exigir o servi~o a seu cargo.
3." Trazer o ministro da Viação e Obras Publicas informado das occurrcnciars do servit;o a cargo da Insp·ectoria.
§ 4. • Manter a ordem e a disciplina dos empregados o
1isealir.ar o seu trabalhO, assiduidade c procedimento.
§ 5. • Dar posse aos empregados da Inspectoria.
§ G. o Farer as nomeações que forem da sua competcnc ia
(\ dar 11arecel' sOb11e as que forem da compctencia do minislro,
de eonfo.rmidadc com o prescripto neste regulamento.
§ 7. o Admoestar, multar, suspender até 30 dias e dcmittir os -empregados cuja nomeação lhe competir, c, bem
assim, admoestar, multar e suspender até 15 dias os ,quo
forem de nomeação dO l!l'inistro, levando immediat~mcnte uo
eon'hecimento deste o motivo que determinou o acto.
li 8." Abrir o dar direcção ú corresp.ondeneia Official,
assiguar o expediente. rubricar os livros da Inspectoria {)
vism· t)S pedido.~ de fornecimentof;.
§ \J. o Expedir instrucções para a JJoa marcha do serviço
e :sua regularidade.
~ i o. Antnrizat· a cOlll[JL'a !lns ob.iectos necessarios {t InS!WeÍ.nt ü'. Hlf'f!ianlc l)Ctl:id"o', f!llt' serú feit 0 e assignad'o pelo
ol'ficial.
~ ~I. Passar. rkpOis rk !~llidndosa verificação dos pedidos
rle artigos para eonsum'o' dos passageiros e dos vapores, o certificado para concessão de isenção ou abatimento de direitos
aduancir'o's, de accôrdo com as disposições legaes em vJgor •1
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~ 12. MiuuLar os contl'actos que {). Governo tenha de oeJcl:r:ir sobre servieos do navegação, 'o'rganizar ed!itaes de concut'l'encia c nHnJchtt' vublical-os, depois de approvados pelo
miu i .. tre.
~ J :J. Pureurrr'l' sempre t!UC Jor precis'o' as J,inhas de llltvega.~.-:: .. , -iuSJH'c0ionando o:; distr,ctos de fiscaliza~ção íe a:s
agencias tla:;; eoHtJHUIIJ ia's ou empresas fiscalizadas.
§ 11. Mull.m· as •eompanhias ou empresas fiscalizadas,
no~ casos ~~~t.ipulatlos nos respectivos contractos, dando logo
parte do ndo :w 1ninisl.ro da Viação c Obras Publicas.
§ é!). lnfot'lll<lt' ~·obre a parte technica do serv:ii;o de uavegac,;ão, be111 t~llmo ~obre todas as questões suscitadas entre
o Governo <' a~ em prt~sas ou companhias de navegação dependentes do !\Jiuislerio da Viação e Obras PUblkas.
§ l(i. c\jJr<:!·Wllhl' ÍO·dos OS annos, até 31 de mar~,; o, Uin
rola!.orw cit·eum,;lanciadü dos serviços a seu cargo o 'o' ur!,'am•·ulo da tk;;twsa pal'a u uxureieio finaneeü· 0 seguinte.
§ 1 i. Exantiii<IL' minueios;Hncnto as ta11ifas apresentadas
pela•,; com panlt ias ott t•mpresas de navoga<;ão e propôr as alterac,;õcs qut~ st~ fot·uan•m neeessarias, em favor do' desenvolvirH·Jtlo agl'icoltl. industrial e commcroial do paiz, para serem
q!prov~ldas Jwlu r11inistro da Via(;ão c Obras Publicas..
§ t8. Aprest•Jil Jt' ll·o· princ:ipio de cada exercício a base
da disf ril111 i•.:ão dP :~l'edif.o para pagamento do pessoal e material, de nceürdo t'lllll 'u regulamento e dentro d'as verbas
votadas para as dcspe~as da repartição, afim de ser approvada pt·lo lllinJstru da Via(:ão e Obras Publicas.
~ 19. "\ ufot·izal' os hornrios de dias e horas d:c partida.,
tlen·ora !111.~ por f os, ·iur::u.:ã'u' do Yiagens dos vapoves das com.,.
panhias ou t:lllJH'P~as de navegação, de accôrdo com os seus
contracLos P, hem nssim, quaosquer tabellas apresentadas pelas companhias 11U l'mpresas e que não se .refiram a tarifas
de '(rete~ ou du pnssagens, submettendo 'o acto á approvação
do mini~fro.
Cabe á:s companhias ou empresas recurso ao ministro
uc ·caso em que ::::c cons)idorarem lesadas.
~ ::o. .Providl'noiar nu's casos imprevistos e urgentes sobre
assumpl n~ t•otJePrneJttes ú sua funcção, levando immediatam.::cte no eon!t~cimento d'u ministro da Viação c O'brw
Publicas as Jlle(tidas tomadas.
A rl. 8. o Ao official compete:
~ ::.o Ter a seu cargo tod'u' o expediente, escripturacã~ e
arc!Jivo da Jnspectoria.
§ 2. o Auxili:.tr o inspector na execuçãru' dos trabalhos
quo Íhe c'u'uberem.
§ :l. o Organizar a estatística do movimento d'Os vapores:
J•eln Inspccforia fiscalizados.
Ar!. U. o Ao rscr'ipturario c'o'mpete:
§ i. o Auxiliar o üfficial no exercício das suas funcçõ!cs
c eumtn·ir as tldcrminações que lhe forem dadas.
~ 2. o Desempenh:H· os serv:icos que lhe fo'rem commettitlos pch, iuspodor.
Art. •JO. Ao servente .cabe:
~ :! o Abrir c fechar a repartição nas horas designadas.
§ 2 .." Cuidar da segurança, conservacãó' o a+'JSeio da
mesma.

os

228
§ '3." Entregar a correspondencia oHiC:iaJ e dcsempenlmr-&e uo .o;crviçu que lhe :for mandado.
Art. 11. Aos fi,eaes dP d'istrielo ilincran(t•s é eouHncL-

lido:
§ 1." Percorrer quanuo lhes for determinado velo insrelinhas mnilimns de navPgn\jão ri'enh·o dos Hmill's
LliRtricto, ·~>rn navios l~il'l'et·t•nles das comf)anhi:tK ou
PlllfH'rsaK que temn contractos com o Ministerio da Viação c
Obra,.; .Puhlica,;;. soiJL'etud01. na,.; da,.; ::;ubvcncionallas 11 lJcm
assim a,; linhas fluviaPs, verificando si o serviço, tanlu nas
linhas marítimas, como nas Jluviaes, <; feito de accôt·du com
o eontra!'Lo, :;ü são cumpridas as disposições do art. 3" deste
l'Pgulanll'nto, ü as~ignado o livro de reclamações oxistcntL· a
bordo.
§ :::." ~o desempenho das commissões que lhes Wm·Pm
or{knu<las, ub~et'\ar as instrucções que reeeberem uu iu::Jpedu·r
§ êl." lnspece iOnar o seniço <t !'arg·o dos fisl'aes ajudantes, l:Om us iltW.I'S poderão se ·c'o't'!'esponder direetartll'llLc lHil'a
a 1 egu!al'izarão LieS3•~ serviço e fiel cumprimento do regulamrnto, !'a padc quP lhes c'u'ncf'l'lll', lPvando tudo ao eonher·.iJ:il nt.u lh> inspecfor nos SPUS rl'lalorios mensaes n por tele~·~ ,'ll!lll:t, nos t~<t:,;'p:, em f!lll' a sua grnv:idadc assim u exija.
$i í." Jlrop(>J' an inspr•el.or as multas de que ~e tornem
]ms . ·;ÍYPis as l'lll!Jl'l'sas nn 1:ompanhias LJUe fiscalizarem·.
~ fJ." ncmettl'r, m,•nsalmPHt.<', nm rl'latorio do
serviço
a st•U 1~m·go. f' occ\ll'l'l'll<' ias f!IIP se derem nos seus distl'ictos.
~ G." lluht·icaJ· ns livrns d" reclamações
('xistentes a
h1wdo .do ..; 1 :t}lOI'I'S 11,. passa~t'ÍI'IlS lf11'' gos;un ·dP l'l'ga!i[ls d1~
JlftlJtWlr's I' IH~!'(('tH:nm a I'Ompanh ias on Pmprrzas que Le-·
uham l-H;df' dl'!Ilt·o do seu districto.
Art. 12. ;\Os l'isr·aps ajndau fps rompeU• :
~ I." l•'isealizar PspccialmenLc a empresa ou eompanhia
que IIH'R for designada, tendo em conta principalmente o
llisvo.qf.o no nl't. :l" e srus l•ar·agl'aphos deste regulamento,
eurnprindo-lh"s tambem, pol' designação do inspedor ter a
"''u l'tugo a l'isl·al izaçãn du outras empresas ou cm~panhias
qtw ( ivt'l'l'.lll ou não ::;(~de na loc.alidadc. dt•· sua I·estdeneia.
~ 2." IlemcUer mensalmentE> um mappa dos serviços
c
uccurl'l'Ileias r1assadas no nwz anterior c relativas ús empre-·
:oa,; ott l'ompanltias junto ás quaes estiverrm serYindo, e holetin.'5 de visita aos va]JOres, tanto na sabida como na entrada
do )JOl'lo d.a sua Sl;cle, podendo fazer communieaçõ<'s tl'!cgl!·aJlhH'as no lll8pl·clor. nos t·asos em qne a sua gravidade assim
u t•xi.in.
~ ~l." Envim ao insped.Ot· t•sl.al istieas uo movimento do:o
JHllJUI'l''S. uo:o passagriJ·os, das cargas. das eneoml!wndas u
dos Yalut·t•s, de at·e,·>l'do ('IJ!ll os modelos officialmenln aüo]Jlados e dentro d'.>" p1·a7.os man:ados pl,lu mestun insped01· .
.~ í." 1'1·npr~r <111 inspt'l'loi' a.~ mull.as UI' qu,• SI! tonwm
pa;;~l\ ,.,,, a.~ ''Itlpi't'~a,..; 1111 l'llltlp;>ultia,..; IJUI' J'i::walizari'I!l, l'lllll
u,.; lll'>LÍ\P,.; du ~1'.11 !H'01"3düL'.
fí." In ~·ot·nlal' os pedidos d" isr'JH.:ãu dL• dit·uiLos !'nitos
pl'las L'I'>'Jl.Pl'.( 1
r·nq_>n•sas ou l'Olll·(lanhias, dn aceônlo com
as dctet'JllliHH:o,~s dn tnspcelor, vara <;et·em passados por este
os respectivos certificados.
•~lor, a,.,
do Sl'tt
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Essa inf,Jrmação 8 el'á enviada ao in!'lpector conjuntamente com a tf'rr'Pit·a 'ia da relação do mat1-1rial f' artigos
pcdii!Os. p'13sando o;; fiseans a.judanlf's os ecrtifieados que
forem de sua. competcncia, de accôrdo com as instrueções
organizadas pelo inspector.
~ G." 'Passar o attestado das via~ens feitas, pa_!'a. o fim de
l'PIWlJrrem as emprPsas 011 companhias a subvençao, devendo
Pnviat· ao inspcctnr uma c1ípia desse attestado.
~ 7." PrPslnr ao. in!'lpccto~· c no~ fiscaes 'lle dislrieto
a
flUO pcrt em~f'I'Plll a~ tnformaeues C] IH', solwe a!'l mnpresas ou
eomprmhias CJII'' fis!':llizarem, lhPs !'!Pjam pl'lus lllf':R!Uils rPflUisitndas.
~ 8." Visila1· todos os vapores das empresas ou r.ompanhias quP. lendo S<;de. em localidades divrrsas, fizer1•m f'Sralas pPio lJOt'Lo da s!\de de sua fiscalização, enviando ao inRpf'rtot· um iboletim quinzenal dessas visitas.
~ !) • " Auxiliat· os fiscacs itinerantes em tudo quanto lhes
está rommettido pot· ·rstP regulamento, substituindo-os nos
snus impedimPntos legues ou ausencias em serviços fúora da
~~;dl', de areôrdo eom o m·i. Hi destp regulamento.
~ 10. Yinjar. uma vez em cada trimestre ou quando lhe.'l
for drterminado pl'lo inspector, nos navios das emprPsas ou
companhias qnP fisenlizarcm, assignando o livro de I'PelallUH.~ií"s f'Xi~l••nlf' a !Jonlo~. apt'PRentandlo de cada viagem,, 1'0111
hrevidadf', um minucioso relatorio das occurrencias quo se
dPrem a bordo. tendo em vista o cumprimento do disposto no
mt. :3" de" te regulamento.
~ 11. No drsempcnho .das commissões qur lhrs forem
ordenadas, obsPtTnt' as instl'ucçõcs que rf'rebf'rcm do inRpcctor.
Art. 13. O fi::;cnl ajudantr destinado r.specinlmrnlr :ís
linhAs fluviat•s de i\lalto Gro:;so rlcvr'I'á rc~ieli!" nn ridadl' .c]n
l\r on LPvidéo.

CAPITULO III
NOl\IE.\ÇÕER,

DEMIRSÜES,

VENCIJ\IENTOS,

APOSENTADORIAS

E

DESCONTOS,

LIGFNÇAR,

J\IONT.EPIO

Art. H. O pessoal da repartição terá os vrnrimrntos
ronsl.antPs da tabPila anncxa a este regulnmcnto.
A1·L Hi. SPI'iío :;ubstituidos nas suas fnltas ou impcdinF·nlns: o in~pel'lOI' prlo funccionario elo ministrrio
effcdivo ou addido. que for designado pelo ministro ()
falta
dPsta designar;fío JWIO offieial; os fiscaes ele districto pelos
fisr~af'.~ ajudantes: o,; demais f:mccionarios serão substiluidos
}10!' df'sigTHI!!_ão rio inspector, conforrr.e as analog.ias oh~erva
das Plll Sf'l'Vl!)OS enngt•nerPs do i\linh;terio da Viação c OIJJ'as
Puhlieas.
Pn1·ng1·ap!Jn unkn. Toáo l'unBr~'in:nario qun substlluir
OH{J'O, nos seus imi?Pdinwntos lf'gaes, pereoberú a diffo1·ença
r•nl.t"f' os "''11':_ v•·.ne1mentos ~ os do substituído e na hypotlhPSP rh~sli; nao perde~' venermPnto algum, por ser o imrwrlin_wntr~ m~trvado 11o~· vwgmn rle inspl'eção ou ouh'o SPJ'viço de
fiseaiJz:~ean, P><sn dtffPJ'Pn\:a llw sPJ'.:Í paga pf'la verlYa "~:vPRtuae;;: n da l'l'jHtJ'Iir_:ãu.
~

na
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Art. ((i. A possP do r.argo, o dnsconl n por faltas, as clcli<~I'JH}:tS, as apuscntadol'ias, o montepio c outras
disposições não previstas Reste regulameNto obedecerão ás
co11.diçõcs fixadas para os f·.mccionarios da Sflcretaria de Estado da Viat:.ão e Obras Publicas, no que lhes possa ser applicavel.
Art. 17. Os vencimeNtos do fiscal ajudante com residen<da mn Montevidé 0 ::;erão ~pagos em ouro, no Consulado Brasilniro naquella cidade.
Art.. 18. O inspector é de livre escolha do Goverlilo e será
nomPndo por decreto, em commissão; o official, o escripturario
o os fiscaes, por portaria do ministm, O'Jvido o inspccl.or; os
demais funccionarios serão JJOmeados por este.
mi.~siiPs, ns

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES ~'HANSITORIA!':

Art. f!J. E' <mppresso pelo presente regulamento o Jogar
dP SIJ h-inspf'e!OJ', Lic.ando addido o fulil'Ccionnrio q:w exm·nia
nsse c\:lrg·o, de anroôrrlo com o disposto no art. 1:1fi da !oi
n. :l.OR!I, OP S de ,janeiro de Hl16.
A'rt. 20. O Jogar do fiscnl n.i'.1dnntc em Montevidéo será
suppr<>sso Jogo que vngar por qualcraer motivo, passando as
rPSJlf'('.LiYns fnnc<;ftf's a srr rwrdclns pe\o fiscal rlo 2" rlistrinln.
CA'PITULO V
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 21. O i1<1sper.for () os fiscnes, em objecto de serviço,
gosnrão do fJ'nnqnia telcgraplüca, e, quando em viagem dP.
iW'lJH'roção, lerão rlirmto a passagf'n:. nas PSti:'adas de ferro, t\
hP.m nssim, ú cliaria de wte trata a nota const:uólte da t.nbella
flp Yf'ncimentos nnRexa a este regulameHt.o, correndo tlS d<'RJlPsas pf'la l'PSJWctiva vP.rba da inspectoria.
Art. 22. A nenhum funcrionnrio é permiLtido afastnr-se
da fH\de da fiscalização sinão com licença, devendo dar conhccimPn tn no i nspedm', qnancln 1i\· c r do nfnstar-so em sei'·
viço.
•
Art. 23. Do tnrla insppr·ção rPalizada será apresentado ao
ministro da Viação P Obrns Pnblieas um relnLorio min~1cioso,
NO qual, alrím
dn noticia do que honver sido ohservad 0 in
.~itu, serão
inrlieacla::; as provideiDcins .inlgndns nenessarins
para lll!llhorar o srrviçn nxaminndo.
Si, porén:•, cl~u·anl I' a inspc'l'.çiío, parecer conveniente a.
adopção inunerliata fl,~ qnnlqnPr mrdida, deverá a mesma ser
proposta ao minisiJ·o ela Viação n Ohras Publirns, por officio
nn l.f'!l'grartlllla dirig·idn :1n in;;;pi'i'l.n!', quanclo a insperç.ão fM'
r••aliz:,cl:t por· oul r·n ftllll'c·.ionario da THspedoria.
Art. 2 't. Os dircetot'('ê'\ r, rPpt·psrmtnntr;;; das r,ompanh ins
P Pll1fH'rsaR rln navegn(:ão nos Estados, bem como os
cornmarlantes dos vapores, dPYPrão fnrnPner ao inspector e aos
tlcnmi~ fmwcinnarins fiscaes, nãn Ró oc; esclarecimentos
in-
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formatlões dr. que precisarem, como tambem os necess~rios
meios ·de transporte para o desempenho de suas funcções.
Paragrapho 'mico. Os fiscaes nos portos das respectivas
F>édes deverão acompaNhar o iaspector e os fiscaes districtaes
r~m suas visitas aos nnvios, sempre que a sua presemça for
por e !I cs requisitada.
Art. 25. A Jnspectoria Federal de Viação Marítima e
Fluvial tr,rá á sua disposição, para o serviço a se'.l cargo, uma
l:mc'ha a vapor ou automovel.
Art.. 26. O inspector, deNtro de suas attribuições, provideJwl'iará. proyisori:nnente, nos casos omissos do presente
J·egulamento, quando a :1rgencia do serviço assim o exigir, e
levará 0 aclo immediatamente á approvação do ministro da
Viação e Obras Pllblicas.
Art. '27. Ao oTificial será abonada no come<)o de cada
f'cmestrP a quant.ia d'e 300* a titulo de aO'Pantamento, para
occorrer ás deR pesas miudas da inspectoria.
Art. 28. Na séde da Jnspectoria servirá '.lm fiscal njurl:mte. designado JWio inspN.tor, que lhe abonar.á, a tiblo de
p;ratificação extraordin:tJ'in, n quantia de 100$ mensaes.
Art. 29. Os fiscaes addidos, por qualquer motivo, ú sédé
rla inspertoria, r.xeept.uando o caso do artigo anterior, só teri'í.o
rlirPito a dons terços da gratificação.
Art. 30. Este rcg'Jlamento entrará em vigor a partir da
rlata da snn publicação no Diario Official.
Art. :H. Fir-a revogado o regulamerüo que baixou com o
rlrcreto n. ti. -156, dP 20 de janeiro de 1915, e, bem assim,
qnaP>'qner di~posil;fíns Pm 'Contrario ao presentP regulamento.
fiio flp .TnnPiT'O· :w de novembro de 1916. __, A. Tnvares

dr J,y/'a. ·

TABELLA DE VENICIMENTOS

Categ:orin
IFJspectm·... . . . . . . . . .... .
Ol'ficial .................. .
Escripi:Jrario. . .......... .
Fisr,a] districtnl i( ine1·antr;
Fisr.al n.iudantP .......... .
f;r•rvnnfe ................. .
J,.i~r·al
ajudanf() em l\[ONtr.vidrlo '(ouro) ...... .

Ordenado Gratificação
10:000$000
6:400$000
-1:000$000

Total

5 :000$000 15 :000$000
3:200$000 9:600$000
2:000$000 6:000$000
4 :800$000
4 :800$000
3 :600$000
3 :600$000
1 :800$000
1 :800$000
2:400$000

2:400$000

Not.a - O inspecf.or, quando em viagem, fóra da séde da
insperloria, nesta Capital, perceberá a diaria que lhe for arhitrart:l pelo ministro, de acc_ôrdo r,om as disposit)ões de lei
!I'IP YTgorarPm, eahendo aos f1sr~nes a diaria de 5$ quamdo se
:ttist•nf:trPm da rPspPcl iva sr\fll' a srrviço da rr;pnr.'Lição.
llio !IP .J:mPiro, :w de novomhro de 1!HG. - A. Ta1Jares
de Lyra.
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DRCRE'l'O N. 12.291

-DE

30

DE 'NOVEMBRO DE

1916

CnRsll o derreto n. 10.188, de 23 de nbril do 191:1, que autorizou a So·
ciPdnde Beneficonto de Credito l'opular i\ Vida 1\Iutun, com séde rm
Helio Hori?.onte, F.starlo 11" Minns Gernes, 11 funrcionar nn RPpuhlira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando achar-se em liquidação a Sociedade Beneficent~
de Credito Popular a Vida Mutua, com séde em Bello Horiznntc, Estado de Minas Geraes, 'conforme CONsta do processo
a q':le se refer-e o oflf.illio da Inspectoria de Seguro$ ao Ministcrio da Fazenda n. 639, de 13 do corrente mez, resolve
cassar o dt"creto n. 10.188, de 23 de abril dH 1913, que autorizou a mesma ROciedadr, a funceionar na R!'publica e
npprovo':l, com altcraçú<':-~, o:; seus estatutoR.
lHo de .Janeiro, 30 de novrmbro de 1!J 16, 95• da IndepcJJ.drnr.ia c :?8• da Rcpublica.
'VENCESLATJ

BnAz P. GoMEs,

.T,oão Paudirí Caloacras.

DECRETO N. 12.29rí -·-

DE

30

DE xnn~MBno DE

1916

Promulgn o Trntndo assignndo em 'Vasbingto'n n ~·l de .Tulho de 1914, para
o arranjo nmigavcl <lP qunlquPr diffirul<ln<lP qnP, no futuro, SA possa
1mscitnr entr,, n" Y.;stado Unidos do Bra7.il P os Flstndos Unidos d:i
.America

Havendo sanccionado, })elo Jwencto n. 3. 018, de 10 da
Novembro de 1915, a Resolução do Congresso Nacional, de 6
dos mesmos mez e anno, <pe approvou o Tratado assignado
em \Vashington a 2'4 de Julho de 1914, para o arranjo amigavel de qualquer di'fficuldade que, BO futuro, se possa S'J.Scitar entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos
da Arr..evica; e terido sido trocadas as respectivas ratificações
na referida cidade de Washingl.lJH, aos vinte e oito dias do
mez de Oubbro de 1916;
Decreta que o mesmo 'fratado, appemio, por cópia, ao
presente Decreto, l'le,ia e:x;ecutado " cumprido tão inteiramnnff'. como Ftelle se contém.·
Rio de Janeiro, 30 de Novembrn de j !H 6, 95° da Independcne in e ~!8" da Republica.
.\VEl'<~CERLAU BRAZ

P.

GoMESr-

Lam•o Jliillcr.
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· WENCESLAL: JlTlAZ PETlEIHA GOl\lES,
Prrc;idf'J~te

Fnç 0 snlwr

da Repuhlir.a rios Estados UNidos do
ao~

Bra~il.

quo a pres·rnte Carta do Ratificacão virem

fJ.'lf', Pntrf\ os Estndos Unidos do Brasil n os J•:stadÔ;; TTnidos

da

:\m~ri<H1,

pPios J'I'Spret i vos PlenipuLPnCi:1!'ios, foi r\ont\lnillo

P nssignarlo t'lll \Vasltington, nos vinil' e rr.wlt·r• dia~ do mez
dr: .fttllw rfp lllil nov<'t'.l't-tl.os I' qnnlol':w, lllll 'J'J•alnrlo dn IPilr

f<l•gu i nl.t•:
Os govPrno>' dns F.stndos
J:uidos do J3J'asil r dos Eslndos r nidos da Amf'I'ÍCrt, desrjnsos de mnis uma vez manifn~tnr a nntiga nmi:wde
que
Iiga os dois paizes e juntando-se com o proposit.o de prou:.ovrr o progresso da civili7.<u;ão pela pnz, rPsnlYrram celnhrar um trntado especial
para o arramjo amigavPI de
w,wlqnrt· dit'fitmldadC' Qlll', no
l'nturo, possa suscitar-se entre umbos, r' para esse fim
nomenrarn enlllo seus Plenipol••nr·iario~:

O PrC'sidl'nf P do~ T<~stados
T:nidos do B1·asil, o ~enhor
Domkio da Gama, Embaixador Extraordin:ll'io ,, P!Pnipotnnciario; e
O Prrsidrnlr• Iins :1-~sLados
Tinidos da Aniet'ÍI':I, 0 Hr·nhrll'
\Villi:un ,ff•nning::; Jlryau, Ser l'etut·io de Estado;
Os quaes, devidamente aut.nl'izados, accordarnm nos set-:niniPs a ri igos:

'J'lw Govnt·nnwnt.s of Dl'a?.il
and of the United StaLes of

Ameriea heing desirous ol' giviug anotlwr manifestation of
Lhe old friendship that hinds
thc two eountriefl tog'C'ther,
nnd being united in Hw purpose of promoting the progt·ess o'f civilization thro•Jgh
peaee, hav11 rPsolvecl t 0 ent nr iuto a spceial t.ren l.y for
the arnicable settlcmPut of
auy l'ntnre difficulties \Yhich
may arisr' between the two
•~otmlriC's, and for tlml. purpnsc haYP appointcd ns their
Plcnivotenti:n;ics:
The Pre~ident of l.he United States of Bra7.il, Mr. Domido ela Gama, Amlmssador Extcaordinary :md l'IC'n ipotnntiary; and
The Prmddent. of th" l.lnilud SlaLns o!' Alllerit~:l, Mr.
\Yillia111 .lt·nnings .RI'y;tll, ~n~
t;retary of State;
Who, duly a ui horized, h ave
agreed '.lPOFl the following articles:

ARTIGO

As duas Altas Partes CoRtra-

~J.:mtes

assentam em subrnetter
ú inv-Psf.igaçãn de uma Commissão Pt•rmanente, que sobre
nllns dará pareeer, todas ns
diffir.uldades de caracter in!PJ'nat~ional qnn ·sur,iam nRI.r·o
PJlas e não JlOSfWm snr ct irent.am0Hte resolvidas por via
diplomatien, nem caibam nos
tPrmns da Convenção de ArhitT'amcnlo vigentn ent.T'fl ambns; "' acrnrdnm em Flfín de-

The Two High Cont.rncting
Parties agree to submit t.o a
Perman('nt J nternatinnnl Cornmission, for investigation nnd
J'eport, ali diRputes that, may
aris-r bctwep.n !.hem •CONCC'rning q·.Jnstinns of an inl.f'J'na-•
lional charndeT' whieh eannot be solved by direct diplomatic negntiation, and which
are not emhrncrd hy the
t.rrms nr nny t.renl~' of arhitratioFl im force Jwl.wrPn
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clarar gm-.rra •.una :í outra,
nem
começ_?r
hostilidades,
rmqua11 to nao fôr apresenf:Hln o rPsnltndo dessa ililvestigação~.

ARTIGO 11

A Commissão acima se comJ10I':í. de cinco mernhros, cada
lllll rlellcs
n11110>~, dn

nomeado por cinco
seguinte maneira:
Cada Govceno cksiguará dois
llliJIIJln·us. s·endu sr\mente um
dnlli•s nneional do paiz que o
nn11:.c•i:1. n q•Jinto será escollliclll d<' eO!lJJnum accôrdo
c-Jill'<' os dois Govenws, enf.,•udt>n<lo-se que Hão pertenC<'l':Í a ntmhuma dns nacional idades .i:i l'I'!H'I'.'3Plltndas na
l~ommissão.

:E""" flllÍ!ilto mPmbro flXercer:í ns fmtcçõcs de Presid<'nt.e.
Cada uma das Partes Contractantes
poderá
remover
mn qunlrr1er tempo, antes que
eoHwc:c a investigação, qualquer Con:.missario que tiver
nomeado, np1·eserttando o seu
suc~cessor na mesma occasião.
Ontrosim, te1·á c:1da Governo
o ri i rcif o tl c negar sc:J a~côr
do ao qninLo membro; isso
sncoedenrlo, o noyo quiNto
nwn1hro ser.á nomc<Jdo dentro
rlP trinf:t dins a cnmtar da noti ricar;ão. por· mw.<lrdo ,emtre
os dois <lovr~rnns; e não pod<~ndn hnvet· aecôrdo, o .Presiclenl.\~ da Collfcdernção Rnisfm
;;crú cr"' \.i dado a f:1zrr a noliJOfiÇ.fio.

As flespesa,; da Commissão
serão pn~as, por metncle, por
:1 mhns os Governos.
i\. t ;"lllJlJissiío see:í consl.ituitla e s1~ aehnl':í. pi'OJnpt.a a
fnn•·r.irm:n· dentro de seis rnezns c!Ppois da troca de ratifi,.:H;i'íPc; do !H'Psentc tratado.

Ao c·nllo de cnda período de
eitoco annos, os Co1mr.issnrios

t.h-em; ::md they agree not to
declnre \var or to begin
~l()sfilitics pending t.he invest.igaLion and rrport of said
GómmissioN.
A1lTICLE !I

'r\w Corr..mission meB.t.ioned
in f]!,. preccding· Arf i ele shall
hr eomposed or 'five mernbeJ'S
c·ndt appoinLer\ for five years.
a" fnllows: Each GovcrNment
sh:-~11 rlesignaf.e two members,
nnlv onP of whom shall be ot
il:-: 'own nationnlity. 'fhe fiftb
lll<'lllhCI'
shal! be C]lllRCFl by
•·on1mnn ngrcemcnt. hetween
tlw two Goynrnments, it bcing
nnr!erstoocl thnt. be shall mot
h<'lon!! In any of the nationnliÍi<•s · nlre<Jdy represclilted iR
f.hP Commission.
'l'lw firth memlíer shall
pcrform thr duties of Pre;:;ident..
'Either Contracting Party
may remove at any time, before iHvestigation begins, RliiY
commissioner selected by it,.
appoint.ing his successor on
t.hc same occasiOE.. Likewise,
r;n·~h
Government shall also
have t.he right to withdraw
il.c; npprovnl of the fifth mernhnr: in which rase thr new fifth
Jnf'mher will hP apooiRted
,\·il h in ·thirtv clave; following
fl1<' nol i'ficat'ion Óf thr withrl r:w;;ll. hy common agrecnwnt hrtwrcn the t.wo Gowrnwentc;, nnd failing this
:'>!TP<'inrnt, thr Prcsident, of
1l1r· Swiss ljm'lfedPration shall
hn l'Pf!UCRtrd to mnke the
:1 ppointment.
Tlw Pxnrnsns of tbe Commissinn c;hall hn paio h;-.· t.he
1\yn r:ovrrnnwnff' in cqn<Jl
Jll'flJ)OI'i iOnR,
'I'IJ<• f:nmmi~sion shall he
('"""' ihwrl and shnll hr ready
fot·
Jmsinesc;
within
six
monf.hs after thc exchangc of
r a tifirat.ions o f t.he preseJilt.
fl·raly.
At lhe cxpiration of each
pr.riod o'f five years, t.he
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fWJ'fín rf'0()JJ(]\lzidns 011 ontros
o-;

sniJ~IifniJ·fín.

As vagas serão preenchidas elo mesmo modo que as
11omeações primitivas.
A Commissão formulará suas
proprias regras rle processo.
ARTiflO

Ili

Cul!unissiorH•rs may hc rrap,pnint.ecl or ot.hers mny he
snbstibted for them.
Any vac::mcy shall be filled
in lhe snme mam:lCr as the
original appointment.
'I1he Commission shall make
its own ruJ.es of procednre.
AR'I'ICLE III

Esf r• pnrrr·.er. q11e •.\ puran:·Pnte coFJsnlf ho r• não obriga
rt'-' P:ll'll's r:ontr:tf'taniPs qnant.n an assnmptn em questão,
sr>l'ri preparadn om triplir,afa,
r·.ntla 11m dos GoYcrnns recehemln :Jm exemplar e sendo o
f PJ'r'eiro g-nardnrln nn archivo
d:t Cnmmissão .·

In the case of failure to:
agre>e llpon the diplomatic
sol:1lion of a dispute concerltliug a question of an Üil.ternat.ional character. the Two High
ContracLing Parties shall submil, it to said Commission for
investigation and repor!..
The convocation of the
Commission may be made by
either GontractiFJg Governnwnt. The Commission shall
hy profrrcnco sit. in the counf ry in \Vhic:h there are the
g-rcnter fncilities for tiHl study
rlf the qnestion, and thc High
Contracting l'arties shall hrnish ali fhr> meam.s to that
eN.d.
The report of the Commission shall he presented within a year counted from the
dnfe at which the Commission shall declare t.hat its
work is hegun, nnlcs~ a proJongat.ion o f l11r f imo shnll hn
llf'0r)]'drd hv hnlh PartieR.
'i'ltis rrp.oel, which is puJ·r•lv nflvisnry rtnd does not
lJiJirl fhP CnFJf.rncfing Parties
as to Lhi~ qtlesf.ion at issue,
sha ll Jw prepat·ed in triplir,af.e, each Government being
fumished with a copy aBd the
third kept. in thD files of t.hc
CnmmissioFJ.

ATITHW IV

AP.TICLE JV

Casn não cheg-nem a accôr-

do qurm I o ú solncão diploma-

f.ien. dn alguma questão de
caracter
internacional,
as
rluas Altas Partes Contractanf,es a s11hnwt fnrão á dita Comn:.issão, para IJlln irrvestigue e
'I<~ parecer.
A C:ornmis~iín pôde ser con' nr~:1da por qnalqner das Parft•s r:nn Leaclautes e funccioll:ll':t de pref0mncia no paiz
nm qpe se lhe offel'f'\/rl!ll mais
f:wilirlades p:tra o nstndo da
qn0stão, para cujo fim as AlIas Pnrtrs Contractantcs forn•••'l'rfín todos os mrios.

O parecer da Commissão
será apresentado derrtro de
um anno, a contar da data em
que a Commissão declarar
que 0omecou seus trabalhos,
snlyo prnrogn~:ão :H~cordada
pr•l:ls rln:ts Part.rs.

Aprr:sent.ado

o

parecer

a
teriio sois mr>zt"' pnr:t nr.gociar
11111 :IIT:lll,Íil, ![r· :tcf'r\rdo com
n ditn parp,·er, "· se :to cnho
tl••sl e nnyo f·eJ·mo niio conseg·tlirr~nt
r>nlenclr>r-sr>, submetfr•riín o litig-in a m·hitramrnto, t'lll r·nnformidadc com os
fPrmn~ fln Convençiin vig'en-

nm h os os

(loyprno~.

-~~stes

MLer presentation of the
rr•port. lo hoth GovernmeHts
f'ix monf.hs' f.ime will he giv·en
fo rr•JJPWf'rl nPgotint ionil itt
rm!PI' f o bring- rihout. a l'!nlut inn o'f f h e quest.ion ir.t vi()W
nf fhe finrlings of sai(] reJHll'l.: and if aft.er this FJew
f crm hof.h Govm'FJmcFJts shonld
lw nnnhl0 to J'onch a. frif~ndly;
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t•nlr'P

nmhos,

~n

co•Jber

rr<'lla :t tflll'iÜi"ío I'IIJJ:;idt>r·aJa.

:11'1':1 ng•·mPnl, t hey \vi li
pro,... ,.d lo ~.;11hmit I 111' dispnlt~ to
:lt'hil t·nl ion l'lldl't' 1111.' !l't'!llS of
lhe CIIIJVf'tJtion in i'Ol'CO betWPI'll
!.hem, if snch convenl.ion eovers tlw questiou or
fJ!If'SiiorJ.~ invPstigated.

An'I'IGO Y

,\HTICLE V

O prPsPnl P I rala do s1•r.:í. rnt.i!'it•:tdo p••las uun~ Ali:J,.; Pat'fp,;
Ct~lll.!':wt.nnlt•s, na
l'ór'JU:l
pr'l\~eripla JlPlns Cnnsl il.uições
n:wionat's, n as l':tl.ific:u:.õeR
SPJ'ão lr1wndas no mn is breve
]1J'azo. O I rataclo Pntrará em
vigOJ' logo clPpois dc;;,;a troca
n nonl i ntJaJ'á pm' um periodo
<In r in no a unos, findo o qual
vigornrit nt1~ dozn tr.czes depoi:'l qm· ~Hna das duns A1tns
Par·l ''"
Coulxactnnt.es
tiv•·r
:11111\llll'indo ú outra a sua in1<'ll\:ã" dt' 0 terminar.

Tlw prPst•nl l.t·enl.y shnll
}]() ratil'ietl IJ~· lhP 'l'wo Higlt
Cnnlr·neling Pnt·l.ie~. aceonliuglo llwiJ· naLional ConsLitntion!', anel the rati1fieations
shn ll he rxchanged as soon
ns ]Jnssible. It shall talw f'ffer,l. immediatrly aftrr the
•·xchnnge oi' ratificaiions and
shall •continue in forr.{l for a
period of fiv<~ years. anel it
shall thrm-afler remain in
fOJ'CP uni i\ lwt'IY<' months
aftrr one of lhe Two High
Contraeting Pnrtirs have givPn
nolic.r to I h o otiH'J'' o f an inIPntion to terminate il.
The slriet anfl hnnest. fulfilln:.rn I o f lhe forPgoing rlauSPS is imd r~Ited to lhe honoJ' of the signatnry nntions.
In \\·itness \vherpof, thf' re.
stwrl.iYr PlPnipotent.iarif's havr sig-ned the prP~<'nl. Treaty
and hav•' nffixPd there'Jnto
t.hrir srnls.
nonr in "rashington, on
th" '!·Hh dn~· of Jnl.v, in thR
~·Pai' nirH'Ir<'ll
hunclrect and
l'ourleeH.

O p,:;l rir! o r lcnl cnmprin:.Pnto das clnusulas prrcetlenl.c:;; !\ confiado ú lwnra cta;:;
naçõp~ signatarin;;:.
Em fr'strmnnho do que, os
rr>:pPt't.ivns .PlPn ÍJ1.0teneial'io.s
nssignnrnm o presoFlfC Tratado, ao qua I appuzcram os
St'US Si' lJ OS .
Feilo na r,idadP de \Vashington, n 0 dia 2 í r] o mrz ele .Jnlho do anno ct.- mil novreen1os e quatorze.
(L. S.i no~HcJO nA GAl\L\.
(L. S.) WILLIAl\1 JENN\NGS BRYAN.
F. t.l'ndo sido o mPsmo Tratado, cujo tct'\r fica acima
trnlWI'J'ipto, nppenvndo pelo CongTf'SSO Nacional, o confil'mn
n rnf ifir·11 l', prla prr•sPnl r, o do~1 por firme <' vn\io!';o 11:1\'a
pr'ndm~r os "PUS devidos pffrit.os, prnmplf.endo qur PllP ~Pr:'i
<'tllllPJ'i<lo inviolaYPimentl'.
Em fé rlo qu<', mandei pns;;nr osta f:arla, qtw assigno ·P <i
RPilada rom o sPllo ctas A'rmns da RPpublit'a P ;:;nhsrripta pplo
l\1 inisfl'o rlr Esl.ado 1lrts Ttelaçõrs l~x!Priores.
nada no PalrH·io da Presidencia, no Rio de JanPil'o, no~
vinl.t• " dois rl'ins do mcz de .Junho de mil noverrntos r cteZf'é'f'is. !1:>" tln JndPpnnrlcncia e 28" rla Rrpublrirn.

(I,, S.)

'VFlNf~ESLAU

Bruz P. Cln'.rr.s.

