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flif., extraordi. J.làrJ0 ..4e %8~-~9!l7 D&fA_f:lr.c!1rrer
n•; p~~ento ~ ~ · ~~Ps 'aa- Br1ga~
Polrt')\1 a!l;gr!'gado~ •. ~nr ,
~ · ~f.ll~~lO.
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I'I'f'd;tn d•~ 785 :!l77$0:l3, "ll!ppl••tnPntnr tí '/PI'ba
1:i"-- Poliria do Di;;trklo l·'edel'al- do artigo '2" da lei n. 2. 842, de 3 de janeiro ultimo
N. li. 4~0- JUSTIÇA E .NEGIJCIOS INTEIUORE~
neer~to uc 6 de .Janeiro de 1915- Abre ao MinistPrio da Justiça e Ncgocios Interiores o
nrcditn csprr.ial de 999!SU9'li, pam pagamento
de grati•firacõl:'s ao