L,auro ftliiller.
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DECR<ETO N. 12. 2!)6- DE

(j DE DEZEMBHO DE

1916

Consolida as disposições legacs e regulamentares t·cfcrentcs a. funccionarios
publicos civis da União e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Ht·azil,
tendo tm vista a necessidade de eonsolidaJ' todas as disposi(;ões
legaes c I•egulamentares referentes a funcciouario,; JIUblieos
('ivis da União, estabclt'1~rndo ao nll'smo trmpo a f'sso t·nsrwifo
noniJus eommuus aos diver:;os departanll'nlo:,; da Atlmiui:,;Lt·ação
Publica, decreta:
CAPITULO I
D.\l:l NOMEAÇÕES, PltOMOÇÕI~S E EXONgll.\l,iÕES

.\rt. I. o O provimento dos I'Ut'go;; admiuis(l·af i\ os srr<í
fl•ito mediante concurso, de accõrdo eom as coudit;ões e~tabc
leeidas nos respectivos regulamentos;
Parag.rapho unico. Sempre que os rcgulailllmtos 1'orem
omissos será expedido decreto regulando o concurso .
. \rt. 2." Não se eompre·hpndem na disposição do artigo
procedente os seguintes eargos, os quaes serão pl'ovidos livremente pelo Governo, obs~rvados tJs requi·~itos lrgat·s ou
regulamentares.
a) os de director~s geraes da Secretaria de Estado, t.lirecto.rcs do expediente e da contabilidade dos 1\linisterioil da
nuerra e da Marinha, directores do Tllesouro Naeional e prowrador geral da Fazenda Publica;
b) os de directores ou chefes de I'cpal'tiçõc,, ou ~en· iços
subordinados aos diversos ministerios:
c) os dos G'abinetPs do p,·,~sidPnf P da lte!luhliea ,. tlos
Ministros de Estado;
d) os de consultor ger·al da fiepublica P consultores jmidicos ou technicos dos div<•rsos ministerio;.::
e) os de .representante do minister·io publico junt.o ao
Tribunal de Contas e seu substituto;
f) os de membros do ministel'io publico federal;
y) os de thesom·eiros, pagadm·es, fieis, almoxal'ifos, eolledores c outl'os .que dependam de fiança;
h) os de procuradore;,; fiscaes das delegacias do Thesomo
Nacional;
i) os de contadores, ~i não forem de accesso;
j) os de commissões ou serviços de caracter provi,~oi'io;
/,:) os que forem remunet·ados sômentc com gr·atif'il'ai'.Õe>i
ou diarias;
•
l) os de porteiros e ajudantrs de porteiros, continuo;; ou
correios <'· outt·os de natureza equiYalente;
m 1 os do natm·pza ted1Ui1·a ou pt·of'issioual. si o,; rPgtJIarrwntos não exigit·etu o I'Olll'ut·so enlt·u os ll'g-alruenl.e lmiJi.litados.
Art. 3. • As primeiras IIOHWa,:õ,•;; d''IH~tHIPnlPs d1' !:oue urso s{, podem ll't' Jogar para os eargos d1~ eateg-oria uJenu.~
ell'\'ada e serão feitas interinarl'ente.
Pal'UgraJIIJO unieo. No fim dn um auuo d1• exercicio, df'Scoutadas qs faltas uiio justificadas, será o fuuecionario pro vido
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el'fecLivamentr, se l'evclar zelo ~~ rlcdicação ao serviço, sendo
ti isprmsado no caso contrario.
Art. í. o Os 'cargos ele categoria mais elevada .serão proai~ct)sso dentre os Jmtct·.imtarios
•liallwH'IILt~ inferior qtll~ e~erçam lugares

vidos por

de categoria immcda mesma natureza,

::;ou do:
n) pue llll'l'~'''il!ll'lill), ~~~ di' L:ild,·;; ou directore:o de sccl)iio
o sub-directores e os de contadores das delegacias fiscaes do
'l'hesouro Nacionai;
7J) dois terços l)Ol' nwrPt'.inwnto e um terço por antiguidade, nos demais casos.
§ 1. o Quando ,;e tratar de aceesso por merecimento, o director ou ·chefe da r·epartiçã 0, ao comrnunicar a vaga, deverá
informar quaes os funccionarios que em sua opinião estão
em .condições de ser vromovidos, juntando cópia dos respeetivos a,;:spntamcntus.
§ 2 o Para os effeitos da leltra b do pres.ente artigo, a
antiguidade que prevalPce ó a de effectivo exercido no cargo,
dusconlailas as liet•Tu:as por qualq)Jer motiYo, c as faltas justi fi~atla,; ou não.
Art. 5. o O nomeado ou promovido deverá tomar posso
e entrar em exercício dentro de élO dias, contados da data da
publicação do acto no Diario Official, podendo esse prazo ser
prot·ogado pelo 1\linistro respectivo por igual tempo.
§ 1. o Se o nomeado ou promovido não r-esidir na Capital
Federal, o prazo Sl'l':Í eontatlu ela Llata em que elle tiver commtmü~ação official do acto.
§ 2. o Quando o funccionario fõr promovido para repartiQão situada l'lll lugar diJ'J',)r8nte daquelle I'Hl que ('StiYer servindo, o prazo será de ,'t() dias 0 voderá ser tambem prorogado
por igual tempo.
§ 3. o O funccionario que se aehar ausente, em commissão
do governo ou em goso de licença, poderá tomar posse .por
procuração.
§ -1. o O nomeado ou promovido, que não tomar posse
dentro dos prazos mencionados no presente artigo, considera-se
eomo tendo renunciado a nomeação ou promoção, lavrando-se
o competente acto.
Art. G. o As nomeações, promoções ou exonerações serão
feitas:
a) por decreto, quando os vencimentos forem superiores
a '7:200$000;
b) por portaria dn L\Tinislro, quando forem superiores a
:J:000$000;
c) pelos tl.irectores ou chefes, nas repartições a seu cargo,
quando forem iguaes ou inferiores a 2 :·000$000.
·
§ 1. o Para os cffeitos do presente artigo a percentagem
será considerada 'como eguiyalcnte á metade do respectivo ordenado.
§ 2. o Os funccionarios que perceberem sómente percentagem, custas ou emolumentos srrão nomeados ou exonerados
pm· portaria do l\finistro.
§ 3. Para os que pereeberem apenas gratificações ou
diarias será observado o disposto das lettras b e c deste artigo,
salvo quanoo o rspectivo regulamento dispuzerem contrario.
Art. 7. o Poderão ser livremente exonerados os funccionarios que tiverem menos d~ iO annos de sel'Vioo.1
0
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Art. 8. o Os funccionarios que contarem 10 ou mais aunos
de servioo só poderão ser destituídos de ,seus cargos em virtude de sentenoa judicial ou por processo administrativll, de
aocbrdo com o disposto no capitulo XII, salvo os casos vrevistos no art. \1" e seu paragrapbo unico e no art. 91.
~ t. o O presente art.igo não se refere aos funcciouarios
dn que tratam as lcttras b a /c do art. 2", os quaes podem
ser livremente exonerados, ainda que contem mais de 10 annos
de serviço, ficando todavia resalvados os direitos porventura já
adquiridos de accôrllo com a legislaoão vigente.
§ 2." Para os cffeitos deste artigo, será contado sómente
o tempo de rscr·viço em empregos ou cargos federaes, qualquer
que seja a sua natureza, descontadas as licenças c faltas que
excederem de 60 dias em ~cada anuo e excluído o período em
que o funccionario ''stiver no desempenho de commissão estadual ou municipal ·Com licença do governo ou no exercício
{las funcções mencionadas no § 1" do art. 5:3, salvo quando se
tratar de cargos administrativos. federaes.
Art. 9. o O funccionario que, depois de ter soffrido a pena
disciplinar de que trata o art. 79, não comparecer ao serviço nem requerer licença ou justificação de faltas dentro
do prazo de sete dias, será exonerado por abandono de emprego;
Paragrapho unico. Incorrerá na mesma pena o funccionario que, embora por motivo de molestia, se ausente da repartição por mais de 30 dias sem requerer licença ou justificação de faltas.
Art. 10. A acceitação de qualquer nomeação por parto
de funccionario aposentado, jubilado ou reformado para qualquer Jogar dos quadros das repartições publicas imporiarú,
iJISO facto, na renuncia das vantagens da aposentadoria, jubilação {)U reforma. Do mesmo modo, importará na perda de
todos os direitos, regalias e vantagens de que gosava anterionncute a acceitaçi'io dt~ eargo ou funcçiío publica effectiva
por parte de funccionario que jú exerça outra em qualquer
serviço ou repartição federal.
§ 1. • Exceptua-se a contagem do tempo de ,serviço para
a aposentadoria ao novo ~cargo, se a lei permitt.ir essa aposentadoria.
§ 2. • Não estão cornprehendidas na disposição deste arLigo as fune(,'ões det'OI'I'cnl,•s dt• mandato electivos.
CAPITULO II
DAS REMOÇÕES E PERMUTAS

;\rt. 11. Os funccionarios poderão ser removidos de uma·s
para outras repartições, uma vez que haja equivalencia de
fllllcr;õ,~s n tal nwdidn ~e.ia eonvcnientP ao interesse puhlico.
Paragrapho unieo. A remoção não poderá ter Jogar para
eargo de vencimento inferior ao que o funccionario estiver
exercendo, salvo o disposto na lettra b do art. 83.
Art. f 2. Poderá ser concedida a permuta de funccionarios
de categoria cqn iva!1•n !P, de.scle que não scj a prejudicial ao
Sl'n-iço publico.
Paragrapho unico. A permuta deverá preceder informação
dos ·chefes das ;repartições a que pertencerem os funccionarios
que a solicitarem.
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Art. 13. As remoções c conc;e8slíes dn JWI'tnuta serão feitas
por decreto ou portaria, segundo as hypothcscs estabelecidas
no art. 6".
Art. f.i. O funccionario removido ou que pe;nnutar o seu
Jogar deverá tom-ar posse do novo cargo dentro de 45 dias,
eontados de accôrdo com o disposto no art. 5" c no seu § 1",
podendo esse prazo ser pro;rogado tiO r egual tempo. Se o não
fizer, perderá os vencimentos integraes do seu cargo, a eontar
do dia seguinte ao da expiração do prazo, c ficará suj cito á~
prescripçõcs do art. !.!" e do seu paragrapho unico.
CAPITULO lii
IJ.\~ SUBS'l'l'l'UIÇÕgH

Art. 15. As substituições de funceiouarios ~ô podem ter
Jogar quando houver diversidade de funcções.
Paragrapho unico. Não se verificando esta hypothesc,
deixará de haver substituição, ainda que se trate de funccionarios de categoria differente.
Art. 16. Os casos de substituições serão especifieados nos
respedivos regulamentos.
Art. 17. Ao substituto üalwr:í, além dos seus vencimentos
integt'ai'R, uma gratificação igual á differcnça rntrc esses
:vencimentos e os do funecionario substituído, excepto:
a) nos casos de licença em quP ao substituto caberá, além
do seu ordenado, a gmtificação do .substituído;
b) nos casos de férias ou de serviço publico obrigatorio,
nm lJUC o substituto nada mais percebcrú além dos vencimentos
inherentes ao seu cargo.
Paragrapho unico. O sub:;;f.ituln quando fttr pessoa estranha ao quadro da repartição pereebrá o que deixar de
receber o substitui do.
CAPITULO IV
DAS LICENÇAS E FEillAS

Art. f.8. As licenças aos í'unecionarios publicos, em hypothcse alguma, darão direito á percepção das gratificações
de exercido ou percentagens e deverã-o ser concedidas:
a) quando por motivo de molestia comprovada, com ordenado até seis mczcs, e com a metade de ordenado por mais
seis mezes;
b) quando por· qualquer outro motivo justo c attendivcl,
sem vencimento algum e até um armo.
Paragrapho uni co. O í'unecionario que apenas perceber
grat.Hit•a,;ão ou pereentagem nada rPI'eherá durante o período
de licPnça, ainda que seja pal'a tratamento de saude.
c\rt. HJ. Não se eoneederá licen~,;a ao l'unceionado que já
tivet' gosado um anno, em qualqul'r dos casos de que tratam
as lettras a e b do artigo JH'Pcedenle, antes de haver decorrido
igual Tll'azo, contado da terminação lia ultima que lhe foi concedida.
-
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Paragmpho unico. Para os Pfff:'itos do presente arLigo
serão addicionadas as licenças cntrr, as quae~ não lwuver iuterrupeão de mais de 90 dias!\
Art. 20. Serão submettidos :í in;;ppnçiio, de accôrdo eom
as prcscripçõcs estaheleddas pdo regulamento approvaclo pPlo
decreto n. 1!.4!!7, dr, :!0 de .ianeim de l!H5, os :luncciuuarios
que solicitarem Jief)nça para tratamcll!o d1• suade.
Parag1·avlw unico. Em ~~asos nx('.PJH~ional'S r• quando o Juuecionario tiver exercício em reparliçfio situada no intet'irlf· do<
Estados poderá ser dispPnsada a inspet~ção dP sawk, desde quo
comprove a sua molestia com attestado medico.
ArL. :!1. ~\s lict>nças sct·ão conecclitla,; vdo,- Ministros ti•~
Estado=
§ f. • Os tlirectort>s ou chefes de reJHII'tieões. ou serviços
poderão conceder até 60 dias de licença I'IJio cada anuo aos
fuucciouarios que lhes são .subordinados.
§ 2. ~ Os directores ou chrfes df~ I'Ppal't.ições ficam obrigados a communicar, dentro do pra7.0 de 151 dias, ao respectivo
.l\Iiniíl.Lei'io, as licPnças qw• f\Oncedel'l'm, lwm con·o a data Ptn
que os funccionarios que lhes são whordinados entrarem no
gozo de qualquer licença, sob pena de responsabilidade, JH'Oeedendo de igual modo, dPntro do mesmo prazo P ;:;oh a nwl'ma
pena, quando o ftHH'eionarin liecneiadn r<"a~sumi t' o cXPI'I'il'io.
Art. 22. Em toda a ·eoncessão de Iieeuça mar·ear-se-ha o
prazo dentro do qual o f'unccionario devf'I':í ent.rar 110 1!:0"0
d1•lla. salvo S~' a l'f'SpPdiYa portal'ia mr:neionat· logo a data a
partir da qual a mesma será contada.
Pamgrapho unico. O prazo ele que trata u presente arUgo
uão poderá exceder dr 60 dias.
Art. 23. E' licito ao funccionario renuneiar, em qualquer
tcmrJo, a licença que lhe foi concedida ou em cujo goso se
ach a, reassumindo o exercicio de seu cargo.
Art. 2-í . Não serão concedidas licenças aos funccionarios
interinos e bf'm assim aos que, nomeados, promoYidol':, removidos ou aproveitados, não houverem assumido o excreicio do
respectivo cargo.
Art. 25. Qualquer pedido de licenra dil'igido ao Congresso
Na!!ional d(werá ser encaminhado pelo 1\Jinisterio a rrur ~·;.:f i ver
subordinada a repar'tir;ão a que P•'l'tPlWet· o Juncdouario, n o
respectivo Ministro não lhe dará audamento S(~m que o IWJlWrenLe junte prova de ler obtido das autoridades eompd.r•ulcs
as licenças que estas lhe podiam contedte'r uos ternws do

art. 18.

A!'L 2ü .•\.o;; funecionarius pulJiieu.~ sP rã o I'Oilct!dido::; aunualmente 15 dias de Jéria".
§ 1." A;; J'1;rias podr\riio "~"'' gosallit,; S(~;.nridas nu inh~r·
poladaim'JÜP. lfPJH'IIiklldO, JICli'ISill. I'Jil {J!Hl(f]lll'l' dos l'tlSOS, d('
consen Limento IH'Ih' i o dos di reei ut·es ou ehe l'es de l'f'parLif:ões
ou il1crviços.
~ "!." 1':1ra os Pi'J'Pilu~ do IJUn dispêi•.~ o JH'csen!P af't.igo,
~;Priío •·onlatfp,.; s•ínH"llll' o,.; dias ttlt•i:-<, " as f,;r·ias uão C!•,;ada::l
c111 Hlll anno n;1o o po,h·riío ser em auuo se·guinte.
· ' ..
liodcr Exccuth·o- 1916- Voi. UI.
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CAPITULO V

Ar L 27. Os Junccionarios que se invalidarem no sm·viço
da União e que já tiverem completado 10 annos contados de
aceôrdo com o ~ 2" do art. 8", serão aposentados com as seguinte;; Yantagcn;;:
a) SE' eontarem lllt'tW;;; de :!G mmos de serviço, com tantas
vigesimas quintas partes do ordpnado quantos forem os annos
de serviço;
b) se contarem 2G, com o ordenado;
c) S'e contarem mais de 25 c menos de 35, com o ordenado
e mais 2 o/o addicionacs correspondentes a cada anno que
exceder de 25;
d' se contarem 35 ou mais, com os vencimentos integraes .,
Art. 28. Para os effcitos da aposentadoria, sómente serão
tomados em consideração o ordenado c a gratificação ou pcreentagem, não sendo levados em conta as gratificações addieiouaes, nem as abonadas a titulo de representação.
Paragrapho uni co. Ficam resalvados, quanto ús gratifificações addicionaos, os direitos •garantidos por leis anteriores
aus actuaes funceiouarios, de aecônlo com o disposto no art. 52
c seu paragrapho unico.
At·L. 29. O funccionario que S'C inutilizar em consequencia
de desastre ou accidente, occorrido em desempenho das funcç5es
de seu cargo, poderá ser aposentado:
a) eom a metade do of'denado, se tiver menos de 10 anno:;
de serviço;
b) com o ordenado si tiver mais de lO e menos de 2·5;
1:.1 eom os Yencimentos integraes, se tiver mais de 25.
Art. 30. Os Yencimentos da aposentadoria só poderão ser
os do cargo que o funccionario estiver exerc·endo desde dois
annos pelo numos. No caso cont.rario serão os do cargo artteriur. }<;gual disposição se observará quando haja augmcnto de
vencimentos por tabclla posterior :í nomeação.
Art. 31. O tPmpo de serviço para a aposentadoria, será
contado de a!'!cünlo com o disposto no § zo do art. so.
"\rt.. 32. O processo dos exames de invalidez obedecer(L
an Pstabelecido no regulamento que baixou com o decreto
11. 1l.H7, de 20 de janeiro de_ 1915.
·
Art. 33. Para verificar a invalidez do funccionario Jcm
al'[ivirlade ou em disponibilidade poderá o Ministro mandai-o
ú iuspecção <]r; sande indcpcndentrmente de requerimento.
Art. 3 '1. Os funct~ionarios sô podem ~er aposentados em
nm eargo. aqudk dP que aufel'ir·rm maior vanta~gem, não podPnrlo em caso algum a aposentadoria ser concedida com vcndmentos superiores aos pcl·cchidos rm actividade.
Paragravho unico. O funccionario aposentado em um cargo
considera-se como tendo renunciado os demais que e:x!ercer.
embor~ seja provido vitaliciamente em qualquer delles.
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CAPITULO VI
DA DISPONIBILIDADE

Art. 35. Os funccionarios publicos, cujos cargos forem
supprimidos, ficarão em disponibilidade, excepto os de que
tratam as Icltras b a /.: do art. 2" e os que perceberem apenas
percentagem, custas ou emolumentos, os quaes deverão ser
immediatamente •exonerados.
Paragrapho unico. Picam resalvados os direitos porventura já adquiridos por Iunccionarios que exerçam cargos referidos nas letll·as citadas neste artigo·.
Art. 36. O funccionario em disponibilidade perceberá
apenas o ordenado do respectivo cargo.
Art. 37. O funccionario em disponibilidade não poderá recusar-se ao desempenho de ,qualquer corrmissão ou serviço
que, compativel com a sua catogoria, lhe fôr designado pelo
Governo.
Paragrapho nnico. Na hypothese do presente artigo, serlhe-hão, porém, abonados os vencimentos integraes do seu
cargo, além das outras vantagens pecuniarias asseguradas aos
funccionarios do quadro.
.
Art. 38. O :l'unccionario em disponibilidade não poderá ausentar-se do paiz sem prévia licença do 1\finisterio a que
estiver subordinado.
Art. 39. Os funccionarios em disponibilidade serão aproveitados nas pl'imeiras vagas que se verificarem para cargos
de natureza ·e vencimentos equivalentes aos que exerciam,
desde que preencham as condiç.õcs exigidas pelos regulamentos
das respectivas repartições.
§ 1.• De preferencia, o aproveitamento será para os
i'unccionarios que contarem mais de 10 annos de servico.
§ 2.• Mediante requerimento do interessado, o aproveitamento podet·ú tet· Jogar para cargos de vencimento inferior.
Art. 40. Ao funccionario aproveitado de accôrdo com o
artigo precedente será applicavel o disposto no art. 14.
Art. 41. O aproveitamento do funccionario em disponibilidade será feito por decreto ou portaria, segundo as hypotheses estabelecidas no art. 6".

CAPITULO VII
DOS

VENCIMENTOS

Art. -12. Os vencimentos dos :l'unccionarios publicos eons-

f a rã o de ordenado e gratificação ou de ordenado c percen-

tagem, conforme a natureza das funcções.
·
·
Paragraplw uni co. A gratificação fixa dos a1gent.es Jiseacs
rle impostos rlr, consumo cOITcsponderá, para todos os ICffeitos,
no ordenado.
Art. 43. Não soffrerá desconto o func-cionario que d1•ixar
tle comparecer á sua repartição, por se achar incumbido: '
a) de qualquer trabalho ou commissão 'em virtude do
proprio cargo;
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ú) de seviço da repartição que exija tl'almlho fóra della,
quer durante as horas de expediente, quer nas demais horas
do dia, com autorização do respectivo chefe ou director;
c) de qualquer trabalho gratuito oiJt·igatorio, em virtude
de lei.
Parag·rapho unico. Em qualquer das hypotheses acima
t•efcridas, far-so-ha declaração no livro do ponto e na folha
mensal do vencimento.
Art. H. O funccionario p~erderá:
a) todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem
causa justificada -ou retirar-se antes de findos os trabalhos sem
autorização do respectivo director ou chefe;
lJ) toda a gratificaçã-o, quando faltar com causa jusLificada ou comparecee depois de encerrado o ponto sem caul:la
justificada;
c) metade da gratificação, quando eomptu·ceer co)H causa
justificada até uma hora depois de encerrado o ponto.
Art. 45. Serão qonsideradas causas justificativas de faltal:l:
a) molestia do funcci-onario ou molestia grave de pessoa
de sua família, provada com attJestado medico;
b) nojo no período de sete dias (pacs, conjUjge, filhos,
innãos) ;
.:) easamento até ·Sete dias.
Paragrapho unico. O_ di['()ctor ou ('.ltefe da repartiçã-o podN'Ú dispensar o attestado medico dl' que trata a primeira
hypothese, quando as faltas não excederem de tres em cada mez.
Al'!...'!(). Al6m de 15 faltas seguidas on dn 45 interpoladas
dPJÜl'O do mesmo anno, Rt't será eoneedidu abono do ordenado,
se o funccionario obtiver licença para tratamento de saude.
:\rl. !t7. As faltas eontar-s;n-hão :í. Yista do livro do pO'Ilto
que deve haver em cada J•eparticão e que sm·:í assignado pelos
funceionarios, tanto durante o primliit·o quarto de hom que
se seguit· á marcada para começo dos trabalhos, como na occasião em que se retirarem, findo o expediente do dia.
§ J .o Para üS effeitos do disposto na lettra c do art. 44, o
ponto dos funccionarios que chegarem fóra da hora regulamental· será encerrado logo depois de exgottado o prazo fixado
ua mesma.
§ 2." Sempre que a hura mal'eada não estiver presente o
funeciunario incumbido de eneerrar o ponto, fat·á as suas VICzes
o l}Ue o dever substituir ou, na falta deste, o mais anti<go dentre
os de cgual ou de immediata categoria quo tiverem comparecido.
Al't.. 48. O desconto pot• faltas interpoladas não comprehnndei·ii. tts dias feriado~; sendo, porém, succcssivas, abrangerá
todo~ os dias.
·
AI·I. ,í!l. 'fodos os fun!:cion1u·io::; nstão l:lu,ieitos ao ponto,
saho o.~ ~lU" litl'nm PX pJ'p,.;san:Pn te ex1:!'pluados pelos regulamentos das I'PspPel.iva,.; J'nparli!;ões.
Art. 30. O l'uneeionario Plll g-P~o de l'órias não soJI'rerá
Llescoutos em ;:I'US vencimentos.
Art. 51. Os runeeionarios flll!', 1'11111 li!:etH~a do governo,
aeecitarem eommissõc.-:, fl\11'1' cstaduao:> ou municipaes, quer:
federam; estranhas ás suas funcçõcs, perderão todos os voucimentos dos respectivos cargos durante o períod-o ~as mesmas
commissões.
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Art. 52. Ficam revogadas todas as disposições referentes
a gratificações addieionaes por tempo de serviÇ_o, respeitados,
porém, os direitos dos funecionarios que della já jgosavam em
31 de der.embro de 1 \H2 ou que a esse tempo tinham prePIIeltido as exigencias leg-aes para o goso das mesmas.
Paragrapho unieo. As gratifi.cações addicionaes ficam limitada~ ao quaufmn que j:í pereebiam ns interes~gar!os. Não serão
augmnntadas ll<'Ill por dPrmrso de !Pmpo IH'Hl poe augnwntn
rfp vPneinwntos ou promoç,ão.
-Art. G:l. 0,; fun!·r,ionarios não podem cxrreer cargo,;, Ptnprrgo;;; ou fuue<:~il',~ publkas lH'!'IllllUiando n•mUJJI'J'açiio 1IP
ffUUICJllPI' PSpCCÍP.
_
~ 1." O funecionario qüe, de accôrdo r•,om as leis em vi1gm·,
cxm·eer empt.'elms ou funcções publicas de qualquPr natureza
extranhos ao t·espPctivo cargo, ainda mesmo por eleição federal, estadual ou municipal, e remunerados, quer com vencimentos, (JUCl' eorn gratificações ou subsídios, fica privado
de todos os vencimentos do seu !~argo durante o exercício desses
Pmpregos ou Juneçõcs.
§ 2." N1ío sr, comprehendern nas disposições anteriores as
funeçõp;;; ''xrreidas em conseC[uencia do proprio cargo, caso
rm !JUO o funeeionario prrceberú r,on.iunr·tarnrmte com o,.; rr,spe~
r~tivo;;; vrntimentos, a gratifieac,:,iin qun por· !ri lhr rouhPI' no
PXI'!'~·,il'io (kssas funcç.ões.
~ 3." Tamlwm não se r·omprehcndc na;;; disposi~,ões do
§ 1 ,, dPste art.igo o I'X<'l'rieio ,.;imultanro dP ~Prvi1:o,~ puhlieos
pm· fuw·eimrarios providos vitaliciarnPntP !lO,~ l'I','P'''',tivos
l'ar;!ns at~; 31 d1• dt>r.cmbro de UH L
~ ·1." Firam rxceptuadas da prohibição os funecionarios
federaes C(uc antPJ'iormPn!P a t" dP janeiro de 1\H:í .i:'t r•xrr·dam
em·go ou runcçiio "~ladnal ou nmni'C•ipal srm prcjuizn do Pmpr·r•gn federal.
Art. fí/j. Na !J~·rothrsP rio para\(!'raplw 2" do art. 10 os
funccionarins não poderfio aecumular o~ vrncimeulos e os
subsidias, a saber:
a) se o mandato fôr dP Pn~sidpntc on Vice-Presidente da
Republica. GovPrnador nu Presidente. Vice-Governador ou
Yicr-Presidentr dr Estado. durante a vigP.ncia do mandato;
b) se o rraudato f'ôr dr Rrnador ou Deputado Fednml.
reprrsentantP ao CmtgTesso dr Eslado 011 Jntrndente i\lnnieipal
do Distr·irlo ~"''dPral. rluran!P as sc~ç;õr," IPgislat.ivas.

CA PTTULO VTTT
DOR 'l'n.\NRPfln1'ER E n,\R :\.TTTD.\R DE C:UR'J'O E DL\nT \R

Arf. rirí. O funrr·ionario C(UP tiveT' de dAsempenhat' commissfío fóra da ::;t'•dl' dP sua repaPtição tcr:í direito, além dos
respectivos veneimrntos e da passagem c transporte dr, bagagem por l'onta do gm~rrno, a uma a.inda de custo P a uma
diaria arhilr·adas JWin Ministr'o.
Art. GG. O funep,ionario que flir nomeado para exnrrrr. rm
commissiio, o car·go dr chpfr, on dirertm· de repartição situada
rm lo;gar· di J'l'prpnf P daqur,llr rm quf' PstiYPr' fWJ'vindo, tPt'ú
rlirrito. al,;m dos J•espretivoo:; YPnr.imentos P da passagem P
trauspor·te UI' Jwga!,!,'lll, a uma a.ittda rlP <~nsto f' a um auxilin
)larn o ft•an.;;pnriP dP sua família-:
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Art. :li. :\~ \·anlagPu~ dn al'tigo prPt'Ptkntc srrão lambem
ao l'tlllrt·ionat·io ,.,~movido e, hrm assim, ·áquelle
que, rm virturle rle p1•omor.fio on aproveitamento de accôrdo
r·nm o nt·f. :1fl, .ft'n· oht·igarlo a sr· frau~portar do um para outro
Jogar.
A rl.. f> R. f'emprc quo o funccionario não tiver de sahir do
paiz, a ajuda tlP t·nslo, t•m qnalqUPl' do.~ ea,;o:; dos arts. 5G n 57,
niío Pxerecterá :i importancia correspondente a tres mezes dos
\'PtJrimentos qne competirem ao funccionario.
Art. ·59. A imporiancia das dial'ias a que se refere o art.. :í·5
não podrmi execeder ú trigesirna part.e do ordenado mcm:al,
salvo I ratando-sc d>e com missão no extPt·ior da Republica, caso
"m que poderá ser elcvadà. conforme as circumstancias, até
um trigesimo dos vrmcimentos mensaeR.
Art.. no. O auxilio de que tmta o art. 5G será equivalente
:í. importanria daR passru!<Pll~ e do l.eansporte da bagagem da
familia do fnnccionario rwnwado, promovido, removido ou
aproveitado.
Art. G1. .Para os effcitos tlo artigo anterior, entende-se
])OT' f:unilia: -- e.opo.sa, filhos, irmãos c enteados, tendo os
varik~ mr·l!n:l clP '21 nmt"~- pri<'.~, iemãs e enteadas- se vi\·cretll r•m ernnpanhin tln l'unecionario r for<em por elle mantidos.
Paragrap h o nnico. Os vat·f,.•s maiores ele 21 annos, que forem
incapazc~. SPJ'fio N\U i parados ao.s rnenorcs.
Art. G2. Para o rmlrmlo tln rcrerido anxllio, o funccionario
apresPnlarú nma J·"lar:iio da.~ !W"Snas rle "na familia ao chefe
ou rlircctor de sua J'f;partir~ão, rtun a Clll'aminhará. sem demora
nu t~ollllllunit~m·:í l"''' l••kgl'alllma :tfl ~1 ini~trrio a ,rJnC pel'tr•tH,<'I', afim tll' ~<'t' a ui nrizado o l'f~~~~~·r~ti\·o 11agamento.
Paragraplio unieo. Yrriricanrlo-sP tlUC essa relação não é
YcrdadeiJ·a, o fnnccionario será rPsponsahilizado.
Art. n:L o fti!H'i'ÍO!lfii'ÍO l'f'lllOVirlo a pedido ou que permntar 11 ~eu •·argn nn 1\ll<' l'•'it· eh:nn:-~do a scrdçn pelo '\linislrn
srí tcr:í tlirPiln a l':'~'ag·"'" P lmn~porl•' rle hagagcm.
lHt. fi '1. S0rão tnml1rm r.onrrrlicto11 sóment.e passagem e
transpor·! P de J1agap;Pm ao fu nrf'.ionario que dispensado de
qualquer Pnmmis~;fín. th·rt· tlP rr~n·;::sar á repartição a que
prrt.cncr.
'Art.. li:J. Ao ftmt·l~ionario f1UC t.iver de voltar á sua reparticiio. por ter sirln rxonrrarlo do rargo de chefe ou director
de repartição. Rf'I'<Í. ~~·mrrditln. a lr~m da pa.o:;;agrm r• transporte
riP hagag~>rn. n a11xilio rl~' que lt·afa o art. 56 .
.\rt. fifi. O fnnreionario tlll<' não Rcguir para a commissão
rara .qnn houYrr rf'rPhidtl n.inrla de em;to fir.a obrigado a restituit· integl'altnrnl•'. tl••nll'" dn Jil':lt.ll l'i'\rtdn prln '\Tinistro, a
imporlanria rr;rrllirla.
1\ri.. fi/. 0 rnnerinnarin qnP rPgressar de uma commissão
para q1w l.l'nha t'l't~r~hitln a.inda de r.usto, srm haver rlesempenha•io a inr.mnhPtH·ia quP li! r· f i\·<'r Ritln confiada. fica obrigado a re~l.HniT· intr~rallllf'lll•· a t'<'SJif'r•liYa impnr(:uwia. salvo
sn o fizl'r pnl' tll't!Pnt tln i\linisl.r11 rn1 rrn Yirlnrlc tlP mol0sLia
r·nTnproYarla pn1· in-=pret:iin di' sanrlr·.
Parngrapho mticn. A rp;:;fituiefto a qne se refere o presente
artigo far-sc-ha por mriCI ck descontos mensaes, fixados pelo
'\Tinistro. nos -vrnrimrn!ns rlo fnnecimJaT'in, nunra !'lllJWl'ÍnrPs :í
qni11la pnl'tr elos mcc;rnos vencimentos.
t·nnt~•·tlitla~
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Art. 68.E' igualmentf1 obrigado a restituir a ajuda de
custo que houver recebido o funccionario que abandonar o
scrvi.ço ou dellc pedir exoneração sem haver desempenhado a
1:mnmisoão de LlUe tiver sido encarregado.
Art. 69. Por uma mn~ma commissão não será abonada
IIPti~ tlP uma a.iuda de custo.
Art. 70. O auxilio dP que tratam os arts. 56 e 57 será
rcstituido integralmente ilemprc que o .funccionario delle não
sn utilise para o franspo!'lR de sua família.
Art. 7 J • J<;m hypothese alguma serão abonadas diarias
aos J'nneciouarios uomeados, removidos, promovidos aproveifados ou chamados a serviço.
·.<\rt. 72. O governo podCilá conceder ao funccionario licenciado para tratamento de saude passagens para si e sua
ramilia, mediante indemnização da respectiva despe~ pela
qHinta partP do ordenado.
:\rL 73. As primeiras nomeações só darão direito a ajudas
dn r:nsto qua11do llflllYel.' disposiçã.o expressa no respectivo reglilamcnfo.
:\ rt. 71. Cada Min isterio deverá expedir instrucçõrs sobre
a c.oncessãn d'' ajudas dP r:usto P diaria~. de ar~côrdo eom as
di.qpnsiç:õP~ ~'Sfahe]PI~ida~ nP~te Capitulo.
1

CAPITULO IX
nos DEVERES DOS FUNCCIONARIIOS

Art.. 'i li. Siin rlr·veres dos funccionarios, além de outros •
inhr>rrnlr!'l f!IJ~ S~"ll~ r·.argos, de arcôrdo com os respectivos reg lllamPntos:
nl comparecei' ao serviço ás horas regulamentares;
IJ) prestar oberlir•ncia aos seus superiores :hierarchkos;
c) desen~H·nhar com zelo e promptidão os trabalhos quo
Ih r> forrm dist1·ilmidos:
d) rr~pn•;.;cJttar aos seus chefes sobre abusos e irregularidadr•s de qnfl tiwrnm r\onhecimento;
e) guardar· sigillo dos actos que ainda não tenham sido
dadns :í publicidade;
f) tratar 1·om urhanidarlc as partes, aviando-as com brevidaon.
CAPITULO X
D.\S PENAS DISCIPLINARES

Art. 7G. Os fnnccionarios publicos, que faltarem ao cumprimr'Tifo d1• s,., ;s il<'I'PrPs nn que perturbarem a ordem na
1"1'/Hll'f ieão, fi1·al'fío ~u.i Pitns ftg sRgnintes penas disciplinares:
a) advcrtencia;
IJ) reprelwnsão 1·rrbal ou por escripto;
c) diminuiçüo on Pliminacão elas ferias annuaes;
rl) suspensão por fl'!l1J10 que não eX'Ceda de seis mezes.
Pa ragrapho nniro. I!Jcor!'crão tambem nas mesmas penas
o~ fniJer·ional'io.s I.Jll" infringirem o disposto no art. 92, bem
'""inll n~ qnr> lllillisf!'fll'"ITI informaeões offensivas a quem quer
flUe seja.
·
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Art. i i. _\s JWnas dl• quP tratam a;:; lrttJ•as o, 1J c c .do
artigo preecdentc c a dB suspensão a.tf\ 30 dias poderão ser appliradas pelos diroctores ou {'.hefes de repartições ou serviços.
Paragmpho nnico. Da pena de suspensão poderá o funccional"io eecmTrr para (} Ministro dentm do prazo de cinco
dias.
·Art. 78. A pena de suspensão por mais de 30 dias só
poderá ser applicada pelo Ministro.
At't. 79. Ao funccionario que faltar oito dias consecutivos
ao .ser·viço sem pal'tieipal,'ão escripla ao director ou chefe da
rP.partkão. sPt·;í a]lplieada a pena disciplinar dr. snspPnsão J)Ol'
Hi dias.
Paragrapho uni co. O director ou ehrlfc da repartição doverá fazrr immcdiata communicação do seu aeto ao Ministro.
A1·t. 80. tA suspensão privará o ftmc.cionario, durante o
resrwdivo período, do cxcrcieio do cmprPgo, da uontagem da
antiguidade e de todos os vencimentos.

'CAPITULO XI
f>A RESPONS:\DJJ.liJJADE DOS FUNCCIONRIOS

Art. 81. ·Para que se torne effeet.iva a responsabilidade
dos funerionarios puhlicos, prevista no art. 82 da Constituieão
da Repuhlica, serão obsPrTadas as disposi(:ões constantes rlo
l H'esente r.apitulo.
-A1·t. 8,~. O Ministro, logo (JU(' tivet' ·conhecimento ,de
crualqullt' facto que possa dar Jogar á responsabilidade, designará trcs funr.cionarios para a organização do respi"Ctivo proCf'sso administrativo, que ohedeeení ao disposto no capitulo XII.
Ar·L 83. T'Jie accôrdo com o resultado do pror.es~o admini!'lf.rativo, podcão ser applicada,: a,; segninte!'l penas:
a 1 suspensão até um anno;
1J) remoção para rargo dr> ratPgoria immediatamente infPrior;
c) exoneração.
Paragrapho unico. Ao funecionario suspenso do accô'rdo
com o presente artigo será applicado o disposto no art so;
Art. fH. Tomadas as providencias administrativas, será
o proeesso rpmettido dentro do praw dr> Hí dias ~í. Proeuradoria
da fiPpubliea, para pPoccdPJ' na fôrma da lei, salvo se essas
providoncias for·cm suffi.eirntPs para a rrpnrnr,.ão do arfo r.omnwttidll pr>lo funccionario.
Art. 85. Cabe aos i\linistr·o;:;, no Di;:;tricl.o !'cderal, e ao;:;
rlirrctores ou .chefes de J'epartições ou SPrYi.ços, nos Estados,
m·drnar a prisão de todo e qualquer responsavel pelm; dinheiros
on valores pertence!ltes á :Fazenda Nacional ou que por qualquPr titulo, se acharem sob a guarda da mesma, nos casos
da l'Pmissãn ou omissão em fnzrr ns rntradas nos devidos
praws.
~ 1. .O Ministro ou Phf'ff' de rPparlil,'ão recJuisitar:í. da
autoridadn cmnpctPnte as necossarias 11rovidencias para que
se torne rffeetiYa a prisão de que trata o presente artigo.
§ 2." Effrduada a prisã.o. o l\finistro ou chefe de repartição marcarii ao responsavel um prazo, quo não deverá ex~
l'Pder de no. diaH, para entrar com a J"P"pcdiva importancia o
.inro~ rlPvhlo.s, na conformirladc dn art. .i3 rla Joi rlc 28 de OU-<
0
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tubro de HHR. Se rstr não o Jir.er. sPJ':í o p!'Oces~o rPmr!.Udo
sem demora á .Procuradoria da IlepuiJI Íl'a, lla!'a Jll'OI'I'drr na
forma da lei.
§ 3." Quando o responsavel niio puder ser preso por se
havor ausentado ou escondido, serú feita immediata communit•at;iío do facto á Procuradoria da Hcpublica, afim de que esta
tomo as providencias que no caso couberem.
~ 4.• O Minil'ltro providenriará l)ara que sr.ia organizado
rom toda urgcncia o processo de tomada de contas, afim de
SPI' I'Citlntf.ido ao Tribunal dP Conta;;;, para os dtwidos fins.
~ 5. Não s0rú ahonado ynncitHPnto a lgmn ao flllll'l' inmn·io
fJ11C1 PSI.iVI~r· proso dn aed)rclo 1:om o Jll'I'RPill.l' :wt.igo •
.\tt. Rü. Serão responsabilisados:
a) o director ou chefe de repartição, que tendo conhecimento de qualquer dos faetos previstos no artigo precedente,
deixar de tomar as providencias que lhe competirem e de fazer
a necessaria communicação ao :Ministro;
b) o funccionario que deixar de dar cumprimento a ordrm
do Ministro para execução do disposto no ~ lt" do artigo pri'Nldente;
c) o procurador da Republica que deixar de tomaJ' proml1i.amente todas aõl providencias nerrssarias a aean!Piar· oc;
intrJ'i'SRes da Fazenda Nacional;
d) o funccionario que autorizar dl'spcza em dcsaceôrdo
com as leis, regulamentos e instruc,ções em vigor ou para cujo
pagamento não tPnham sido concrdido~ rrrursof; prlo Congl'i'Rso Naeional P o quP f'XCI'r!Pr os limitrs dos nrcditm; postM
:í s1m disposição;
r) o funreionario quP infringir o disposto no arL fJG.
Art. s;. O dircctor ou ciJI'fp de rPpartiçuo .que, por conta
rio C:oycrno, requisitar passagem que não seja para si. on para
fnnccionario da repartição a :;;cu cargo, em oh.iocto de Rervico
publico, ficará rrRponsavel polo pagamento da respectiva impol'tmwia, que lhe será descontada pela quinta parte dr ::;rus
vencimentos.
0

CA-PITULO XIT
DO PROCESSO ADM!NIS'l'n.>\.'rl\'0

Art. 88. O processo administrativo será organizado por
nma eommissão eonif;lMta dP fr•pg funccionarios para. l'~sr firri
rlf·sig-nados.
§ 1." A eommiRsfío ouvirá o accusado e todoR os fnnr.cional'ios on J~PSRoas qur> tm1ham conhrcimPnto do facto que lhe
'' imputado ou que possam prm;tar :CJUal'sqnm· PRr.larflcimPntos
a t'P'lJWito, bem como J1l'OI~Pr!Pr:í a todas as rlilig-PtJI'.ias rpw Re
(OI'liUT'PITI IlCCPS'lariaS.
§ 2." ._\() acl'nsado Rcrá ,ronrrdirlo o prazo rir 30 dias pam.
JWmlm:ir a >ma rll'feza, danrlo-sP-lhP para PRso fim vista rln
fl1'0110RSO.
§ 3." Ot·ganir.ado o proePSRo, sl'r:í ouvido o dirPc!.m· on
elwfP da l'Ppal'ti(:ão a que pcrtonnrJ' o fnnceionario, sn não
tiYPr feito partP da commissão dt> fJUe trata o presento arti,:ro,
r!Ppois do que o nw:=;mn >"llhir{t ao ~lini~lro par·a Jll'f1fPT'il' o
~eu rlnspacho.
~ 1." O rlii'iposfo do pamgrapho JWP~fldl'nl.r deix:ll'á rle ser
oh~r.t·\·ado quando a PXOIH't'n(:iin f,.\e di' romp~->tPm•ia do cheft~
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ou direct.or de repartição ou serviço, mas neste oaso o demittido poderá reclamar contra o neto perante o Minist.ro, o
qual, ouvido aquelle, decidirá como fôr de justiça.
§ 5. Tratando-se de funccionario nomeado por decreto,
o Ministro não poderá despachar no processo administrativo
smn vrévia deliberação do Presidente da Republica.
Art. 89. Em caso algum serão negadas ao funceionario
oxonP-rado as certidões que reqner·cr das diversas pcc::.as do
prucf'sso :ulmini~trat.ivo.
0

CAPITULO XIII
DAS DISPÜSIÇÕES GERAES

Art. 90. ·As attribuições dos funccionarios publicos serão
f''l)wcirirmdas no;;;. rogulamentos dns respctivas repartições.
l'ar.·agrapiiO uni co. Além das attribuições inherentes aos
fH~n~ l'argos, aos .funccionarios de que trata a lettda a tlo
art.. :?." cabem, em J'elação aos set':Viços sob sua direcciio, todas
atJribuições communs aos chefes ou directores de repartirões subordinadas aos diversos Ministerios.
.. Art. !H. E' vedado ao funccionario publico, sob pena de
demissão:
a) fazer eontracto com a União, directa ou indirectamente
por si ou como representante de outrem;
b) dirigir bancos, companhias, em prezas ou estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo governo da União,
Ralvo as excepçõRs indicadas em leis especiaes;
'
c) requerer ou promover a conc~ssão de privilegios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, excepto privilegio dP invenção propria.
Art. 92. O funccionario publico, salvo motivo de forca
maior ou de molestia comprovada em inspeccão de saude ou
com attestado medico, nos casos do paragrapho unico do artigo 20, poderá recusar-se ao desempenho de qualquer commissão no paiz ou no ext.rangAiro, cio f!llf' fr'\r incumbido pelo
governo.
Art. 93. O funccionario publico não poderá ser designado para servir em repartição differente da de que fizer
parte, salvo se fôr incumbido do desempenho de commissão
ou desig.nado para ter exercício no gabinete do Presidente- da
Rcpublica ou no de qualquer dos Ministros de Estado.
Art. 94. Nenhum funccionario publico, effec-ivo, em disponibilidade, aposentado, jubilado ou reformado, poderá ser
procurador de partes em qualquer repartição publica.
·
Art.. 95. Os funccionarios aposentados, jubilados, reformados on em disponibilidade, que já. exercerem cargo ou commissão de (Jualquer natureza, ainda mesmo por eleição federal,
estadual ou municipal, remunerados com vencimentos, gratificação ou subsidio, ficam privados das vantagens pecuniarias
da ayloRPnfadoria, ,jubilac:;ão. reforma ou rlisponibilidade em-·
fllmnt.o rlurar o r1xcrcicio dessas funccõcs.
Paragrapho uni co. Ficam exceptuados da prohibição do
presente artigo os funccionarios aposentados, jubilados. reformados e em disponibilidade providos em cargos vitalicf()s
até 31 de dezembro de 1914.
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Art. 96. Fóra dos casos expressamente previstos nas leis
ou regulamentos em vigor, fica probibido :
a) ampliar os quadros das repartic e spor meio de àdmissão ou nomeacão de diaristas, collaboradores ou auxiliares
extranumerariof', se.iam quaes forem as denominações que se
lhes derem;
b) commetter a pessoas extranhas aos quadros das repartições ou serviços o desempenho de trabalhos que em virtude
das actuaes leis e regulamentos façam parte dos encargos das
nw<:rnas repartições ou scrvicos e estejam comprehendidos entro
os dPvorcs n aUribuiçõcs dos respectivos funccionarios.
Ar·L !)7. .\s disposições do presente decreto não se applicam:
a) aos militares de terra e mar;
li) aos magistrados tfcdcraes;
c) ao presidente c direc.tores do Tribunal de Contas;
d) aos membros do Corpo Diplomatico;
e) ao,: funccionarios das secretarias da Camara dos Depufnrlos, tio Senado e do Rupremo Tribunal Federal c demais
l.r·ilnmar~s judiciarios da. União.
·Art. 98. Os regulamentos que forem expedidos desta data
em diante não poderão at'ast.arar-se das prescripções deste de..

t~rf'to.

l'llt·....

Art. 99. O presente decreto só entrará em vigor depois
l!n approvado pelo Congresso Nacional.
Art. 100. Ficam revogadas as disposições em contrario.1
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1916, 95° da Inrlcpentiencia c 28" da Repuhlica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Paruiiá. Calogeras.
José Bezerra.
Lauro Müller.
Alexandrino de Alencar.
José Caetano de Faria.
Augusto Tavares de L11ra.
Carlos Maximiliano Pereira dos Snntos.

DECRF,TO N. 12.2!)7 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1.916

-~ hrn,

11nlo Minisf.~rio ,}a FnzPn1ln., o rrr.ditO cRpcr.ial t.ln 1 r; :12fi$:l(i!í, pal':l
pngamento n D. Constunria .\]yp:;:: Bnmro fln Mello Harrnto t.)m vh·tlHlt•
flo senten~a jndirinrin

O PrcRiflentc da Republica fios Eslndo~ Unidos do RrnziT,
usando fia aul,orizncão contida no art. 1" do rlecreto legislativo n. 3 .196, de 30 de novembro proximo findo resolve
nbril', pelo Mini&terio da. Fazenda, o credito especial de
15:126$365, para occorrer ao pagamento devido a D. Constan-

252

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ça Alves Branco de MAIIo Barreto em vil'Ludc de sentença judieiaria, devendo ser observado o art. 2• do mesmo decreto.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

,T,tltio Panditf. Calogeras.

DECruETO N. 12.298 -

DE (i DE DEZEMBRO DE

1916

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o rredito CRperinl de· 79:787$061, pnrn
occorrer ao pagamento devido a Antonio :Mnrcellino· Regueira Costa t>m
Yirtnde de senten~a jndiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usr. ndü da autorização c'ó'nstante do art. i • do decreto legie.
Jatiw p. 3. 197' de 30 de novembro' proximo findo, reso'lve
abrir, .pelo Mini.sfJArio da Fazenda, o ·crediti..' PRpPcial de
79:787$061, para occorrer ao pagamento devido a Antonil:J
Mm·eellinO Regueira Cost.n em virtude de sentenca judiciaria.
Hio do .Janoirll, (i ue dCZI'Jllbl'O dP 1!11(), 95• da Tnf!Ppl'ndencia " ?8" da Republirn.
\VENCERJ,AU

RnAz P. GOMES •

.T t11Ío Prmrlirí CnlO(Jf'1'as.

DECRETO N. 12.299-

DE

6

DE DEZEMBRO DE

191G

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 541$050, para oc·
correr ao pagamento do que é devido a .Joaqnim Pereira Bernardes, em
virtude de senten~a judiciari11

O Presidente da Republica dos Estados UnidOs do Brazil,
usando da autorizacão contida no artigo' unico do decreto
legislativo n. 3. 188, de 22 :de novembro proximo findo~ resolve abrir, pelo M.inisterio da F'a.zendn, o credito especial
de Mt~05·0, para occorrer ao pagamento dP-vido a .Joaquim
PrrPjrn BPrnardrR ?nl' virtude de "Af\Iltença .indicinria.
Rio de Janeiro, 6 de rl.Pr.emhrn de 1!lHi, 95" ria InuepP-ndencin e 28" da nepublica.
WF.NCEALAU flRAZ

p. GOME!'! •

.TOiio Pandiá Caloaeras.
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DECRE'.L'O N. 12.300 -DE 6 DE DEZEMBfiO DE i!H6
Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 70 ::!60$, para
}Jagamcnto do• juros do upolices do cmprestimo de 1897 relativos aos
me•es de janeiro o fevereiro de 1914

O Presidente da HepulJJica dos Estaaos Unidos do Brazil m:ando da autorização contida no art. J" do dP·ct·cto legisbth'o u. :J .194, de 30 de novembro proxüno findo·;
re:;olvu abrir., pelo Miuistcrio da Fazenda; o crcriito especial ú'c 70 :3G():$; pura pagamento dos juros de apolices do
empre~timo de 1897· relativos aos ruezcs de janeiro c fcvcrcir0 de 1!J14.
llio de Janeiro, ti de f:!ezembru de Wl6, V5" da Independencia e 28• d'a Hcpublica.
WJ~NCESLAU

BRAz P.

GOMES.

J.oão Pandiá Caloaeras.

JJ.ECJtE'l'U N. 1:.>.' 301 -

IJE (j .IJJ<: IJEZEl\lB.RO IJE

I 91 (j

.Abre, pelo .1\liuh;terio du. },uzcnda, o ct·edito mqwc:ial de R :800$!177, parn
occorrer ao pagamento devido ao Dr. JoaquJm Cardoso de Mello Reis, em
virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
da autorização contida no -art. 1• do decreto Icgis-

w.;~ndo

lallnJ n. 3.195, de 30 de no-vembro proximo fiindo:
llctiolve abrir. pelo l\finisterio da l•'azenda., o credito esvecJa! de 8:800$977. para occorrer no pagamento devido ao
~)r .. ·!oa.quim Cardoso de l\fcllo Reis, em virtude à'e sentença
J Udlciarla.

Rio de .Janeiro., 6 de de.zembro de 1!J16, !J5• da Iuul'pcndcncia c 28• da Rcimblica.
\V ENCJi:SLAU .lln..\z

(>.

GOMES.

Mtio Panclhi Caloyeras.
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DECIU~TO

N. 1·2. 30:?- DB

(j DB DEZEMBRO DJ,<.:

HHü

Organiza a Caixa de Pensões de. Dtreetoria Geral de Saude Publica e dá-lhe regulamento

O !>residente da Republica. dos Estado; Utlidos do Brazi~. do
accôrdo com a auf.ol'ização constante do at·t. iÓi, n. XI, da lei
n. 2.924, de 3 de janeiro do 1!Jia, revigoralla pelo art. !37 da lei
u. 3.089, de 8 de janeit·o do corrente anno, resolve organizar a
Caixa de Pensões da Directot•ia Geral de Saudo Publica, dando-lbe o
rel!:ulaínonto que a este acompanha, assiguado pelo Ministro de Estado
da Justiça e Negocios Interiores.
Hio de Janeiro, 6 de dezembt·o de 1\HG, !J;)• da lndopendencia c
28• da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Cm·los Ma;vimiliano Pereira dos Santos.

Regulamento da Caixa de Pensões da Directoria Geral de Saude
Publica, a que se refere o decreto n. 12.302, desta data
CAPITULO I
·DA CAIXA E SEUS FINS

Art. :l.0 A Caixa do Pensões, croada om virtude do art. fOI,
n. XI, da lei n. 2.92~, de 5 do Janeiro de 1915, sobro as bases esta-

belecidas em o n. XVI, lettras a a q, do mesmo artigo, revigorado pelo
art. :l37 da lei n. 3.089, de 8 de Janeiro de :l9:l6, tem por fim auxiliar a subsistencia e amparar as familias dos empregados da Directoria
Gorai de Saude Publica, quando estes se invalidarem ou fallccct•cm.
Art. 2.° Constituirão fundos da Caixa :
a) as contribuições mensaes ;
b} os juros do capital que se formar e os dos adeantamentos
mensaes aos contl"ibuintes ;
c) os emolumentos por titulo de pensão ;
d) as pensões não applicadas por falta de herdeiros ;
e) os donativos ou beneficios espontaneos de qualquer JH'Ocedencia e qualquer outra renda e:ictraordinaria;
a importancia das joias ;
g) a importancia dos descontos de que trata o art. i8 deste
regulamento.

n

CAPITULO 11
nA DIRECÇÃO DA CAIXA

Art. 3. • A direcção da Caixa de Pensões é confiadà ao director
gorai do Saude Publica, como seu presidente, o qual será auxiliado por
um Conselho Administrativo, constituído por um representante de cada
uma das diversas secções da Directoria Geral de Saude Publica, eleitos,
annualmente, por estas, a saber : Repartição Central, Delegacias de
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Saude, Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia, Secção de Engenharia,
Hospital S. Sebastião, Hospital Paula Candido, Secção Demograpbica,
Laboratorio Bacteriologico, Prophylaxia e Policia Sanitaria do Porto,
o Lazareto da Ilha Grande.
Art. 4. • O thesoureiro da Caixa de Pensões será escolhido pelo
Conselho Administrativo, dentre os contribuintes, com approvação do
presidente, e prestará a fiança que pelo mesmo Conselho fôr arbitrada.
Paragrapho unico. O thesoureiro exercerá o cargo por um anno,
não podendo sm· t•eeleito para o período immediato.
Art. 5. • O thesoureiro é investido, desde logo, dos poderes competentes para recebm· do Thesonro as importaneias consignadas em
tolha pelos contribuinte~.
Art. 6. 0 0 thesoureiro sú conservar[L em caixa a importancia que
o presidente fixar para occorrer aos adeantamentos de que trata. a
lettra a) do art. 23 deste regulamento, devendo o excedente ser depositado no Banco do Brazil e os saldos annuaes convertidos em apolices da divida pnblic::t, ou em immoveis, conforme dnliberar o Conselho
Administrativo.
1-'aragrapho unico. O exeedeutc de que trata este artigo será
a.pplicado nos emprestimos :1. que se refere a lettra b do art. 23.
Art. 7. 0 O the~onreiro será obrigado a prestar, mensalmeuLe,
contas ao Couselho, e organizará uma demonstração do movimento da.
Ca.ixa, afim de ser entregue ao presidente.
Art. s.• llavet•á um secretario, nomea.rlo pelo presidente, o qual
Lerá por funcção :
a) dirigir a esc!'ipturação da Caixa ;
b) presidir ás eleições parciaes das divet·sas secçõ~s da Directoria Geral, para a organização do Conselho Administmtivo, <lo que tr·ata o art. 3".
Art. \J. • A cscriptma<;fw da Caixa será feita, sem pr<ljuizo do serviço publico, pelo secretario, auxiliado por dois membr·os do Consf\lho,
os quaes perceberão ,,ma. gratificação pro labore.
Art. 10. Quando entro os membros do Conselho uão houver representantes com cap~r·idacl<~ para. o exercício das func<;ões de auxiliares do secretario, de que trata o artig-o auterior, o Conselho do~ig-uará outros <:ont.l'ilmintos do comprovaria eompofencia pa.ra os
mesmos cargos, com approvação do pt·osidente.
Art. 11. O secreta rio, bem como o tltcsourciro, toma riio parte
nas reuniões c deliberação~ do Coll'lelho Administrativo.
Art. 12. Somostralmcm to, sct'{t remcttido ao 1\Iinisterio <lo Interior,
publicado no Diarin 0/lkial, e distribuido em n.vulso aos eontribuintes,
o balancete da Caixa, assignado pelo thesonreiro e pelo secrotario,
com o visto do presidente. Outl'Osim, d<werá ser publicado até o dia 15
do mcz seguinte um boletim das resoluções do Conselho, acompanhado
do balancete do movimento operarlo no mo;;; anterior pela Caixa.
Art. 13. O Conselho verificará todos os documentos que lhe forem
apresentados em suas t'otmiões mensa('lS, dando sobro os mesmos pan:coe, que, dcpoi~ do assignarlo pela maioeia, seeá submettido a tiesp:tcho e approvat;ão do presidente.
l'aragrapho nuico. O presirlente submetterá ao 1\linistro do Interior, a quem eomprlt.e a 1isealização snpeema rl;J. Caixa, as rcsolnçõe~
sobee os casos omissos 110 regulamento.
At·t. 14. ~i os contl'ibuintcs eleitos não assumirem o,; seus
caegos, ou os abandonarem, o p1·esidente designará para uelles
~ervirem proviso!'iamente outros contribuintes, que ficarão fazendo
parte do Conselho Administrativo.

l'aragraplw uuicu. A mesma pt·ovidnnei;t sm·A tomada 110 ca:::o
clci·~iio na epoc:t propria.
:\ rl. 1:;. Nào ó elegi\ cl pat·:t o Co11sclho Administrali\·o quem não
tiver capacidade mol'al, e competcucia rccunhccid:t para o dcscmpeullo
do suas attribuic;ões, a juizo do presidente.
Art. 16. Si se verificar que o eleito não tem as qualidades de elegibilidade reclamadas pelo artigo antet·im·, ou constar que commcltcu
falta grave no cxcrcicio di suas funcc;ões, ser{t clle uotificado para
defendm·-sc, c, caso seja reconhecido em falta, ,;erá destituído do maudato pelo Conselho, com approva1~ão do presidente.
Paragmpho uuico. Dessa decisão haverá recm·so para o l\liuistro
do lutcrior.
elos conl.r·ihuint.es ni\,o procederem á

CAI'ITULO lll
11\S CONT!Ut:U!ÇOES

Art. 17. ;\ conlribnic;fto mensal para a Caixa corrcspowle á imporbucia 1lc mo <lia ele vencimouto, sa.lario ou gratificação, mediante
<lc:;conto feito em folha, uo dia do pagamento.
~ I. • A Dit·cctori:t Geral mencionará, nas respectivas folhas de pa.~amento, os vencimentos líquidos c as impot·tancias cotTcspomlcutc~
ao desconto.
~ 2." Para us de~contos de um dia rle vencimentos, o que reprc~enta a co11tribniçfw, 11ão influem a!Jsolnt:tmeute as falta::; cle compal'CCitnenU•, qualqncr ctnc sej;t o Juotivo •
.\ rt. :18. A Caixa descontará a quantia equivalente a :1/:l da conl.l'ihui()io mensal nas peusõc,; qnc concmler aos seus pensionistas.
Art. 1 ~. Conteibuirão para a Caixa de Pensões todos os empregados da Directoria Geral do Sandc l'ublica, except.nados, poróm, os
qtto gusam do montepio obrigatorio, instituído para funccionarios publicos, vara os quaes é facultativa a. contribuição exigida neste artigo.
Paea esta classe <lo cmpecgaclos :t conteibnirdão se fará da seguinte
maneira:
a) para os que toem vencimentos equivalentes aos elos qnc•hão
gos;un do montepio a contribuição será egnal á destes ;
.b) para os qnc, porém, tecm vencimentos superiot·cs, a cout.ribuil;ã.o sm·á eg·ual á do maioe coutribnintc que uão
gosc do montepio, ao tempo da organizac;ão desta Caixa.
Art. :!.O. Os cxtralllnncra.rios o cont.raclados pot· tempo limitado
porleriío <:on1.ribuie eom metade do vcneimcnlo de 11111 dia, com direi lo
,:címenl.e, poróm, aos ;u1eanlamenlo:; pela. Caixa por conta ctt l'ü3pectiva
f0ria.
Art. 21. Os cmpeogados ela. Dircctol'ia. Geral no servic;.o dos
Podo,; dos Estado,; t.ambem seriLO contribuintes da Caixa c g·osarão
a pena:-; das vant~.gcns eonfürichs nos artigo,; relativos a pensões.
l'ar:r.gTLI phn rn rico. E, te,; et11 pt·eg;u lo' n;\o l.cl'ão rcprcseulantcs
JJo Com:elho .\dmiui:-:tralivo.
Art.. :22. Todos os eontribuintm; pa~-Çat•ão uma joia de 20$, cuja
import.ancia será paecclladament.e descontad;t em 20 mczes, ou de uma
um;t só vez, conformo preferir o que a. tivm· elo satisfazer.
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CAPITULO IV
DOS BENEl'ICIOS

Art. 23. A Caixa fará cmpt'estimos aos sons contribuintes nas seguintes condições:
'
a) os emprestimos não poderão exceder de 8/10 dos salarios
vencidos, ser·ão realizados a partir do dia 20 de ca.da.
mez, com o beneficio de f "/o, e descontados na folha, no
dia do pagamento ;
b) independente dos emprestimo,; de que trata a lettra a
deste artigo, a Caixa poderá fazer pequenos emprestimos,
dnrante o mez, nas mesmai'l condições estipuladas, bem
como a prazo de :lO mezes, a juros de :l "/o ao mez, c na
importaucia maxirna de dois mezes de vencimentos;
c) além destes, e logo que os seus fundos o permittam, a
Caixa effectnará emprestimos na importancia maxima
de 6:0008, a juros de 8 °/0 ao anno, cuja amortização
uão podet·á exceder de 1/3 dos vencimentos, para acquisição de predios, por ordem absoluta de antiguidade,
com as garantias exigidas pelo Conselho ;
d) as vantagens do emprestimo começarão a sm· gosada~
depois de feita a pl'imeira entrada.
Aet. 2L Aos emprestimos com prazo de fO ni.czc~, de que trata
a. lettra b do art. 23, sú terão direito os qnc contarem mais 1lo um
anno de contribui1;ão c mais de quatro annos de servi<;,o. Nestes em~
1n·estimos cobrar-se-á 1/2 "/.para fundo de garantia.
Art. 25. A Caixa dará carta de fiança para aluguel de ca~a.s,
sob consignação em folha, e cobrará 1 "lo sómente no acto da cxpedir;ão, em beneficio dos seus cofres.
Art. 26. A Caixa, até a quantia de 2008, fará as dcspeza.s do
funeral do contribuinte solteiro que tiver contribuído por mais de tres
annos e que fallecer sem deixar herdeiros. Quando, porém, depois de
feitas estas despezas, se apresentar algum herdeiro ;í. pensão, desta
lhe será. descontada a importancia despendida.
Art. 27. A Caixa poderá adeantar á vi uva, ou ao IH'incipal herdeiro do contribuinte que se achar inscripto no respectivo livro, c quo
tenha direito á pensão, até 2008 para funeraes, a serem descontados
no prazo de 10 mezes, em pareellas eguaes, da pensão que o mesmo
receber.
Art. 28. o~ soccorros compt'ehcndem:
a) tratamento meclico em ambulatorio c o fot•nccimcnl.o de
remedios pela fúrma e nos termos do art. 30;
b) l.mtamcnto gmtuito nos hospitaes da Saude Publica.,
quando houvm· installações adequadas e não pndm· ~er
feito em ambnlatorio, verifieaclas a escassez de rCCIIl'SOS
do conti'Íbninte c a necessidade dessa intet'Hal~ão.
~ 1." Si o doente tivet• fa.milia, depois de e~gotados os abo11os de
que trata o art. \H da lei 11. 2.8·í,2, de 3 de jaueit·o de t!H4, úqnella. se
poderá pagar, por esp;u;o ele tres mczcs, 1/4 ela diaria que ollc t•cechia.
§ 2. • O,; contribuiu te~ que houverem recebido esses soccorros pecuniarios só poderfta reecbet• outt·os depois do f2 mezes do primeiro.
Art. 29. Os direitos aos soccorros prescrevem dentro do prazo do
dois annos, a cont;u· da data. em quo foram os mesmos concedidos.
l'oder Executivo-
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/1 rt. 30. Logo q uc os fundos da Caixa o pcrmittirem, serão forne~
medicamentos, para o que se in,tallat'á uma phannacia.. Esse~
medicamentos seeão pagos pelo custo, com pequeno beneficio.
AL't. 3-1. No decurso do primeiro mez de contt·ibuição, todos os
contribuintes deverão entregar á Dit·ec<;ão da Caixa uma dcclara<~ão
e~cripta e assignada de seu proprio punho, ou a rogo, com duas teste~
munhas, quando não souberem ler e escrever, fontendo os nomes dos
pat·entes, na ordem c nos gráos marcados no art. 3·~ deste regulamento.
§ 1. o Haverá nm livro onde se inscreverão o~ nomes das pessoas
de familia, para o e !feito das pensões.
§ 2. 0 No caso de ter o contribuinte esposa e filhos ou filhas, não
fará a inscripção de outros parentes, salvo na falta daquelles.
Art. 32. As pt~llsõcs serão concedidas, salvo os casos previstos
nos arts. 19, 20, H\, i6 e i7, sobre as bases e condições seg-nintos :
§ 1. o O contribuinte qne cOIJta.r 25, ou mais amw~ <le serviço
dfBctivo, c achar-sn impossibilitado dH nelle contiiJna.r por mok.stia
on vdhice, tem direito a pensão cg-ual a 2j:~ do vencimonto mensal.
§ 2. 0 O que contai' mais de 10 c menos de 25 annos, c achandose na" mesmas condiçõPs, tem direito a pensão egual a. 1/3 e a mais
tantas vigcsimas partns desse terço quantos forem os anuo,; excedentes, alé 2;i.
§ 3. 0 O conteibniutc que, rlurautr~ os trabalhos, ou em serviço
cto Estado, for victima. de desastre que o inhabilite de exercer o emprego ou desempenhat• qualquer outro trabalho na repat·tição, tem
direito a uma pensão cgual a 2/3 do vencimento, embora lhe faltem
os requisitos pam oh tel-a, depois dn esgotado o abono de um anuo,
de qnn tmt<t o art. !H da lei n. 2.8·1:2, de 3 de janeiro de !91<1:.
§ 4. o O tempo tlt•. ~IJL'viç.o será contado á razão de tresentos dias
em cada anuo.
§ 5. o As p:~nsõcs serão concedidas á ra7.ãO de 30 dias.
§ n. o Pat·a obtm· plm,ã.o correspondente ao vencimento, é pt·cci~o
tnr dnllc g·osc.do ao menos dois annos ; não o tendo, a pensão
;mrú. calculada sobre o vencimento anteriormente percebido.
§ 7. o Pat·a o nlli1ilo dos hmJCficios de que trata Có'te artigo, o
eont.ribuinte sel'{t submettido a inspeeção de saúdn por uma junta
medica designa.fla pelo llireet.oe neea.l.
Art. :J:l. O contt·ibuintll qno, com flireito a pensão, f~r dcmittido ou dcmittir-s<1, podm·á continuar a contribuir, afim de quo
por sua mortLl tenha Jl~'ilsão correspondente ao tempo que contribuiu.
Art. 3L A viuva, os lilllOs menores, as filhas solteiras, a mãe e
as irmfts solteiras ou vin\'as do contribuinte que morrer com direito a
pensão ou em sem goso, assiste direito A metade da pensã.o, na
nrdem em que estã.o declarados.
Art. 35. A pensão cabcl'á. iutegl'almcnte á esposa uão havendo
filhos ; no caso couteario fa!'-se <t divisão, sem! o metade á esposa· o
a outra meta<le repartidamnute par;t as Hlhas c filhos indicados no
eidn~

al't .. :.l·1.

Art. 36. Si o contribuinte era viuvo, a. pensão sm·á dividi<la com
pelos Jilhos e filhas, nas mesmas condições do art. 35.
AL't. :n. Hevol'terá ropartidamcntc orn 1avor dos lilhos m.erwrcs
ou !ilhas solteiras a pensã.o em cujo g-oso se acharem as viuvas que
falleccrern ou contrairern novas nupcias.
At·t. 38. Perdem o direito á ponsã.o, que reverte para a Caixa :
a viuva sem filhos e que foi j1tdicialmcnte divorciada ou passar a
segundas nupcias; os filhos logo que attinjam a maioridade; as filh..,.,
q~ualdade
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casando-se ; a mãe si, sendó casada, não viver em companhia e
a expensas do contribuinte, observado o disposto no artigo a1Ítcrior.
Art. 39. Fica pt·escripta a pensão que não fôr reclamada no
espaço de cinco annos, observadas as disposições dos arts. 5° e 7° do
decreto 11. 857, <k 12 de novembro de 1851.
Art. 40. Aos llet·deiros do contribuinte que fallocer sem contar
lcmpo de serviço pa.!'a. lep;ltr a. pensão, abonar-se-á,- dentro do oito
dias do fallccimcnto, a. metade ela quantia com que houver o mesmo
eontribniclo.
Art. H. A pensão ('Omeça!'á desde o dia do fallecimeuto do
contribuinte, c s()['Ú. coneedida á·vi~t:t dos documentos exigidos neste
regulamento.
Art.. 42. Pal'a cntmt· 110 goso da. pensão, de accôrdo com o
art. 34 deste rcg;ulamento, os parentes do contribuinte, na ordom c
nos gl'áos ostabelocidos uo citado artigo, deverão requerel-a ao prosirlent.e da Caixa, inst!'uindo a petição com a certidão de obito do eontribuinte, extrahida do Jlegistro Civil.
A rt:. 43. A.]{~m do docmnento snpramenciouado, deverão apresentar :
§ 1. o A vi uva: além da certidão de casamento, a de que Hão
estava divorciada, assim como atte~tado de autoridade policial da
circumscripcão, ou dn tr·ns pes,oas lidediguas, que abonem o seu
viver honesto.
§ 2°. Os filhos menure.~ e as filhas solteiras ou vi uvas : certidão
rle nascimento, rle obito on de divorcio de sua mãe, idem do obito rlo
marido, assim como prova de serem os unicos filhos existentes.
§ 3°. As filhas solteiras ou viuvas: não só os documentos espeeiJicados no § 2", como tambem attestado, passado pela autoridade
policial, abonando-lhes o comportamento.
§ 4. o A mãe: certidão de nascimeuto de seu filho, attestado
rla autoridade policial da circumscripção, ou de tres pessoas fidediguas, de que viven mn compauhia. e a expensas do contribuinte, o
que este não dnixort viul'a., filhos menores ou filhas solteiras 011
vi uvas.
§ 5.c As irmã ..;;: q11ando solteiras, crwtidão do nascimento, o mais,
quando viuva.s, a de ubilo rio marido, ou documento que prove estar
legalmente divoreiada, ~~. além disto, attestado firmado pela atttoridade policial abonando o seu comportamento.
Art. 44. Verificado pelo Conselho, e recouhecido pelo presideute,
o direito dos herdeiros, na ordem em que estão enumerados, serão
extrallidos os títulos para serem entregues a quem de direito, e nellos
se marcará a importancia da respectiva pensão.
Os títulos serão assignados pelo presidente, pelo secretario e pelo
thesourciro, cobrando-se de cada um destes, em favor da Caixa, a
quantia de 1$, a qual será descontada no primeiro pagamento a
c11'cctuar-sc.
l'a1·agrapho uni co. As peusões serão pagas na. séde da Caixa,
observadas as disposições legaes.
Art. 45. O contribuinte perde o direito á pensão de invalidez si
honvm· oec~.sionarlo iut(~ncionalmcute a. sua incapacidade par11. o
traballw.
§ ! .0 A pensão púdc ser recusada, na. totalidade ou em parte, si o
contribuinte houver provocado essa incapacidade commettendo algum
crime ou delicto intencional, provado por sentença penal.
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Neste c:tso, qu:tJHlo o contribuinte tiver família habitando o Jlt•azil,

o até então sustentada á sua custa, a ella na. tota.lidad{} ou em parta
se poderá dar a pensão.
§ 2.• Tambem perderá a pensão o pensioni.sla que exe1111cr cargos
fc<lm·;ws ou munieipaes.
Art. 40. A pensfto por motivo de incapacidade poderá ser re·
tit·a<la ao beneficiado, si este readquirir a capacidade p<tra o trabalho.
At·t. 47. Si o beneficiado se achar cumprindo pena, a pensão ficará.
:suspensa dm·aute o tempo da .pl.'isão •
.\rt. 48. Em qualquer hypothesc, e qualquer que seja o venciJ
monto do coutdbuintc, as pensões dada~, mensalmente, pela Caixa
nito poderão sm· maoires ele 200$000.

CAPITULO V
ll!Si'OS!ÇÕI':S G ETtAES

/11·L .\.().Toei~'~ as opoi'a<;õc,; <l<~ credito que realizar a Caixa, bem
('nmo a acqni,i<;ão ch~ immovei~, c a retit·ada do rlcpo~itos de banco~,
:-;(, seri\.o 1\ütas com as a~signa,tm';Js do presidente, do secreta.rio e rlo
tlwsoureiro. o~ vales dos pequenos emprestimos, porém, que tenhil.m
de ser pagos pelo thesoureiro com os fundos que conservar em
eaixa p~tra esse fim, conforme o art. ü", serfto préviamente visa,dos
pelo seercta.rio.
Art. liO. O contribuinte qnc fOr clcmittido ou se dcmittir volnni.<tl'iamento, depois <le ter contribuído durante quatro a.nnos, podcr{t
receber metade da. quantia qnc houver pag-o ; sendo readmittido,
so lhe contará o tempo anteeior, si cntra.t· para a Caixa com a.
<pmntia rntil'arla c mais os juros mcnsae,; tlo I %, dnmnte lodo o
te111pu e!ll quo ti\·m· estado afastaclo.
A l't. rit. O Conselho Administl'al.ivo é autodzado a despender até
fO o;. <la receila para gralilicaçfw ao scct·etario, ao thcsonrcii'O c aos
<loi;.; auxiliat·es <lo st'creta.rio encan·cg;tdos da escriptnrac,ão.
l'al'a.gl'apho unico. As gt·atifica<;ões serão arbitradas pelo prcJ
sideulo.
Art. !i2. l'ara p;uantia da Caixa,, torlos os empl'cgados da Dit·cetol'ia Geral de Saudc Publica serfto prévia meu te examina,dos, c aquellns qnc se aprcscntat·em portadores de doenças gmves, chronicas c
iHcm·ayeis, ou mele a,van<;ada erlaclc, serão a,dmittidos, 11<1 ft\tma do
:u·t. 20, contribuindo com metade da dia ria, para, gosarem apenas da~
vantagens elo ernprestimo.
.
Arl. 53. A Caixa púdc adquit·it· dit·eitos, conlrahit· obriga<;ões o
figut•;u· em justi<;a, como autol'a ou l'é, assistente ou opponcnte, c os
bens da Caixa,, qw.J será repl'Csenta.da pelo seu pt'eHiclcntc, constituem
a garautia unica dos son.s credores.
AL't. 54. Quando o Conselho A<lministl'alivo, pot· 2(':! dos seus
nwmhros, levado pula expericncia c pela pratica, vcl'ilicat· a ueccssi<lade de relot·ma,t· a Caixa, l!O todo on em parte, o pro:;idente pt·oporá :t t•cforma ao J\liuislro, ficaudo incorporada ao rcgula.meuto cl;~
111 c~m a. Caixa.
i\ l't. !i:j. Quando a, receita nfw fót• snmcicnte pat'a eobt•ir as despe~ as, <~om auloriz:t<~J.o do 1\\inistt·o do Intcriot• sm·fw au"mcuta,das
as coutrib11i1;õe~ on Úiminuiclos os soccm·t·os.
"'
l'aragrapho unico. (luancln :t t·eccil.;t fór gramlc, scrito iustituido~
outros soceorros.
Art. 56. lla,vct·á nm fundo do rosceva, quo será. formado com a
rlocim<t parf:.c da, importancia aunual das cotizações ela Caixa.
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Art. 57. As reclamações dos contribuintes á. Caixa. serão resolvidas pelo presidente, com recurso para o Ministro.
Art. 58. Os contribuintes facultativos tambem farão consignação
em folha, por intermedio do Director Geral.
Art. 59. Os membros dirigentes da Caixa e os encarregados da
eseripta são responsaveis pelos actos das respectivas gestões:
a) si elles empregarem para seu uso pessoal os fundos dispouivch;, set'ão obrigados a restit11il-os com os juros que ·a antot·idade
jndiciat·ia fixar c que variarfLO de 8 a 20 "/o, sem prejuízo das penas
pat'a taes casos estabelecidas no Codigo Penal;
ó) si causarem intencionalmente prcjnizo i Caixa, serão pa~
siveis das penas commiuadas pelo mesmo Codigo, applicaveis ao caso.
Art. 60. Desde que houver autorização legislativa que permitta
ao Governo cmprestat• os fundos disponíveis das Caixas Economicas ás
Caixas de Pensões, a dit·cctoria desta Caixa poderá fazer operações de
et•cdito dessa natureza para o fim exclusivo de dar cumprimento ao
disposto na lettra c do art. 23.
Art. 61. Pot· occasião da eleição dos membros do Conselho serão
tambem eleitos os supplentes para cada um dos representantes das diversas secções, os quacs deverão substituir os etrectivos nos seus impedimentos ou no caso de cessação das suas funcções, durante o resto
do seu mandato.
Art. 62. Só por iutermodio do presidente poderão os membros da
Caixa dirigir-se ao l\liuistro para tmtar de assumpto a ella rclat i vo
Hio de Janeit'o, () de tlezembro de 1916.- Carlos Matrimiliano
Pereira do.~ Santos.

DLCHETO i'í. J '!. 3Wl --·
Críin rn:"tis uma

ln·i~~arl:l

DE

G DE

DEZE\mno DE

19Hi

d(• infn1ll8.rin tlP gnn.rdns lHtcionnes no município dn
no B:~tndo de Pernnmhtwo

Panclla~,

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
para exr·eu\iio dn de1TI'Io 11 •. í31, de 1 i d'~ dezembro tln 1 R!lG,
drc•I'ota:
Arf igo unico. Fira rr-cada, na Guarda Nacional do município d1~ Panpllas. 110 E·stado de Pt,rnambueú, m·ais 'tllna
hrigad;t de infantal'in, r~nm a dl'signação de nu·, a qual se
f'nnstifuii'Ú tJ:,. Li'P" halnlhõ{'s do scrvico adivo, sob 11s. G2B
527 •· :J28 e de mrr do da I'Cserva, sob n. '17G, que se orgnni.:
zarão r·om OR guaJ·das qualificados nos distridos do rpfÍ•f'ido
Jllllllieijlin; revog-adas as tlisposi(;Õ'C';; em: contrario.
Hi<l de .Janeiro, G dP fk~Plllbl'o cl11 191li, HG" da Tnilcpf'n<if'llf'Ía n

~R"

da ltPpnh!ica •.
\VENCESLAU BRM

P.

Carlos Ma.r1mil1ano Pe1•eira.

Go~ms.
do'{;,

Sanjós.
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J)ECfiETO :\'. 1:!. 304 --

rm fi DE DRZE~Tf>lln DE

HlHi

fJrêa mais urna brigada de infantaria do guardas nacionaes na comarca da
capital

do

J<;stado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431. de H dezembro de 18gr.,
dPr:rct:rr:

ArLigo un.ico. Fica creada na Guarda Nacional da co. marca da capital do Estado dn Bahia mais uma brigada de
infantaria, com a designação de 2fi•, a qual se constituirá de
ttw; batalhões do serviço ·adivo, sob ns. n9, 7 40 e 7 H, e de
um do da reserva. sob n. 247. f-lUe se organizarão com os
g11ardas qualificados nos districtos da referida comarca; reyog·:ulas :1s disposil;ões em -contrario.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 191G, 95" da Indcrwnde!H·.ia e 28• da Republit·n.
WEJNICESLAU BRAz

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 12. 305 -

DE

6

't\ÜVEMBRO DE

19Hi

0rPa mrtis nma hrlg-ndn fie inf::llltaria do guardus nacion:1e~ 11a romnrca df'
1\f:t!:':t\ 110 J~~t:Hlo do Rio de .Jnnciro

O Presidente da llepub!ica dos Estados Unidos do Brazil.
para cxccur.fio do decrrto n. -131, de H dezembro fie 1R!Hl,

dt'r.ref;;r:

·

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de I\Iagé, no Estado do Rio de Janeiro, mais uma brigada tlr infantaria, t·om a designação de 110", a qual se constitt!ir:í. tlt~ trc~ batalhões do scrYif)O acLivo, sob ns. 328, 329 e
:no, e de um do da reserva, sob u. 110, que se organizarão
uom os guardas qualificados nos districtos da referida comm·~:J .: revogadas as disposições em contrario.
llio de .laneiro, 6 de dezemhro dt> 19H\, %" rla JndoprndeTH'ia ,~ 2R• da Hrpnblica.
iWENtESLAU BRAz

P. GoMEs.

f:m·los Jlfn:r:im.ilimw PeJ·ciJ·a dos Srmtns.
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DECRE'l'O N. 12. 306 -
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DE 6 DE DEZEMBRO DE 1916

ri"la uma bri.g:ula de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Nova.
rrronto, llO Estado de Santa Catharina

( 1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para exPruoão do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1890,
d1•erPla:
Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Nova 'l'rento, no Estado de Santa Catharina, uma
bl'igada de infantaria, com a designação de. 20", a qual se constit.uiJ'á de tres !batalhões do serviço activo, sob ns. 58, 59 e
6ll, c de um do da reserva, sob n. 20, que. se organizarão com
os guardas qnalifir[ltlüs nos districtos da referida comarea;
r1:vngadns ns disposições em contrario.
fiio de ,Janeiro, u de. dezembro de 1916, 95• da Jn!lcpendl'nein e 28" fia Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRl~TO

N. 12. 307 -

DE 6 DE DEZEMBRO OE f 916

ApprO'I"a •• estudos no ~o trecho, com a extensão de 35.420 metros, da.
estrada. de ferro do município de Barreiros ús proximidades da villa
<le Scrtãosinho, no E~t:Hlo de Pernambuco, cuja concessão foi nutorb:n<la
pcln decreto n. R.34l, de .5 de novembro de 1910

O Presidente d::~ Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que rr.'}uereu Antonio Mendes Fernandes Ri.:.
I:tnro, concessionario. nos termos do decreto n. 8. 341. de 5
de novembro de 1 !H O, da estrada de ferro colonial do municipio de Barreiros ás proximidades rla villa de Sertãosinho, no
JN ndo de Pernambuco, decreta:
Artigo unieo. Ficam approvados. de accôrdo com os doenmehtos que com este baixam, rubricados pelo director gernl
dr: Viação, da respectiva Sf'cretaria de Estado, os estudos definitivos o o orçamento, na importancia de L 920:994$404, do
2" trecho da referida estrada'. o qual tem a extensão de 35.420
metros r: romprPhrmr1P ns r:star,ões de Presídio e Campos
J<'l'ios.
·
Rio de ,Janeiro, 6 de dezembro de 1916·, 95• da Independf'Jlr.in c 28• da Republica.

WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N.

12.308-DE 6 DE DEZEMBRO DE

1916

Autoriza a modificar o traçado dns linhas da Rêde Sul·llinelra mencionadas
liAS Jettras «a • e « b » do n. III da clausulf\ I das que baixaram com Q
decreto n. 7. 704, de 2 do dezembro do 1909

O ·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia l\logyana de Estradas
de Ferro e Navegação, empreiteira da construcção e arrendataria das linhas ferreas dá Rêde Sul-Mineira mendonadas em
o n. JII, lettras a e b da clausula· •I do decreto n. 7. 704, de
2 de dezembro de 1909, e de aecôrdo com o at'. 88, n. IH, da
lei n. 3.089, de 8 de janeiro do corrente anuo, aecreta.:
Art. 1." ·E' autorizada a modificação, pela seguinte fórma,
dos projectos .approvados para as referidas linhas:
a) o traçado da linha de S . .Sebastião do Paraizo a Santa
:Rita de Cassia será alterado no sentido de passar pela localidade denominada Pratinha, de onde seguirá o prolongamento
at1í S. José da Barra (fóz do .Sapueahy), servindo ú cidade de
;Passos;
b) do ponto mais conveniente desta nova linha partirá
um ramal para Santa Rita de Cassia;
c) fica reduzido ao trecho de Gua~upé a Jacuhy o ramal
de Guaxupé a iP'assos.
Art. 2. • ~\i •companhia fica obrigada a apresentar, no devido tempo, ús -respectivos estudos definitivos; e a concluir
as construcções, entregando ao trafego publico as differentes .
linhas ou trechos, dentro dos seguintes prazos :
f•, até 30 de junho de 1918 o treeho de Biguatinga a Jacuhy do ramal de que trata o art. 1", alínea c;
2", até 10 de novembro de 1918, o trecho de S. Sebastião
do Paraizo a Passos, e o ramal para Santa Rita de Cassia
!(art. f•, alínea bl;
3", até 6 de dezembro de 1919 o trecho de ·Passos a São
Jl()só da Barra, na confluencia do Sapuca.hy com o rio Grande.
· Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
.WENCESLAU BRAZ

p.

GoMES o

A uuusto Tavares. de. Lyra.

DECRETO N. 12.3c09 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

i9i6

Approva aR clausulas para a revisão do contrncto celebrado com Antonio
:Mendes Fernandes Ribeiro em virtude do decreto n. 8. 341, de 5 de
novembro de 1910, JlBra a construeri\o d~ uma estrnda da ferro do
mnuicipio de Barreiros lís proximidades <ltt villn de Serti\oslnho', no
Estndo de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brazil,
ettendendo ao ~ue requereu Antonio 'Mend~s FernllndeS Ri-

ACTOS DO PODER EXECU:J'IVO

2G5

beiro, concc~sionari.o da estrada de f~rro de que trata o derr·e.to n. 8. :H I, dn 5 de novPmbro de 19'10, e de accôrdo oom
o art. 88. n. lTT. da l!·i n. :L 089, ílf~ R de .iaucir·o do cnnento
armo decreta:
Artigo uni co. Ficam upprovadas as claU'sulas que com
este baixam, assignadas pelo ministro de Estado da Viação n
Obras Publi('a~. para a rev.isão do coptraclo qu~. em virtudfl
do rlecreto n. 8.:{11, de 5 de novembro de 1910, foi celebradO
com Antonio MPndp;; Fernandes Ribeiro, por termo tiP Hl dn
nwsmo mer. I' :umn n termo modificativo• de. 2.0 dr" fevemiro
dP HH 1, paI' a a c.onsLru('ção dP uma esll'ada de fprro do
ponto terminal da I inha ft•rrca da Uúna Carussú, no c•ngenho
Hom .Jardim, muni!:ipio dP Ba. _iros at!\ ús fprras eedidas :í.
União .Federal pela 1\funieipalidade de Agua Preta, nas pt·oxjmidades da úlla de Sertãozinho, no Estado de Pernambuco.,
Rio de .Janeiro, G de drr.embro de HHG, \15° da TndPpcndrnria r. 2R" tla ll!•pnb!ica.
\VENCESLAU

BRAz P. Gt)J>,rER.

Aumrsto 1'avarrs de Lyra.

Clausulas a que se refere

0

decreto n. 12.309, desta data

OBJEC'fO DO CÜii\IJ'HAC'fO

C!. 1. O presrnfr contrncto tem por objt:cto rewr n que,
em virtude do decrPto n. H.3H, de 5 de novmnbr·o de 1!110,
foi celebrado pntrr ü Governo Federa,! e Antonio Mcnd·r;;; l"Prnanrlcs· Ribeiro. por termo de 10 do mesmo mer. e anno e
termo modificativo de 20 de fevereiro de 1'9Jii, para a con;;;trucção de uma .Pst.rada de ferro do ponto terminal da linha
ferrea da Uzina Cm'llSSÚ, no engenho Bom .Jardim, munie,ipio
de Barreiros, atr ús terras cl'!lidas á União F,edcral l)e)a Municipalidade de Agua Preta, nas proximidades dt~ villa de
Srrtãosinho, no Estado de Pernambuco; passando a concessão
da referida estrada de ferro a ser regulada unicamentr pelo
presente ·rontrar·.to desde a data do Reu regi;;;lm no Tl'ihnnal
dA Contns, sem o qual não será cxequivel .,
Plt-\7.0 D_\ f:t)NCERRÃO E F.\YOHES f:ONCEDJD•)R

C!. 2. Ao conci)S>Sionario fica mantidO o privilegio pelO
prazo de GO (sessenta) annos, <~nntados de 10 de novembro de
1 tlto, para a const.rncção. uso e goso da estrada dP fPl'I'O do
que traia o, elausula anterior.
~ 1." Dmante D tempo tlo privilegio, o Governo não conPPdol':í nenhuma psfJ•arla de ferro dentro de uma r.ona de
YiniP kilomcLI'Os para eada lado do ·eixo da ·estrada n 11a
lllf!Rllla dit·Pcção dt• ..:;·fa. O Governo r•eserva-sc, porém. o diJ'Ptto f!p eoncedet' outra;;; estradas que, t·endo o mesmo ponto
de partidn c direcçõei' diversas, possam aproximar·-sp e ali~
cruzar a linha concedida, comtant0 que, dentro da. rPferif1a
2J•1na, não l'f'eebam generos nem passageiros •. ·
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§ 2." O Governo pod.erft fazer concessão de ramaes OH
desvios para us;:~ particular, partindo das estações ou. de
qua}quer · ponto da estrada de ferro do conoessionario, S9ID
que tenha este direito a qualquer indemnizaçlo, salvo si
houver augmento eventual das despezas de conservação, devendo este augmento ficar a eargo do concessionario do
respectivo ramal ou desvio.
§ 3. A zona urbana não é privilegiada.
Cl. 3. Além do privilegio o Governo concede os seguintes
favOres:
:1.. A subvenção de i5:000$ (quinze cont06 de réis), por
kilometro, até o limite de 60 (sessenta' kilometros, para a
construcção da est.rada d!e ferro que é objecto deste contracto.
· P~rngrSJ.pbo uni<~o. Esta subvenção será paga, até o maximo de 900 :000$ (nove()entos contos de ré'is), por treclh~
não inferiores a 20 (vinte) kilometros, inteiramente concluidos e abertos ao trafego publicb, de:pois ·de examinados, m~
didos e acceitlos pelo Governo, ficando entendido que o pagamento da ultima \Prestação da subvenção só ~erá effectuado
dopiüis (Je entregue ao trafego publico toda a extensão da estrada con~dida, embOra ex<',eda de 60 (sessenta) kilomletros.
2. O direit.p de desapropi'iar por utilidade t>Ublica, na
fórma das leis em vigor. os terrenos e bemfeit01r1as necessarios á construcção da estrada.
3. A prefereneia, em iguald:a~ de condições com Outros
concurrentes, para a construcção de prolongamentos e ram'aes
da est:rada concedida, não comprehendidos os ralllBes de uso
tra'l'ticular.
0

0

0

0

RESTITUIÇÃO DA SUBVENÇÃo .

Cl. 4. O conc6Ssionario obriga-se a restituir á União
as importancias rlella recebidas a titulo da subvlenção de que
trata o cl. 3. A restituição. que será feita. por prestaçõm~
annuaes de iO% (dez por cento) sobre o total da subvenção.
oomeca:rá a ser effectuada iO (dez) annos depois da data em
que tiverem sido abertos ao trafe~o publico os trechos da ~es
trada até á estação de Campos FriOs, terminal do trecho cujos
estudo!!~ furam approvados pelo decreto n. 12.307, de 6 de dezembro de i9i6.
§ L Vencido .o prazo de f O (dez) annos referido nesta
clausula, cada prestação deverá ser realizada até o dia to de
janeiro de cada anno, sob pena de ficar o ooneessionario constituído etn móra, <ipso-juren, e obrigado ao pagamento dos
juros de 9% (nove por cento) ao anno; e, além disso, si o
atras'o exceder de 120 (cento e vinte) dias, tornar-se-ha cobravel, por via executiva, a restituição immediata da totalidade das importancias devidas tpelo ooncessionario á conta da
subvenção que lhe foi paga pela União.
0

DE coN'f'ITnUCÇÃO DA ESTRADA E SEU APPARELHAMENTO

Cl. 5. A construcção da estrada de ferro, que serrá, em
toda a extensão, da bitola de um metro entre trillhf>s, executarse-ha de accôrdo com os estudos definitliws préviamente approvados pelo Governo e obedecerá, em tudo. ql:!-6 di!S~r re-
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speito á parte teclmic:a das obras, ás áisp;osições do decreto
n. 7. 95!1, de 2!1 de dezembro de 188'0', sendo de J fiO me i ros o
mínimo rnio rlc ~~m·va c de Om.012 por metro a rampa maxima.
C!. G. O concessioml!rio fica obrigado a executar as alterações e ohras novas cuja necessidade a. experiencia haja indicado em relacão á segurança publica, policia da estrada de
ferro ou do trafego, e, na fa'lta do. cumprimentJo desta obrigaçã'o, poderá o Governo realizar as referidas obras e alllera''ÕP~ nor coliJa do coneessionario..
' Ci. 'I. O Governo poderá exigir que o concessionario faça,
nas eslnçõos e p.:lradas os augmentos reclamll:l!d~Js pelns nm~es
sid:ldcs da. lavoma, do commcrcio e indusLria.
Cl. 8. O material rodante (locomotivas, «tenders» e earros .
que1· de pussageiros, quer de mereadorias de qualquer natur·eza) serú eonstruhlo oum os melhoramentos que houver o
pt·ogresso inlrofluzido no sct·viço de viação ferrea, de modo que
ltajn seguran<:.a nos transportes e commodidade para o:s p.assagl'it·os. O Governo poderá prohibir o emprego de material
'1''e nfío prep,neha estas condições.
Cl. 9. O eonciessionario fica obrigado a augmentar o material rodante em qual,quer época, desde que este se torne insufficiente. a juizo do Governo, para attender satisfatoriamcnt0
ao desenvolvimento do trafego.
DA doNSERVAÇÃO· DA ESTRADA E SEU MA'l'ERIAL RODANTE

C!. 10. O concessionario fica obrigado a oonservar com
cuidado, tanto a estrada de ferro e suas dependencias, como
o material rodante, em ordem a mantel.Jos em estado de bem
preencher, a juizo do Governo. o seu destino de realizar o trafego eom segurança, regularidade e presteza.
§ 1." Verificada a inobservancia desta clausula, a fiscalização man~arú Drnos para a execução das obras
serviços
neccssarios a essa hOa conservação, e, si o coneessionario deixar de executm· taes obras ou scrviçofl dentro dqs respectivos
prazos, incorrcrú em mult.a, sendo-lhe m:lrc:wJinfl novos prazos
peln fisealizaçã.o.
~ 2." DeeorridoH us novos prazos de que trata o paragrapho. precedente, si o eoncessionario eontinuar em falta,
potler:'t o Govr•rno derlarar a caducidade da concessão (cl. 26)
on nxecutar os dit<J" ~~'1'\'Íl:of' ou obrns por conta do concegsionnrio.

ou

no

Tlt/\FEGO DA ESTRADA

Gl. 11. O <~011c-essionario será
const~ntemettle em sua eRtrada, com
g>ulnndnde e preste;~,n, os passagetros

obrigado a transportar
cuidado, exactidão, ree suas bagagens e as
mercactorins, animar•s c valores que, para esse fim, lhe' forem
"onfiados, mediante os pr.eços e condições fixados nas respef'Livas tarifas (' regulamentos dos transportes que, propostos
JHllo e~ncess,ionnrio, forem approvados pelo Governo, resnlvadn o rltsposto no § 3" desta clausula.
~ 1." As tarifas serão revistas, pelo menos, de tt·es em
f.f'es annos, n os• seus preços não poderão exceder os dos
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meios ordinarios de transporte ao tempo da organizaQão ou
revisão dellas .
§ 2." J,ogo que a renda liquida da estrada, em dous annos
comweutivos (finan1~CÍI'OS do novrrno). PX!\f'<kr de 12 % (doz.e
por c.ent.o) do capital reconhecido (c!. 22), o Governo terá
o dir•eito de exigir que sejam reduzida& ns tarifas de transporte, devendo a reducção effectuar-.se IH'incipalmente para os
generos de especial applicação {t lavoura c os de exportação.
§ 3. • Desde que, chegada a época de revisão das tarifas,
não ha.in o eoneessiOnario tomado a inicintiva da proposta,
poderú o GoveJ'llo exigil-n, mnreando prazo para a sua apresoentaç.ão; ~ si, dentro deste prazo, não houver o coneessionario submettido o projecf.o de revisão, o Governo terú o direito de mandar applicar provisoriamente as tarifas que
julgar convenientes, até que comecem a vigorar as que forem
estabelecidas por accôrdo com o concessionario.
Cl. 12. As tarifa& approvadas serão affixadas, ou postas
:\ disposição do publico, devidamente impressas, em todas as
esotações, devendo entrar em vigor dentro dos 60 (sessenta)
dias seguintes á publicação da sua approvação, sendo o primeiro dia da sua execução annunciado com 8 (oito) dias pelo
menos de antec.edencia, por meio de avi!'los expostos nas ·esta<:õeso c publicados; em jornaes de grande circulação nas regiões servidas pela estrada.
Cl. 13. O concessionario poderá fazer todos os transportes ·por pr~os inferiores aos das tarifas approvadas, mas de
modo geral e sem eJ\.-eepção, quer em prejuízo, quer em favor
de quem quer que seja.
§ 1. Esta baixa de preços s•e fará cffectiva, com prévio
consentimrnto do Governo, sendo o publico avisado pela fórma
prescripta na clauSI\lla anterior.
§ 2." A proposta do concessionario ,;obre a reducção dos
preços considerar-se-ha approvada por omissão si o Governo
deixar de pronunciar-se. a seu respeito dentro dos 90 (noventa) dias seguintes á entrega da respectiva petição á fiscalizaçã.o.
§ 3.• Si D concessionario rebaixar os preços• das tarifas
sem aquelle prévio consentimento, poderá o Governo tornar
a mesma reducção extensiva a todos os transportes pertencentes á mesma classe da tarifa.
, § 4. Os preços ass•im reduzidos não tornarão cin caso
aiA'lllll a .'ler elevados sem autorização expressa do Governo,
avisando-se o publico pela fúrma. estabelecida na clausula :t2.
Cl. H. O concessionnrio s10 obriga a tt·nnsportar em trens
ordinnrios:
§ L" Gratuitamente:
a) os colonos e immigrant.es, suas bagagens ferramentas, utensilios e instrumentos aratorios em seu primeiro estabelecimento;
b) :as Hemcntes e as plantas enviadas pelos Governos F·ederal e Estadual para serem distribuídas gratuitamente pelos
lavradores, os animaes rcproductores introduzidos com o aux!lio do Governo o os objectos destinados a exposições officmes;
c) a& malas do Correio e seus conductores; quaesquer,
funcciona~ios postaes :em serviço. da repartição; o pessoal en0
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ear·t'f•gado por vnY~c do Gov·~rno do serviço da _!inll::i fe!egra)lhiea (~ o n~spel'i.tvo ma!.cr1al; o pessoal da iisca.llzaçao .do
Govenw, quando em serviço na ·estr-ada, sua. bagagem c. obJ<;ctO.':I do mesmo sPrv.iço; bem eomo qualquer somma. de dmheiro pert.ene·cntt~ ao Thesouro Nacional ou .estadual, sendo os
iranspol'les das malas c correspondeneias postaes eff.ecLuados,
1-iCg<undo o Governn o {•xigir, c1n compartimento, ou catTo, CSIpecialmente adaptado a esse fim.
§ 2." Com abalimmto de 50 o/o. sobre os JH'cços da" tarifas
g·e1·aes:
a) as autoridades, l'SColtas voliciaes e respectiva~ lwgageus, qnando etn diligencia;
b) lodos os generos ·enviados pelo Governo da llnião ou
I!Os Esfado;; Jl<tl'a succorros publicoR em caso de sue!'a, ittunda(;ão, TWStP, guerra ou outra calamidade publka;
c) lndos os vassageiros e· cargas, púr conta tlu Uoverno
da União, nãll t)speci1'icados aeima.
§ 3." Com abatimento de 30 o/o sobro as ditas tarifas;
Qualqner numero de soldadt~s da policia e&Ladua1 ou
l'l'g'Í(lna!, eonr seus officiaes, respecLin1s bagagens e munições,
quand•l Plll servir,o publico.
§ ,J." Com aha LimPnto do 15 o/o:
O,; mal eri:ws que se deslinarem â construcçiío ·C t•usfr-io
dos r:mmel' " pr·olongamt'nlos d<~ estrada, cxelusiy,) os ran1aP:-;
d!•. 11~0 parlieular·.
Cl. 1!). () lr:~fPgo ua pslrai!la DÚ() Tl'oderii ser iniPlTOIIlllido tul.al "LI pareialrnenle, P, no ,raso de interrup~fio, :-;alvo
moi iYo !li' fo1·r:a maim·, a .iuizo do G!tvernú, poder(t esLe impor
llJH<t multa pot· dia de intetTupção igual a 30 o/o (trinta por
~~erllo) da renda hrula da P:3trada que l.iver sido vl'rifieada
llu mesmt, dia do ann(1 anterior, e restabelceer o trafego pnr
conta do coneessionario, oceupando, para este fim, a. ·•·stt·ada,
em sua totalidade ou em parte.
Paragl'apho ·unico. Si 0 concessionario não pudrr· tomar
(]C novo a si o trafego, no nraw dü 120 (cento e vinte) dias,
t•.onl.ados do Jlrinwir·o rlia da interrupção () Govnrno f em o
dir·cil.o de dcdm·al' cauuca a concessão, 1;os termas d:t clauHula 2G.
C!. 1 G. Depf'mlcrão •de approvação tio Govern(l os hürarios dos tt•t•us rh~ pa~~ag.riros c mixtos, eu,ja vigl'ncia será
aununeiada t·om tl (oito) dias de antecedcneia.
l'at·ag:raplw unieo. O ·r:onees•,;ional'io 'fie:a !obrigado a
tomar a.~ JH'L>YÍ!lerwia~ que f0rPm n<~cessarias, a ,iuino da fisr:aliza~~ão, pal'a que us horal'ios approvados tcnhaur (•xado
t: u 111 primen I o.
Cl. 17. Nfí11 votkt'ii s•t't' cmpregatla, u!' fmfrgo, a )()nha
e•nH" t~omlJusl.ivPl, salyo autol'ização espPcinl du Oovcrno,
eo!lct•dida SClliPl'!\ a lilulo JH'ovisorio c vPrif.kada a. (''.IJJiti'it.<ãü
de "iPt'l'tll :ts lw·outotiv:1s dotadas d11 a.rpardhos ou rêdes
Jll'nl.e!'tllt·:~s capazes d•· impedir o inrcndi(t por fagulüas na'i
plmilar;fíPs, Jla~lagl'n:-<, maltas nu l]LJal'Sf!ll!'l' oul1·as hem'ft~i
Lot'i:t~ ou Vl·.~liii!Pijti:J,; •los L<'l'I'!'IIOS' m:u·g;iu;ws
da Pslxada.
CI. IH. O !'om·.es;;ionm:io obriga-s(•, q.llandn o UOvül'IL"
,jnlgat· eouw•.nicnte, a eslabt'l,ecm· trafego umtuo com as emprezas do viarão fcerea e de transporte por autrymoveiR e
outros cúngenei'l·~. conducent-es á sua estrada ou dolla para
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oulr·os pontos, -e, hem assim, com o Telegrapho Nacional: ua
coHfonnidade das leis c regulamentos em vigor.
§ 1." O concessionario sujeitará á approvação do GoVPI'llo os accônlos para esse fim realizados com as emprezas
in tcressathts.
§ 2." O coucessionario obriga-se a acceitar, como defini (.i \·a ,. 8cm recursll, a rlecisão do Governo sobre as questõics
que ~e suscitarmn relativamente ao uso reciproco da sua
estrada de ferr.n e das qw3 pertencerem a outras emprezas,
ficando entendido que qualquer accôrdo entre ellas ajustado
não prejudicará o direilo (}lo Governo ao exame das respectivas •estipulações e üs modificações destas, si as considerar
off-ensivas ao interesse publico.
Gl. 19. Sempre que o Governo o exigir, em circumstan('.ias extr·aordinarias, 0 eoncessiunario porá ás suas ordens
todos os meiOs de transporte de quo dispuzer.
,
Paragrapho unico. O Govemo, si assim o preferir, poderá occupar, temporariamente, ua sua totalidade ou em
parte, a estrada tle ferro, mediante indemnização não snJled.ur á média da renda liquida dos periodos corvespondentes
no quiuquennio precedente (t occupação, ou nos annos anteriores, easo não haja ainda decorrido um quinquennio, ou á
média da r-enda liquida nos mczes :mteriores. caso não haja
ainda decorrido um anuo ..
DA 1-'ISC.ALIZAÇ.:\.0 DO

GOVERNO

Cl. 20. A estrada e seus serviços fica sujeita á fiscaQização do Governo por intermedio dos seus compet-entes funcei onarios. de conformidade com a respectiva legislação.
§ 1 o. O Governo poQ.erá, a todo o tempo, mandar cng·-enlwiros de sua confiança acompanhar os estudüs e os trabalhos da c.onstrucção, afim de verificar si sãO executados
com prllfic.iencia, methodo c precisa actividade, bem eomo,
em qualquer ópoca, inspeccionar o -estado das linhas suas
dependencias e material rodante.
'
§ 2." O cone~'sion::~l'io c~oneorrer~. :mnualmente, para as
dospezas dr• fiscalização, c·om a quantia de 6:000$ (seis contos de· rr;js), que. s•erú recolhida aos cofres publicos ~m
Jll'estar.:õ•~" Ll'imeslrar•s rle 1 :500$ (um conto e quinhentos mil
réis), at!\ n din :Jü (tl'inla) do primeiro mez do trimestre
respectivo. Os Lrirrwslres s•ãu -eontados üe 1 de janeiro de
cada anno.
§ :3." Us PngenlwiJ·os riseaes terão na estrada üS meios de
transporte de qnu hnuvr.·t·enJ mistr:t· para o bom exercício da
fi scali z.ar;.ãu.
Em caso de descarri lamC'·nto ou outro qualquer accidenLc,
~J t·oncessiunario fica uln·igado a dar immediato conhecimento
do facto ao cngcnhcil'o fiscal, i'aci!Itando-lbe todos os meios
de Lraílsporte para o local, afim de que po.s'lsa o me.smo
funrcionario ajuizar das causas que determinaram o descarrihmHmlo ou accidentP.
C!. 21. O conecs•sion:1riu firn obrigado a cumprir as
dispusir:.iíe;; vig,•a!.P~ do l'f'gnlanteHLo du 2G de abril de 1857
e do decreto u. 10.20.\., de 30 de abril de 1913, e, bem assim,
quae.squer outras da mesma nattweza, que foram ou vi•erem
a ser decretadas para segurança, policia e trafego da estrada
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de fen·0 e prop!Jylaxia nos transportes de animaes, uma vez·
que as referidas disposições não sejam contrarias ás clausulas
do vresente contracto.
Jlaragrapho unico. O concessionario obriga-s'c; igualmente:
a) a exhibir, sempre que lhe forem exigidos, _os livros
r documentos, assim da rec•eita o despeza do custeio da ·estrada e Reu mevinwnto, como das despezas a serem levadas á
!'Onla de capital da estrada;
ú) a entregar, até o ultimo dia do segundo mez de cada
:-;eJtwstre, ú fiscalização do Governo, a estatística do trafego
uo semesü-e anterior, abrangendo as despezas de cu&teio, convenientemente especificadas•, e o peso. volume, natureza e
qualidade das mercarlorias que houver transportado, com def:laração das distancias media& por ellas percorridas; e, bem
assim da receita de cada -uma das estações e das estatisticas
de p[lssageiros, s'rmdo estes devidamente classificados, po.o.
dcmln o Governo, quando o entender conveniente, indicar mo.:.
delos para as inJormaçõeF> flUe o concessionario ha dn apreSL'niae-lhl' !'egularmente;
t:J a westnr com brevidade e exactidão todos os mais
t'~ehu·eciment.os ·l' informações que, em relação ao trafego da
mesma estrada, lhe forem reclamados. pela fiscalização do
()ov-erno ou quaesquer outros agentes deste devidamente autorizados.
DO CAPITAL, DESPEZ.\S DE CU81'EIO, RENDA BRUTA E RENDA LIQUIDA

Cl. 22. Prll'a ns effcitos do eontracto é reconheiCido como
c3pi La!:
a) a somma de todas• as dcsp·czas de construeção da esl!·ad[], cxrrutada de accürdo com os estudos definitivos approvndos pelo Govcl'llo, eomprchondidos estes estudos e o reconhrl' imonto g·rral do traçado, a aertuisição do material fixo
I'· I'OdaJÜt' ~> fnd:1s as· outras do primoh·o cstabelecime·nto da
e,;tr·:1da;

h) a som ma das qunntias ulteriormenLe autorizadas pelo
!)m.·a srrrm levadas ú conta de capital, na qual somma
nenhuma quantia poderá ser incluída sem que preceda approva(:fío do C:OV()!'nO t' represente despeza por elle préviamente
autorizada.
~ 1." Todas a& obras. servicos e acquisit;ões serão rigorosnmentc computados' pelo seu custo effectivo, justificado
pcnwte a fisealizaç.ão. mediante a apresentação dos documentos por el!a rxi;;hlo~. nn eonformülade do pnragrapho uni-co
da l'lausula 21.
~ 2." O cnrital será fixado em moeda corrente nacional.
~ 3." l'a rn a apuração, de aceünlo com esta clausula, do
capiLal de qu·· 11·ata n. sua alínea •a. serão feitas, pela fórma
P:<l.alwlc'ciua nas leis ou iusLrucções geraes do Governo, tomadas de contas sem()stralmente até que, ceSISado o período da
constr~ucçiío, tenha sido determinada a importancia total do
seu custo.
CO\ ~~~·no
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C!. ~23 •· São considl'mdos, para os cffeitos tio contrado:
I. Como dcspczas do cus leio:
Todas ag qut~ fot·em rdaLivas ao ü·afcgo da •C'f;ll'ada. de
fcl'l'o; a eonservação ordinaria ·C cxLrnorúinaria úa linha, edtiieios t' ~uas dPpendeneias; á renovação do material fixo c
rodanl.t'; as resultantes dP accidentes• na estrada, roubos•, inccndios, segum e c! H todos os casos de força maior, o as de
fisealiza1~.ão por parte do Governo.
Jf. Como renda JwuLa:
A t''•nnma d'e loúas as rendas ordinm·ias, cxLI·aorclinal'ias e
tvcnltwt•s arrecadadas :velo euuccs~:<ionario.

I ll. Com•J renda liquida:
A~ tlil'fcrcura enLt·c a t·cuda
custeio..
"

Lt·u la

c

as

dc;spczas

de

C!. 2.1. O conecssionario ohl'iga-sc a co.ncluit• t' c•.ntrPgat'
nn fransilo. publit•o a t•strada dr fPl'L'O quu ti objt•clo dc~lc t'Olltr;H'Lo dPulro dos .~t·guintP•s prar.os:
1", o pt·inrrit·o tl'cdw, de 13.7G~ meti'O-:• eujos r·st.urlos
Hl•I'<Jlll appl'O\ndos pelo dtW.l'CtO li, 1Ü .1 \)[i, de :!:J de [)Vl'Í[ de
1\Jl:l. alt\ :.n tl" ahril do 1!)18;
:!", u scgumlo lrre'lro, com a extensão th~ 35. !1:?0 nwtrus.
<·.oufot'llW o:-; esludos :qmrovados pl,e·lo dPerrlu n. 1:!. 307, de ü
ÜL'Zt'mhro rl<l Ul1ü, afC, :!:3 ·do abril dn 1\l:.?O;
:3", ,.. Lr·eelto final da estenda, aLü 23 do ju11ho tle 1!J:!1.
Paragrapho unieo. Os estudos dcfinitiv<Js do üeel!o final
·ua psl meia serão aprest]Hfados seis mezes antes de ií!l'lninacla a
eonsl r·uet;ão do segundo trecho.
D.\S PBNAJ.IDADES

CI. ;,>::;. Si o t•nnccsi-iionarin não r~ond 11 it• e t•tltt•t•gat• a:u
tral'ego, ILos Jll'aws mareallo.~. os Ll"et·hos da e~Lrada dist'I'i1lliHados na elausula anterior, salsu miJLi vn justificado, a ,iuiz<Jo t.lo
Gnvemo int:Ot'l'el':í ua multa dr 50~ (eim·ocnta mil réis) por
dia, aLt' lres mezes; de IOü~ (cem' mil réil>) lrJO!' dia, rlt; ires
nwzes wlé seis mt•ze~; tle 200$ (dm:enLos'mil réis) por •LHa, tl•J
lói'ÍS

lll!PZ('S

t'lll

dPanft•.

ue

Cl. :.lli. A i'Onerssã'u !'aducal'á
pleno direito, •r~ ns~im
.Sl't'ii dnclal'at~u IJili.' ad.o do <ion~t·no, indept•ntlcntcm~~ntn dP iul.erpnll;ll~fío ou aeção .ituiil'Íal, sem que o eonecssiuuario [(•nha
ninJi{u a indem,uizat;ão alguma, em eatla um do~ .seguinteH
ca:-;o,.,;. :~i<;m dos pt·uYistos nat; elausulas 10, § ~o. 15..paragt·a[Jho llllll:O, I) 33:
I", si, dt•t·iurri~lll n pra;r,o 'tlu L'. '(doze)' mezh; de imposição
das mull.as t:OJIUUllHldas na dausula 2:1, o <3overno não quizer
IH'Ot'oga l-o;
2", no easo de multas repeLidas pela infraccão da mesm:t
clausula do conLracto.
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Cl. 27. Ver i ficaua a r.a·diucidade da cuncess~J em\ qualquer
<los ea~os :a qw~ :;e rdero a el<l'nsula JH'C<:edCIJLe, eessarã.o u
:privilegio n os favorc;s refcr·idos na clausulas ~ e 3, c tor)tarse-ha Pxigivel, pela fôrma cstnbelccida no § 1 o da clausula 4·
a J·estituir·ão immcdial a da .~ulJycnção, caso não tenha sidfJ
cffectuada: éonservandu apenas o cuncessionario. o uso e goso
db trecho que e."tiver em trafego e a propriedade rdlas obras
eonstruidas nos u·cl'IH!s não inaugurnd'o:;. Nesse caso será facultado ao Governo o,uulorgar a outrem, a concessão dos mesmos
favro.rc,s, uu outros, J>ara a. construrção dos trechOs não entregues ao trafego., e'.um tlircilo de d1~sapropriação das obras para
torlos os ditnR lredws.
C!. :28. Pela inob::;eJ'\ ant'ül .Je <.juali.Iuer das clausul.as pt'ecedc>nl l'S, pat'a a q•w 1 :-;•~ não lPnha comminndlo pena especial,
potlrrú o Governo impúr· a multa, de :200$ (duzent}Js mil róis)
al1\ r; :000$ (eine.o <~<mtos de n\is) 0 u tlobro nas rcincidcncia.s.
Cl. 20. O coneessional'i.o ficarú constituído em mt)rn.
<<ipso-jur·••», I) por b~o obrigado ao juro de U% (nove por
cr•utoJ ao ~tllllo ·~i nã" pagar:
li\ as quo! as llu fi~t·alização referidas lU\ clau:;ula :20, § 2",
dentro dos pl'azo::; ahi estabelecidos;
b) as mullas im!tOslas em virtude do contracto. dentro dlo
·vrazo de 10 (dez' dias, a eonlm· da data da l'Cf3peeL'iva nol.ificar;ão.
Cl. ao. ]'Pias t•lltlrilmi(;ões c m,ullas e juros de móra rcfct·idos na elamml:t :tnl "''rtllml.e, bnrn as~·im .pp]:ts dBSpezas
ft>iL:1s pelo Go\·•·rn•J p;OJ' <·nuLa do eoncespioua;rjo, ·rl'c accôrdo
eom o •·ont.r:1d.n, l'PSpondocJi1:
1", as presl:tçõ••s da subwnção qu 0 hOtl\'et·em de ~;e r JJ:lgas
:un eoneessional'io, da:-: rruars ]JOderwo f'('J' de,seontada:;;
2", :a ronda. bruta da ostrad'a.
Cl. :H. l'tmt a ''"IJJ'anra dos et·erlitos Ü:} Governo caber(~
a via execuliYtt.
•

C!. 32. DoeO'J't'.ido

0

dia 31 do dezembt·{) dP 19,'[1(), poderá

o Goyprno, rm qualquee tempo, ·encampar a esteada.

~ 1." O Jll'l'\:o da Plleampação será regulado, l'Ill !'alta de
areôrdo, pelo tl'rmo médio do r{'ndiment!i l iqu.id 0 do. u1 Lim''J
quinquonnio " lPndo-sl' Plll .eonsideração a importancia das
ohnts, material n ••kfH'Jlfll~ncias no estado· em que estiv-erem
Pnl.fio, nã 0 ~~·nd(i PS.~~~ preço infl'rior ao <'apitnl J'Cconheódo
(rl. 22) sj a l'nc:unp:wãn sn -eff~;JcLuat· antes de 3t do dezemhrll
111~ l!lfiO: P, si J(\t· •~ffpcf.uada dPpois dPsta data, o Governo sô
11agará. ao eoltee~<ionario o valor das fibras o material no
cslttdo Plll qun ,.;., acharem, comlanto que a somma que 1iv€1r
dn despender não exeed:1. a,, dito ~~apitai N~!~onhccild'o (el. 22)'
llf'lll a uma semprn •·uja J'Pllda annual ele li '/o
(seis poe
eento) SP,ia equivalcniP á r·l'nda liquida m\Sdia. tlos ciuco
annos :mterim·rs.
~ ·!." A iiJJporf.:ulf'ia do J'Psgale podPJ':i "'''·' paga l'lll t.illlln,.: da. diYid:t puhliea inl1•rna.
~ :l." Fi1·a Plll<'IJdido que a presente l'.iausula SlÍ ,; ap]1!ican·l aos casos o·rdinariO's c que não abrúga o direito do
desapropriação por utilidade publica que tem o Estado.
Poder Executivo- I9t6 - Voi. III.
18
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Ct. 33. Mt\ que sc.ia restituída a _importancia total da
(c!. 3), a ~~strnda. do ft'l'I'O fJCar·á hypothccada ao
Governo.
Cl. 31. O r.oncrssionario não poderá alicnor a estrada ou
)\3l'[l• desta, f!i~lll pl't)Via auf.oriZOf.:ÍÍO do ÜUVCI'JW.
Para,rraphó \mico. A pr~sente concessãO pütl:et·Çt se; r·
tt·ansferida :í companhia ou omprcza quo o concesswnarru
organizar, de accôrdo com as leis 0 regulamentos em vigor,
JHll'a os fins da mesma ooncessão.
A transferencia será feita, javramlo-se na Secretaria de
E;stad(J do ~1inisterio da Yiar:ão e Obt·as Publicas tf'rmo de
novae-ão, ''-'m virt.udn tio qual a companhia ou cmpreza suecederá ao eoncessional'io em todos os seus direitos c obrigacões.
•
·
CI. 35. As duvidas 1'\ ·qucstõ:cs qur· Rc i'óuscitarem entre o
0(ívern 0 ,_! o eoucc~:>sionnrio sobre a intrll igeneia p applicação
da~ tlawmlas doste eontracto serão, na falta 1le accõrrlo, definitivamente decididas, Rcgundo as fórmas legues, JIOl' arbitros, um dns qnaes nomt-ado prlo Gov<.'rno, outr 0 P<'lo c:mcessionurio ~~ um tcrceit·o pnt·a drsernpaLar, préviamcnli~ eseolhido twlos dou~ on por elles sortéado, na falta dn accôrdo,
l'lllr·e dons outr·os noínes J'l'spectiYamontn indicados pelas
pnr·tes. Fica, 11nrém, entendi,do t!UP os (\a::;os Ill'IWistos ou resolvidos nas clausulas do rreS'Pnle enntracto, como ·os de
multa, caducidade c outros, de decisão soberana do Governo,
!'s'lãt) excluídos do disposto nesta clausula.
CI. 3ti. A» duvidas ou quP:;;tões que se suscilarem1 estr·tm:has á ink'lligencia das clausulas 1\ontractuacs. Aerão ,julgadas, de harmonia eom a legislação hrazileira, pclD's tribunaE's hrazilelros.
C: I. :n. O emwe;;s io!Jnrio obrig·a-sn a pr<"~var, anlc~ de
requerer )H\gament') r]p qualqner· Jlt'Pstar-iio da subvenção
(c I. 3), que adquiriu a linha da Uzina Cnrussú, de Bom
Jardim a Barreiros. a qual ficará, para todos o;:; effeitos,
salvo pagamento da dita ~u!n"•nção, incotporada na presente comcessjio.
CI. 38. O concessiOnario obriga-se a fundar um aprendizado agrícola ou qualquer outro Psfabelecimento de uaturmm profissi()nal nas f ert•as eedidas pela 1\kmieipaifidade do
.\gua .I 1I'IJfa. t\ União Pedernl, nas pr.nximidades da villa. du
Sertãozinho.
Cl. av. A despeza reRultante do presente confracto co~·
J·~·rrí por· conta dos creditos
que forem oppúrt.unanrento
abPt'Los tHil'n saf.isfazel-a.
lth de Janeiro, 6 dP uezembro drl i!Jl6. -A. 7'at•are',s de
~uhvencão

Lyra.

DBCfiETO N. 12.310-

tllll

13 IJ!' tmzBMtmo

Dlll

f!JlG

Manda uccul!u· o t·cgulamento para a defesa minada e organiza a defesa
m!nadlt do ]Jorto dest& C:1pititl

~. Presidente da Repllblica dos Estados Unidos do Drazil,

~onstderando

que n defesa, Til) que concerne á acção da Mar•inha de Guerra, requer um serviço especial indispensavel à

275

ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO

sua cfficicncia, ·resolve mandar ex:ccular o regulamento para
o servic.;o de defesa minada dos portns, apt•csentado pelo .Ministl'o de Estado dos Negoeios da 1\illl'inha, constante dn aviso
n. 1. 7ü3, de 7 de alwil de 1Uli, c organizar a defesa minada
do porto desta Capital.
Ilio de Janeiro, 13 de dezembro de 1!H6, !15° da Independencia c 28° da RepuiJlica.
\VE:.>!CESLAU Bl\AZ P. GOi\IES.

Alea:andrino Fal'ia da Alencll1'.

DECRETO N. -12. 3ll -

DE

1:3

DT~

DEZEMnno

DE

HJl6

Ca>SII o tlccreto' n. 11.046, <le 12 de agosto <lc 191•1, que autorizou a so·
cicdndc mutua « ~' Cnr;1ugoJcn:;;r », com !-il-dc lHt cidade. de Carangula,
Estado dl' :Minas t:r-ral'S, u fuurrionar na Ht.•lmhlita.

n Pl'esidt>nle da llPpuhlirn

tiO~ Eshttios Unidos do Rrazil,
a socif'dadn mutua «A Carandn Carang-ola. Estado de !\finns
Gemes, confol'me t'Onsta do processo a qup sn rt~fere o offieio
da Jn~perto!'ia de SPg-m·ns ao 1\Iinüd e rio da Faz.enda, sob
n. ü58, de '27 de novembro proximo findo, resolve eassat; o
decreto n. II.Oiü, de f2 df' agosto de l!lH. que autn!'izou a
mt~. ~nta soeiedade a funecionar· na Rllpublira e <Jl1Provou seus
estatutos.
Rio de Janeiro, 13 tle d·~zt•mbro de 1!H6, !)5° da Tudependcucia e 28" da Republiea.
eon~iderando não Pxislit· mais
;:.,lense~. com s1~de na ddade

WENCESLAU BRAZ P. GO:\IES.
~óão Pa~u;lid

DECRETO N. 1::'.31'!-

JJE

13

Calou eras.

DE DEZE~rnno DE

1916

A!Jrc ao Ministcrio da .lu~ti•:" c Negoeios Interiores o credito espccit\l de
GO :000$ destinado uo pagamento de despezns provenientes do servi to
tle collc~cionnr todos os trahalhos referentes ao Cotligo Civil c puhli·
nd·o~

~m

uma cdi«.;iío de mil cxcrnp):lrt•9

O Jli'Psidente da ltf'JI!lhlica do~ E~fado~ Unidos do Brazil,
ouvido o Tribunal de Conta~. nos termos do art. 70,
!:i 5", dl'l J'f>ogU)amf'nto approvado pelo decreto n. 2. 10!1, dn
23 dfl dezembro dn 1896, e à vista. do disposto no artigo unico
fio drcreto n. 3.095,'de i2 do janeiro de -1916, resolve abrir
ao l\finisterio da Justica e Negocios Interiores o credito es~
f.·~ntlo
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pecial ue GO :000$, dcslinado ao pagamento de dcspczas provPníent<>s do serviço, autorizado por aqucllc drci·eto, de colleecionar· todos l'ls ll·aba lhos referentes no Codigo Civil, desde
o vrimiLivo projel'lo, n vublil·al-os em uma edição do mil

exemplar-es.

Itio do .Taneir1\ -13 dP dezembro
ueucia p 28" da llepublica.

cl•.~

1Ul6, !J3" da ludepen-

\VENUESL.\ll JJH:\1.

P.

GOMES.

Cw·lo:i JllaJ:imiliwzo Pci'Cil'a ({Os Santos.

DECHETO N . .l:!.;JJ8- lJB 1:3 nE

DEZE~mno

m; 1!116

na importancia de 2•.17 :31~$G65, }Hlra.
do tuuucl da cst::t<'a, 110 do l'rolongamcnto ela J~strada do
Ferro 'J.1hcresovolis

..-\.J)}H'O'ia

o projt~cto e Or!:Htnt•ulo,

construc~iio

O l'resideutr da HPpnbli1•a dot> Estados Unidl•S do Bl'azil,
at.tfmàentlo ao qtH· PXpu7. a lnspcctoria Federal da~ Estradas,
decreta:
Artigo unieo. Fie:un appi·ovadns, para a c(lnsü·ucr:ão dn
tununl da estaea J .HJ do lH'olonganwnlo da Estmda. de Ft'l'!'O
Thc·r·rsopolis, JW tr·echo eornprehenclido .f'ntrn as Psta~:õcs de
Thi'I·esopolis r! da Varzea, o projeel.o o orçamento, na ímport.:uwia llr .:.>U ::3 l:?86!i5, que com PStP baixam, rubricados pelo
dircelor gl'ral dp Vi:u;ão da Sec!'dnria de Estado da Viação
e Obra-< J>uhlieas•. ('111 sub;;Lituieão ao projeeio e on:amcntiJ
constanll's dos estudos app1·ovados pelo decreto n. 11. 9!J2, do
-15 de mar(:o do t'OI'J'Prtle anuo, fi('nlldo, l'm consequcncia, alterado pam G!Ji :Oií~\JD5 o total do orr:amcnlú approvado pelo
reJcrido decreto.
Hio de .1 anciro, 13 de dezembro de J 9lü, 95° da lndepcn~
dencin. e 28° da Itepublica.
WENCESLAU BHAZ

P.

GüMEH.

Auyustu Tavm·es de Lyra.

DECRETO N. 12.311 --DE 13 DE
.\ppro\·:t. a planta para.

<1

P~'rmuf:t
ch~

IJEZEM.BRO llP.

1\JIG

tle h't-renos ('llf.re a lJnWo e o
Pernamhuro

l'~stado

O l'l't·sid••nlP da HnpuhlÍi~a tln,.; Estados Unidos do Hrazil,
nsand•• da antnriz:u;fin constante rio !ler.rcto ll'gi~l:üivc 11. ~1.176,
d(~ Hl de oulubro llo corrente armo, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a planta, que oom este
baixa, devidamente rubricada, dos terrenos, do valor equiva-
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lrnLP a permutar entre a União c n Estado de Pernambuco;
srnd(; que OR de propriedade estadual, assignalados na referida
planta eom ns lcltras A B G D, medem a úrea de 1. 975 metros
quadrndos c os pertPnerntrs á União, . a_sgignaln;dus_ com as
]Pftra;; E V G e H I .T K, tecm de supN·ficJe, o pnmeiro 2.25 co segundo () ..] 1R nwtros quadrados.
Rio (Ir .TanPiro, 1:1 rlP dPzcmlwo dr 1916, 95" da Indcp·enrlPnr.ia 0 28" da JlPpuhlica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Auausto Tavm·cs de

DECRETO N. ·U. iH5 -

DE

20

L1Jl'a.

DE DE7.EJ\mno DE

i!H (j

'.i\pprovn. n~ l'e!=ioln~õr~ tomadas 1Ht ass~mhlén. gorai ('Xtrnordinn:rin. dn. Ao~
f·ir-ll:Hlt~ << Caixn Pot:d dP R. r;llllo >-'>, em 1-1 fle DlAl'f,'o' do corrPnfP nnno

O Persidrn!•• ria Rnpuhlir:rt do~ Eslarlo;, Tinidos rlo flJ'azil,
t.rndn em c.onsidcrar,ão o quo lhe requereu a soeiedado anonyma <<Caixa I lo la l dP 8. Paulo>>, com sédc na capital de
S. Paulo. aulol'izada a funr(•innae prlo rlecrrlo 11. I O. 9\JG, de
20 ür ,julho rlr Hllft, resõlve approvar as nlterr~çües fritas
nos -estr~tuto.~ da t·P!'erida soeiedndc prla assembléa geral
PXII'norclinal'ia J'c•alizada a t \ dr man:o rio eoiTCnle anno.
Rio r! e .Janeiro, :?0 dr d('zrmlH'o dr HJ I ô, 95° da Jndependcneia 'C :.?8" da Rrptthlica.
'VENGESL.\U BRA?;

p.

GOC\1ES •

.Torio Pnnrliâ Calnacras.

])l<jr.TIT•~TO

"i'. 1 '.'.é\ I ô -

DE .':'0 DE DE7.EMnno DE 1 \li(i

a.,

C'nsR:t os d~crPtos ns. 11.094, dP 21. de agosto de 1914 e 11.345,
11
de novctnhro do mesmo nnno, referentes no fllnccionnmento da soC'i(1daU.c• rnwnyma 41C' peenlios <~ dotrs «A Confinn~n. Dotnl », cmn RPtl~ em
f'ampos. f:o..;1~u1o 1l0 Rio dP .Tnneiro

n Pl'P~id,•nfr da TIPpuhlir·a rlo" Estado,:; Unidn" do Br·azil,
ronsidemndo não existir mais a sociedadr. anonyma dl" peculicrs
r dotes A Confian~a Dotal, com séde na cidade de Campo'l,
E;:;tad.o fhí Rio de Janeiro, conforme consta do processo a que
s,, rPfcre o officio da Insp!:'ctoria d,? Seguros do Ministerio da
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Pazl'nda, n,. 655, de 2i de ntívmY1bro proximú findo, resolve
cassar os deci·ctos ns. 11.091, de 26 de agosto de 1914, qu6
autorizou a mesma sociedade a funccionar na Republica e
t1.345, de H de novembro do mesmo anno, que ultQrou a
clausula UI do decreto n •. 11. OIJ·'I, citad-o.
·
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de :t!H6, 95" da Indcpendencia c 28° da Republica.
.\VENCJ>RLAU nr..\z p. Go:-.ms •.
Joâo Paruliâ Calogéras.

DEcm;:To N. 12.:3.17-nr,: 20 ng

nBzE~mno

nE t9Hi

Cassa o <leer~!o n. 8. 849, ele 26 de julho de 191.1, que nutoriza a so~iednde
de heneficcneia «A 1\Iut.na. Dmgnntinn », <·om •édc na cidnde ele Drn·
gon~n, Estndo de R. Pnnlo, a funr.rionnr na Rfl'puhlira

O PrPsidente da Hl'publica dos E:'lados Unidos do Brazil,
considPrando achar-se em litJuida('ão a socicdadr dl' hriwriermcia «A l\lutua Rragantina », r•.om sc;df' na ·!'idade de !Jt·agauça, Estado de S. Paulo. conforme consta do processo n
que se refere o officio da Inspectoria de Seguros ao !lfinisterio
da Fazenda, n. 657. de 27 de novembro próximo findo, resolve ca:ssar o decreto n. 8.849, de 26 de julho de i!H1 1 que
nutor·izou a mesma sociedade a fuuccionar na HepublJca o
approvou os seus estatutos •.
Rio do Janeiro, 20 de dezembro de i 916. 95• da Inde~
pendencia c 28" da Re!')uh!ica.
'VENCE~L:\U

Bn.\z P.

Go~mR.

Jniío Pmuliá f:aloarrn.s.

DECRETO X. 1:?. 31R ·-DE :!O

DE

rn:znnmo

DE

I !li O

Cassa eis tlcerc1os ns. 10.984, rlc 8 de julho, " 11.218, rle 21 dP outubro
de 1914, reíPrf'ntcs no funreionnmPnto da !':OCiPd:1de cln JlêrulioR mutnos
«.A Yarzin<'tH;P », totn .o;;:~~·flr na f'idade «1<• Vwr.!.dnhn, l';r.;tn:do rlP "'Minas
G-rracs

O Presidente da HflPUblica dOs Estados Unidos do Brazit.

:'.nll.-;iciPl'll!Hio nfio "~islil' ruai,; a sodrdncl" d•• JWrmlios mutun~
cA Varginhens·c~. com séde na cidade de Varginha, Estado
de .\finas GeraP~. eonforme em1>1la elo pt·oeesso a .que se re-

fere o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da
Fazenda, n., 656, de 2i de novembro Ili'Oximo findo, resolve
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cassar os decretos ns. 10.984. de 8 de julho do 1914 quo
~utorizou a mesma sociedade a funccionar na Repubhca, e
i 1. 218{ de 21 de outubro do mesmo anno, quo modificou a
clau'3u a Ill do decreto n.; 10.984 citado. ·
Rio de J:ltreiro, 20 de dezembro de 1916. 95° da. Indepf'nd~ncia e 28• da 1\epublica.,
\VBNCESLAU BH.\Z

p.

GO.\lES.

Jolio' Pmuliri Cnlogé.1·as.

DECRETO N. 1:!. 3l ! l - m~
.Ahrn no Ministcrio tia .Tusti•:u

~o

m: DEZIDI uno DI~ I !H ü

Ne!!odos TntPriot·es, por r·onta rlo exercido rle
19lG, o cro•lito supplcmcnt!lr de 800:500~, sendo: 176:400$ í• ve.rba
« Aubsidio do• Hcnudores »; 593:600$, í• vnrh" « Suh•idio do~ l>etmtndos 1>;
13 ;:')00$, ú. ~erlm « HP1·rctnria do Hrnado t•. ~· J H :OOO!fl, {J. \"Pl'hR « f;t>tl"C ..
taria til\ Cnmum <fOR lletmtndos :t
11

o Presidentr da Repuhliea dos Estados Unidos do nrazil,
usando da autorização eonr~.l'dida JH'lo m·t. :LIH, I, da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro ultimo, e ouvido o Tribunal dn Contas, nos
h•t'mos do at·t. /0, § 5", .do regulamento UIJPI'Ovado pelo dHcreto
n. 2 .• to1, tie 23 de dezernlu·o rie 18\W, resolve abrir· ao l\linistPrio da .rustiça c ~Pgodos Juteriorr.;, por eouta do ~>xorcicio
de i9Hi, o t't't-dito ;;upplementar de 800:500$, sendo: 176:10~,
:í vrt·ba < ~ubsidio dos Senadort-s,; 593:000$, á verba « Subsidio dos Detmtadmn; 12:500$, :í verba « Seeretaria do Senado, P 18:000$ :í verba < &erPtaria da Camara dos Deputados:., afim de occon·et·, dumnte a prorogação da actual
se,;~ão ah.; 31 do eOJ'J'PlllP mf'z, ao pagamento do subsidio aos
membros do l:ongrPssn 1\'ar·iolla I t• ao pagamrnto das desprza~
c·.nm o servi..:o dP impt·l'ssiio I' puhliear:Tin dP dPbatc~ do mr~mo
Cnngr·esso.
Rio de Janeiro, 20 dP dcZPlllht·o ri•· Hl W, !'l:í" da Jndependenrin c ::s• da H~>puhlica .
.\VE~CESL.\U Rn.\z

P.

Go~mR.

Carlos Maximiliano Pc1'('Íra dos Snnfns .

•

DECRETO N. 1:!.3.20-DE 20

DE DEZE)TBRO TlE

191G

Altcrfl o llprrrto n. 12.30:8, rl~ 6 rlo corrente mez, refer<'nl<' ío morlifirn~iío rlo
trn~ado das tinhas •la R(ide Sul·?.'linl'h·u

o PrP~iden!P rla nPpnblka rio:- E;;!ados Unido~ <lo DPU?.il.
11Prrrta:
·Artigo unirn. A nlitH'a u do ar-t. 1" rlo dccm•l.o 11. L?. :IOR,
de G do corrPnh~ mez, fira suhstjtuida pelo seg11inte:
<a) o traçado da linha de S. Sebastião do Para izo a Santa
Rita de Cassia, serr.í altet'ado no senti.do de passar pela locl$--
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!idade denominada Pratinha, de onde seguirá o prolongamento
até a cidade de Passos e dahi em direcção a S. José da Barra
(fóz do Sapucahy.); ficando, porém, limitada a 24.500 metros
a extensão que a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e
Navegação é obrigada a f'Onstruir no trecho de Passos a São
José da Barra.~
Rio de Janeiro, 20 de dezembro do 1916, 95" da Independencia e 28• da .Republica.
WENCF:SLAU BRAZ p. GOMES.

Auausto Tavares de Lyra.

DECRETO N.
llnpprimc 1livorsos

12.3~1. -DE
Jo~:nr~s

Nn

23 DE DRZEMBRO DE 1.916

algumas

Alfnndr~rnA

<la R.opnhlica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida no art. 104, n. 6, da lei numero 3.089, de 8 de janeiro do corrflnte anno, resolve supprimil'
os seguintes Jogares: na Alfandega do Rio de Janeiro, dous de
segundbs officiaes aduaneiros; na Alfandega de Recife. Estado
rle Pernambueo, dons dn patrões c dezenove do marinheiros
das embarcações; na Alfandeg.a· do Estado do Ceará, um de
segundo official aduaneiro n dous de trabalhadores das capatazias, e na Alfandega de Victoria. Estado do Espírito Santo,
um de segundo official aduaneiro.
Rio de .Janeiro, 23 de dezembro de 1!HG, 95" da Indepen•
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

.J.nã, PandM CaloiJeras.

DECRETO N. 12.322-

DE 23 DE DEZEMBRO DE

1916

netermina quo continuo SUR]lenso af,(. lll ~i~ dez~mlli"O d" 1917 o troco, poJ'
ouro, _!lns notas dn Caixa de Conv~rR1ío o clí• outras providencias

O Presidente da Republica doS' Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida no art. I" rla Ir> i n. 3. 013,
df' '27 dP onf.nbrc, df' 1!) 15, I'Cf\OJVf':
Arf. 1." Continuará suspenso, até 31 dC' dezembro de 1917,
o troco, por ouro, das notas da Caixa. de Gonversão.
Paragrapho unico. Exccptua-sc da disposição supra o
troco das notas feito, por ordem dl'l Governo, para attender,
apenas, nos encargos da divida externa da União.

28i
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Art. 2.• Revogam-sr} as disposicões em contrario.
Rio de .Janeiro, 23 de dezembro de l!lHi, !lG" da Independcncia e 28" da Republica.
\VENCERl.ATl

BnAz P.

Go~ms.

J Otío Pnmliá Cnlfo!JI?I'o~.

DEORETO N. 12.323- DE 27
Concede autorizar:Cto r~

<< rrhP.

DE DEZEl\TBno DI~

flnscnlho Synrlicatf', JJimi1P(l »,

1!JiG

]1f1ffl,

fnnccionnt:

lta Ret>ub!ic~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil>
attendendo ao que requereu a «The Cascalho Syndicate, Limitcd», sociedade anonyma, com séde em LOndres e devidamente
I'CP L' esentada, decreta:
Artigo unieo. E' concedida autorizacão a «The Cascalho
Syndicate, Limited», para funccionar na Republica com os es~
tatutos que apresentou, mediante as clausulas que a est~
aeompanham, assiguadas pel•} ministro dP l·;~tatlo do~ Segol'.ios da Agrieultul'a, Industria n Commct·eio, l'it:amlo, lllll't'm;
a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Hio de-Janeiro, 27 de dezembro do HHG, !JG" da Indopcndrncia c 28" da Republica.
\VENCESL.\11 HR.\Z

p. GDi\TES.

José Ru{ino Beserra Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto

11.

12.323, desta datà

I

« T'h0 f:a~calhn Syndirall', Lim:itcd », ,; obrigada a f e!' um
representante geral no Brazil com plenos 0 illimitados podel'l'~ para trata1· n dt>l'initlvamcntc resolver a" questõm; quP se
suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podeJ.?do ser demandado c receber citacão inicial pela companlua.
II

Todos ns arlos CJlll' pmticar no Bra~il fiearfío sn jeito9
unicamrntr ás respectivas leis e regulamentos e á juris.éliccão
de seus tribunacs judit;iario~ ou admi:J.istrativos, sem que, em
tempo algum. possa a referida companhia reclamar qualquer
cxc~pcão f~mdada em seus estatutos, cujas disposicões não poderao servir de base para qualquer reclamacão concernentfl á
Pxe,·nc:fío da'-' obra~ ou scrvi•.:nR a que clles se rcfer.em.,
' ·
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III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alter::tr;iio qu 0 a couJpauhia icuha de fazer nos respectivos estatutos.
Scr-lhe-ha cno;sada a autorização para funccion:w na
nrrnblira si inl'l'ingir esta clawmla •.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia suje.ita ás disposições de
diecil.o QUo rrgf'm as sociedades anonymas •.

v
A iufrncção de qualquer das clausulas para n qual não
e.slrja cnmminada pena especial sení punida com a multa do
um ~:ou to de réis ( 1 :000~) a cinco contos de réis (5 :000$) e
no raso de rcincidencia corn cassação da autoJ·iza~.:~"Lo concedida pelo decreto em yirlude tio qu:1l baix:1m as pre.~entes
t:l:msulas.
Hio de Janeiro, '27 de drzemhro de 1!HG. - José nrr{ino
llcscrm Cn1·nlcnnt i.

DECRETO N. 12. :3H -

DE

27

DF. oEzrnmno DE

191G

_\p]ll'n'lil n r~·~n!:lll\Piltil rlo Corpo f1f' )f:lthini::>1a~ .\nxilinres

O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Considerando que em Yirtudc da aulorizar,.t'ta conslanl e
do ar i. 2G. n. YII, da lei n. 0. 089, de 8 tle janeiro ultimo,
expediu o Govcmo o decreto n. 12.023, de U de abril ..proximo passado, qu 0 approvou o regulamento da Escola de
l\JachinisLas Auxiliares da :.\larinha. UI} Guerra;
Consi.dcrando que o unico fim da precitada escola consiste no preparo e habilitação do pessoal de que se comrJorú
o Co1·po do 1\Iachinistas Auxiliares;
llcsolve approvar e mandar executar. em caracter provisorio, o regulamento que a este acompanha. assignado pelo
almirante rcl'ormado Alexandrino Faria de Alencar. minhll'o
do Edado dOs Negocios ela l\larinha.
llio de .hneirt), 27 do dezembro de J91G, 95• da Independenein t' 28" da llepublica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

.4lexanârlno Faria de_ :Alencar.
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Regulamento para. o corpo de Machlnistas Auxiliares
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO

Art. i. • O COrpo de l\Iachinistas Auxiliares se-rá constitnido elo pessoal oriundo da respectiva escola creada pelo
decreto n. 12.023, de 1.2 de abril d-e 1916. em virtude da autorização comtante do art. 26, n. VII, da lei n •. 3.08'!), de 8
dP .ianriro do mf'.'nno anno.
Art. 2. • E' d-c:;tinado a conduzir, conservar e reparar a
bordo do!'l navio,; dn qnalq11r1' cla>'sc P nos p;;;tab('lreimPntos
da Marinha todas as macbinas e upparelhos correlativos que
lhe se,iam confiados.
Art. 3. • O corpo compor-se-ha de:
80 machinistns auxiliares de i • classe, sargentos rdudan-:
tes;
120 machinistas auxiliares de 2• classe. primQiros sargentos.

CAPITULO H
DE\'ERES

Art. ·Í." ~iin rlo•y;:rr,:: do~ m::u:hinblas ::mxiliarPs:
1", executar, conduzir. reparar e consen·ar com zelo -c
profi•·ieu1:ia, sob sua l'""Jlnu~ahilidarll', turln lf\11' IIH·~ fúl' r!f'falhndo em sct·viço relativo ús suas funecõPs e conhecintenlo.s
omlo estej[lm !'eevindo;
2", fazer quartos nas div-ersas dependencias das machinas
c geraclon~s dr quaesquer especies de energia, embora tenham
incumbencia de concnt·tn c conservação em outras dcpenden<'in., {•Jtranhn.;; úo;; muchinas que reclamem seus conhecimen~
los P t>Spneialid;u]o•,;;
a•, cumprir c fazer cumprit· pelos seus subordinados de
forJa ...; a~ da""''~ as ord••ns l'l'l'l'llidn~. dirigil-o.-<, ••nsi!Hl!Hlnos, orien laml•>-os o fiscalizando-os;
\-", lJUUltdu d•• .quarto, \'l'l'ii'ii'Ul' " regular a rfficii'TLI'Ía ()p
Indo~ os appat·•·lhu,;. Pl.'llltnmizando todo n matPT'ial l]p consumo, tomando todas as providencias que pos,;am cvitae
pl'l'.illizn:-; r•·.;"Pa•·" ,. Tuatl'ria•~s. dandn e1Hlh1'1:imo·nlo d•·~"n"
pt:oyidl'tH~in~ lll> d1f'fo• de quarto lHlS machinas;
:,·•, não allernt· n JHnn:ha ou regimen das machinas motoms c dos g••radnt'l'.~. uma VI'Z esl.abelecido 11elo c)H~fc -:k mac·hinai:i on elt,.re iln qtlado nas ma~hinas. salvo o caso rle or(km 1 cer•bida tlo p;·,éisat!ic:o pl'lrt lf.iC:Jraphu, quan(lo, vor f0J'C::t
mnioe. não <'<"lt\"1'1' na dependencia d!Jg maehinas nrnhum daquellf's offi•:iaP,;, nn que o regimen ou man:ha das machitns
•. appareltw.~ :mxiliares possam compromcLter a norJJ!Ulidade,
dl'i•:io·H~In, l'l:•mllmia ~: conservação do conjunto;
li". conduzir, conseryat· e t·cp:n·ar as maehinns. gr•radOI't!>'
f' apparrlhos das embarcações ao serviço d() navio ou estabelecimento em quo servirem;
7°, impedir qt~e das. machinas, caldeiras, paióes, depositos
e suas depemlenc tns smam sobresalentes e ferramentas, sem
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Ordem de quem esLcja autorizado o possa justificar sua aPPlicação c dal-os em dcspeza;
8° IJUando do quarto. lubrificar e substituir, em caso de
urgeneia, apparclho~ e peças, verifiear periodicamente tod::ts
as artieulaçocs, movimentos, cseapamentos, etc; indicações de
apparclhos c inslrurn2ntos. reetificando-o:;;, em ca~o de necf'~
sidauc; regular a JH'Oducção c r.onsumo do agua, vapor. ar, e
"'''<'ll'i<·iuad••, " lolllar nota rlp torto o material eonsumido;
!l'>, dnr p1·ompto <·onlwciawnl o ao <~·lwfe dP IIJUarto nas machinas do qualquer anormalidade importante qui) requeira
Jn·oviuoaeins immedialas, tomando entr·etanto as que cstivrrrm ao seu nlcance, pelas qutH's serão rOSJ10nsavms, até qui>
sejam substituídos por aquello ofl'ieial;
10, fiscalizar a limpeza gernl e parcial no interior e extnrior dos geradores c das machinas, nas carvoeiras, compartimentos, e;1maras, tanques, porões, duplos-fundos, na pa1 te
relntivas ús machinas c uul.r·as Jnpendeucias onde tenham incumtwncias;
H. movimentar diariamente por si e seus auxiliares os
app~lrelhos c maehiuas em gornl;
12, não rnontae llf'm desmontar maehinas e apparelhns
ser11 ordem do ehcfo do quarto nas machinas;
13, ensinar a seus subOrdinados tudo quo possa ser feito
em vrovr·ilo rlo s•_•rvir:o, nriH'l'Lindo-os quando seja nece~
s:n·io;
1'1. fazer rceolher aos paióes todo o ma teria! c fcrramenln, findo qunlqurr trabalho;
15, impedir· fJ un nns d<'J1C'ndcncins das mnchinns sejnm
guanlndos otjeclos flUe não tenham alli applicar:ão ou estraul:u,.;; ao respeclivo scrvi<;o;
1G. possuir ea(ht llrn as indispcnsaveis ferramentas branca~. quo ser·ão arroladas quando apresentadas a bOrdo ou no~
cstnbelecirneutos para legalização UI} sua retirada, quando nomeados para outras eommissões;
17, assistir ao recebimento, arrumação e ·entrega de todo
o material destinado ao serviço das machinas;
18, prestar aos alumnos da Escola de l\Iachinistas AuxiIim·es e outras, quando embarcados ou em exercícios, to~es
Os esclarecimentos que forem pedidos relativamente ás machinas, nssim como ncompanhal-os nos trabalhos quo lhes forem confiados, quando designados para isso;
1!), obsrrvnr rigorosamente a bOrdo e nos estabelecimentos fo!lns ~~s instruc(:úes officiacs quo tenham relação com a
condueçfio, limpeza e conservação das machinas e apparelhos;
20, dnr parte, sempre que tiverem conhecimento, do m:io
fnnC'cionamonLO de qualquer marhina ou apparelho, do afrouxanwnto o fractura o(],~ f)ualqucr po(:a e da falta de qualCiu~'r
malerinl ou f2rt:tmnnl a;
21. só •mt.regar c receber quarto em condições normaes de
funccíonamento das mnchinns e apparelhos, de limpeza de fogos, de niveis, de aqm'cimf'nto, de alargamento, de esgotamcn to e de accumulo de cinza;
~2. qnanr:Jo rendidos nos quartos. trnnsmittirão aos seus
suibslilt:ll•·: ínf\;1~ a~ t>r·d:'ns l'O<:Pbillas, t'xecutadas e por executar;
23, uma vez recPbido o quarto, sem reelamação alguma,
cessa desde logo toda e qualquer responsabilidade do que estava de. serviço, salvo o caso previsto na alínea 20;
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2<1, no rccclJimenlo do quarto farão uma ip.specç~o gerai
1ws rnachinas, app<n<e•lbro.'> e pe,;soal, daJldO rmmedi\nto cotülueimPnlo w> JlllHlo por que tudo foi encõntrado ao chefe
OI) q da 1Lo ua,; nwelun as:
.:.'5, nu:o· nhnndonm em ca~ 0 alsnm as dcpendcncias das
machi!!:t,; '" gL•t·adurcs rarn iulmmnr de qualt;uer assumpw
ao ciwl'e de quarlo nas 11~ar~hinns;
.:.'li, Ill'oeut·ar ollter do dwfe d1~ q uat'lo uas maehina,.; ·IJU
pcs~oa

por esle designada completo conhecimento de todas
as depet•dencin,; do navio em que embarquem pela prim0ira.
,·cz, lomo todas a-:; cxvlicac;:õcs c manobras quo possam faciliLne a direc~.:fto dt• um primeiro qu~rto;
21, ,;olieifat· elos chefes de quartos nas machinas todas
as in rormaçõcs c elementos que possam interessar e facilitar
a eaba! exeew:ão dos serviços de que forem incumbidos ou
quo estiverem sob &ua rcspo11sahilidadc.
CAPITULO III
D A S P lt O tl>t O Ç Õ E

R

Art. lJ." Nenhum machinista auxiliar poderá ter accesso

á 1• 1 it•Esc se111 que tenha dous annos de embarque na raspe-

diva clns;,e c· non~nln dias de viagem com as motoras em
movimento.
Art. G." O 'teces .:• será feito do seguinte modo:
Douf' 1rJ'(:ns por nwrreimontõ c um terl}o por antiguidade.
Art. /." ,\s cDndi~0es para a vromocfto por met·ecimento
seriío:
a) ter exercido a flincção ele que trata o art. 10;
ú) bom comportamento civil c militar;
r~) npLidiio profissional, interes.-o c zelo pelo serviço ~t~
LestadJs pelos eomnl~tndantcs c chefes de machinas;
d) maior numr;ro de dias de viagem com as motoras em
rnovimc11to c maior tempo de embarque em navios quo tcItltam c f lado om actividade;
c) apresentaçãi.J de trabalho de sua lavl'a que revele es~
tud" e applica\:âo o tenha sido julgado de utilidade para. a
l\larinha.
CAPITULO IV

Arf. 8. o E.starão sujeitos ás penas c gosarão das mos~
rnas Yanlagells e re~alias fJlH~ tenham ou venham a ter os
sub-(ll'ficines do Cot'po da Armada e só ficarão privados dellns quando ineurs<Js em artigos do Coligo Disüiplinar.
i\J't. !) • " Terão alojamenf.o prop!'io o na falta completa
f!el!e a'o.iarão f' leJ'iü) :mcnn ('lll commum cmn os demais
~n!J-<Ii'fi,~•aPs por ordem ele antiguidade e graduação.
Ar L. 10. Quando embareados em navios de terceira.
classl', cnd0 o numero dP officines no serviço das machina.s
fot' de tr,~s. ineln,ivc o chefe de maehinas, serão encarregado~ (Jc.s ma.ehínas c motores electricos, thermo-tanques e maclunas auxiliares, de cujo funccionament 0 c conservarão ficarem responsaveis..
,
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Parngrapho unico. Para este caso só serã.o indicados
TJPl.:•s chefes de machinas aquelles que, por seus conhecimentos, ·especialidades e zelo se tornarem merl'Cedores.
Art.. 1!. Quando nomeados para servir em outros navios,
deverão constat• de ,;uns enúernetas as notas de compelencia, ·
interesso o zelo pelo servir;o o natureza das incumbencias que
lhes Joram confiadas.
"\irt. 1~ • ..\: reforma .dus maehini~Las auxiliares, como
~nb-oJJieines da Armada que sã;o, se rcgerú de accôrdo com
as leis ~~m vigor.
DISPOSIÇõES TRANSITORIAS
~\rt. J 3. Os JOC'o~anicos navaes, em geral, poderão passar
para o .'l.OVl' c:Jq~•) <ksde que fat~arn ll curso da rcspecl!va
escola.,
Parngrapho uniro. Os serr:1lhdros o caldeireiros de cobrP e fm·r·o qne não forem inclnidos no novo corpü pelo
modo regulado no art. 1o ·continuarão uo serviço, até sua
cxtincçfto, ticnncto com todas as garantias c vanLagen.s que
lhes são assegurarias relos respectivos regulamentos.
~\r·t. H. As d1spus.:çó0s deste regnlnmento pod<>rão ser
altct'Udas dentt·o do prazo dn um anur da data do sua cxccnci1o. .Jfim de ~erem adaptadas as medidas qu~ a expeIicucia indicar.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1916. - Alexandrino

Pw·ia de Alencl.Zr,

DECRE1'0 N. 12.325 -DE 27 DE

DEZE~lBRO DE

:1916

Abre pr!u .Mlni~terio da Gu••r•·a o rl'cdito 11•• 1.. ~r;.f :nRJ$O!Jr., pnra nttcndcr
pagamento das dcspcz:os fcitns Ho ('ou(cstado

RO

O Presidente da Rcpublica dos F.stados Unidos do Brazil,
usando da autorização quo lhe confere o decreta legislativo
n. 3.207, desta data, resolve abrir pelo l\linisterio da Guerra
o credito de 1.264:684$095. para attender ao pagamento das
despezas feitas no Oontestado.
.
Rio de Janeiro, 27 do dezembro de 1916, 95• da Independcncia e 28• da Rcpublica.
·

P. GOMES.
José Caetano de Paria.
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flECRE'l'O N. 12. 32e -

DB

27

DE DEZE::.Inl'\0 DE

i!Hu

Appt'O''R a modiíicnçiío feitl\ nos estntutoR <la Companhia de Srguros 'l'rrrcstrcs
<• Mnritiwos « Uniiio Commercial dos Varegistns », com séde ne~ta Capitttl

O l'l't'sit!L'nte tia flppnlJl it•a dlls F,f;tarlus Un itlo~ do Beazil,
aii.PtHII'Ildo ao qtH' l'l'QIIPI'<'Il a COtn]ltnhia d•· Hcgul'Ofl 'L'!'l'11'HI.t"'i l' Mtll·ilim·.,: «União Commct·t:lal fins Ym·p~isfas». t·om
~t;do ne,;fa Gat)ital, autot·izada a l'llllt;c·ional' twla Carla J•a-

h:nt.e n. ·li, de U ·:le junho dü Hl02, N~solve approvnr a modifit~a~.:ão fcil.n Plll t'eus ·P~Intulos pela assl'mbléa geral P PXl!·nnr·dinal'ia l'Palizndn Pll\ I 8 de oHtnbt·o ·!.lo corrente a uno,
e ~·.·,n:;l:.tHll' da aela I'~'~IH'C'I.iva qnt'> a PsiP aenmpnulm.
fiiu •.h' JauPit·o. :~7 de! dezc·mhro de i!llG, !l[i'' Lia Judcpcu•
tkucia e 28" da Hepnbli~~:a,
":E:-"CESL.\lJ BH.\Z

P. ( :n::.tES.

Joõ.o Pandiá Calouel'as.

DECHETO. N. 1.:?.327 -

DE

27 DE DEZE:\IBllO DE i!Hü

Cassa o deerPtO n. 10.0-13, 1lr 11 dP fpverciro cln 1 O1 :1, (]HP autori?.oll :1 sodr.·

dudc de auxilios mntuos .\ Protcdora do Lnr, com sí·dr nesta Cnpitnl, "
íuncciounr na Rl'}l\lhlica

J>J O Presidente dn Rrpnhlica dos Estados Unidos do llrazil,
c•.onsidern.ndo have•t' entrado mn liqnidnc::ão a sociedade de nuxilios mntnos A Pl'Otectora do Lar, com H<;dc nesta Capital,
I'Onforme consta do processó a que se refere o officio da
Inspectoria rir Seguros ao l\linisterio da Fazenda. sob n. 640.
do 13 de novembro proximo findo, resolve cassar o decreto
n. Hl.O 1.3, de 6 de fevel'ciro de 1913, que autorizon a mesma
~oc~ir.dndr. a funceionar nn Rcpubliéa e approvou os seus estatutos.
Rio de Janviro, 27 de dezembro llü 19JG, !J:í 0 da lndcpcndenci,t e :;so da Republica.
\VENCESLAU BnAZ

P.

GoMES.

João Pandití Caloaeras.

DEt:llETO N. i:!.3:!Rllá tio-\·o

llE

27

(lf.

ll1::7.l::llllll0 HE

i!H.6

re~nlamcnto p:tl'n

F:~ttulo

o ~~~rvu;o .!o 1·eproso;ão tlo contntb:mdo 11:1. rrontctra do
tio 1\io Gran<lo tlo Snl c na f.',\r. elo lp;•tas'<'t, no F.~tado do 1':11'1\llá.

Q 'l'l'c;;i.lcntr~ ela llcpubliNI elo;; Estado<; IJnirlo;; do Brazil, usando
da a !f,tl'ibnit<~lO conrm·ida nn :n·! . 48, 11. i. d:\ Crm,; titniçfw Fc•dm·a\ o
tcnc!:·o em vi<;ta a clispo<>iç1io do al't. 101:, n. a, da lei n. :L 08!!, de 8

iCTOS DO PODER EXECUTIVO

de janeiro do corrente anno, resolve que no serviço do repressão
do contrabando na fronteira do Estado do Rio Grande do Sul e na
Fóz do Iguassú, no Estado do Paraná, seja observado o regulamento
que a este acompanha, assiguauo pelo ministro do Estado dos Negocios da Fazenda. '
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1!H6, 95° da Independencia e
28° de Republica.
\VENCESLAU UnAz P. GoMEs.
João Pandiá Cologeras.

Regulamento para o serviço de repressão do contrabando nas
fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul e na Fóz de
Iguassú, no Estado do Paraná, a que se refere o decreto
n. 12.328, desta data

CAPITULO l
JJJSPOSIÇÕES PRELIMI!'IAUES

A1·t. L o O serviço de repres>ão do eoutrabando nas fi'ontoiras
do Estado do Rio Grande do Sul e na Fóz do Jguassú, Estado do Paraná, fica a cargo da Delegacia Fiscal uo Hio G1•ande do Sul, que,
por si e por intermodio das repartições c estações fiscaes, exercerá a
vigilancia e fiscalização neces.r;arias.
Art. 2. • A !\lesa de Rendas da Fóz do fguassú, Estado do Paraná,
passa a set· subordinada á Delegacia Fiscal no Estado do Rio Gramlo
do Sul.
o
Art. a.• Logo que for installado o se!'vir;.o fiscal ora estabelecido,
a Delegacia Especial de Repressll.o do Contrabando, CI"cada pelo
decreto n. :1.96, de :1. de fevereiro de :1.890, e mantida pelo decreto
n. i0.037, do 6 de fevereiro de i9i3, fica. extincta., sendo dispensado
todo o pessoal nella. empregado.
Art. 4.• Para attender ao serviço de repressão do contrabando:
:1.) são creados 200 logares de guardas, 29 Jogares de conferentes,
Mesas de Rendas em Santa Isabel, Asseguá e Porto Xavier e Postos
Fiscaes em S. Luiz, S. Gabriel, Cruz Alta e Cachoeira;
2) são mantidos os Postos Fi'lcacs em Bagé, Alegeete e Santa
Maria e extinctos os demais ;
3) é convertida em !\lesa de Rendas a Collectoria Federal em
D. Pedrito.
CAPITULO li
DO REGIMEN l'JSCAf,

Art. !i .., Para os clfeitos dcsf.e regulamento fica. demarcada uma
zona fiscal, que comprehende toda a fronteira com as Republicas li~i
tropbos, os valles dos rios Santa Maria, Ibicuhy, Urnguay c lgnassú e
os respectivos tcrritorios, as loea.lidade:; proximas ás fronteira!\ c as
J>ercorridas por estradas do fmTo que liguem ou approximem o· interior do Estado á fronteira. on á. localidades quo pos.r;am facilitar o
contrabando c bem assim todo o qualquer ponto ou logar que .possa
servir de communicação com a fronteira.
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Art. 6.• Nenhuma mercadoria ou. tropa de gado poderá. sabir ou
entrar, circular, transitar ou trafegat' na zona fiscal do quo trata o
art. 5°, sem que satisfaça as exigcncias deste regulamento.
. Art. 7.• No Rio Grande do Sul c na 1\lesa de Rendas em Iguassú,
Estado do Paraná., só os negociantes devidamente registrados podcrllo
por si ou por seus prepostos despachar mercadorias procedentes das
Republicas limitrophes e bem assim formular nos Consulados brazileiros despachos c mais netos nccessarios ás mercadorias com aquellc
destino.
1\rt. 8." Tanto nas repartições c estações fiscaes do Rio Grande
do Sul e na Mesa de Rendas na fóz do Iguassú, Estado do Paraná,
como nos Consulados, Vice-consulados c Agencias commcrciaes do
Brazil nas llepublicas do Prata haverá livros de registro de todos
que façam importação ou exportação de mercadorias ou de gaüo,
para serem despachados quer para consumo, quer em transito, pelas
repartiÇôes fiscaes acima referidas.
Art. 9. o Além do livro de registro, de que trata o artigo antecedente, os Consulados brazilciros terão tantos livros de facturas
quantas !'orem as repartições fiseacs habilitadas para. -despacho.
das mercadorias daquclla procedencia.
Art. 10. No acto do despaeho os exportadores apresentarão em·
quatro vias a. fHctura da mercadoria, contendo o nome do exportador
e o do consigna.tario ou importado~·, marcas, contra-mac·cas, numero
de cada volume c respectiva denominação, qualidade e quantidade
(peso ou medida) das mercaclorhs contidas em cada volume ou das
exportadas a granel, exp1;e,:;sa ticsignação da quantidade de volumes
reunidos em um só envoltorio ou de cada. amatTado, do peso total e
das marcas, contra-marcas e qualidade das mercadorias contidas nos
volumes assim reunidos, valor das mercadorias de cada. volume,
prazo para entrada no porto ou Jogar do destino, prazo este aliás
improrogavel, sob qualquer pretexto.
Art. H. Das quati'O vias de factura, a primeira set·á cntt·cguc
ao exportador para enviai-a a quem houver do despachar a met•cadoria no ponto do destino, a segunda se;·á immcrliatamente enviada
á Directoria. de Estatística Commercial no Districto Federal, a terceira
ficará archiva.da na repartição consular c a quarta será officialmento
remcttida ao chefe da repartição fiscal do destino da mercadoria, e
qual deverá accusar c seu recebimento ou reclamar quando não
houver recebido.
Art. 12. As factut•as consulat·c,; <lerem ser expedidas pelos consules brazileiros em ~fontevidéo c Buenos Ayres. Quando tratar-se
de mercadorias recebidas de outros paizes pelas AUandegas das capitaes platinas e encaminhadas em transito para •) Brazil, a. factura
poderá. tambem ser concedida pclo3 vice-consules do Brazil em Paysandú, Salto c Posadas c quando tratar-se de mercadorias do pro-ducção ou manut'actura das Hepublicas limitrophcs ou das nacionalizadas alli pelos despachos aduaneiros, a factura poderá ser concedida pelas demais autoridades consulares do interior c fronteira. do
Estado Oriental e da. Republica Argentina.
Art. i3. A factura.· dessa proccdencia é dispensada, quando as
mercadorias encaminhadas em transito para o Brazil vierem acompanhadas de igual documento expedido pela autoridade consular braziJeira do ponto de sahida, dirigiclo á aqtrJridadc ou repartição fiscal do
lngar do destino.
.
Art. H. 'Os Consulados brazileiros em 1\Iontevídéo e Buenos
Ayres e as demais autoridades consnlares brazileiras no interior c
fronteiras do Estado Oriental c cl<t Republica Argentina onvia.rüo
Po~er l;:Xec\l~O- 1916 - Voi. UI.

meusahnento ao delegado fiscal no Rio Gt•owlc (lo Snl uma relação
das facturas consulares expedidas no rocz autol'ior com destino ás
repartições subordinadas áquella Delegacia., designando as cspccill·
cn~ôos eouvcnionto~ com os nntnnros o datas das làcturas, nomes dos
conslgnatarioo;, numero dos volumes, natm·eza das mercadorias, seu
poso a valor.
Art. i!L Por esta relação a. Delegacia l•'lscal verificará. o rooobiménto e despacho elas mct·cadOl'ias constantes da fa.ctuea c providenciará no sentido do ser sanada ou punida qualquer falta ou omissfío
encontrada.
~
Art. i6. As mercadorias proccdenlos do ontros Estados é destinadas ao Hio Grande do Snl, quando transportadas por estradas de
ferro, siLo obrigadas, para o sou descmbaeaço nos pontos de destino,
á apresentação de um conheeimcnto da emprcza. do tt·ansporte, con~
teu(lo o peso, marca c qualidades do:> volumes e natnl'oza das tnerca· .
.dorias.
Este conhecimento será dispensado todas as Yezos que as ditas
frtcroadorlàs yeuham acompanhadas do factm·a commcrcial, com as
precisas ospecificaçõos authenticadas pola,; repartições e estações
fiscaes da. União, no ponto do sahida ou na. falta destas pelo emp1'0•
gado ou estacionaria da estrada de ferro.
Art. ! 7. A exlgcncia de faetura con!lular comprehcnde tambem
às mercadot•ias transportauas das Itcpublicas limitrophcs por estrada.
do forl'o, não podendo tacs mm·cadorias f:er despachadas sem aprescnt:lçll.o desse documento e do conhecimento do embarque na estaçll.o
de proccdencia.
Paragrapho uniro. \ falta de factura on du conhecimento por
extravio ou demora será supprida por uma C(wtidão authontica desse~
documentos.
Art. :18. As Mesas de Rendas ficam habilita(las a despachar a~
mm•cadorias das tabellas F, G c 11, da Consolidação das Leis tias Alfa.nrlcgas c Mesas do llendas, c I do pre~nte regulamento. Esta faculdallo
é extensiva a quacsrptor outras mercadorias contidas om bagagens de
passageiros, quando uão exceda do valo1• de !.iOO$ por p:tssageiro.
i'aragrapho unico. Os encarregados dos Postos Ftscacs, além da
fiscalização, tecm compctencia para instaurar processos do contrabando, reallzar a venda em lcilão de mercadorias app1•ehendidas, rc·
cober o pt•oducto dessa venda c o dn multas provenientes do mct•cadorias irregularmente encaminhadas pat·a recolher mensalmente á
Delegacia Fiscal.
Al't. :1.9. Por passageiros para os cffeifm do artigo antecedente
se entendem os quo entrem no Esta.do procorlnntes das cidades platinas; quando, pot·ém, , tt·atar-so de pes-;oas quo apenas transitem
entre duas cüiarle;; ft•otlteiriças o tragam pe•1ue11as comp:·m; !'citas na
cidade vizinha do paiz limiteophr., a faculdade concodida será limitada
até eincocnta rnllréi!'l po~· pessoa e po1· dia.
Art. 20. As mercadorias viuda.s Hm bagagem deverão ser ospcclfieadas pot• qnali(la(lc c cprantidádo wts uo!as de despacho o o sctt
\'alor sel':i. ealeula(lo tmulo nm (~011Ridn•·a.~11.o n.s 11of.a~ do venda exhibidas, a;; declarações do portado!' da bagagem o o,; JH'OÇOS cot't'tHtles
na praça. de entrada. Assim fixado o valor, scnit·á cllc para o
1'(\spcetivo despacho.
Art. 2L Quan!lo hou1 m· discordaueia no \alor lixado ou calculado pelas :\Iesa.s do Rendas, serão as mcecadol'ias omiadas á. Alraudcga mais proxima, que decidi!' á soht·c o valor a adoptar.
Art. 22. Nenhuma mercadoria, quer nacionalizada, quer de
producção ou maimfactut•a naciotJal, porlcrá entrar, sahir, tt·ansitar

AC'l'OS DO PODER EXECtJTlVO

29!

tt·afegar ou ch•cular ua zona fi5cal som ser acompanhada de guia
cxpcditia pela repartição ou estação fiscal competente.
Art. 2.~. As guias devem conter a marca, numero, qualidade,
quantidade c peso bruto dos volumes e bem assim a qualidade,
quantidade c valot• das mct·cadorias com a indicação do prazo do
apresentação na repartição ou esta1:l!.o fiseal do ponto elo desUno,
marcado o mesmo prazo pela cstaçfw fiscal d:t proccdcncia.
Art. 2~. Estas guias scrfto exlrabirlas om Lres exemplares, dos
quaes o qrimeiro será. archivado na repartição c~,;peditora, por ordem
numerica, o segundo set·ii. enviado á nstação fiscal do destino e o
tcrccü·o ser{t entregue á pat·te para acompanhar a rnm·cadoria.
Art. 2:.;. O~ volnmes dn nll1l'eadorias coustantns do guias o:tperlidas sm"ão assignalados á tint.a de <':ÔL', na oeeasirw do desembaraço ou
da conferencia do embarque ou sahtda, com a data da conferencia em
algarismos. A tinta empl'ogada no volume será ria mesma côr que a
utilizada 110 sinote appo~to pda rep;u·tição uas guias expedidas.
Art. 26. As guias de mercadorias naciouaes serão expedidas em
separado das do pl'Occdencia estrangeira; si, porém, no mesmo volume estiverem acondicionadas mer-eadorias do ambas as procedencias poderão ser expedidas gdas eontendo as duas, com designação e
especificações distinctas.
Art. 27. Os gonel'Os tle producçã.o ou manufaetm·a nacional que
sejam á primeira vista distinguíveis o diffm•enciados dos similares ostrangeit·os poderão ser acompanll;vlos de gnias expedirias pelas respectivas repartições cstaduaes.
Art. 28. As Collectorias Fodcl'aes, mediante préli<t autol'ização
da Delegada Fiscal, por lerão expedit• guias dt~ mercadorias cuja proeedencia legal fôr dm·idamcute pl'ovacla.
Art. 2'J. A gnia que acompanha a mcrcadot•ia deve ser aprcsent-Jda ao I!;Ual'rla. de scrriço á Rahida do logar onde funceiona a l'epa.rtição experlitora, par:a ser visada por ellr:, dnpob de \·crificat· a inteira
conlot·midadc entt·e a gnia e os, volumes.
Paragrapho nnieo, Igual verificação sel'{l feità por todos os guardas de vigilaucia em outros pontos tle transito.
Art. 30. As emprezas de viação fnrrca, os eomm:tndantcs d
mnprezas de vapores de navegação, quer maritima, quet• fluvial, nl!.o
podet·ão recebe!' mcrcaclol'ias para dentt·o ou fóra ria zona fiscal,
sem estarem satisfeitas as formalidades exigidas por este regulamento.
Art. 3f. Em toda a repartição ou estação fiscal da. fronteira oxis1irão os livros de registro de cntrad<L e r;abida do mercadorias denominados-Contas corrcntcs~e creados pelo art. 2•,u. VIII,da. lei n.i.452,
de 30 de dezembro de i '.m:;, do qual constarão as mercadorias entradas
e sabidas, quer por· meio do despacho, quer pot· meio de guia, de modo
que· figuro o stocl; de mereatlorias 1ie cada estabolccimeuto.
Art. 32. Quando, pelo exame dos documentos existentes 110 archiYo e da escripturaçã.n do livro elo contas cm·rcntes, r·estdtar um
stocl.: irtfnl'irn· ao IJUO \ isi\ olmrmto apl'nsonüt o l!,;tahe!Peimnnto, :L
repartição li~cal porlndL m.igit' elo eommeer:ianto a. pror:t rle procedencia legal das mm·cadorias existentes.
,
Paragrapho nnico. Tanto para Yel'ifica1:.ã.o do stock como par<t
n"pediçãu do guias de nwrcadorias o~trangoil'as on uaciona.es conrnndiveis com aquellas não são ;~.cceitas provas de procedeneia.s do
aJLIIOS alrar.ados, salvo si pelo seu e.-;tado, envoltorios c outros elemcn·
tos ficar evidente que as mercadorias uão srw de fabricação ou de importação recente o, sim, correspondente;; ao anuo indicado pelas
provas de procedencia apt•csentadas,
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SECÇlO F:SPECIA 1,

Das tropas de gado
Art, 33. As tropas rle gado do córto ou nrw, procedentes das
Repu!Jlicas limitrophi;)S, só po lerão entrar na zon:t fiscal pelos pontos
(jUe lbos forem marcados pela Delegacia Fiscal.
Art. 34,. As tt·opas de gado de corte, destinarias ás xarqueadas,
deverrw ser acompanhadas de guias da repartição fiscal tederal.
§ L o As guias expedidas pela repartição fiscal deverão conter
os seguintes requi~itos:
1", numero, data da expedição e àa em que é solicitada ;
2'', nome do dono da, tropa c do conductor, ponto:; rle passa~
gcm, a quem é destina ·)a, nome da fazenda c do sou proprietario,
c qual o município em que está situado ;
·
3°, marc:!S, quanti lado e cspccie do gado :
.\:", assignatm·as do rcmettcntc ou do seu procurador ou preposto.
~ 2." Si as tropas de gado furem expedid;Js . c pontos distantes
das séries rios munictpios rle tJUO procc !em, e das repartiçõe-. fiscacs
fc lentes, sm·virão de guias prorisor:as pat·a o tl'ansito no interior o
attcstado ou ccrtilicadu da autoridade municipal ou estadual do
districto c o attcstallo do vcnclc.lor, docnmcntos que os interessados
deverão obter c com que farão scJgnil' a tropa a seu destino, providenciando som demora junto á repartição fiscal respectiva D'J senüJo da urgente cxpcdi<;,ão das guias pt'opria<.
§ 3. o Os estancieiros nos attestados da \'onda declararão qual
n marca dos gados yeurlidos t o de registrada sua. marca, c si na
tropa houYcr galo ele marca cxtranha á sn~t clcclat·arão qual seja o
do quem foi o!Jti lo osso gado.
§ ·L o Si a tropa <i C gado proceder de localidade do proprio município do destino, será tomacl~t a pt·ovi<iencia indicada no 9 2°; mas,
em vez <la expcdiçfw da guia, de qne tt·a.ta. o final desse parag apbo,
a repartição fiscal, mediante a ap:·esentação dos documentos al\i
existentes, limitar-sc-ha a fazer no liVl'o de que trata o § \) 0 os lançamentos clr.vido;.
§ ~. 0 Para. esse effeito e pat·a os do final do§ 2", os attestados
dos vendedores deverão conter o nome do comprador da tropa e do
seu tropeiro ou conrluctor, ;t quantiladc especificada de rezes que a
eonstttuc, marcas, lo<"aliclade c dtstncto da proccdcncia., denom nação
da fazenda ou cstancia, o nome do seu proprietario ; no mesmo L~
tuito • s certificado~ ou attcstados d,ts autoridades serão passados,
dcclaranrlo-se, porém, sómcntc o nome tia fazenda, ~ua situação,
mat·ca usada c nome do proprktal'io.
a) para tal fim fot'<Jecerá o intorcssauo au chefe da repartição
us !lados precisos 1 am expe:iiçãu da guia, consu!Jstanci~dos nesse
paragrapho o nos ns. 1, 2, e 3 do
i" ;
lJ) si não homer no dbtricto autoritla.de municipal ou estadual,
ou si as mesmas não fomm encontra las ou recusarem-se a dar o certificado, será este snpprido pur dcclara,;rw de um dos proprietarios
lindeiros ou sou pr('po,to, devendo f;Cl' mencionc>,do n motivo d::t
substituição.
§ 6. o As guias serão passacla3 em tres vias, das quaes a primeira
ilcará archivada na repaetição expeditora, a segunda será enviada
pelo correio á repartição do destino c a terceira será entregue ao
interessado para envial-a com a tropa ao consignatario da mesma.
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§ 7. o Apenas as repartições fiscaes expeçam qualquer guia
de gado de córtc, rcmettcrão a segunda via á repartição do destino.
§ 8. o Recebi la a g-nia, o chefe da repartição dará conhecimento
da mesma ao guarda li-ceai ela xarquea1la, que deverá ficar attento
para a natureza do gado que constitue a tropa o si el!a trouxe, de
facto, rumo da localirladn do que se diz proceder.
§ 9." As repartiçõo~ flseacs tcr<üJ a seu cargo um livro de lançamento das tropa~ de gatlo de que se expeçam guias.
A escripturaç::ío de,sc livro, como a cxperlição das gui<ts, constituem mero expetliente da repartição, nenhuma despeza drwcndo
acarretar aos fazew lcit·os, invcrnarlorcs ou tropeiros, pdo que serão
as repartições snpprirlas do livro c guias impressos.
§ 10. A escriptul'ação do livro de que trata o paragrapho anterior só comprehonrlerá os estancieiros ou os invernadores qne venderem gado de córte para, as xarquead<>,,; ou para localiclades proximas
ás fronteiras.
§ H. Si nas tropas a que se referirem as guias ou certificados
houver gado imernado, aclquirirlo de diversos ou forem ellas constituídas sómontc de gado dessa origem, será isso tambom declarado,
mencionando-se de quem adf]uiri:lo para ser feita a annolação no
livro proprio, do que tl'a ta o § 'J 0 •
~ :1.2. Quando St) ira tal' de gado pertencente a simples invorn<tdor e não a cria· !o r, serão declaradas nos a Iludidos documentos, além
de sua qualidade de invcmarlor, as ci,·cumstanclas lnJicadas no§ 5•.
§ :1.3. • Si o invcrwr,!oe não mr peordetario de campo, mas apenas
seu anendatat·b ou nsut':uctuario, ~cl'á essa qualidade doelarada nos
referidos documentos.
~ 14,. o R\o se cão accoitos certificados, nem expedidas guias para
o transito de gado tle cót·te, que comprehendcrem gado de ceia, visto
!"JUe elevem ser passados separa lamente.
§ ia. o Quando as tropas de gado !orem enviadas para as
xarqucadas por intcrmcdia :ios ou campeadores c não directamente
pelos estancieiros on inrernacloees, dever1o as guias ser expedidas
em nome daquelles, dedat•ando-se nellas o nome das estancias onde
forem aclquiritlas, su;:. situação, qnaes seus proprietar.os o as quantidades compra· las a cada um.
§ 16. o Os certificados ou as declarações rcferidar; no § 2° deste
artigo, devem conter o exid ·I o nos itens 2" c 3° do § i o, a da ta em
que forem passados, c serão firmado::; pelos que derem os certificados
on fizerem as declarações.
§ 17. o O che e da repartição, ao expedir as guias ou acceitar os
documentos de que tl'ata o ~ 2°, deye tcl' muito em vista a i loncirlauo
de quem dcspa.cha, rp1anto a sct• de 1'acto pcop:·iotario, aeren:Jatario
ou usufructuaeio de campo e possuit· gado que o habilite a despachar
na quant.idad<) que nxpJdo, pt·oco lendo, quando rcrifique o cont,·ario,
de aceôrJo com o item G0 tio art. 59.
Art. 35. Para a exhib.ção de guias n:t rep<1.rtição rlo destino
no caso do § 2° do nrt. 34, SJrá. maeea•.lo ao destinataeio da tropa
um prazo IHlllca maior de 4·0 dias, assignado para esse ell'eito um
tct·mo de rcsponsabiliditde pemute a repartição fiscal elo .imtino,
mediante o qual será :t mesma desembaraçada.
Corno fiaclot· :tssignará tambr.rn os-;c torrno unta pc;cs:n itl'lnca a
juizo do chel'0 da repartição.
Aet. 36. E' expressamente prohibi lo o transito pelo territol'io do Estado, a titulo do encurtu distancia, das tmpas de gado
pt·ocedcntes das Republicas limitrophes com destino á~ mesmas.
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Art. 37. Apenas encerrada a safra ou matau~a, a re.partiçAo
fiscal que tiver serviço de xarqueadas fará uma rccapit.ulaç.ão das entradas de gado de cÓI'te, no final do livro a que se rcfm·c o § í", do
art. !i8, authontica.da com a data e ~•ssignatura do emprcgaclo a cnjo
~argo estiver c remettcrá cópia da refcl'ida rccapitula1;ão á llclcgacia
Fiscal.
Paragrapho unico. Da mencionada recapitulação devem constar
a quantidade total das rezes recebidas pelas xarqueadas, eada urna
destas separadamente, o a discriminação do gado em Si, pm· munieipios de que ])rocoda, quamlo' de ori~om do Estado c, por paizes,
lJUawlo procedente das Hcpub!it·as limitJ·ophc~.

CAPITULO III
TIA FISCAUZhÇÃO 1" Jl IS 111-:I'AHT!ÇÍIF.S Fl~CAES

Art:. 38. A' Delegaci;t Fiscal no Rio Grande rio Snl compete a llirecção o a fiscalização do sci'Vi00 do l'CJH'essiio de contrabando confiado ás alfaudegas e demais estações fiscam~ c cabe promown· n
ailoptar todas as medidas e providencias preàms pat•a o hum oxito du
serviço c pa1·a acautelar os int.crnsscs fiscaeR.
Art. :m. A' Delegacia Fis('al, além das at.t.l'ibniçr,r.s qno lhr são
proprias c conferidas por lei e regulamentos, ineumi.Je:
1o, expedir instrucções e tlar orinn t;11;ií.o para hoa ordem e execução do regulamento c do seniço ;
.
2°, determinar os passos.c pontos fixm~ rm linha divisot·ia com as
Ropublicas limitrophcs pol' onde Rer;í pr.r:nitt.ido o tt•ausH.o do carretas, vchicnlos o anirnacs de t.ram;porto de HWt't'a.dorias c tropas do
gado;
3", inspeccionar quando o c0u1o rnt.ewlcr as di\'et'sas repa1·tiçõos,
alteram lo, substituindo a rliMribuiç~n o (Jl'tlrmJ de Rení•Y' <l'l rolH'essrto
nellas adoptadas ;
4•, enviat· scmestl'a.lmente ao l\IiHi~t.crio d:t F:~ r.cnda um relatol'io
ci.rcnmstaueiado do to1lo o SCl'\'i•;o soht·c sua fi~ealizaç;-LO, oxponrlo os
rosult::ulos •las medidas adopt.<tdas n nxrcni:;Ldas n pmpowlo as altol'a(;ôc~ de lcgislaç:lo fiscal que a pratiea.n'I t:ireumstaucias Joeaes aconselharem.
.
!.i") Communicar immodiatamente ao Ministl'o ria Fazenda quaesquer occurrcncias extraorrlinarias I!LIC interessem ao seniço do repressão do contrabando;
u") Entender-se, dircctamentc, com os ;~gentes diplomaticos e
con:~ulai'es do Urazil, acreditados nas Hcpnblicas do !'rata, sobre
qualqnor assumjito concernente ao se!'Viço qno dirige;
7") Para as inspecçõcs a quo allmle o item 3" designar emprcgarlos escolhidos de entre os que eompf>em os quadt·os da llr.Jogacia n
das repartições qun lhe são fubol'dinadas.
Art. 41l. A Delegada Fisc·al distribuirá os guardas de accôrdo
c.om as convl\nicncias o necessidades do serviço c da fiscalizaç.ão pelas
repartiçiies o esta~,;.õos fiscaes e diversos pontos de vigilancia, sendo
facultado Constituir grupO fiseal sob :l.S Ol'IIPIIS do qualqnm· empregado ou rle qualquer guarda de :'lua crmliauça para provet· o policiamento fiscal em qualquer localidade.
Art. H. Sob pnoa de apprehonsão, uouhuma crnbat·cação poderá permanecer fóra do ancoradouro, nas lagôas, rios e agnas iuterioJ'O!; da zona fiscal. A apprehensfto r'ompl·elwndm·á tamhr.rn a r.at·ga
cncontrarla na embarcaçil.o.
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Art. 42. A. jurisdicçrw da Mesa de Porto Xaviee se oxtendorá
pilla costa do rio llrn~uay n região respectiva, desde o rio Plratiuy ao
Alto Uruguay, acima da extinda colonia desse uom11; a jurisdicção d:L
de Asscguá. comprohcnrlcwá a r!Jbilio quo constitue a frente do munieipia de f\agú sobre o E:;taclo Orient11J o todas as estradas que dahi
sJ exteudem para o interior •lo Eshtdo, inclusive para a cidade
•le Bagé, a cujo l'osto Fisc:tl eompetc a lisealizaçil.o da cidade, sous
Slthurbios e e~tl'll\las qnn della partem para o interior; IL jurisdicção
do l\lcsa de Santa L.;ahl'l id, da margom csqucmla do Arroio (Jra.ndo á.
1Hreit:t do riu Piratiny, abrangendo uesso perímetro as •luas margüll!-\
•lD Sangradouro 011 rio S. Uonçalo o a 1'Lgôa l\lirim da Ponta Alegre
á ilha. S::tngeadon!'o ('O!Upl'eheudid<L tambem na jut·isdicção •lossn
l\lcsa a fiscaliwçiw d;v.; e~tradns quo demandam o interior do Estndo;
<L j m·isrlicção da Mesa flo D. Podrito se cxtende1·á por toda a região
da. ft•onteira comJH'Ciwndit!a 110 rc;.;pectivo município c ás estrada::;
que o atra\essam 011. qne dolle partem para out1·as localidades; :w
I'03to Fiscal da. Cacllocit·a liea competindo a Yigilancia 110 proprio
mnuicipio c nu;; do ErteL'Itzilbada, lHo Pardo, C;~çapaya. c Sant:~
Cl'llz; ao de S. C:ilhricl a do municipio re,;pectiro e do de S. Sopé;
ao •ie Santa l\lal'iit a de.o;so municipio o S. Vicente; ao de Cruz Alt;~
!'ompct.o a do re~peeLiro mnnicipio e do;; do Julio de Castilho;;, Passo
Fnndn e ljnhy: ;w dl) S. Lui;r, a fiscali~ação nes:;e e no;; de Santo
Angelo n S. Thiago do 1\oqneirão : ao de Aif'gl'Cic <L desse muHkipio
c do rle S. F1·andseo de As~is.
~ L" Com a crcaçfw tla :\IP~a de Sauf;t Isaliel a jnri:,dicção da. de
.l:lgu<trão, mt Lagl>a :\lieim, il'A da Ponta Alegre ao Sul da,; ilhas de
Taqu:u-y c a •la :\lcs:t de Santa \'ictoda ele l'<tllll<ll' dahi ao extremo
sul da re:·erida Lagô:t c o perimett·o do mnnicipio respeetiro.
~ 2. 0 A acção tisral da. Alfandega de Uruguayana continuará a
comprchemlce" t'ospe<:l i vil muniei.pio c o da Alfandega de Livra.mcnt.o osso muni•~ipio <)o elo Ho~aeio, oxtcndetHlO-SP, comtudo, a ac<;ão
do ambas as Alfandogao.; ás linhas fe.J•reas quo atrascs:;em os rofcl'idos
mnnicipioK 011 dellc'; pat·t.a.rn, to~la ;1 Y07. que haj;1 •lcnuncia ou su~
poita de condueç.ão de !:OIItmlJandn uo~ rc~pectivos trens on do f)!llharqur~ em c.~taçõo~ ara;;i·adas, n que seja preciso vigial-o n IOt'ttat•
nll'octi\'a a apprehensiw mt:-nno f!'1t'a da jut·isdicc;ão propria.
§ 3." A locaJi,l<vlo on munieipio não designado expressamente
nos pat·agraphos acint:t li•·a, om qu~ !quer easo dC\ conti·abando •lno
nohrevenha, sujoito á jlll'i:;die~~.o da reparli•).o !isca! qnc lho rstin.~t·
u:ais proxima.
§ 4. o Notando alguma repartição liscal que pela jurisdic•;ão de
outra está. transitando contrabando com destino á. zona sob sn;t
jnJ·i~dicçftO ou <Í de ont!'a ado;wto, uão só tomará providencias uo
~I)Ht.irlo da apprehCIJ:i;io, como dad. pt·ompto conhecimento ás mesmas.
~ :;." No ca:;o de nma repartição cat·ocor, para clfectividade da
ap[H'dtnn,<ão de <'•mtrallêl.lldo, (lo concurso de repartições fiscaes mais
]n·oximas, dcvor:'L a ellas rocorrcr, justificando a ncce~sidade do auxilio qne dover;Í, sm· imrnedi11t:Jmcnto prestado.
Art. 43. As antnJ·idadcs civi\ lllilitarc,:, m postos de guarda, os
•lnslaeameuto~ 011 fttJalc[iH)l' força acantonada, ou do guarniç:w em
qua~quer Jogar!\ ac; cmbareaçõos du guerra são obrigadas a JH'Cstat•
anxtho ao;; cmpt·cgatlos des~as repal'tições fbcae,;, sempre quo estes, no
exct•c(cio_ do sens _d<JVercs, os requisitarem, on delles eare•·m·em ou,
qnauao ürercm ;:rdo accornmettitlo:;, on amca(;ados de o SOJ', não
pwh~rom cumpt·ir os seus doyercs.
·
. Af'. citadas autot·idade;; serão responsaveis poe qualqner dP$CamuJllO da;; t'OJHlas pnhlicas, p:Jr;t que diJ·ccta ou lndit·ot·t<mwtlle COJI-
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correrem ou derem causa por não attcnderem ás referidas sólicitações.
Art. H. O numero, classe o vcncim(mtos do pessoal das Mesas
do Rondas e Postos Fiscaes gm•ão fixados nas t.abellas annexas a este
regulamento.
Art. 45. As nomeações de administraorlrcs, encarregados e escrivães competem ao Ministro da Fazenda, mediante proposta da Delegacia Fiscal, c as de eonfcrct~tc ao dcle!('ado fiscal com approvaçilo do
1\finist.t·o da Fazenda, c sc1·rw eonsnt·vados Clltqnanto eonvicr ao srlrviço c á administração.
Pat·agt·apho unico. Quanto á 1\Icsa ele n. l'rddto f:crão aproveitados como administrador c escrivão o colleetiJt' c escrivão da Collectoria que se extingue.
Art. 4ü. Os administ!'adores, eneat•t·cg·ados n nsct·ivãcs de !\lesas
de Hendas c Postos Fiscaes par;l podnt·nm assumi e o exercício prestarão em apoliccs, dinheiro ou caderneta da Caixa Eeonomica, a
fiança constante da taiJella J, cuja importa.ncia podet'á posteriormente ser modificada de accordo com a maior ou menor arrecadação
da estação fiscal.
Art. 47. Os administradores, encarecgados. c escrivães das Mesas
de Hendas e Postos Fiscaes poderão nomear, mediante prévia approvação do delegado fiscal, prepostos pagos por elles para, sob a responsabilidade pessoal e a da fiança dos proponentes, os auxiliarem no
serviço a seu cargo.
Art. 48. Os administradores das Mesas de Rendas, os encarregados dos Postos Fiscaes c os escrivães e conferentes destes e daquellas,
quando afastados do serviço, por motivo de molcstia, llcença ou outros
impedimentos, perderão um ter<;o d03 vencimentos fixados nas tabailas B, C, F e Kea porcentagem da tabclla D, obedecido quanto ás
lkenças excedentes de seis mezes o desconto estabelecido para com os
funccionarios em geral.
Puagrapho unico. As despe?.as do aluguel de casa, expediente,
aguil. e asseio, cor·rerão á custa do:; referidos funccion;orios proporcionalmente aos vencimentos do cargo respectivo.
Art.. 49. Os actuacs escrivães poderão ser conservados, obrigados, porém, a reforço de fiança si esta. for augmcntada.
Art. 50. Tanto a. prestação de fiança, como o reforço, serão feitos
no prazo de 60 dias, podendo ser prorogado por mais 60 dias, findos
os quaes, não tendo sido satisfeita a oxigen~ia. regulamentar, será
exonerado o funccionario ou declat·ada ~em elfcito a nomeação, se
tratar-se de pl'imeira fiança.
Art. 5i. Os conferentes nomeados sú tomarão posso dos seus
eargos, depois de haverem praticado pelo mcmos durante um me?. em
qualquer alfandega designada pelo delegado fiscal.
Paragrapho unico. DGssa cxigencia poderá o delegado fiscal dispensar aqucllcs que a seu jnir.o eonsldet'at· t:.ptos para dr.semponhar o
serriço.
·
Art. !i:J.. A nomr.ação do guar,Ja sel'á t"nil;a mediante concurso
realir.ado na Delegacia Fiscal, em qna.lrpl!'t' Ali'anrlnga, ou Mesa de
llcwla~. a jnir.o do dclcg-;Hlo fiscal.
Art. G:l. O concurso consistii':.'L om exame dm; candidatos para
apurar se sabem l~r e csct'CV()I.' emTcct:tmcnf.e c si conhecem as
quatro operações l'undamentaes sobre nnmcros iutciros, fraccionarios
nn deeimacs e se toem B<>c<iln do systcma metl'ico decimal.
Para.gr·apho unico. Para arlmis;ão em concurso, o candidato
deverá pl'OVlll' tct' :18 a 45 annos dn idadn, bom compor! a monto o
antecedentes c a robustez necessaria para o serviço.
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Al't. Slt. As Llespcr.as de unifot•mc, montaria c rorragcamcnto, cor~
rerão á custa do guarda qne ao sm· nomeado terá o prazo de 30 dias
par<t aprcscnti!r··Se, montado, c o ele 1.5 para apecsentat·-sc fardado,
sob pena de demissão se não satisfizer essa oxigenei a nos prazos fixados.
At't. 5:i. As penas disciplinares, salvo a de rlemissão que é privativa do delegado fiscal, set·ão 1mpostas pelos chefes das repartições fiscaes em que o gnarcb set·vit•; ficanclo, porém, no caso de suspensão
por mais (\c i :.i dias, l'C:';tlra<lo u clircito dc~ rcela.mação perantn ;~
Delegacia Fiscal.
At·t. tiG. l':tra a fiscalização elas xarqucadas, inclusive aq de Pc~
lotas, a Delegacia Fiscal designará os guardas que jnlg-at' snllicientes
abonando-lhe~ pol' ec:.'>e scnic~.o, além dos vencimentos, a gra tilieação
eonstante da tabella G.
Art. :.i7. O delogaclrl fiscal autot"ir.at·á aos chefes das repal'tiçües
e estações fiscacs, quando jnlgn.r ncccs;ari'l, a designação de mulhereg
para mvistarcm outras que sejam suspeitas de conduzirem contrabando occulto nas prupl'ias vestes.
Paragrapho nnico. As mulheres dcsiguadDs para tal mislér
perceberão a gratificação fixada na t:tbella G.
Art. :i8 .. \n3 p;uat·;las designados para fiscacs (lo xarqneadas
cumpre:
i", exercer tod:t a Yil!,'ilancia n:t entrada de tropas de gado de
córte ou não; afim do verificar com cx<tcLidão a sua origem o peoccder devidamente quanto ao cle córte ;
2", determinar, de accôrclo com o chefe da repartição fiscal, o
ponto ou pontos em que as tropas de ga:lo de cúrte devam parar até
ser uliimado o exame e processo elo despacho ou g·uia quo deve servir
do base para serem cl\a-; entregue;:, ás xarqueadas;
3°, não proee ler a essa entrega sem a verificação de que effectis
vamenLe o gado confere com os cl:tdos :tpontados nos ditos documentos
c ter satisfeito o disposto nos ns. 7 c 8 ;
/1°, apprehcndm· a<> tropas ele ga,lo, que forem surprehcndidas
entrando pela linha d<t ft•ontdra em pontos não autorir.ados para o
transito;
;;o, ter idcnl.ico pt·occdimento, quando as tL"opa.s <legado, embora
seus conductore:> cxhib<tm documentos que lhes attribuaru proccdencia
ele qualquet• ponto do Estado, forem surprehen:lidas, ao entrarem as
mesma~, pela linha ela fl'ontciea, em vez ele virem do interior do E-;tado;
G", apenas se dê :t apprehensão, scicntificará á repartição tiscal,
afim de, com tll'gencia, peoviienciar no sentido de ser lavrado o auto
de apprchensão c srl'r~m fuitas as demais clilig:cncias attinentes ao
rnspecti\'O proces:oo :
'i·", cntrr•gnns as tt·opa,; de gado meLlianto recibo e dopois do
lançamento das referendas dos despachos ou guias em c:vlot·netas
aut.henticadas pela rnpartir;fw, remeLt.ee essn:; clor.umcmtos á mc~ma
p;u·a archival-os depoi" do escriptm·a<los no livro pt·oprio ;
HO, só ontrogar as tropas de gado depois ele lançada no despacho
ou guia a ttota ele confnt•enda c cmtl'ega, a qual rleror;'t ~or datada e
ter a sua assignatura ;
!l 0 , dar á repat·tição fiscal imme lial.o conhecimento elas tt·opas n"
gado qun chegarem para. que o choro da repaetJção, quando assim o
entendct' COIIH~ninut·e, cleo:ign;' algum nmpt'().~ac!o p~ra assistir a eonfc~
rencia, o que, cntruta.nto, nào sPrá m:liiro p<tl'a f!lW clnmore o pt•ncr.sso
do conferencia n a entrega :
1.0, estat• sPmprr, attcnto para a cnLt'ada de gado de cria, do
modll a não sct· cq•no t:1l int.t·odm:iLlo c tle.sti nado a cúrtc\ propondo
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ao chefe da repartição as medidas necessaria.s a evitar-se essa frauda
c do prompto agit• no sentido do acautelar os interesses da fazenda,
H, em outra caderneta registrar os prodnctos derivados do gaa!!>
abatido c qnantldado exportadas, assim como o sal n a.niagcm cxi<>tonto.~ o que a xarquoada importar c consumit· ;
f2, estar attento a que todos os volume~ exportados pelas xarqueadas, em transito pelas Hopublica.s limitrophes c quo se destinam
a outro> pontos do tnrritorio naeional, tenham estampado nos cnvoltorios á tinta visível o nome do ()Stabclecimeuto, localidade, firma ou
razão social ;
f:l, pelo facto desse sm·viço e:,pecial de xarqucadas não ficar
alheio ao mais que intet·cssar ao s?.rviço dn repressão de contt'abando
na zona em que estiver exercendo essa incumbcncia, dm·cwlo promtamento communicar ao chefe d;t repartição qualquer occurrcncia
contr:u·ia ao serviço o ao fisco, qun venha a oh;;crrar.
f:AI'ITfJLO IV
DAS

PENA~

E AIULT.\S

:t$ pen:~~ im·
JlCla lngislação fiscal:
i", as mct•cadorias que entrarem, sahirem, trafogat·em, circularem ort transitarem na zona fiscal sem os documentos exigirJos;
2", as mercadorias chcgnrlas a seu dost.ino sem os documoutos
Jogacs on acompanhadas do doeumcnt"os rceonhecidos falsos ou viciados;
3", as mercadorias crwonti·a.::las occnHas om bagagem ou nas n';;tcg
dos passa.~eiros, quando uão bom ct· pré da d()claração escripta, as·
si~nada o apt·os:mtada antes da. c:oul'c.rnneia. 011 rovista ;
4'', as cmbarcaç.ües conrluziurlo ou uão carga, que, nas lagôas,
rios c aguas interiores da zona Jisr~al, pel'luanrr;am · fnndoarlas fõra
do ancoradouro ;
r;•, as mcrra~lorias que, sem tc!'Cm ~:ido preenchidas as fo.rmalidades lcgacs, fot•cm recebidas, depositadas ou gnat•dadas om casas
commerciaes on partieulares, em estações de Pstrndas do fct·ro, at·mazons ou rlcpositos de emproza do navcgaçrw, rln dnnn 011 ('Onunan·
d:wte rir. rmvio ou nrn ernbat·caçuns ou vcbienlos ;
ü", as tropas de gado que forem encontrarias em Jogares, pontos
ou passos não habilitados da front.cir:.t, dosacompanbadas de documcnt.os,ou quando estes rm·cm fa.lsns ou deixarem edrlento terem sírio
obtidos sobrepticia.mcntc.
Art. tiO Além do cnso orrlinal'io dn multa de di !'Citos om dobro polas
dill'eronças verilicarlas na eonfcrcncia de mnr.·eadnrias sujeitas a despadw, irH~ort·crn ainda em multas;
I. De dil'oit.os em rJobro o consignatario, sobre a ditferonça cneont.r;tcla, quando as mercadorias do ol'igem estrangcit·a. .lá despachadas para consumo c guiada'! rle urna ropa.t•tiçii.o pat•a outt•a fo!'orn
oxamina.dns no logat· rio dostino n acr~usarmn dillimmça pam mais
em peso, quantidade ou qualidade.
II. Irlcm, calcul<tcla sohrc as mercadorias indicadas na guia, o
em falta, quando em volumes cuja guia rofr\!'ir-sc a mercadorias de
procedeucia estmngoit·a, se encontrarem no toflo ou em partn, em
vez rlellas, artigos de producção nacional.
IH. Idem, l'alcula.da do accôrdo com as dcdara1;ões da gui~t,
quando cheguem a alguma repartição guias de mercadoria~ estt·an·

Art. !.i!l. Serão cousidcrarlos de contrahandn pnra.

po~t.a,;
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goh•a.s som o mesmo (\ostino alcançarem as mercaoloriaF: nellas t•of(lt·idas, nem constar terem sido ellas oxpmlidas.
IV. O passageiro, eoncspondendo a mesma á importancia fiM
mm·cadorias om excesso, verificadas na cont'ereucia. rle bagagem, ora
at.tribuida. com limito ás !\lesas de Hcwlas.
V. De i OS a 200$ por volume, os estacionarios da vlac,ão ferrca
o o;; commandantes dos vapores de navegação intoma on flmial que
derem embarque a mercadorias eslrangoims sem exigirem a upt·osentação das guias respectivas, não desprezn ndo-sn, eomtudo, nplll'ar·
se a cumpliclda<Jc dos 111l'$;DlOS no pl'Of;csso tk. contl'a hando que fút·
instaurado.
VI. De iiS a 255 á razão de cada rez, o qno fornecer qu:l\qnor
documento ou declaração fal;;a, om parte ou uo todo, a proprietario on
consignatario do tropas, afim de encaminhai-as para o sou dest.inn.
Vli. De iOOS a 511()$, imposta pelo ~linisLnrio da Fazenda, o> consules, Yico-cousulos e agentes commereiaes do Bt·azil nas Hepublicas
do Hio da Prata, quando legalizarem document03 para introrineção
de merca~lorias para pontos ou repnrtiçõcs nfw habilitado~ pa1·a dr~s
pachal-as uo quando infringirem ;rs di~posiçõn~ dc«tc l'('gulamcntn w~
parte qne lhes cumpre ob1'or·var.
VIII. De 55 a iOS por volume os consignatarios ou donos fle mcrcadol'iaF: que chegarem ao scn destino com exce:o;;;o de pru7.o mareado
na gnia on -10$ a ~o:;;, por rolume. si o cxces'lo lot· m<liOl' do metade
uo dito prazo.
JX. De metade rio ralor d;t mercadoria nacional encontt·arla em
logar da de procedoncia cstrangeir·a, o; respectivos coasigna.tarios,
quando pôr dclicicncia. dos requisitos da guia qnauto a peso, qualidnde
e quantidade não se possa determinar qnaes as taxas a qno as nWI'cadorias deviam estar sujoitas para. o effcit.o elas a !incas Jl e Hl.
X. no 21) "/ ... :tlám do~ respectivos direito~. o )JI'Oprintari<J 011
dcstinatar·io de tt·opa~ que, transconido..; os 40 dias. u;i.o honn:t'
cxhibido a guia a que se tivnr obrigado na li)rma do ar·t. 3ii.
XL De dit·citos em dobt·o os commcrciautcs em cujos estaholeci~
mantos se encontrem met·cadoria~ mn oxeesso, na vnritieação de que
tl'a ta o art. 32°.
Art. 6f. Em qualquer flos casos constantes do artigo ant.eccdento
cabem 50 % das multas ao funecionat·io quo fizcl' a vel'ifiração ou conroroneia da mnt·cadm·ia ou que dt'>t· parto da omis~:-w nos caso' das
alinoas 111, V, VI, VIl. Ylll e 1'\.•

CAPITFLO Y
I>!Sl'OSlÇÕSS f.EO.\E'<

Art. 62. A Delegacia Fiscal dc;;t:acará (lo f~t·cdito gnral par<t o
sm•viço uma. rerba de3tinada ao custeio da fiscali7.açüo exiTanrdiuaria,
da. in<;pccção e de ontms despczas imprnvistas.
Art. ü:l. Os agentes fiscans do imposl.o de consumo pt'P'ila.t·ão o
snn auxilio á lisea!isar;fta da I'I'Ont.nil':l. e dcvel'ão om rdação á entrada
dn a.niagem e sal agit· com o eo:JCnt·~o do~ rn-;pnctiws gimrdas.
Paragrapho unico. Os que servirem em d1·cumscripçõcs f~OIIlJH'fl
hondirla.;; na zona fiseal ou suas proximidadf~s são ohl'igat!os :1 tl'ar.nt•
ao eonhecimento da repartição compoteute as iuognlal'irla.de~ <!llfl notiLI'Cru ou conhecerem no serviço da ropr·essfto.
Art. üL Para o que coneel'!le ao f'erviçn dn refli'Cssão dn eoutrauawlo serão atton!lidos ua escripturação das ropa.rtiçue~ liseaes o~

AG1'0S DO PODER

J~XECU1'IVO

modelos :mnexos que a. Delngacia poderá altorae, conforme as cirmnpo:;tm·iot·cs o aconselhem.
A r r.. ô5. A m·g;liiÍ7.1ÇiiO e as disposiçüs deste regulamento entram
em vigot· dentro de tiO dias •lcpois de sna publicação.
Art. (Hi. Dentro de dous me?.es, ;t eontar da publicação deste regulamento no Dim·io 0/licial será pda Ddegacü~ Fiscal declarada. a
cntraua do ltlC.3lllO ()lll exnCIIÇflO em rlia Cnl'tO, qntJ fará constar COm
antecipação, pelo mnnos do :!'i dias, n~o sú pol' cdi(al corno mc:lianl.o
stancia~

CÍI'ImJ:u· {t:.\ l'I)Jl:ll'tÍÇÕe'i,

Paragrapho nnico. ::>i para o dLt mareado ufLO esr.i\'ct·eru ainda
providos lodos o•; lo.gares u<) administradot·us, enc::trTegados, escrivães, conferentes e guai·,Jas ou ainda depen lerem o5 conferentes do
preenchimento da prova de JH'atiea, os cargos de guard:1s de coneu!'so c os demais l'nncciouat·ios do )L'est:tçJ.o de fiança, :t Delegacia
provel':.Í. em commi;~ão, pOi' CillJH'ega. !os d,) Fazen la, os lagares
de administradores, encart·egado3 e l'S(~i·ivãcs; os cargos de conlerentes, interinamente, por ofliciacs aduaneiros de qualquer das
repartições subrmlinaclas e o.s gu:trcbs, t:tmbem interinamente, pot•
pessoas de eomJH'ol·:td:t hôa. conJnel:t qnc saibam ler c escrever eorrcetamentc.
Art. üf\. Todos 05 casos emis~os ou não eogitados neste regulamento regular-se-hão pel:t legislação fiscal.
Art. Gi. Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de .Taneil'O, :?.7 de dezembro tio 19J.G.- .Toiío l'muliá Calo-

ucrag.

TADEf.LA A
DAS DIA!liAS A ABOXAR AOS FUNCCIOC'IARIOS QUANDO E\1 SERVIÇO
IXSPECÇÃO

Cargo;;;

Jmporl.ancht

Delegado fiscal .......................................•.
Primeiros escriptm·aT'ios ...................•............
Scgnnclos c tc!'r·c~it•os dil,r; ............................. .
Quarto., dit:o·; .........................•................
Gn:H'd;t~

m::

..........................•........•..........

!t;$000

nsooo
')5000
i$00.1
':iSOOO

llb~t~l'\·açfo(',-:;

1) Quanlo os quo fizcl'cm pal'te tle inspc;cções exercerem car"'uS

?ivet·~os ri:J~ acima d:)signados, as diat'ias corrcs;)t)ndet'ito aos "'de

Jgtwc~ l·n~tl:unento-;

na. reparl.ic;.ão a que perteneemm.
:l) :\l•':;u da Ji;~ ri<t acim:L cabe no tlelegad:J ti >cal, a tlc i:.i; pelo
acm·p.scuuo •Jc serv1ço c pot' attcnJel-o fól'a das hot'as Jo expcciiente.

Capit~.l Federal, 27 dn dez:Jmln·o de 1911i. -- Jorio Pandiá Calo9em~.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

TABELLA H
DAS MESAS DE RENDAS E POSTOS FISCAES ORA
SEU

PESSOAL

E

CREADOS,

CO~l

DESIGNAÇÃO

DO

RESPECTIVOS VENCI~l1lNTOS, EXCLUSIVE GUARDAS DE QUE

TRATA A TABELLA E

Som ma

Cargos

1 administrado!' para ~.Mesa
de Assegu(t ........... .
:1. escrivão idem ..•••.•....
2 conferentes, idem ........

:l: 600$00()
3:000$000
'2:400$000

3:600$000
3:000$000
Jí,:S00$000 H :/itJ0$000

administt·adoe para cada
uma das \lesas de Santa
lzahcl c Porto Xavice ..
i csceivão iucm ........... .
2 conferen Los idem .......•.

3:000$000
2:400$000
2:100$000

4:800$000
8:4:00$000

1 adrnini:;trador para a de
D. Pedrito... .. . . .. ••.
:1. escrivão idem...........
2 conferentes idem.. • . • . • .

3:000$000
2:400$000
2::1.00$000

3:000$000
2:400$000

3:000SOOO
:J: 400$000

:Hi:000$000
12: 000,)000

1:800SOOO
i: 800$000

7:200$000
5:4003000

:1.

i encarregado 1H1l'a cada um
dos Postos Fiscaes de
S. Luiz Gomaga. S. Gabriel, Cruz Alta, Cachoeira c S. l\laria.. ... . ..
1 escrivão idem......... . ..
2 conferentes para os de
S. Gabriel c S. lllal'ia..
1 dito para os domai;;. . . . • .

ü:ouosouo

4:200,~000

Hl: 200(>000

():600$000

3(): 1300$000
7\.l:SOOSOOO

Capital Fedceal, 2i tlc dczembt·o ele :1.016. Calogeras.

.lolio Pancliá

AC'l'OS DO PODER EXECU'!'IVO

T:\BELL:\ G
DOS VE."'r.IMENTOS FIXADOS PAliA OS I.OGAIIES D~; GOCI!'EIIENTES, CREAlJOS PARA
OS I•OSTOS FISCAES DE RAGÉ E ALEGRETE, E
~lESAS DE REliDAS
JÁ F.XISTENTES.

Quantidade-- Cargo);- Vcneimenlo de
2 eonfcl'Ont.cs do Posto Fbcal de Bagé •.••
2
2
2

idctn ident do Alegrete ................... .
idem das Mesas de !lendas de Santa Victoria do Palmat· .............•......•
ido1n idcrn de .Jagnarão . .................. ..

2

iclern idcn1 do Quarah.r ..................... .

idctn idem de ·Itaqui ..................... .
2 ir! em idem de S. Bnrja ............... .

2

(~a.da

um - Somma

2:~00$000

~:800$000

J. : soosooo

;l : 000$000

1:8005000
:.l:i00$000
:!:100$000
2:.),00$00il
:.l:f00$000

3:000$000
.1:200$000
4:800$008
4:800).!000
4:200$000
30:000$000

Capital Federal, 2í de dezembro de iHiO. - .Totw Pandiá CalogCJ·as.
'L\BELLA

n

DA LOl'AÇ.:\0 lJ.\S RENIJAS A AURECADAR l'Ef,AS !IlESAS DC llli."'DAS E POSTOS I'IS.
C.H;S E FIXAÇÃO DA I'ORCEI'iTAGJm PEJ.f) EXCEDE,"iTE DIISSA LOTAÇÃO
,!.0
_,,~

<ll'-"

~~
<ll~

QO

>-:-

Hcpartic;ôcs

Lotação

<ll

od

v 'O
~~o
'S
~~
o

....

~~~

<::>~Cll
v..,
C)"-:....
~0.9

ot'd;...

::;!0

o O'~
"C_.9~
6~ .:; ~

o~1

+' ,....

r

'
..,...,

C!~

OCl$

o·-~

~'C!)
1:: .Q. .

<ll:::<D

o

O"i:

-o.gcll
,o Q)
O'---.;>

p

-,....

;_"::

!Ilesa de Santa Victoria do
l'almat· ..............
;10:000$ :::;:ooos 20:000.)
Idem de .Jaguai·ão ..•.•..•
!>0:000$ 40:000;) 30:000~
IJem de Quarahy .•..••.• i:.iO:OOOS 100:000$ :180:0005
70:000$
Idem de Haqui. .......... 120:000} 90:000:)
00:000$ tiO:OOO$ ·íO:OOOS
Idem de S. 1J01:ja ........
20:000$ 1::i :000$ 12:ooos
Idem rlc S. Izabnl. .......
;;o:ooos 40:000$ 30:000$
Idem de Asseguá .•.......
Idem de Porto Xavier ....
30:0005 25:0008 20:000$
Idem de D. Pcdrito ......
40:000S 30:000$
1i0:000~
Idem da Foz de lguassú .. :t:iO:OUOS 100:000$ 180:000$
Posto Fiscal do Alegrete .•
2:ooos 10:000$ 20:000$
Idem de Bagé ...........
:i:OOOS 30:000$ ::>o:ooos
lrlem de S. Gabriel. .....
3:000$ 20:000$ 20:000$
Irlem do S. Maria ••.•.•••
2:000$ 11>:000$ ·15 :OOOS
Jrlem de Cac~boeira •...•..
:l::>OOS 15:000$ :15:000.)
Trlom dc~ S. Luiz .........
:1:1100$ :t:i:OIJOS f:j:OOO:i
Idem de Cruz Alta .••••.•
:l:liOO$ 15:000~ :lt;:OOOS
Obsnrvação-A porceutagcm soeft divirUcla em :16 quotas, qne sorão distribuídas: ao administmdm· ou mu·arrr>gado seis, a•.J escrivão
cJuatl'o <J a e:Lda confr)tcute tres.
Capital Federal, 27 de dezorniH'O de i9:1.6 ..... Juão Pandià ca..:
logeras.

ao&

DO~ n:~cnn:~to~ DOS llUARllAS tiO SEfli'Jt;o HE

I:EP1ttss.io JJO

l)nantidadc rios guar-lns . Vcucirncnto Vencimc11to
mensal rle
annual de
cada um
ead:t um

CO~TRA!lA~DO

Tol.:d

:!00 .•..•. ·• ..•.........•.•.•

Ubsorvaç;to - :\'as repal'tiçf.w-: qne tii"CI'Cill até JO gu;\rtlas a dir 0
dcllcs fica a eargo do proprio chore rlo repartição; onde sou
nurnem fôr maior de 10, Rcrá um delles designado pelo tlit.o ehcfc
para commandal-os, abouando-so-lhe uma gratilieação mcu~al elo
:lOS; quando exceda tlc it.i o designado para commandar t:nrá a gratillc:t•;ão ele 50$000.
Em Uruguayaua sB.rá. emnmandautc o lllCSI;lo ClUC a .\lfandcga
já tem,
eç~.o

Capital Federal, ~i ele dezeru bro ri c 1\) Jti. -

.!otÍO

l'andi'í

(_',tlo-

gcras.
TABELLA F
]lOS YE:'iCIMENl'OS .J.Í, lT<.\IJflS AOS AI>m'II.';TRADORl:~, ENCAIIREGAllOS 1: r ..<.r:nt·
V!\ES m: ~JI;S.\S m; 1\E:\'Il.\S E J>OSTOS FJSC.\ES, .lÁ 1-:XISTEYI"J:S

Ca l'go• n

repartiçõc~

\'eneimont.n:~

:JC("II:Ll'S

ArlnlinL~trarlor

da )lesa de Hcntlas tlc t'. Yictot·ia do
Palmar .•..••...••••.•.•....•.•.•...•...••.....•

ascrivão idem ...................................... ..
Administrador da i\les~L de Hcndas de .Jagnat·ão .•••...••
Escrivão :dem ••••••••••••••••••••••.••.•.••••••••••.•
~ dm.h~st~adot• da l\Iesa de Hendas de Qnat·ahy •..•...••

l~scrtvao 1tlem •••..••..••...•........•.....•.•.•.....
Actministrador da Mesa du Heudas de ItatJIIY ••••••••••••
Esc!'ivão idem ....................................... ..
~~ilm_io}st~ado!' da l\Iesa de Hcnda:.; de S. Borja ••••..••..
EscrtYao Idem ..•••.••..•...•...•....•.••.•.•.•.....•.
Encarregado do Posto Fiscal do Bagé .................. .
Escrivrw idem ....................................... .
Ene:u·regado do l'oo;t.o Fi.;cal de .\lng"!'el.u ............. ..
E-;t;l'i\'ào itlnm .........•..••..........•....••...•....

~;r.

'~: <i,,\,0$000

:.!:!Jt.iOSOOO
;1: 1ti8SOOO
2:11:!$000
3:Gí2SOOO
2:448$000
-'í::801J$000
2:720$001)
a:aoo~30IJ

2:200}001)
:l:t.i00$000
:l: 000$000
:1:000$01 rO

:l:·ltJO ;oorJ

Obserraçií.o.- :\ despeza. eorn o~:>C'-5 ve1winwnt:os e as tlemai~ dt! ..;rcpat•tição couliunarão a. c~orrer pelas dotaçücs propl'ias.

Capital Fcdot·al, 2í de dezemht·o de f\HG,- João l'awliú Calo geras,

30),

AC1'0S DO PODEH EXECU'l'IVO

TAHELLA 1;
DAS J)ESI'EZAS DF: MATEIUAL A

SEIIE~l

ATl'ENDIDAS J>ELA DELEGACIA FISCAL

:'intuJ'eza da dcspczu -- Pardacs- Totacs
Compr<J. de sete peq nonas lanchas á [;azo lina, á razão de i.i: aOO$, paea Santa Victoria, Jaguarão, Santa babt~l. It.aquy,
S. Borj a, Porto Xa vier c Foz ele Iguas-

sú.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 38: :;oosooo
llcspczas ele custeio c conservação das mes-

mas, menos a destinada a Jgua~sú qno
tem dotação propl'i:t, l'onformc a tilhe!la K.............................
f ;ra1ifical;ão :t sei•; maehinistas, á raz.lo dn
1.00$ mensaes, (!~duido u da do !g1vtssú,
idem idem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Dita. a 'eis ajudante~, á razão de /:)~,; mcns;~cs. cxeluido o de Iguas-,ú, idem idem.

J::;unSOL'O
i : 2V0$0U'I

5:400$000

54:600~000

l.lcspc~as

cln insta lla(;ão das 11uvas rcpart.i- '·
çõcs c transpot·tc de empregados .... ,
I ;rati flcaçücs ..de eommando de destacamento, eonrorrnr~ a. olxmrral;ilo primci!'a. da t<tbella E ................ .
1: r:1 Lifil'ações de fiseae~ de x;n·qucadas c
de reviso!'as, esta~
·Í:O, mcu~a(~s
aquellcs a :iO~ tamhcm mensacs ..•..
Alugucis de ('asa pat':t quarteis ..•.....•
Diarias ;1. fnncl'iouarios plH' serviços fóra
da seLle ••.•••.....•••..•••••.•.•.•
Expedien to ...................•......••
Divct·sa:; dcspeza~ cyent:nacs .•.......... '

a

e'\

HO::!OOSOOO
Ubscnação --- .\s el:ouomias que se derem ua eon,;ignação destinada ao scniçu tia rcprcssJ,o do contt·abanrlo serão, :• juizo da Delegacia Fiscal, empregadas em abl'igos c con!(1rto dos guard;1s destacados na linha c outras dcspcz:1:; i'Onccrucntcs ao sceviço.
Capital Federal,
logeras.

:}I

ele dczcml)l'o de 1!HG. -

.To <to l'mulirí C>t-

TABELLA 11
RESU~IO DAS
PRESSÃO
ACTUAL)

DESPEZAS RESULTANTES DA RE~IODELAÇÃO DO SERVIÇO DE REDO CO:ITRABANDO (DENTRO DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTARIA

Novas l\lcsas de Rendas c Postos Fiscaes, taoella b.....
Conferentes dos Postos c Mesas já existentes, tabella c
Guardas distribuídos pelas Repartições Fiscaes, tabclla d
Despczas de material................................

79:800$000
30:000$000
300:0008000
90:200$000
500:000$000

Capital Federal, 27 de dezembro de Hli6.- .João Pandiá Calogeras.
TABELLA I
MERCADORIAS QUE, ALÉU DAS INDICADAS NA.~ TABELLAS F, G E Il DA CONSO~
LIDAÇÃO DAS LEIS DAS ALFANDEGAS E ~lESAS DE RENDAS, PODEU SER
DESPACHADAS NAS MESAS DE RE:'illAS SOB A JURISDICÇÃO DA DELEGACIA FISCAL DO RIO GRANDE DO SUl..

Moveis c utensílios de uso domestico.
Peixes seccos, salgados on em salmoura.
Tl'igo em grão,
Tubos de ferro simples ou galvanizados para caldeiras, a.guas,
gaz c semelhantes, rectos ou curvos, com ou sem luvas.
Carvão mineral ou de pedra c coke.
Gado vaccum, asinino, muar, cavallar, laniger·o, caprino c suino.
Gazolina.
Corôas c caixões funebres.
Seguem-se as tabellas F G e H da Consolidação acima referidas.
Capital Federal, 27 de dezemb1·o de i9i6.-.João Pandiá Calogeras.

TABELLA J
LOTAÇÃO DAS FIANÇAS A Si>REM 1>1\ESTADAS PEI.OS AinllN!STRADORES DE
MESAS DE RENDAS, ENCARREGADOS llE POSTOS FISCAES E ESCRIVÃES DAS
1\ESPECTIVAS ~lESAS E I'OTSOS.

Administrado1·cs das mesas :
Santa Victori<L do ['a! mal' .•••••....•.•..••.••.••••••.
.Jnguarão........................................... .
Assegu;í. ....•....••..••...•.•••..•••.••••••••••••••••
D. Pcdrito ..................................••. , ..•.
Qnarahy ..........................•...••.•..••••••••
lta.q~ ...••.......••......••..•.•••• , ••••••.•.••••••
~. Borja .....•.•.....•.•...•.••••••• , ••••••..•••••••
Pmto Xavier ....................................... .

lguassú ..........................................•...
Poder Executivo -

191 -

Vol. IH.

5:000$000
8:0001)000

s:ooosooo

7:000$000
1.2:000$000
:t2:000SOOO

s:ooosooo
a:ooosooo

10:000$000
:10

:.JOt;

.\C'rüS DO PODER EXECUTIVO

J•:ncancgatlos clm postos tiscacs:
Bagé ............................................... .
Alegrete ...•..........................•..••.•••.••.••
Santa 1\la!'ia ........................................ .
São Gabl'iel. ........................................ .
Cachoeira ............•••..............•............•
Cruz Alta ...............•........ , ••.•.........•••..
São Luiz ...• , •.• , ......• ,., •••..••..•••••••••••••..••

4:000,)000
4:000.)000
2:000$000
2:000$000
2:000$000
2:000$000
2:000$000

Observação- A fiança do;; cscl'ivães, que!' das l\lcsas, quer· dos
Postos Fiscaos, será metade das acima fixadas.
Capital Federal, 27 de dezembro de :1.\Jl(}. - João Panditt

Caloge1·as.
'L\BELLA K
l'llSSOAf, PA ~lESA DI-; flE:1!J.\S PE JG!IASSli' E DESl'EZAR DE MATERIAL

Cargos

1 admini~fratlo!' ........... .
1 eserivão ................•.
1 conferente ............... .

Vencimenteq
<le cada 11m

Vencimentos
ria quantidado rlesiguàda

3:~00~000

3:200.)000

2:800$000
:.!:400SOOO

2:4000$00

6 guat'das •................•

1 ::)OOSOOO

1 maehinista ............... .
1 ajudante .....•..........•
:1. marinheiro .............. .
2 pat!'õcs de cscalercs .....•.
10 remadores ............... ..
2 trabalhadot·es •.......•....

1:8005000
1:400$000

soosooo

1:000;)000
480$000
480$000

Tlllal

2:!lOO'jOOO

u:ooosoou

1 :800~000
1 :400,)000
800$000
2:000$000
4:800$000
060SOOO

29:1uOSOOO

Material
Com bustivcl c lubrilicanLe pa!'a
a lanella {1. gazolin:• .•......
Custeio c concerto do'i escaleres .•...•.......•........
Conducção de volumes ....... .

2: 1:i2$000

1:000$000
700$000

3:852$000
33:0121,1000

Ollscrvaç~o--,\s dcspezas de ali1gucl <lo casa, cxpedicutc, agua o
asseio correm á conta do administrador!', escrivão c coufcrcutc, proporcionalmente ao; respectiros ycncimen tos.
Capital Füdet'al, 27 de deT.Cmbro de iDlli. -Joiío l'andiá Galogeraà

'l\IODELO N. i
DAS OCCtlliRENCIAS ATTINEN'IES AO SERVIÇO

Data do registro

Data da occurrencia

Resumo da mesma e documentos que a expllem

Deliberações tomadas

~

a>

g

g
!lf
~

~~

w

s

w

MODELO N. 2

~

.O>

DAS PARTES RECEBIDAS COM REFEI\E."'CTA AO SERVIÇO

Data do registro

Data da parte

Seu texto

Por quem
dada

Resoluçll.o tomada

o>

I

:3Dl
o
c

g
~
t;j

I

.!IIODELO N. 3
DAS APPREBENSÕES EFFECTUADAS NA JURISDICÇÃO

o

.b

·rn
..."'

.g
co:!

~·

i:::l

o

~~~
'"0::0
o:>
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o

>
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co:!

d

~:::>"':.~~ "'"" "

o"'o

1

·

.§
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m"""d'"" "'"'
~
-;;

>

Nome dos apprehen- Nome dos conductores
ou responsave~
sores

Decisão final, sua data o
signatario

>'

~
8
~

rJl

iil

a
ê

ã
O>

o

'P

3i0

:Aal'OS DO PODEI\ KXBOU'l'WQ.-

MODELO N.

~

DO DETALHE DIARIO DO SERVIÇO DOS GUARJ?AS
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da entrada

Município e fazenda
da proccdencia

;'ll'atureza e data dos
documentos

TROPAS DE GADO DE CÓRTE
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especie e marca
do gado
Remettente da tropa
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Observações - Qnaudo as tropas forem entregues mediante termo de responsabilidade será isso declarado nas observações, deixando-se
em branco a eeferencia attinente á guia, para preenchimento posterior.
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Observações - A escripturação deste livro será feita mediante a apresentação das cadernetas a cargo dos fiscaes de Jtarqueadas e será.
dividida em tantas partes quantas forem as xarqueadas ela jurisdicção, afim de nelle ser lançado separadamente o movimento 0e cada uma.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

MODELO N. i i
DO

TER~IO

!IE

R~SPONSAiliL!I>.\Im

l'UR

FALT_I\ DE GUIA DE TIIOPA

DE

GADO

Aos doze do julho do mil novecentos e clczcscis, na Alfandcga de
Livramento, neste Estado <lo [lio Grande do Sul, perante o respectivo
inspector Sr. Josino de Medeiros compareceu Genuíno de Freitas c
disso que, lhe tendo vindo consignada do município de D. Peclrito uma
tropa procedente da estancia Umbuzeiro, de propriedade de Armando
Queiroz, composta a mesma de seiscentas rezes de córte marca G,
sendo quatrocentas novilh:ts e duzentas vaccas, e como não t' vcsse podido vir dita tropa acompanhada da guia passada pela respectiva
repartição fiscal federal e apenas do atLestado do vendedor c certificado da autoridade local, vinha, para o elfeito de ser desde logo desembaraçada e entregue a dita tropa, assignar o presente termo de
responsabilidade, na fórma do artigo trinta e cinco do vigente regulamento do serviço da repressão do contrabando, dando como seu fiador
Juvencio de Souza, proprietario residente nesta cidade, e obrigando-se
a, no prazo de vinte e cinco dias, apresentar a alludida guia, sob
pena de, si o não fizer, pagar os direitos da tropa de que se trata, como
devendo ter vindo do estrangeiro ou, na sua falta, o seu referido
fiador, em firmeza do que assignam elles este termo com o Sr. inspector. E, para constar, eu, Jonathas Gurgel, 2• escripturario, lavrei o
presente, que subscrevo.- Josino de Medeiros, inspector.- GenuincJ
_de Freitas.- Juvencio d~ Souza.

MODELO N. 12

A
ATTESTADO A SER

DADO PELO VENDEDOR

Attesto que vendi nesta data ao sr: Pacifico Baptista oitocentas
e vinte rezes do córte, sendo quatrocentos e vinte bois e quatrocentas
vaccas, todas da marca A, que uso na minha estancia Espinilho, situada no 3• distl'icto do município de S. Jeronymo, deste Estado,
registrada no Ministerio da Agricultura.
Estancia Espinilho, 30 do junho de 1916.- Francisco do Amaral,
propriotario do campo.

Quando os compradores forem dons on mais, se dirão os nomes de
todos.
Si as marcas forc'lll divm·sa~, serão todas mencionadas rcfcrinclo-sc si são todas clo 11so ita. mesma estancia ou do qu;~cs outras
do mesmo proprictar·io c em quo districtos situadas.
Si o attestaclo fOr_passa.do pelo procurador, administrador, capataz
ou preposto do propr10tario da cstancia., será. dito marca. A em uso
na est.ancia Espinilh_o, sob minha dirccção e de propriedade do Sr.
Francisco Amaral, sttuacla a mesma no 3° districto do município de
S. Jeronymo.

3t8

,\L:TOS lJO PODER FXEC:Tl'l'IVO

Si na t1·opa n~ndida est.irm·ern eompi"eltendidas rezes qne pertencct·anl a outr·os pt'Clprietarios e que eonser·va.ram as mesmas marcas,
o attc.stado dirá os noiUC)S dossL"s, de suas fazoudas o onde situadas.
Si o eomprador não fot• o pr·oprio que fa(;a o negocio o sim um
tropeiro ou conductor do tropa, será declarado em seguida do nome
do comprador: representado pelo tropeiro F .••
Si a marca ainda não estive!' regigtrada. no Ministerio da Agri-

cultura, oer[L declarada a rcpartiç:lü em que o foi.

i\IODELO N. 1:.l

u
.\TTESTAIIO J\ SEn DAD:) POit I'E:iDEUOn,

J\It!tE:'iDA'l'.\ltlO

OU USUFl\UCTUJitiO

."li.lesto qtte Yendi ncst:t data ao St·. PaeiHco Baptista oitocentas e
vinte rezes de cúrto, sendo quatrnecntos c vinte IJois c quatroceutas
vaccas, todas da maeca . \, registr·ad<L no i\Iinisterio da Agr·icul tur:t c
que u~o na estaucia Espinill10, situada 110 :1" districto dn S. Jeronymo,
flest0 Estado, de Jll'npt'i<Jdadu de Aulonio Serrauo o do qne estou de
JHJS';n por :nTenda.mon lo (on usnfrtH~Io).
Estan<'i;t E-ipinillw,
ilal.ario do campo.

:w

drJ

junho de 1'.JW.--Rlias 11ibciro, arren-

~i os eompr;ulureo I(H·ent diversos, si mais de uma marca de gado,
si o arrcndatario esti\er representado por algum preposto, si os gados forem de diveesas origous, si o comprador for representado por
outrem, serão attcudidas no attcstado as observações do modelo 12 A.

MODELO N. 13

A
CCI\TIFIG,\DO A SER PASSADO POli AUTOniDADE

Ccrlitlco que o Se. Frauciseo do ,\maeal ó pt·oprietario da cstancia Espinilho, situada no 3° districto deste mnuicipio de S. Jct'Oil}mO,
c rJtW Jt~<t 110 seu gado a marca,\.
Hoqne, 3° clistl'icto de S. Jeeonymo, 30 de juuho de i'.JiG.- Subiuleudente, JlrlJ'ÍO XrtviCI' 1'ei.rcira.

Caso .scj.'L distante a t·e~idenei;t do subintendentc, pótlo attostar o
inspcetor du quartdt'ão.

Quaudo falta fjlllllquc.L'
rrnuticipal m;tis proxima .

UC!ll'~, ;L

;tlt[OJ'idade CStaduaJ, policia)

OU

.\in(l;t no caso de Jllllita distancia, do falta ou do recusa, será pedido o attc,;t<tdo de um estancieiro vi~inho conforme o modelo :13 B.

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

31!1

Si a esl.aneiil estii'Ct' em poder de outrem, por at·rerH1a.mento ou
nsul'rucl.o, set'á declarado na ccrtidiio: Certifico que o Sr. F ... é
at•t•endatario (cu usnl'enctuario) da cstancia Espinilho, de propl'icdade
do Sr. Francisco do Amaral, situada (o mais como acima).

J\IODELU 13

n
ATTESTADO A SER DADO PEWS LINDEIROS

At.t.csto qnc o Sr·. Francisco Amaral 8 pl'opriotm·io d:t estancia
Espinilho, situada nu i}" distl'icto deste nwnicipio de S. Jct·onymu,
u~ando em seus gados a mat·ca A.
l'as"o ~~sl:c attnstado por ser distante tt·cs lcguas a sédc da subilltélndcncia do disl.rictu.
Estancia Fl'ancisquinho, nu :~n districto de S . .Jeronymo, 30 de
junho de 1'J:l0.-- Vm,mcio Flores Dutra, propriet:tt·io da mesma.

Quando o attcstadu foe foenecido por não serem enco11tradas a~
autoJ·idaclcs de que trata o modelo n. ou por tm·om cllas se recnsa.do
a fúrneccl-o, sur·ú. declarada e'sa eircumstancia em vez da acima COII·
signada.
Si o campo estiver em poder de outrem, como anendatario ou
nsufmctnario, o attcstanl.c dirá: Attesto que F ... é anendatario da
estancia Espi ni!ho do Sr. Francisco do Amaral, situada etc.

1\IODELU N. H.
A
D.\ SOLICITAÇ.\0 DE GUIA QUANDO O GADO FOR DE Ul!A 5Ó PIIOGEDENCIA

Solicita o abaixo fil'lnado a cxpodi~ão de uma guia de gado do
cóete, conforme os seguintes esclarecimentos:
Nome do dono da üopa F ............•••
Comluctot· F ...................••
I\lu tos llc passagcn~ . ................................... , .•.•
Desti11o da tropa F ....•.•. em tal logar ••••••••
:\ome da cslancia de que procede •••.••••.•••••• ,, ••• ,.,, ••
::leu propriclario F •.••••••

At:TUS DO l'ODim EXECUTIVO

Situa<<ão ..... distrit;l.o do municipio de ..•..•
Natureza da. tropa .••..•. rezes, sendo ..••.• touros, •••••••••
bois, ..•...•. novilhos c .•...••• vaccas.
1\Iarca. •..••. registrada. no ..•..•.••
S. Je1'0nymo, 28 de junho de i'.H6.
f .......... (o dono da tl'opa ou seu l'Cprescnta n te.)

Observações
Qtwiulo o gado for de diversas cstancias, dilferentcs proprictarios c marcas do mesmo municipio será attendido o modelo H B
c, quando de ontL·o municipio, a solicitação será feita em separado
para ser a guia tambem em separado expedida.

1\IODELO N. U
B
DA SOLICITAÇÃO DE GUIA QUANDO O GADO FOR DE DIVERSAS PROCEDENCIAS

Solicita o abaixo firmado a expedição de uma guia de gado de córte, conforme os seguintes esclarecimentos:
Nome do dono da tropa F ...•........•.........•.•...•.....•..•....••.••..••...•..•.....•••.•.•..•..•. · • • • • • • • • • · • • · · • · • • • • · · •
Conductor F .....................................•.................................................•........................
Pontos de passagem ..............•......•..................•.•....•........•...............•.•. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Destino: F .................. e .............. em ...............•..................................... · · · · · · · · • · • · · · ·· · · · · · · ·
Procedencias diversas como segue:
Natureza da tropa
Nome
das estaneias

Espinilho ...........
Espinilho ...........
Curral Alto .........
Butia ...•..•. , ....•
Butia ....•......•..
Total da tropa ...

Situaçã?.
no mumCipiO

3°
3°
2•
3°
3°

Nome dos
proprietarios

Marcas
Touros

Franco Netto .......
Franco Netto .......
Pedro Reis .........
José Pena ..........
José Pena ..........

8
40
20

200
20
00
00
30

············· ...... ................. ..

:1.08

450

districto .........
districto ..........
districto ..........
districto ..........
districto ..........

30

Bois

o

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

Novilho3

Vaccas

Registros

Total

300
30
30
200
50

60
20
22
50
50

90
80
360
90
50

6:1.0
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:1..370
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p

D

Q
R

M. Agricultura.
lnt. Municipal.
M. Agricultura.
M. Agricultura,
Int. Municipal.

---

S. JeroRymo, 28 de junho de :1.9:1.6.
F .•.•.••• (o dono da tropa ou seu representante.)
Pbservaçõe~t

Si além deSsa diversidade quanf.o á procedencia, a tropa destinar se a pessoas ou xarqueadas ditferentes; sed feita uma solicitaçlc
quanto a cada destinatario, fazendo-se as especificações indicadas actma.
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1\IODELO N. :1.5 A
GUIA

FEDERAL

De transito rlc gado de cdrte
..... Via
N .•. ••
Numerada, lancc-sn no livro
Solicitada em 7 de ngosto de
proprio. Caçapava, 8 ele agosto ele
:UH6.
:1.9:1.6.- Haag.
Collector federal, Antonio llaag.
DESPACHA F ............... para .............. via ............ pelo
passo ...•....•.. consignado a .............. o gado de córto abaixo
mencionado, procedente da sua fazenda de criação, neste município,
denominada ................ situada no .....•.•.•... districto, sendo
conductor cht mesma tl'opa •.••.•.....•...•...•..•
Especificação
do gado
Quantirlade
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NOTA - No de:;pacho uã.o se aumitte rasura ou emenda -- A ga
via desta guia deve ser apresentada pelo portador aos guardas
postados em caminho que, examinando-a, confrontarão com o gado e
porão o VISTO; a 2a via será. enviada á repartição fiscal do destino.
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proprio. Caçap:tva, 8 de ;1gosto ele

1Uiü.

Solicif.ada, em 7 de agosto do
HHU.- llaaf'.

Colledoe federal, .\n!onio llaag.
DESPACIL\ F ............. paea .............. via .............. polo
passo •••......... consignado a •......•..... o gado procedente <la,;
fazendas de crhtr/LO abaixo desi1;nadas n ~ituadas nPste lllUIIicipio,
sendo comlm:tor d<t me~ma tropa ......•............
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NOTA - ,\To despacho nfw se admittn rasura ou emenda -·· A 3a
via. desta guia devo set· apresentada pelo portadot• aos guardas
postados em caminho que, examinando-a, confrontarão com o gado c
pot•ão o VISTO; a 2' \'ia ~m·á enviada á repartição fiscal do destino.
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DECRE'J10' N. 12 .32!J- DE 27

DE DF.ZEMBI10 DE

1!J1G

AI tora o decreto n. 12, ao.s:, do 6 do corrente mez, referente A modlficariio do.
tr11~11do das linhas da Rêde Sul-Mineira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz H ·
tlrr.reta:
iArtigo unico. 'Para a construcção e entrega ao trafego
publico do trecho de Biguatinga a Jacuhy do ramal de Guaxupl\ a Jacully, fica fixado o prazo .que decorrerá até 30 do
junho de 19HI, em vez do marcado no primeiro item do artigo:!" do decreto n. 12.308, de 6 do corrente mez.
Rio de .Janeiro, 27 de dezembro de J!Hfl, !J5• da Independencia o 28" da Hepublica.
,,VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

Augusto Tavares de Lvra.

DECRETO N. 12,330 Jlá novo

r~gnlnmrnto

á

DE 27 DE DEZEMBRo DE 1!J lô

In~pcrtoria

cl~

Ohru ro'ntra ns RcrrRs

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra-

zil, usando das autorizações que lhe confere o art. f37 da
lei n. 3.089, do 8 de janeiro de 1!.116, que revigora o n. XVIII

(lo art. 101 da lei n. 2.924, de 5 do janeiro de 1!.115, decreta:

Art.igo unico. Fica npprovado o regulamento que com
nste !Jaixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e
Ohras Publicas, pn;a a Inspectoria de Obras contra as Seccas.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1916, 95• da Independencia c 28" da Republica.
:\VENCESI..AU BRAZ P. GOMES,

Augusto Tavares 'de Lyra. ·

Regulamento approvado pelo decreto n. 12.330, desta data
CAPITULO I
DOR SERVIÇOS CONTRA OS EFFEITOS DAS SECCAS

Art. t.• Continuarão a cargo da repartição federal denominada Ins'J}ectoria de Obras contra as Seccas os serviços
relativos aos ·estudos e obras contra os effeitos das seccas que
assl"llnm alguns Estados do Brazil, comprehondidos entre o
Piauhy o o norte de Minas Geraes.
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Art. 2." Os servi(.'os de ·rstudos e obras• destinados a p~e
venir ·e attt>nuar os effeitos das srcrr~s, de Qne trata o art1go
yn·eeedente, são os seguintes:
I. Estudo sy~tematizado das condições meteorologicas,
geologicas, topographicas e hydrologicas de toda esSta enorme
zona do territorio naciunal .
11. Observações continuadas e methoctizadas dos phenomcnos meteorologicos, com especialidade as pluviometricas, o
.medições directas dos cursos de agua ma.is importantes.
III. Conservação e rcconsLiluiç·ão dm; Jlorestas, ~~om rnsaios systematizados das culturas Qne melhor se prestem t'is
crndiçõcs rspeciacs dessa região.
IV. Estradas•, de rodagem ou de trilhos, que facilitem os
transportes, as communicaçõrs entre as zonas flagelladas e
os centros productores e os mercados consumidor.eso.
V. Perfuração dos pocos tubulares ou artezianvs nas localidades que melhor Sl' preslcm e delleSJ melhor utilidade
possam usufruir.
VI. Estudo de pequenos aç.udes particulares, para cuja
multiplicação concorre a União, como premio, com a metade
rla importancia d1J custo total da rcspretiva construcção levada a effcito pelo intcress<ado.
VII. Estudo e Cónstrucção direrta, á custa da União, dos
açudes publicas com fJIW convenha beneficiar esta vasta região do terrilorio nacional para habilitai-a a resistir, sem
completa desorganização do trabalho, aos effeito& das seccas.
VIII. Barragens submersas (1o oub·as obras que modifiqurrn a imprtuoRidadc doS~ cursos de agua sujeitos, nessa
zona, a rrgimen torrf•neial, de dfeitos igualmente desastrosos.
IX. Drenagens dos YallprJ [Úagadico&, para que possam
coucon·pr para a salubridadn e para a cultura.
X. Outros trabalhos - taes como a piscicultura, os hortos florPstaes, ete. - que possam contribuir para activar e
des<rnvolver a neção da InRpeetoria.
Art. 3. Os srrvicos ue que trata o artigo precedente serão executados prla União, ou por estn c pelo Estado conjuntamente, nos termos rla lei n. 1.30G, de 10 de outubro de
HJ05, f' mais disposições ·em vigor.
Art. 4. A União executará por sua conta aso obras quo
julgar mais urgPutcs e necessarias, inclusive as que rstiverc·rn f'Rpecificadas na lei do orramento.
·
Art. 5." As outras ê<hl'ns eom o mesmo fim podcriío Rf'l'
f'Xf'euütda.'l pelo Estado, nwrliantc auxilio da União.
Art. G. O auxilio da llnião consistirt'i no seguinte:
§ 1.o l\Irtndnr proceder ao estudo dos Estados assolado>~
pelas seccas, .entregando aos respectivos governos cópias dn~
cartas lnvnntada;;:, eom a.~ indicações dos Jogares onde a Mnstrucção de ar:udt's c a perrurn<;ão de pof;os arteziano,; ou tubuiares forem r~onyc•niPnlrs e ·Pxeqniveis.
§ :?. Entn•gai' ao gon~rno estadual a quantia em que for
fixado o rde1·idn auxilio, pam q1w spja ronvf'nit•ntemento rtpplicado, rnerlianl.P fil=walizaefío da Tn,;prdoria.
Arf. 7." A Uniiío SPr:í. obrignrla, srmpr() que o Estndo sulieitar, nos termos da eitada lei n. ·I .:mr,, a pr('stm· o s<en
0

0

0

0
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concurso c auxilio, auxilio que não poderá ser inferior a
200:000$ (duzentoi" contos de réis) annualmente.
Art. s.• O Estado que pretender o auxilio da União deverá requerel-o ao Ministro da Viação e Obras Publicas,
comprovando:
a) que é periodicamente assolado pela secca;
b) que em seus orçamentos consigna verbas cspeciaes
para construcção dr obras preventivas e attcnuantcs dos cffPito.,; da srcca, não srndo as quantias votadas inferiores a
r, % (cinco por r.rnto) da sua reeeita ordinaria;
r) qur1 lrtc,; wrhrts, oseripturadas á parte, constituem deposito es})ccinl r1 nfín são rtesviadas para outros fins (lei citada, art. 2•) •
Art. 9." A rrr1uisição do rtuxilio declarará a obra a que
es•te se destina.
Si esta não for daquellas cujos estudos .iá tenham sido
feitos por algnma cnmmi8Sâl"l do Governo Federal o l)Or este
approvadas, o Estado apresentará ,iuntamentc com o pedido,
os respectivos projl~ctl"l 0 orçamento, feitos pela commissão
tcchnica por cllr nomeada e v·erificados pela lnspectOJ·ia do
Obras eontra ns Seeeas, que devPrá tr,r acompanhado ns trabalhos t}(! ~owrno rsi.:Hlnál, mediante requisíeão d~sto
úquella.
Os estudns 11odcrão ser feitos pela Inspectoria, precedida
solicitação do ~ow•rno do Estadú 11, neste caso, a dcspeza
que ctwtnrrn1 .~Prá lanr:arla ú ~~on'ta do nuxilio rrquisitarto •la
União.
Art. 1 O. Approndós pelo Governo Federal os planoS> e
OI"çnmcntos dos trabalhos e autorizada a sua construcção, seJ·;io no m1~smo ael o fixadas a impl"lrtaneia total a drspender,
a despc-za annu81 que ficDrá a rnrgo do Es,faôo P a despeza
nnnual que firarú n cargo da União.
Art. 11. O auxilio da União será entregue ao EstadCI em
duas prcstar:Grs sPmPstracs. A ·rntrega de cada uma das que
se seguirem tí primPira S'P .farú depois de provada, por meio
dP contas :Clj1prov2das pP!o ()ovel'llo, a applicaçií<'l da anterior
c da quota do Eslatlo.
Art. 1:?. O anxilio não será dado para a ·execução de
mais dn unw oJJl'a ao nwsmo tempo, salvo S'i o valor das ubras
a exrrufar l'or infrrior ao corrrspondrnto no Jimitr do auxilio l'ixado nCI art.. 7".
Art. 13. Immmliatamcnte após a entrega da primeira
p:~rtc do :~nxilio. de-verão ser iniciadas as obras a rxecutar
JlOI' par f r do Esfado e designado o 'Cngcnhr ir o da Tnsprc.toria.
ÍIH"umbid,·~ da fi::;,·aliz:~rão.
Art. 11. C!'~~al'tÍ n ·<"0neurso da União F!cmprc qnc, o Rstnclo llPixar {]p llilSI'r"Yfll' o fJllP P~t:í. llrl.erminrtllo no art. 8",
ldtmR b P c·.
Art. lrí. CPssnr:í b.mbem o ro1wursc da União sempre que
.o Estado clrsvinr para oulrof'.l fins aR quantias recc•hidas do
Govemo Fecl"ral, destinadas :í ·rxPeur,iío dns obT':lR tln que
frafn o rrn:wntP regulnnwnto.
Art. l (i. O ]•;s•Lndo que jú houver utilizado o auxilio do
quP s'~ oel'upa o art. I" r, concluido as obrns a qno ::;c dcst.inav:~, pod1•r:'t S(!Jicilar novo nuxilio para conelusão dos s·ervir.n.~ .i:'t P.~f mlndns nu fie outro9 trnuentrs ao Jnf1'11llo fim.
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CAPITULO li
DA EXECUÇÃo DAS OBnis

b - Açudes

Art. 17. Os açudes serão grandes, mMios c pequenos.
Art. 18. Serão considerados (frandes açudes aqunlles que
offcrcçnm capacidade superior a dez milhões de metros
eubicos r. rmja represa tenha profundidadf' maior do dez
metros.
Art. f!J. Serãl'l considerados rnédios os açude& cuja .caparidndr. •S.('ja de tres milhões de metros cubicos, no mínimo, o
cuja represa tenha profundidade não inferior a sete metros.
Art. 2·0. Serão con&iderados pequenos 0.:1 açudes cuja capacidade não seja inferior a tresentos mil metros cubicos e
cn,ia represa tenha profundidade de cinco metros, no mínimo.
Art. 21. A União construirá os açudes grandes; mas, reconhecida a urgencia de multiplicar os• trabalhos publicas,
poderá tomar a seu cargo a construcção de açudes tanto médios como pequenos, devendo, porém, quanto possível, dar
preferencia aos que ficm·Pm mais JJT'oximos de estradas ou
do nucloos do população.
Paragrapbo uni co. A' construcção precederá approvação
polo Governo dos• resp('ctivOR fl{'Ojf'etos .fl orcamontos.
Art 22. Os :wudr-s a cargo da União. assim como as domnis obras, Bcí poderão ser construido8 pm trrrns publicas, ou
pr~viamentc rles•apropriadas ou doadas.
Art. 23. A construcção far-se-ha por contracf.o de empreitadas parciaes ou totaes. mcdi:mi e concmTPndn pu hlir-a.
salvo nos seguintes casos:
a) quando !Jnuver 11rg-encia da obra;
b) havendo necessidade dn soecorrer a população flagellada;
c) si a concurroncia não dér resultado;
d) tratando-so de obras rln peqnono valor.
Art. 21. Concluída a consirucoão, o Governo da União estabelecerá o regimDn que lhe parecer mais conveniente para
utilização das aguas, dos canaes o do& terrenos beneficiados,
·".OU entregará o açude ao governo do Estado, mediante condicões que, ·exonerando a União de onus futuros, assegurem n
conservação da barragem .e das obras complementares-, bem
como o uso publico dos beneficios do açude.
.
Art. 25. Sempre quo qualquer dos Estados comprehendidos na zona SN~ca quizer tomm· a si a consirucçãn de açudn&,
a Inspectoria lhn romotf.c~l':Í os pro,ir-ctos o orçamentos.
Art. 26. Passnrão para o pleno domínio da União, para
os fins do art. 21, os açudes• que, entregues ás mnnicipalidadc!s on aoR Estados, forem reparados por aquel!a.
§ 1." O projecb"i e orçamento dos reparos, tambem sujeitos á approvação do Governo, só poderão srer organizados
o executados mediante solicitação escripta do Estado ou muJlieipnlidado sob cujo dominio estiver o ar.ude.
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§ 2.• A exccn~ão do pro.iecto doR reparos não se iniciará
sem que a Inspcctoria receba de quem competir o in&trumcnto publico, na fórma da lei, de doação á União de tudo
o que constitua o açude c, ainda, da arca accrescida quando
os reparos determinarem augmen [n na extensão da represa.
b -

Pcr{u1'açr7o âc llOços

Art. 27. Além tios poços construidos por iniciativa da
ndminis-tracão puhlira c que- serão, de prcferencia, abcrtoR no
sN·tão, nas, margens elas estradas cxue ligarem este ao litt.oral
e nos centros populosos onoo ha.ia falla de ngua para as necessidades domesticas, a Insped.oria mandaJ'{t construir o·n
que lhe forem solicitados pül' municipalidades, ou a requel'imenlo de agt'iru!Lnt·r·s ou CJ.·indores, nos lagares onde se lJünver verificado a r>xisLcnr·ia de ngua no subsolo, o, bem nsf'im fará as inslallnr;.õr>s clr moinhos de vento, hnmhns P rc-·
,<;r•ryatorios flUP forrm neccf'~arios•.
Art. 28. O criador ou agl'icultor n cuja propriedade tiver
o poço de beneficiar 11agarú apenas as despezas do pessoal
op-eraria (empregado na 11erfnrar.-ão e na installação dos cataventos ou bombas' e rnscryatorios) c do combustível consumido pela vrrfuradorn. tendo direilo nos canos vara o revestimento do plit:n, no lrnbalho na })crl'uradora ·C ao pessoal
tcclmieo ncec~sario, e ao que. l'0<Jum·cr podc1·á a Inspectoria
mcclinntc pr<~vio rrr:olltinwnto da impliltanria total, fornerrr,
})rins prccos r!P ensto, ('r!laY<mfn::;'. homhas c rrse-n:atorios.
Pnrngrapho uni co. O nwcln d:• pag"nmrnf o rln•qurHns dr~
pczn~ ~crú comhinndo Cln(re o reqw•ronte r a InspPcloria.
Art. 20. l'ío formo rlr' ollrig·ar.õcs, qnr. pJ'orcder::í. no inicio
da lilJra. a chm.sula dt>· !'oJ·n•·r:iltlrnto dr\ agua 11nra fins rlomr.l'>f ieos :is popnlw:õe;: rircmn\'izinlw." sPrú -essrncial. Nn
r•aso rln omisE'i'io, a oltr·i.!-!:11 orirrlade sorú a mesma.
Art. :lO. COJ!r'lnirla a Jl"rfm·ação dos por;os fritos por
iniciativa da ar.minisfr:Jr,fío r> a installaeão dos respectivos calr~YPitlos ou hnmhnc:. :1 lu~perlnt'ia poclcrú rmtregal-os ao goveJ•no elo Estado ou :i.~ nmniripnlitl:lrlrs, nwdiantn condicõcs
qw•, Pxonc•t'nTHlo n Pn i fio rir nrms fuf.urr.s, nssegurem a sna
r·nJtsrrvaeiío c W'o Jlli!Jlico doR henefieioR do poço.
Art. 31. Cada oislriefo f<'r:í. um li\To PSpceial rln registro
Pm qno S(]rão <·onsif.-'11<1das, em p:n·rPllas dctalhar.lns, as- desJlnzns eom os l''H:o~ p~rlicnlaJ't>R. inclusive, discriminarlnJn[]Ilf.r>, as rraliz<HI:J~ JWios r•'·"Pfldiyn_q p;·opriclnrim:.

1\rt.. .~l:.?. As r-sfrndas dr> rodngcm sPrão eonstruidas Pntrn
os pontos flnselados (] o~ mrlhorf.s mrt·cndos P centros prorluef.orcs, ou rntrn f'~'1P 0 r. nqnr>llrs c as v1as de rommnnie~H:fío. rl1• rorlngPm, fr>nras ou fluviacs. constituindo, assim,
at·Lerin~ pOi' onclC> so. pn.•sam trocar os pro.ductos e por onde
o movnncnto P a vida assrf!urcm a valorJzarfío e c povnan!f'ntn do sl()lo.
·
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Barragens transversaes no leito dos rios

Art. 33. As bnrragem; transver.sacs M leito dos rios terão por fim corrigir..:lhes o regimen torrencial, aproveitar
ns aguas para irrigação e conservar a humidade.
Art. 34. Essas barragens deverão ser acompanhadas da
protccç.ão das margt'ns dos rios, já as guarnecendo pelos
m<Cios rpw a scicncia e a cxpcr.'if'ncia indicarem, .iú. oo prohibindo a destruir;ão da>~ nrvm·es marginaes' n outros obstaculoE< fJUe impeçam a corrnRão das mesmas.

e -

Drcn'aaem. dos vallcs

Art. 35. A drenagem c deseccamento dos valles de~apro
veitados do littoral e o mPilwrament.o das terras cultivaveis
do int.nrior serão feitos para o Jim de Iocaliznr familias de
·agricultoreR c, de preferencia, as de retirante& que o requererem.
Art. 36. Feito o melhoramento a quo se refere o artigo
procedente, si as terras drenadas forem de propri'edade da
União, o Governo providenciará sobre a locnlização nellas
de familias de agricultorrR e rc.firan Les.

f -

Estações pluviometricas c o1Jservatorios meteorolog'tcos

Art. 37. Estações pluviometricas ·e os obscrvatorios indispensaveis serão installadoS> pela ln.spectoria c ficarão a
cargo de pessoas , habilitadas, ás quaes poderá ser arbitrada
uma pequena remuneração. Sempre que pos.sivel, ficarão a
cargo dos' agentef: do Corr0io nu dA .rmpregados do Telegrapho.
r, -

Observação c mcdiçf'Itl de r01'1'entes dos r'tos

Art. 38. Postos de observação c medição das correntes
dos rios serão installadof: pela In&pectoria e ficarão a cargo
rio pessoas hahilitadas rln Jogar, f(ltr> ti'J'fín, parn I'RSc fim, peIJill'fla I'!'JJITJIII'I'a()ÚO.

h -

Cnnservar:íin e

?'econ.~titu i~~~in

das (lnrcstas

Art. 39. A Inspcctoria installará c mantorá hortos florestaC's destinadOR ao trabalho de conservação e reconstituição das flot·P~'fnR, ú rliRh•ibni(:.ão rio mudaR e á a.ssistencia f,echnirn.
·
Paragr·apho unico. OSJ hortos florcsLncs dovcrãó ser funrlarlos d11 prefcrcnc.ia na;; proximidades dos grandes açudes
011 de rioR pr•rPnnAs• onrln haja facilidndo de irrigaçãn.
Art. 40. Nos hortos flot·estaes se estabelecerão:
a) viveiros de arvorl's· florestac.s c de outras plantas economicns', fJUC'r nacionaes, quer cxoticns, para tt·ansplantai;ão;
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b) cultivo de plantas industriaes e forrageiras visando a:
distL·ibuição das .especies mais proveitosas e o conhecimcuio
das suas condições economicas;
c) estudos dos methodos praticos •e economicos do irrigal)ãO e de transplantação das cspecies cri ...das nos viveir{)S
ou cultivadas o todos aquelles ,iulgados indispensaveis para o
des-envolvimento do florcstamcnto das regiões assoladas.
i -

Serviços tlc 2Yiscicultura

ArL. 41. Os serviços dQ piscicultura, consistirão nas medidas destinadas a desenvolver a pesca nos açudes c rios da
zona secca, na introducção e melhoramento das especies boas
para esse f.inr e na destruição das especies damnin:has •.
CAPITULO III
DU}-1 PIIEMJOR

Art. ·12. t\crúo distribuídos premio,.; ao.,.; indivíduos. rnunieip::tlichtdes. ou syndicatos agrieolas (JUO <~onstruirem a!,'udes médios ou pequenos.
Art. 43. Os pro,iectos e orçamentos de taes açudes serão
organizados gratuitame.nt.e, a requerimento do proprietario do
tnrrenu. dirigido ao chrfo do districto a que pertencer esse
terronu. O requcriml'nto será instruido com n dcmonsLJ•aJ;ão
das vanta,gPns do açude a construir, com attesLado affirmatJVo
da municipalidade de ser agricultor ou criador o requerente
e com certidão passada pelo ltegistro de Hypothecas da r·espectiva comarca. de que nenhum ornus real grava a propriedade onde o açude houver de ser construido.
Paragrapho unico. Tralnndo-se de municipalidade. esta
fica obrigada a exhihir. apenas, a certidão c uquella demonstração.
Art. 44. O premio será conferido mediante requerimento
do proprietario. no qual declare que se submette a todas as
condições impostas neste capitulo. O requerimento será dirigido á inspectoriu, por i-nt.ermedio do districto onde estiver
localizado o açude, que o encaminhará. informado e annexo
ao attf'stado documentado do fiscal que prove ter í>ido o açude
construido de accôrdo com o projecto préviamentc organizado
e approvado pelo Governo e Si a barragem e obras complementares satisfazem as exigencias da utilidade a que se destinam. Assim informada. a inspectoria despachará o requerimento e providenciará para que se.ia p.ago o premio.
Art. 45. O proprietario requerente comprometter-se-ha a
fornecer agua para as necessidades domesticas das populações
oircnmvizinhas.
Art. 16. O premio será conferillo na razão da mdadc da
importnn!\ia totnl do or1.:amentn approvildo.
Ar!.. ·'17. Os açudPs PXish•ntP,~. quando mulhor·ados. r,cmfor·Hw pt•o,ied.o or·~allizadn nos l.c•r·run,; elo at·t. 1:1, spt·:lo t.mnbPm 'PJ'Pllliadus na razão d<~ mdadn {\o orc;;~nwnto toL:tl nvprovado Jl<tt·a os Jw•lhnr·amc•Jüo,; oxecul~tclos.
Paragt'allllo unico. As obrigações do Jll'OpricLario !'lerão
as mr_><\mas. idcntieas a~> exigeucias vam realizar:ão das obras
e oblenoã·o do premio.
·
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Art. 48. Si aquelle que houver. construido. ou melliorado
um acudo fizer junto a este planta~ã'O e conservação ulterior.
por t:qcs annos, de arvores em área não inferior a dous hectares. terá um premio snpplcmcntar eorrespondente á metade da rlcs,wza l'eita norn eJ;:;;o trabalho. devidamente comprovada.
Art. 1.9. 'J'm·ão as mesmas v anta g-ow; os syndicatos ugr•i.:.
eu las regularmente organizados.
A1·t. 50'. l\ledianto requerimento do proprietario, que
o respectivo di·stricto encaminhará devidamente informado.
poderá a inspectoria, si assim jt,Ilgar acertado e conveniente,
adeantur parte do premiu a ser conft'rido, ou pagai-o em
cinco prestações parciaes, á proporção que forem sendo
executadas as obras, aeautolados efficazmcnte os interesses do
'l'hesouro Nncional, por meio de medições parciaes ..
~ 1. o Os adeautamcntos a rJUC 1az reft>rencia a primeira
parte deste al'tigo só vodorão i;!'I' concedidos quando a obra
feita corresponder no dobro, pelo menos. da importancia do
adcnmtamento, verificada essa correspondencia vor medição
effect~va.
~ ~-"

Aos proprietarios que o requcrm·cm pnder·ú a inspoctoria, mcdianto termo de respons~Ubilidade, fornecer, pelo
eusto. n material de exeavaçfto o transporte, devendo a imrwrtaaeia do mesmo fWr deRcontada. pareelladamente. dos primeiros pagamentos do premio quo se effectuarem, si este for
pago por medições 11arciacs ou vor adeantamrnto, ou totalmente. por occasião do pagamento do re.f'(•r•irlo premio, no
caso de soe este pago de uma .só vez.
Art. til. No enso de ter o Governo do desapropriar a pr·opricdade onde estiver encravado um açude particular, caso n
construcção não se ultimo ou a sua eonscrva<;ão se não faça
ou se faca de tal modo imp.erfcita quo ponha em risco a. segurança da barragem ·9 obeas complementares, não entrará no
calculo para a desapropriação a importancia total do orculllonto approvado do acudo.
ArC 5~. Todas as condições impostas neste capitulo con-starão do acto que conceder o premio e Sü consideram tacitamente aceeitaR pelo requet·onk. No ea;,;u do omissão. a sua
obrigatoriedade scr{t a mesma.
CAPITULO IV
DA DIHECÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 53. A direcção c fi.scalizacão das oh r as contra os
oif'fcituu das seecas. executadas pela União. ou 'com o concurso
desta. ficarão n cargo da Inspectoria do Obras contra as
Soccas. á. qual incumbirá, além dos serviços comprehendidos
no art. 2°;
I. A. orgamização do serv4ço de Ionmtamento cartograpllico das zonas assoladas.
·n. O estudn, projecto, nr~,;amenlo n exncu(;ão das obras
<',;peei:•cs que Jurem ordenadas pelo l\Unisterio da Viação e
Obras Publicas
III. A conservação o exploração das obras .que ficarem
tt cargo do Governo. Federal,

ACl'OS DO PODEI\ EXECU'r!VO

335

IV. A fisca!iza~.ão das obras executadas veios :m~tadu~.
pdas municipalidades ou pclus particulares, com auxilio ou
pt·emif• da União.
V. A c,•Je)ltação de ronlt·actos e aceôrdos relativos ao
cuncut·w da União IHl~ nllras por essa fórma executadas.
A r· L. 5 L Serãr; urgãos da inspcetoriâ :.
1 - gabinclo t.Io inspector;
1 - secção technica;
1 - secção a.dministraf iva;
a - districto:-;;
Conunis~õ••,; dt~ ,.,;LI!llus <; eon~Ü'UCijÕes.
~ J. o c\o s:!llin!•f•• eompclirão o Lxpcclieale de urg<;llteia,
a~ vublicaçües '-' a ri,:,·alização dos sr:rv~1;o.s da portaria.
~ 2." ~\' H'l't;ão f•'l' hn ica competirão, não só a organização
dr1,; J)l'O,Íl'do,.; ddini fiyo,; ,, rr·,·.pectivos orçamentos das ulJras
e f r:aballws a ox••nJf at·, ennto fambcm a revisão das mediçõcts
e IJlWI'>'IJUt'r ou f f'(l,: lt·Hh:llho-, fPclwieos da rerlartiç:ão.
§ 3. o A' :-;occão Administrativa competirão todos os st'l'v i\:os nornHW.' do exvedionte interno e externo, u :H·dliv11, a
~untabilid::tde g-er:-~1 e o prer;:1ro dos rt~latnrios.
~ ,; • o ;\o,; di~ll'idos ~Olllll''Lirão os tra!Jallws uormaef:; l.le
e~l.udos (' Ji~rnl iz:u::tn do ohr:t~ t•ontradadas ou <'ut explot·ação.
,, elas em execução sob o regim<.Jn de premius ou de auxilios da
lJaiiío aos K~fado~. :t ''nnst'l'vac.ão r\ t·xploração das obras excculmlas JH'l:t !Tni;in 1111 r'llH]uanto o:;;tiYerem a ca1·go desl:t u
s·.'rvü;o dn Jlf•t·fur:H:ii" dP pur,o;; e monbJi.;"\'lll d•: ~atavenlus e
n JlléoiPorolngil'o c dt> llH'di\:iío de etll'J'Pnl.es dos rios.
§ 5. A's eon1misc;ões de estudos o eonstrw~r:ões cOHIJWLirão
~~~ serviços tjlle IIIe f'•H'I'lll cornmcltidos, de accôrdo com as
iJtstrucçüps que fUI'l'lll, na occasiào, expcdid::ts.
Art. 55. Para ,·ondjuvar o insp:•etor em todos o:J serviços
t! trabalhos da repat·l ir:ão, dis1•orú cEla do vessoal efJecLivu
Lj•m5taule dos nuac!I'Os mme:x:os.
Paragraplw nnico. Para os tra!Jalhos das commissões serã'.o aproveitados. rh• pt·cfercncia, os funccionarios addidos. Os
quo forem admittidos de Ióra o serão em caracter méramente trausitlll'io para serYÍt'Pm apenas emquanto os &eus
serviços forem lll'!:l'SS::trios, vodeudo ser livremente disveusados.
Art. 51i. Na ~·;de. do cada disl.ricl.o será mantido avcua::: um
IWCfUCno ahnox:ll'i fado, ao qual deverão ser· recolhidos os instrumentos, upparelhos L\ mat.eriaes que forem devolvidos pelas
cornmissõcs quando ~:oneluidos quaesquer trabal1ltos de que se
aehem encarr,~gadas. u rnatet'ial para perfurações c montagens de eaf.ayr\ntus '-' o de exc:n-:-~·ções o tr~msportr).
0

CAPITULO V
:\OntEAC:ÕES, nCB:<l'l'ffJJÇÕES, y,\N'l'.\GENS E DlêM!SSÜES

:J7. O car·.~o de inspeetor será exercido sempre em
eornrni;;siio e S\'l'<Í. I'IHl ria do a engenheiro de reconhecida coll1pdr~ue ia [Jl'Ufi~s ional, demonstrada em servi,·.os anteriormc nk
JH'<!~ladus ao pniz.
·
Art. G8. Para o e.al'go de chefe da secção techniea será
uonwado engenheiro civil com a IH'ecisa idoneidade moral e
1iclmicn e titttlado na fúrmn da lei Il.: :i.O(;t, de U de outubro.
~\1'1.
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dt~

lHHIJ, flll<' tenha J•t•gislradu sou titulo na Se<.H'elal'ia Je Eslado d:~ \'i:ll'ão e Olll':t~ Pnblir:as. Os logar·es de inspeetores
I:Pr:hniens El't:iin p1·ecnchidos por aecessn dentee ~os engenheiros
.._]e :l" ela"'i'), ;-;nm]H'D por· merecimento.
Arl . 5U. Os tngnt·cs de chefes de distl'icto serão c.x.ercilios por engenheiros do quadro em eommissão.
Ar· f.. Gil. Os cngcnhe iros de 1" elas~·H) serão nomeados dentre os de ~", ])O r· nwrce imenlo.
ArL. lil. 0:-; engenheiros de 2" elasst~ Herão nomeados deuire os cngnn'lwiros eivis eom a 11reeisa idoneidade moral e
tcelmica c titulados na f(,rnm da lei n. 3.001, de IJ de outubro rle 1880 que tenham rogistrado seus respectivo;; titui~Js
na Set·.rclaria ·de Estado tla Via<,:ão c Obras ~'ublicas, c. ~s eonductores sl'rão nomearlu:; deut I'C o;; cngenhcil'Os !ou pratreos de
lJl'Ovada t·onlpelPneia.
Arl. li.!. Srrflo noHII;adt>>':
a) por dcercto, o inspecLór;
IJ) flOt' portaria.~ do ministro, us ehdcs de serção. llf>
in~pedot'Ps t<~ehnieP~, os elwl'es dl' •rllstrictos, ~JS engenheiros
de I" !' ~" dasscs. os oHieiaes P os almoxarifes;
c) ]lOr JIOrtaeia do inspccloe, to~os os demais empregados.
Paragrapho unieo. Para as commisões, serão designados
por avi80 do minisLr''C' os r:hefcs c auxiliares tcchnicos, comprlindo ao inRper,LOr ou ao ..; respeet.ivos ehefes, {]p ar,côrdn com
n,:: jnstrucçõcs que forem expedidas, a admissão do demais
JIUS~oal !lc que st~ c.nmponh:nn.
Ar L. G3. As nomcaçiiCs para os Jogares de primeiros c scgundos !'SCJ'ipturariOs sPrão feita:-; por acer~ss',o, mPlade JIOr antiguidade, mdadt~ JIOJ' llH'n'eimPHl.o.
A de e!wfe da set·r;ão a<.lminislral iva ~~ as ;J 0 lnfTiriaes e
de almoxarifes são de livre escolha, assim como as dos demais funccionarios de nomeação do inspcetor, eom cxcepç.ão
doR terceiros escripLurarios, qua serão providos mediante
concurso, na fôrma das insl.rucç.ões que forem · approvadas
pelo ministro.
Ad. li L Em seus imvedimentos e faltas, serão substituídos:
n,J o insper.tor pelo ehefe da 1'\Cc<,:.ão tcelmiea;
b) o chefe da s<~cr,:ão techniea JWlo inspector teelmie\l
quo für designado velo ministro ou pelo engenheiro de 1'
elasse que estiver sm·vindo na Secção 'fechnica;
c) o inspector tcchnicl:l, quando a substituição f'üt· julgada ner:cs~aria, a ,juizo do ministro, velo engenheiro de 1•
classe nue Jut· designado pelo inspcctor;
d) o ehefe de dis[ricto pelo engenheiro mais graduado eatl"C os Qur~ estiverem servindo no districto;
e) o chefl' da ~ecr;ãu administrai iva pelo 1·espceli-vo offieial e e~l.e pelo prim<'iro escripturario mais antigo, t•, pl'lo
que indical' o inspector, em igualdade rJc anLiguidack;
[) os almoxat·ifPs. f' o cnearrrgado mcl.eorologista por
queltl 11 insrwt·fm.· de~ivuar, pudcmlu Hunwar inLt~l'ÍJJallll'Ille
JH'SS'na

idnnt'~l;

l u porf·Pi t'o l;'d(i t·ontiuuo.
,\,·1. li5. Nt'<> c:tsu:;; d<~ ~<ubstilni<:·ií" l'l'llllllll'l'<ttLr, 1tfít1 !'Ulllflt'l'iJn:HLitlo,; 11<1,.; disp11~it:Õl'S da h•! n. :2.'15G, 1ln 1.0 <I<) janPiro
do 1tl1:.l, e decreto u. 10.100, de :;u de fe\el'eir~J do me~mu
!I
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arwo, tW substituto caberá, além do respectivo vencimento,
uma gratificação igual ú differença entre este e o do logar do
substituído.
Art. GLL O empregadb que exercer 'interinamente lOgar
vago perceberá todos os venc,:mentos deste, sem aceumulação.
Art. 67. O inspedor e o pesso-al technico da Jnspectoria
terão direito, quando em serviço fóra da séde da repartição,
ás passagens c ús diarias eonstantes da n'ot:a da tabella annexa.
Art. 68. Os l'uueeionarios de primeim nomeação e os
removidos que ti\:ercm de ir exercer seus cargos em log·ares
onde não estejam residindo terão uma ajuda de custo correspondente á nwladc do ordenado mensal, além das passagens.
§ 1. Os funeci:Onarios removidos só pel'eebel'ão, a partit·
da data do desligamento, os vencimentos do logar que occupavarn, si :1ssumirem o exercício do lü'gar pai'a que foram removidos dentro do prazo neeessario pai~a· e1'fect.uar a viagem.
§ 2." Quapuo a remoção do funecionario fõr a pedido, não
llaeú direi•to ú:; Y:mtagens dsete artigo.
Arl. (j\). Os emprPgaclos nomeados ou rnmovidos devem
entrar no exercício ~lo logar no prazü de 30 dias. contados da
data da publica<;iio do acto no Dicwio O{ficial sob pena de
verd::t <lo log11t', ~;;d \·u motivo de for<:a maior, devidamente
eomprc,vado. i'aHo Plll que SPl'Ú eone.cdida ']leio inspeetor· uma
dilaçüu dt~ :311 dia~. qut• nãn JlOderá ser pr·orugada.
ArL. íO. Aus opt•ral'ios qut~ enferma1·em em ('Onsequeneia
UL' aceiuenl<! gran• em Sl'!'\·ien. provadamente oeeorrido em
pleno traualho, pod•.•r·ú s•:r· JH't~:;tudo o J)l'imeiro f30ccorro meclico, bem corno o :tlJnuo de salario·s até tres mezes, no maximo.
Art. íl. (),.: Jmwt:ionarius liJLulados da inspeeloria terão
direito ao goso ú" Hí dias uleis de ftíri;.ul, seguidas ou interpo'Jadas, em cada anno civil, sempre que. no correr do anuo
eiv'il aPtel'ior. não tiverem dado mais de 15 faltas justificada)S,
nem gosado Jieençn remunerada, nem s-ido passíveis de nenhuma pena disciplinar. Esses 115 dias dr: férias serão concedidos pelos t~lldc•s immediatos. com venllimentos integraes.
mas de modo que o serviço não ,seja prejudicado.
Al'L. 'i:?.. O fuw~cionario da inspectoria, salvos os funccionarios r>m commissão, que serão sempre livremente demissíveis. sü · pocler·á ser destituído do cargo que exercer, no
e:h'lO {i e contrt t· 1U ou mais annos de serviço publieo federal.
:OL'lll lL't' soffl'ido JlC!tns no cumprimento de seus dPveres:
ri' por nhamlono ele emprego por mais de 30 dias;
l!i rm virlmk de sentença judicial ou mediante J1l'Cll'C~,so
adm iuisLI'a tivu.
~ 1." O procr's~o achninistmtivo consiste a puna:; nm sm·
ouvido o iuttwessado, no prazo que lhe for marcado, sobre a
11alta :!l'Q·uicla. " lwm assim o dwft• imnwdialo elo 1-il'l'Vi~o ao
qu:il r·lfe JH~dr·r11;a, :-;i hllUVI'J', despachando, dcpoio, o mil! isl ro, nwnl •·ndo-o ou demit lindo-o do cargo.
~ '2." Si o ftJUCI'iunat'il) ou l'llllJLTgado fo1· de nnm!'a~ão e
0

d<'IIJI;-,~;io

lll'~:;t•·

d1• <>111•':1

Hllilll'i<i:HJ., '1111' lli\o ll

p!'l:·pi'ÍO

IHÍIIÍ~LJ'Il,

t•a,.;o ,., "''Jílill ido podPl':t l'l'l"lamal' contra o ado p•·J·anL~
o mi11istru, o qurt\ uuvida a aulôriLlade em '(jueslãfl, dl·t·illirf.
como fúr· dP j;Jslir;~.
zzPoder E"'cculiro - l')l'J - Vol. li!.
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(I[(

::; . " Fiea

subl~ttl t111dido

que. tra La rufo-se de Junecionario

(~l11Jl'Pgarlo nomeado ,por dcneto do Presiden~c da n~~pll

hiea. 0 minislt·o não vodrrú despachar no proc~·Hso admmir;traLh o sem pn:via delilwra~[tu do mesmo ru·csidcute a esse
n•spcilo.

CAPITULO VI
AT'I'niDUIÇÕES E DEVEllEH_ DOS E1IPllEGADOS

a -

]).r)

inspcctvr

.\l'L 7:.l. Ao illl':pl'elor eompulit•;í, aJ,;m do prcdslu ou
delerwinauu em outi·os dispo~itivos ueste rPgulameuto:
§ 1.• Corresponder-se direcLamcntc com quacs'(Juer autoridade:' ou as•.';ol'i:l\:-õt•s dos Eslmlos assulados. n•qutsitandu os
esclarecimentos ü iuforma(;ões fJLW se fizrn•m precisos para
irt.:<i.,·ue<:iio dos negodos da eonqwllmeia da inl.'l[ll~ctoria.
~ :? • " Fazc•r preparar. instrui nclo eom os nt•eessar i os dot•umento~ e iuJt;J·ma(;iit·~. todos oB m·gueio:; ilUC tenham de
~lliJÍJ' ao eonlwe imcJJto do miuisll'fl.
§ 3." l'rupôr ao ministro todas ;-~s medidas e provideneia:;
quq llle pareçam ncccssarias JWl'a o hour andamento do:; ucgociOR drt inspectoria.
.
_
~ '' ." Hc·prPseulat· ao inini~!ro o qull
'convier rel.attvameutc ú exoeu(:ãn de contractos de obra.~ a cargo da mspcetoria t· ú dislribui(;ão dnR prernios a partie~larP~. syndkalos
:H!t'Íe()fns ou muuicipalidadi'S, Jwm eomo ú rlislribuil;ão llc auxilio ;•os Estados.
-~ G." Pt·esl a r ao m iui.~t.ro lod:~-; · as jnful'lli:lÇÕl'S que lho
for<)m pedidas sol.Jrn Hl'fi'Jcio:.; a seu <:argo c executar os trabalho,; respPeLivos que pu r l'lle lhe forem (~ommcttidos.
§ 6.• Informar ao ministro sobre- a aptidão, serviços ou
falt.a;; à os seus subordinados.
~ 'i." J ldl!l'lllinar •mdo dt>Ylolll Sl'l'Yir os funccionaJ·íus tla
insp•_•cloria l'Ujo Jogar dn ex!'reieio não s('ja ddf'rminado vela
11atun-za do cargo ou rento\·el-os dP tms 1rabal!wt> para ou~
~ t·os. quando a eorJYC~J it•n(·ia
do st.•t·viço as8im o exig-ir, Os
~~hefl's dt> distrieto. os ofli!~iac·s e os almoxarifcs só pt'lo· mi11 isfJ'o 'l'oderão sr>r J·emuvidos, dPYendo constar das vorlaría::-l
tle nomeação o distrido p:1ra qu(• sfto nomeado~.
IL" I I;H' poo:sc. JIP~ n'.'Pl'l'l ivo~ earg(l~. ao,; Juueeiuuario:;
da in"'Jil'cloria.
~ !!." l\Janfl•r a disciplina
uos
:<en:iço::; da in'veetoria,
)JIIdf'tH!O. jJal':l i"·~(), advel'fit·, ;.qJ~pClldi'l' I~ dt>mifljr OU ]Jl'U[J(IL'
H demis~fio dos funeeionarios (]llP Jll'Ovadamen!.e o wereecrmn. Os fwwcionm·ios nomc·ados p;do minisLro po~lerão a eslu
r••eorr•·J· da Jl~'lla d1~ su~pt·nsão. !Jlln não Sl'l'Ú maior de ::lO dias.
& to. Hcver I' visar tt.1dos oR dorurneutos de despezus que
lhe forem submettidos P remcttPJ' :10 Thesuuro os a tte:;tatlo~
dt\ fl'CQUt'llCÍ:t do l'C~pee(ivo JWSS!I:l ].
~ 1 f. Apr···~~·nl:u·. arHilr:dJill'llil', ao liJinhlro lllll l'i·laloi·io
do:-: lll'gll!'ÍIIs da ÍllSfll'l'loria.
§ 1:?. AutM·izar, dentro dos ew:ditos disü-ilmidus, a execução dc•5 projPelos approvados pelu mia1istro, servi1ços o reparos elo obras feitas on obms nova.-; não excedentes de :?0
contos. assim como ordenar a acnuisit;ão dos materiaes nc-
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cossarios á inspectol'ia ou propol-a ao ministro quando o seu
cuslo for supet·ior a 10 eontos.
~ 1 :1._ Solieit11;r do mini,.;fr,~ Cll~ll pe:las 4eleg~cias fi~caes
::;ejam felLus mediante requ1siçoes: dos lunccwnariOs designados o::; vequenos SUJJ!)ri nwn tos em dinheiro que for.em indispei{s:rvcts a ·execução do servh;o, trabalhos e _obras no int_erior,
acautel:mdu-se ermw lll"lltuJ· cuuvit•r a devida preslaçau de
euntas.
,
~ J ·Í. Inspecc iona t·,
I'Olltn melhor cunNier, os serv~~OiS a
cat·go da inspeqt.orin, de nwdo a. sn achar sempre habilitado
a dizer e )Jrovidenciar a re.~)wilu, com pleno oonheeirnento do
~.:au-on.

~ I:-;. Autorizar a aequisi(;ão ou dos,apropriação dos terrenos <.1 suas bemfcitorins•, indispensaveis para a construccãJu
n rpgu lar funec ionamt'ulu da.-; obras autorizadas c das suas
dcpemlcneia::<.
·
~ Hi. DPsi;:nnt· os '''P~I·nlwir·os
que se ~·crere o a.rt. 1a
dr;.:lt1 1 ''!.!lllauit'ntu, putkndc•. t•ara ISSo, ouvir o·s chdes <111
disLt•iel o.
~ 17. Pr,.sitlit· o htln do ,julgamento da idoneidade dos
conetHTPnl.cs, da nbl•dura t' exame das propostas para as
adjudica<:ões publ ieas, fHHif'ndn, em caso dn força maior, rle!:iignni' IJI!Ctn o sullstilua.
§ lo. Expedi!· in;:;lrueeõcs de natureza technica para :a
ex:entr~fio ctos di!'ft•l'PIÜPs sr·ryir;os c obras a car!lJO da inspedoria, i11e!u~iYe sobt·(' " proresso dJ.s r·.oneurrcnews J1nb!ieas,
o1Jse1·vada a ]l'g-islaeiio I'Jit vigor, e submettcr (t approvação
do m itlistro as rr·.rer·rul:~s ü pa d r. administrativa complemenf ares lh•stc regulnmento, niio só quanto aos trabalhos da9
secr:ões technica c administrativa, como tambem sobre a organização de commissõcs para _execução de obras.
~ 1!J . .Promon•r a regular vublica<)ão de mappas, boletins,
mcmorins n imprcs80us referPnt~~s ans set·viço 8 a cargo rla
Insrwet.nria ou !JIW f'n rll'sl inrm a divulgnr:ãn de medidas ou
eonher:imentos flUe intr·r~·ssmn ;ís vormhtçõPs flagelladas veias

:t

sc~eac;.

~ :!O. Vd~11· pelo bom rrerlito e pela rcputa~,;ão seicntifiea
e I celm il':t. da Iuspecl ol'ia 11:1.'\ suas I•ttblieações on em 1:Juaes-

lJliPt'. cset·Ipto" quP, dl'Jlt'lli\(•ntes de sua. :nüorização, forem
pub]l('.ados JlPII) 1ícssoa I so!J sua direcção relativamente aos
twballws c assumptos que ronstitucm o objecto da rcpart il'ãll.
" ~ 2 l. Tmpôr as mulfas :1pp!icavois aos contraclantes pela
viular:ão dos seus enutrnrtns.
~ 2:!. "\eePibll· ao obras lkiJOis de concluídas pelo~ urremal :nlfPs .
. ~ .'!:J. YPlat· pela ."IJS(•t·v:mda das me~mas ·regras r>stalleli'I'.Hlas rwla Inspt'elfH'Ia lím·a a cxccucão dns obras por admini,;Lraeão, f'~)dn? a,:; y~zr·~ 11~10 as cn;naras, municipio>l e OS'
rtHI~l·llws ili81rtd<~r·.~ Jnl'('lll Jlll'lunbidos de dirigir a sua exeenrao.
- ~ :! l. Cm1c1~dul' 1it·t~ll\:a a qnalqnct· funccionarlo .Ja InSJjl'do~·i:~, n I,, 30 dias, !111 tllax imo. o!Jscrvadas as respeetivas
rhspo3Ir;ucs dt~st 0 J't'gulamenl'p c demais disposições que vigorarem.
·
~ ?5: Ad?ptar llJl'llidas provisorias,
caracter tochnico
e admmistrahvo, qu(', em casos urgentes, lhe pàtecam ne-

de
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cessárias, devendo communical-as immediatamente ao ministro.1
§ 26. Propôr ao ministrü, em casos especiaes emergentes, a mudança provisoria da séde de qualquer dos districtos •.
§ 27. Fazer contractos, cujas minutas dep:enderão dia
approvação do ministro,- si a.'}uclles se referirem a empreitadas de construcçãd, bem assrim, prorogar, mediante termo,
com annuencia do ministro, o prazo daquellcs quando requerido pelos interessados.
§ 28. Pro.pôr ao ministro o numevo, categorias e. vencimentos dos funccionarios que devam ser nomeados em commissão, sempre que o desenvolvimento, dos trabalhos, serviços e obras da Inspectoria assim o exigirem ,paTa o conveniente aproveitamento das verbas ou creditas concedíciPs pelo
Congresso Nacionál para esse fim.
b -

Do gabinete

Art.. '7 4. Servirão no gabinete, onde sor·1í aberla e ·prOtocollada u correspondencia da Inspectoria, até tres escripturarios, um de cada classe, e um chefe de gabinete, designados,
livrcmfmte, em r,ommissão, pelo inspector, dentre os funcciOnarios do quadro, effectivos ou addidos.
Paragrapho unico. Ao chefe dp gabineto cnhcrá a fiscalização dos serviç.os da portaria.
Art. 75. Ao gabinete competirffio. além dos servicos de
que trata o § 1 • do art. 54. deste rfgulamento, os que constarem de instrucçõeR do inspector.

c -- Da secçao tcchnica
Art. 76. Ao chefe da secção. technica competirá:
§ 1.• Substituir o inspectúr em suas faltas c impedimentos.
§ 2.• Dirigir pes;;;oalmente os trabalhos da secoão tecbnica, .providenciando pnTa quo sejam executados com ordem, regulm·idade, proficiencia e effir.iencia.
§ 3.• Emittir pnrce.cr sohre os assumpfos sujeitos ao
exame da sect,:.ão technica.
§ 4.• Submetter no inspector os proj11etos de instrueções
f.echnicas, cadernos de cncaTgos. clausulas leehnicas para
editans de eoneurrencía f' contractos.
§ 5.• Representar o inspector, sempre fJJJC este o d~ter
minar·, em a dos officiaes, quer inl.crnofl, r~uer externos.
· _§ 6." l\lantcr a disciplina. nos serviços da sn11Ção t.echniea,
dcsrfínttndn o funeciO·n.ario que deva f'eeha ,. o J)'ml.o diario e
apphcando aos funccwnarios respectivos as 1wnas disdplinares que não forem da. alçada exclusiva do inspcetor. Da
pena de suspensão, que não excederá de dPz dias poderá o
'
funccionario recorrer para o inspeetor.
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srccao administrativa

ArL. 77. Ao chr-fe da sc·rção administrativa, por si c pelo
pessoal ·da sceção, compete:
.
~ 1." Ter sob s'.ta r<'.;;ponsnbilidade a dirccção da respectiv:i ~<'l~ção, distribuir· G serviço por scw; nuxiliars n exami11ar' Iodo-; o~ do(;U!lll'Ttlos c nF<surr.ptos quP. por ella eor·J'PI'Pil1

§ 2." Fnzrr o ponto do prssoa I da secção§ 3." Srr 0 irllPr'm~"diario entre o im;pector c o pPssm~l
da ~l'l'!,!ãn, zelando IJt''h hoa mnrchn dos trabalhos e e.~_nnprrnwn I. o do;; deveres do Plllpregado.
.
~ í.'' Mantrt· a di~,·iplina nos serviços da sccçã~. qcstgnando o funceionario qw• dt:·\-;t eneL~rrar o ponto dt_ar~o _e
appliPnndo aos funecionarios rrspccti~os' as penas drscrphnarc-; qne não forem da nlçada cxclu\iva; do iuspeetor. Da.
pena de susrwnsão, rrw não eX:C·eder:'. de 10 dias, poderá o
furll'r ional'io recorre!' p:wa o inspector.
§ 5." Organizar e ter :;;oh sua rc;;ponsabilidadc o archivo
da adn:.inistrnção central, exeeplo o arehivo propriamente
t.eeltnko, quo fie::trú sob a guarda da. seeção lechnica, a cor~
I'<'Sf!Oildl'neia f' })rotocollo dos dowJmcnt.os dru seeçfio.
§ {i." PrPst ar informações ao insr,eeLnr sobre os papeis
qur lh1• forem distribnidus.
- ~ 7." Organizar os dados npcessarios aos orçamentos
ann1wPs da inspcel.nl'ia c para o relato rio do inspector.
~ H." Proyidenciat' soLl'l' n guarda c ronscrvaç.ão da bi~
bliol IH·<·n.
§ !l." Providenciar pnr·n :1 regular.· !'Scripturação {~ eontahilidadn da inspl~~toria.
§ I O. Fazer m·ganizar a foi hn de pagaml>nt 0 e os al.tcst.r.dos de frequencia do JH's;;oal, destinados ao Thesouro Naeional, assignau<lo f'Sll's t'' conferindo aquelln, ú vista das
notas rxtrahidas dos livros <lo ponto.
§ 11. Verificar documentos, conferi!' ealeulos e organizar l'ontas de obras P sPrviços.
§ 1:?. Proeeder a l'igoroso exame e ·ennfercnr-ia de todos
os doc,umPntos da d(•StH'Za da inspectoria.
~ J:3. Au1 hcnl iea r· as c.,',pias, certidões deferidas pelo inSf.Wl'l o r· n demais p:qwis fl'll~ exigirem esla formalidade, bem
nOIHo
l'lrbrienl' os 1in·os tH'CPssnr·ios ao serviço da se·•·.;:ão,
eu,i:1 •·~·"·ivtm·ação f'ar·;\ nwnlr-r· l'igorosanwnto em dia,
§ J \: Orlkn:n· o l'l'I,:Í:·d t'O dos acios de nomcRção, rellll'l;an, I Je<'nçn, sn;-;ppusão, titomissão, etc., dos funceiorJUrios
dn iuspPcl o ria, os nsst•ntLlnwntos para a f e de officio dos
n;P<;lJt""· o preparo dos que rstin•.rem na al<;ada do inspector
c l'n7.t·r· a~ m•epssm·ins .:·llfnm·Jnirnçucs a respeito.
§ 1fi. l'repal'ar <' J•rml'ttcr· ao Dfario O{{icial o exLracto
do PXJ~<•diPniP ordinnrin, eou(J':wtos e outl'as matPrias que
dP\':un SPI' publ i!,adn~. a .iuizo du inspect.or.
~ 16. Apri'S<'llhll· au inspe-ctol', semanalmente, ou quando
elln. dPsrgn~r. ~Jma ,,,~t :! dns vapPis cujo exame, preparo e cxJWdHtnf•• na11 lon•m !Prlo," dPu[ro ciP' J5 dias, com dP·l'!laração
do 111111 iyo da demora.
§ 17. FazPl' lavrm· as netas reíativns ás concurrencias c
l'onlraeto'>, etc., a~srgr-tal-os, bem como a editaes •.

.\r:Tn::: nn pnnrrt rxr.r:nTIYO
~ JS. Jo:'\JI"dit· f':!lÍrt~ ptn·a rceolhin!_rnto r deposito de vn~
ior·Ps, inspn~çiio dt> l"n'.l(lf' n :rpt't.:srnl.açao dr. JWssoal.
.
§ HJ. Ext,eutar nuLI'OR s~rVJ(:OS qui'\ lhr rli'Val~l comprÍ!r'
o qur. f\OIJSI.;tl'l'ln flp Íllf']l'lll't:lll'~ t)'l J Oi'l'lll di'IPl'Jll IJHH]OS ]11')/J
i nspedor:.
Art. 7R. o~ sPrviços da sC'cç.\\0 ndministrnt.ivn se dislri,
Jmirão por frPs turmas, a salw.t·:
1• a do expediente interno c externo;
2'; a da contabilidade;
3", a do amhivo o bibliothcca_.J
Paragrnph 0 ~mico. O inspcetor expedirá as instruccõcs
noccssarias JHtra a !Joa o11clmn n rC'gularidado dos serviços.;
(? - -

Art.

'70.

Aos

'Dos inszwrtm·cs terhnicos
inRpcdorrR

tcelmiros

competirá,

sent:Jrr~

que o inspr-ctor determinar, prorr•.der a inspccr,õcs relativas a
r]uaesquer Rorviço:~ e trahalhns. P.~Ludús I() consf.rucçõcs, a cargn

da insprctoria. fínns attrihui~;Gns cunsl.arão de instrueçõ<r'S que
srt·ãn rxpedirJas rwlo inspnctor. '.l.'orão ro.<irlrncia official na
st~dc da iusp~doria, maR }Wrmanecerão provisoriamcntp. em
qualquer part.o onde pr.ssam ser com maior efficioncia utili7.ados os seus serviços. Suborclinadm: directam~nte ao inspedor, com ellc so corrcspnnrkriil"l 11 ~rí rlelle ou dn ministro
l'l'l'f'bcriin ortlf'ns.

f -

Dr.s r1'sfl 1if'f(ls r rlrrs com.miss6rs âc est!idos e
ronstrnel'ri('S

Art.. 80. Ao;: r! i~[ rido,; c rommis~õ<'s rompdirã6 as attJ'ihuicõf!s a qur. SI' rrf'l'rr; o .11't. ri'l, ~s 1" r> fi", no~ lermo.~ dn~
inst.eurr:ões qn r• forrrn r•xwrl idn<.

Art. Rl. Ao~ almnxnrifos incnmhir:í. a g1H1Nln rlo::; df'posittis n sru rnrgo, mantf'wlo Plll dia m: rr:o;pf'cl.ivog livro<
do rnt.J·::tdas P sa!tidas n f'm h1!:1 oràcn n pr•rf0ito estnrln rk

rnnqorvar:iío o;:; mat.crinP.~ c instrumentos rkpositaflog.
Art. R2. A1ís dr~f'nhisLas rnmpf'fir:í. o prrp:-tro r organi7.nr,ãn dos• dP.srnho,; f' 1J·nhall1n.~ dn qur> fnt't'll1 f'nrnnf'gndo,..
Ar f. P.3. A<i C'nrnrJ'c·gado me f rnrnlog ista incnmhirá rrrolhcr o<:; rl'ndOs qur, forPm l'nvinrlo,; rlri.q Estatln,q 0 110111 rllc::;
org-ani:wr ns m:1ppa,; r~ f.nhrllns ronvrnient0s nn f'studn ·rnmJ1nrnUvn. as~im rorno outeos frahalhos dn Rua r:;;prl'ialidndr•.
Art. 8 'I. Ao" r]PnHt i~ funcr jnnaJ'ios enmprlir:í. rxr>cutnr
rom 7.nlo n tliligr·,nri:t oR ~''''vir:n~ rrlnlivo,: ;ís snn~ rP.SJ1f'rt.irn<:
ftmrr.õt:>s.
Art. Brí, 0.': nlmoxnri fPs ))l'P~brãn fi[lnr::a dP dom: contos
de réis ..
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CA PTTULO VII
Yl~NCL!\ll\X1'1JS

E DERCO"'TOS POn FALTAR

Art. 86, Comprl irão no~ funccionarios da Jnsprctoria os
vcnr·inwntos nnmtn~··s l'is:tdos na tnbrlla. unnrx·a a cRto regulallH•nlo.
Art. 87. r•ãr. o::ol'ft•rn't rlrsronlo o OJ! j)rrgado flUO rle•ixar
dr• c·ompurerer· ao st•t·vit;n. por RC achar incumbido:
1", de qu-alquer trnhalho ou oeommii;são, dn ordem do
in;;pretor:
2o do :::crviro da inRrwctoria quo exija trabalho fóra dclla,
fl\IPI' durante as !toras dti I'X{H'dirmtr, quer llUS demais horas
tlu di'a com autnriznr:ão rio seu chcf\e;
:1",' de qua lqucr ·~crviço gratuito obrigatorio, em virtude
!lo lf'i. Em qualquer drsla,-; lJypotheses se far(t ocelarar:ão no
!hTo do ponto 0 na folha tlo vPncimpnto.
Art. 88. O r•mpn•gado pc']'(]Pl'Ú:
~ 1. o T~dos os vencinF'n tos, quando falt'Ur ao se1·viço Rem
ran~a ,iuRtlfJcada, rdll'al'-St', antes de fmdos os trabalhos', ~rm
aulorizacão do R~"H PlH'fP t'tll tlr quem suns vrzrs fizrr, ou fl'rr
Rll>'[l''nsÕ do Pmprrgo, clr> ~tecClrdo rrom o quo preceitua o
nr L. I 0:2.
~ ~." Toda a gTntifirar.ão, quando fallar -com caus~ .iustifirarla, ('Omparr·(~f'r dt·pni-< dP <'lH~I'I'I''Udo o ponto, sr•m causa
justificada, ou rrl.irar-so t'Oil1 nutoriJmção dn R<'U ehPfc antes
dP r•nrenarlos n~ tnt!Jalito;.;.
§ 3." l\Ietade tht grati fie ação, quando comparf'cer r.om
rau.~a .iustifieadn, ckpoi,; dP t•rH•rl'J'ado t'1 ponto, nas t.res primr•irns faltas dnt·antP o lllPZ, c·, si lli•JUV('t' rxcesso, dahi em
dcnnt" toda n gr~ltifir·.nr;ãn.
Art. 89. Poder~o ~·!.' r·nnsirll'radas c11usa,; jnstifirntivas de
fa ltns unit:umc•r>le:

*

f. o Molf'stia do 1'\lllpregado ou moltstia grave de peRsooa
d<' s~ta familh, pro\ nrla rom a Ltestado medico, quando o nu•
Inl't'o rlf' fnll·a;;: f'XC('(lPr riP Ires em cada nwz.
~ 2. o l'\o.io no periürlo de sl'1 e dias.
§ 3. o Gala dt:: l'D.Snmrn!o, Hõ período de sete dias.
Art. 00. Se"· ''f' .instifi;:o.arão mais de oito falta c;, si o
rmprcgaclo obtiw•r lit•en~'n. eu.io tempo dr gc,so será dimillltirlo dP tnntns dias rpwnlns forem as f•altm; nlt\m rtuqucllc
llliinl'l'(].

Pn!·ngraph·.i tll1it~O. o\ ,iuslifiração dP faltas .só scr(t '11dmittirla :=;j atH'PSPn~ada d!'nlro elo .Prazo de qu0 trata este nrtif:'"
nnle, do nrgan1zadn a r:•speellva folha do pagamento.
Art. ~1. As fTiltas se eont.arãn ú vista do livro do ponto,
qnc drvnt:a ltavPt' r>n; r::'tln Sl~t'(:ão e distrirl o r será assignado
Jlclos f'ffij)J't•gad"~', st>ndo c:ontadn uma falta -aos que núll t:omparl'rl't'rm pnt·a n-;::qgpnt' o ponto durante o primeiro qu'Urto
ele ltnra lfllt' .s"gmr a mnrcadn pnra o eomeço dús tr-abalho>',
-no.q que Ül'lxart•m de fazel-o ao retirarem-se findo o
exp!'<ltP.nll' dn dia " :'tt[I!Cl!Ps que 1'1': nusPnlnrpm rlurri'TILP n;:;
lwr:H d0 PXtwdiPnft•,
·
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Art. 92. Sempre que, á hora marcada, não estiver pile'-.
sente o funccionario incumbido de encerrar o ponto, fará as
suas vezes o que. dever substituil-o, ou, na falta deste, o mais
antigo, dentro O"l de igual ou immedioabt categoria, que· tive!'
comparecido.
Paragraphv unico. Immediatamente depois do encerramento do ponto, será remettid:1 ao chefe ~·cspectivo uma reJnção dos €mprcgados . que não tivcrC'm eomparecido.
Art. 93. O desconto por faltas intcrptllladas não comprehenderá 0 s dias feriados; sr.ndo, porr\m, sneer.ss ivas, !COmpreh·rndC'rá todos os dias.
Art. 94. A' cxcepção do inspector, dos jUspccturcs techni ...
cos,· dos ehcfcs de secção, dos chefes dio districto e dos engenheiros que chefiarem commissões, todos os demais funccionarios, effectivos, addidos ou em méra eommissão, ficarão
sujcih~s ao ponto.
CAPITUI,O VIII
DAS LICENÇAS

Art. 95. As licenças dos funccionarios na Inspectorla
s6 poderão ser concedidas na confOJ'midadc do disposto nus
decretos ns. 2.756 e 10.100, de '10 dr .irinciro e 2G do fevr~rciro
do 1913, a s-aber:

J. As licenças pur mais de trinta dias serão concedidas
pelo ministro, por molestia pnovada em inspecção de saudle,
que impossibilitf\ o exercício do cargo, ou qualquer outro motivo ,justo, ou !legado por escripto.
§ 1.0 As Iiceru;as até trinta dias serão concedidas p_elo inspector, de accôrdo com as condições dr) n. I deste artigo.
§ 2.0 A licença concedida por motivo de molestia dará direito á percepção de ordenado até seis mezes e de metadfl do
ordenado por mais de seis rnezes até um anno. ·
§ .3.0 A licença •POr qualquer~ outro motivo justo e attendive•l seTú concedida sem vencimento algum P at~ um anno,
§ -i.• Em todas as concessões de licenças marcar-se-ha o
l}razo dPntro do qnal o fmwci.onario dnvrrú enlear no goso
deHHs, prazo que não poderú cxeedm·. de 60 dias.
§ 5." E' licito ao funccionario publico rcnlllnciar, em qualquer tempo, a ,Jicença que lhe foi concedida ou em cujo goso
se acha, reassumindo o exercício do seu cargo.
§ 6.0 Nenhum funcciona!I'icr poderá gosar de uma licença.
uma vez esgotado () prazo maximo a que se referem os ~§ 2"
e 3" deste artigo, antes de dec-orrido um anuo da. ultima quo
lhe foi concedida.
§ 7.~ Não serão concedidas licenças aos funccionarios interinos e, hPm assim. aos que, uomeados, pTomov1dos ou removidos, não houvrrem assumido o exercício do rospectivo
cargo.
§ 8." Quando a licença fôr roncP>d'Í(Ia pelo insp:ector, deverá este eommunicar o facto ao ministr.o. drnt.ro do prazo de
15 dias e sob pena de ·responsabilidnde, l11'0eedendo de rgual
modo, dentro do mesmo prazo e sob a mesma rpcnra. quando o
fmweionario liceneiadD reassumir o exercício.
H. O tempo da licença prol'ogada ou de novo concedid..'l
f!f'ntro de um ann(), eontado do dia em quf' honvN' tcrminadli
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n primeira. será junto ao da antecedente

ou

antecedentes,

afim de fazer-se o desconto de que trata o artigo anterior.;
III. Para formar o maximo de seis mezes, de que trata o
m·t. 95, § 2•, deverão ser levados em conta o temp,o das li-

et'nças concedidas pelo inspeetor c as interrupções do exer.

<li cio do emprego.
IV. Os fnnccionarios que substituírem <>s Hcenciados per.
ccbt~rã<> npenas, al•'m do seu ordnnadlo. a gratificação do RUb·

st.it.uido.
Paragrapho unico. Esta disposiçfto serl1 obscl'Vro.da :em
todos ús ensos dr. substituição, de maneira que o Rubr-;titut.o
Pm hypolltesc alguma venha a lferceber mnis do f}IH\ o substituidlo.
·
\'. A qualquer pedido de licença. dirigido ao Qongresso
Nacional e a seT encaminhado pelo ministro, devérá o reque. rente ,juntar prova de ter obtido das autoridades competentes
as licenças que este~ 1pudiam c.oncPdcr, nor-; termos dos ~§ 2.• e
3" do n. I deste artigo.
Sem o preenchimento destas e:x!igencias. nenhum l[)edidlo
de licença poderá ser tomad'o em consideração.
CAPITULO IX
APOSENTADORIAS E J\[Oi:\!TBPIO

Art. 06. As aposcntad<>rias dos funcciona:r·ios da IIliSipe•
ctoria só poderão ser concedidas de accõrd'o ocm os fliRpORÍ·
ti vos do al't, i.:.!rt da lei n. 2.!l2 i, de 5 de j anniro de 1!lt 5. a
Raber:
·
I. Os funccionai'los que se invalid::rrcm no serviço da
Naçã!O serão aposentados, quando a esse favor tenham dlireito,
rom as seguintes vantagens:
a) si contarem menos de 25 annos de serviço·, c-om tantas
vigesimas quintas partes do ordenado quantos forem os nunos de serviço;
b) si contarem 25, com o ordenado;
':) si contarem mais de 25 e menos de 35, com o ordenado
c mais 2 "i" addicionaes cot-rPspondcntes a cada mmo que
pxccder de 25;
d) si contarem mais de 35, com .os vencimentos integraes.
§ 1." Para <>S effeitos legaes, os vencimentos dos f'nneeionarioR que percebem ordenado. gratificação e ll'eprcsentação
i<et·iio con;;;t i tuidos só mente ,pP;Iü ordenado e grati:fliçacão.
§ 2." O funccionario que se inutilhar em consequcncia
rle desastt·c ou aecidente, {)Ccorrido no desempenho da fmn-.
nção de snu c.argo, poderá ser aposentado com a metade do
ordenado, si tiver menos de ·I O annoR de serviço. c coro o
orclnnado s'i tiver mais de 10 e menoR <l:c 25. Si tiver mais
de :!i'i, eom os vencimentos integraes.
TI. Pal'a o calculo dos vencimentos do a•p,osentado não
Rerão levadas em eonta as gratifieações addicionam;. nem as
ahonadas a titulo de •l'epresentaçoo.
Paragr34pho uni co. Ficam resalvados, quaThto a csr-;as gra~
tificações addicionacs. oR direitüs garantidos por leiA anterioreR aos actuaes funccionarios. mas apenas quanto :hjlwlles em
cujo gQso est~varem.
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. III.· Os vencimentos da aposentadoria s6 poderão ser os
do, c~rgo que o funccionario estiver eill:ercendo desde dous
annos pelo menos.. No caso contrario, serão os do cargo ailfJerior ,. Igual disposição se observará quando haja au~ento
da vencimentos por tabella posteriOr á nomeação.
IV. Para o effeito da aposentadoria só será computado o
.tempo de serviço federal.
·
V. O processo dos exames de invalidez para os effeitos dà
aposentadoria obedecerá ao regulamento quo f!ir baixado, na
conformidade do disposto na lettra f do art.. 121 da Ie.i nu~
mero 2. 924, de 5 de ,janeiro de 1915 •'
·
Art. !J7 •. Para verificar a invalidez do empregado da
Inspectoria em actividade, addido, ou em disponibilidade, p~
de.rá o inspector mandai-o á inspccção dA saudo, independent,rmente de requerimento.
Art. 98 •. O montepio dos empregados será regulado pelas
leis n. 942 A, de at de outubro de 1890, n. L045, de 21 de
novembro de 1890, pelo decreto n. 8. 904, de 16 de agosto de
1911, que, dá instrucções para a 1execucão do art. 84 da lei
n. 2.a56, de a1 de dezembro de 1910, e pelo que, em modificação ou dcrogação destas, ha,ja disposto o pod('r competente.~
CAPITUI,O X
PF:NAS Dlfl(]JPLINARRS

Art. !J9. Os empregadas da Inspeetoria, nos casos de negligencia .. falta do cumprimento de de,vercs, des0bediencilt.
desrespeito :ís ordens dos seus supe.riores hic·rarchico!:J, ausencia sem causa justificada, ~evelação de. aRsumptos não pu~
blicados, ficarão sujeitos ás seguintes penas disciplinares:
·
:t•, simpl<'s adverrencfa;
2•, reprehensão;
· a•, suspensão.
Paragrapho unico. Da pena de suspensão poderá o empregado reeorrer, dentro do prazo do cinco dias, para a autoridade immediatamente superior.
Art. 100. Só pelo ministro poderâ ser determinada a:
suspensão por tempo que .e·xceda de ao dias ou a rlo empregado
comprehendido em algum dos seguinte-s casos :
1•, prisão por motivo não jUstificado;
2•, cumprimento de pena quo obste. o desempenho das
· funcções do empre~do;
a•, exercício de qualquer cargo, industria on occupação
que privo o empregado do exact.o cumprimento dos seus deveres;
.
4•, pronuncia em crime comnmm ou de responsab.ilidado,
qul'r o empregado se livre solto ou proso;
5•, necessidade de suspensão como medida preventiva ou
do s·egurança.
Art. 101. O em.pregado que faltar oito dias con·secuf.ivos
ao serviço, sem partiCipação escripta ao seu ciV'fe, incorrerá
«ipsn-fnoto, na pena disciplinar do suspensão do exercício
r~om perda rins Vl'!lcimPntoR e antignidndP por oito a. quinzedias.
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Art. 102. A suspensão: excepto nos cas{)s de medida preventiva ou de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo
correspondente, do exercielio do. empregO, da antiguidade e de
todt;>s os vencimentos. Na bypothese de susp•ensão preventiva,
o funccionario deixará de receber a gratificação e na do pronunçia ficará ptivado, além disso, da metade do ordenado, até
ser nfinal condemnado ou absolvido, rostituindo-oo a outra
metade, dada a a})solvioão.,
·
CAPITULO XI
PISPOSIÇÕII5 GEBAES

Art. 103 •.As despe.zal'l de prompfo pagamrnto po1leriío
rorrPr por conta dos adeantamentos feitos.
Art. 104. Os fnncc#Jnarios sujeilos a. fianr:a sr'l J1f)(]crão
ser empossados e t:mtrar em exercício dPpois c].,, a i.nrem
prestado.
Pnragrapbo uni co. Si a fiança fôr em dinbe.iro, t.itulos da:
llividn publica da União c cadernetns da Caixa Economica Fnder.al, conforme a lei n. 2. 095, de 2 de, setembro d(\ 1!109, a
posso ·o exercício lhes poderão ser concedidos desde. logo •.
Art. 105. Em todas as representações, ordens ou com•
municaçõeE~ dn serviços ·entre funccionarios da Inspe.ctoria,
observar-se-hão· as relações df' hinrarehin, afim do quo os
respoetivos papris cheguem ao !'leu rl~'·c:(.ino ,i:í llrvidnmr>nto informados.
Art. 106. Os podidos de fornecimento de material, qualquer que seja este, serão feitos por escripto e assignados pelo
ehofe da seccão administrat.ivá ou official do distrir.to e só
terão valor depois de visndos, respcclivnmenf.r, pelo inspector.
ou chefe do districto.
Art .. 107. Na secção administrativa e nos districtos serão rlcvidamente protocollados os papeis dirigido~, reRpectiva...
mPnte, á administração central e áquelles.
Art.. 108. O tempo de expediente e os detal!hes da ordem
e marcha dos servi(;os serão determinados, nrrs secções e districtos, pelos respectivos ehcfc,:, scgund.•) as inslr·ucções do
inspector, levando-se Pm eontn a natureza tcrhniea, scir>ntifica ou administrativa dos funeciona!'Íos.
Art.. iO!J. Os chefes de distl'ictos, quando clwmados a
serviço, terão d'ireito uns seus respectivos vencimentos, desde
que a .sun. permanencia nesta Capital não exceda de t.rcs mezes. Não se pounr:í r·.hamnr o mesmo fnncf'.ionario urnn. srgunan
VI'Z n servieo, S('lll IJIW nwdeio <'IJfre um c· nnll'fl ('hti'Ínado,
JWio menos o prtw~n dt~ um aunn.
Em caso,; exccpnionacs, o mi,listr'O poderá pennit.lip que
qualquer fuuccionari'o fique addido ar_) ministrr io nu :'t in>~pc
ehnJ·.ia, mas apenas por tempo limi.lado o smn direito a mJ.IJ'.O.
vantagem fJUC não seja a Derccpção rlo rnspeet.ivo. ord••narln •.
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Art. 1W. ·Os chefPs de disl.ricto a que se refere o art. 59
deste regulamento tel'ão' direito a nm:1 gr-:ftifir,ação mens(ll de
'-!50$, além dn seus vcneinwntos rlo .-ngPnheirn, Nnqunntk>
exercerem a commissão.
ArL 111. A cada um dos seus funceionarios deverá a ·
Inspectoria fornecer uma caderneta official, da 11ua:I · vá
constando a respectiva f(\ de officio e tudlo quanto possa interessar ao fnnccionario c ás suas rel::rçõc~; rorn a admiiiisl·nu;ão puhliea.
,
Art. 112. A séde dos trcs .districtos continuará a ser,
rcspeetivamente, nas cidades de Fortaleza, Natal c Bahia,
comprehendendo o 1", os Estados do Ceará o Piauhy; o 2", os
do Rio Grande do Norte, Parahyba ·e Pernambuco; o o 3", os
da Bahia, Alagoas, ·sergipe e norte de Minas Gcraes.
Art. 113. Os casos mnissos neste regulamento c nas
instrucções que terão de ser apprc,vadas, de· accôrdo com o
disposto no § 18 do art. 73, assim como as duvidas que pü•rvontura se suscitarem na excru~:fío
m!'smo, serão re~oividos
por deeisão do ministro.

d"

CAPITULO XTI
DIRPOSIÇÕES 'J'R~NSITOniAS

Art. 114. Os actu:aes c~wfes ·de districto cont.inuarãG a
pereeber os seus vencimentos como taes, s<'nd~J, porém, as
Ruas nttribuiçõcs as de inspectores technicos.
'
Art. 115. A' proporção quo forem occoncndo vagas ·nos
quadros, o Governo poderá reduzil-o>s, SllJlJH'irnimlt> os Jogares que forem vagando, si o >:1m prcrnclunwnto n:io U\ 1• absolutamente indispcnsavol.
Art. 116. Revogam-Rc as, disnosic;:õrs rm (~ontrario.
Rio de .Janeiro, 27 dc dezembro rle l!ll G. _:_ A. Tavares
de L11rn.
TABELLA N. 1
Vl'JNCIMEN'l'OS ANNUAES A QUE SE fiEI 1mB O AKI'. RG DESTE
fiEGULAMFJ'N~

' VencimcntoR
annuacs

1 inspectol'. . ................... .
i! iuspcct.orm; fPelmicos .......... .

1
1
3
3
3
1
1
1

J - Sccçfío administrativa:
chef0 de secção .............. ..
offiCIU). . ..... , .. , ........... .
primeiros cserir•turarins ...... .
S('gundos eseripturarios ....... .
terceiros escripturarios ....... .
rncarregado-nwtcor:ologisfn.
porteiro. • ......•.•..........
!JOntinuo ..................... .

27:000$000
18: (}00$000

Totaes

27:000$000
54:000$000

13:800$000 13:800$000
li :000$1000
6:000$000
-1:R00$00ü 14 :400$00<0
3:600$000 10:800$000
3:{)/00$'0'00
!l:000$000
·~ :800$000
4:800$000
3:000$000
3·:000$000.
1:920$000 1:920$000.
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li -

Secção technica :
Vencimentos
annuaes

1 ongenheil·o-ehel'c da secção ..... .
1 engcnheit·o de 1" classe ...•......
i engenheiro de .:.?• classe ........ .
2 cow:luctores de 1" classe ....... .
2 conduct'ores de :2" classe ........ .
1 desenhista de 1" elas se ......... .
1 desenhista de :!" elasse ......... .
3 desenhistas <.I e 3" classe. • ..... .
1 primeiro eseri·pturario •........
1 terceiro escripturario ......... .

UI -

Toto.es

21:000$000 21 :000$000
13 :200$0'00 13:200$000
10:800$000 10:80~$000
7:200$00'0 14:400$000
5 :!100$000 10:800$00{1
6:000$000
6:000$000
/1:800$000
ft :800$000
3:600$000 10:800$000
4:800$000 4:800$00'0
3:000$000
3 :0'00$<000

Distdctos:
13:200$000
10:800$000
7:200$000
5:400$000
/1:800$000
Q:000$000
4:800$000
3:600$000
3:0'00$0'00
6:000$000
3:600$000

3 engenheiros ri~ i • classe .......•
3 engenheiros d" 2" classe ....... .
li conductor•eJS de 1" classe ....... .
.~ cunductores de 2" classt:~ ....... .
·~ desenhistas de 2" dass.c ....•....
3 officiaes ..................... .
3 primeiros escripturarios ......•.
3 segundos escripturarios ....... .
3 terceiros escripturarios .. , ..... .
3 a]Jl]{)x-arifes •...................
Q encarregados de deposito •.......

3!>:600$000
32:400$000
43:200$000
48:600$000
111:400$000
18:000$000
14:400$000
10:800$000
9:000$000
18:000$000
21:600$000
5H:320$000

Diarias:

~

:As diarias do pessoal technico, a que se refere b art. 67
<le11to rcgulmncnto, quando em s.r:"rvico fóra doa sédc da repar-

ticão, st-rão as seguintes:

''

Inspector .................................•......
Chefe da secção techni,ca •.............•..........
Inspectores technicos •.....•.•......•.......•. ·-· ••
Engenheiros de 1,• e 2" classe ..................... .
Conductorcs de i • e 2• classe ..........•. -~ ....... .

10$000
8$000
7$000
6$000
5$000

OK i!lspcct.ores t~:;ehnicos ~ô terão dirHito ás diarias quando
em 8erviço fórn da mspectona ou da sédo quE' lhes fôr designada para servir, na fórma do disposto no art. 7!> deste regulamento.
• Aos tres engenheiros chefes de' district 0 nomeadoH de accordn c~m u art.. 5!>, será abonada a gratificação a que se re~
fere o art. 110 deste regulamento .
. _ Rio de Janeiro, 27 de dezembro de !!116. -A. 1'aval'cs de,

~yr_a,,

..

I
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TABELLA N. 2
:VENCIMEN'l'OS ANoNUAES DOS FUNCQIONARIOS ADDIDOS, NA
FORMIDADE DO ART. 1.15 .DO RiEGULAMEN'l'O APPRóVADO
DECRETO N, if.474, DE 3 DE FEVEREIRO DE 19•16 (*)

:Vencimentos
annuaes

1
1
4
1
3

·1

2
4
2
1
4
7
3
1
2

engenheiro chefe do :secção ...•
chefe topographo • • ••..•••..•
engenheiros de 2• classe .......:
conductor de ta classe ....... ..
conductores de 2" classe •••.• ,•• ,
desenhista uc :1• classe ..........1
des-cnhist~s de 3a cl,ass·e .•• ,••• ,.,
pagadores • • ·•.•••••••••.••.••.
fieis de vagado r •••••••••••••
escripturario-pagador ·• . •.•••• :
encarrc,gados de deposito ••••.•••
escripturarios • • ,•..•.•.••..•••.
dactylographos de 1• classe .••.
dactylogra'pho de 2• classe ......
auxiliares meteorologistas • • ••

16.: 200$000
:15:600$000
:lOtS00$000
7:200$000
5:400$000
6 : 000$~)()0
3':600$1000
7:200$000
5:400$000
5:400$l000
3:'600$000
4:8i00$000
4:800$000
3:600$000
3:600$000

CONPELO

Totacs

16:200$000
l5:1.Í00$000
43:200$000
7:200$000
1.6:200${)00
6 :00()$0QO
7:200$000

2.8:800$000
10:800$000
5:400$000
:14': ·i00$00(1

33 : 600$1000
14:400$000
3:600$000
7:200$~

2129 :800$000
Rio dé Janeiro, 27 de dezembro de

âe Lyra,

DECitETO N. 12.331-

DB

29

1916. -

A. 7'avares.

DE DEZEMl3Ro DE

19Hi

Abri! ao :Ministcl'io dn Marinha o credito especial <lc 164:610$, destina dó
ás despezas da Impt·cns<l Naya!

O Presidente da Mpublica dos Estados Un~c)os do Brazif,
l'inha o credito especial de 1.64:610$, destinado ás despezas
usando da autorizac~o constante do decreto legislativo nutnero 3. 209, desta data, resolve. abrir ao .Ministerio da Ma'(*) Art .. H5 do r-egulamentá approvado pelo decreto
ll'.· 11..474, de 3 de fevereiro de 1915 .. Os funecionarios per-

tencentes. aos quadros actuaes da inspectoria, (JUe não forem
aproveitados, serão conservados addidos,. até. serem aproveitados nos mesmOtS Jogares que exerciam anteriormente, ou
em outros equivalentes. Para este fim o inspectúr 'organizará e remetterá. ao ministro, com a maior urgcncia, uma
relação de todo ó pessoa.! dos quadros, seja qual fôr a cat-egoria dos empregados, () com a indicação do seu tempo de
Eerviço, para que o Governo resolva quanto ao pessoal a ser
aproveitado com a reforma e aquel'le que deverá ficar addido
nos termos do art. 109 da lei u. 2.924, de 5 de janeirõ ·f}
1.915.
..
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rinha o credito especial de 164:610$, destinado ás despezas
de custeio e de pagamento do pessoal da Imprensa Naval durante o exercício de 1916.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1916, 95• da lndependencia e 28" da Republica.

P. GOMES.
Alexandrino Faria de Alencar.
WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 12 . .'~32-

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1916

Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 2. 361:456$975, supp!ementar
ás verbas 7ll, 8 8 , ga, 10 8 , 13a, 208. e 25 4 do orçamento vigente

O Presidente da Republica dos Estados Unidlos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero :~. 210, desta ,data, resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 2. 361 :456$975, supplementar ás verbas
7", 1:!", ~J·, t-o•, 13•, 20" e 25" do orçamento vigente daquelle
ministerio; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1916, 95• da Independencia e 28" da Hepublica.
WENCEBr..AU BRAZ

P.

GOMES.

Alexandrino Faria de Alencar.

APPENDICE
DECRETO N. 12.1U- DE 26

DE JULHO DE

:1.916

Appt•ova as plant<>s e projectos apt•esenlados por Armando de Salles Oliveira e
outt•os em cumpl"imento da clausula. VII do contt•n.cto celebt•a.do com o
Governo em 2 de ma.rco de 191:!.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereram Armando de Salles Oliveira, Alfredo Cesar
da Silva Braga, Horacio Belfort Sabino e João Alves de Lima, cesswnarios da concessão feita a Je~uino da Silva l\lello em 2 de maio de
1912, em virtude do decreto n. 9.403, de 28 de fevereiro do mesmo
anuo, para o aproveitamento da força hydraulica da cachoeira do
1\Iaribondo, no rio Grande, entre os Estados de S. Paulo e !\!mas Geraes, decretà :
Ficam approvadas as plantas e projectos apresentados por
Armando de Salles Oliveira, Alfredo Cesar da Silva Bmga, lloracio

352

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Belfort Sahino e João Alves de Lima em cumpl'imento da clausula VII
do contracto celeb!'ado com o Governo a 2 de março de 1912, e que
com este baixam, devidamente rubricados pelo director geral de
lndustria e Cornmercio da respectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1916, 95" da lndependéncia e
28" da Bepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José Rufino Beserra Cavalcanti.

FIM DO TERCEIRO E ULTIMO VOJ.UUE

Hio de Janeiro- Imprensa Nacional - 1917

fim

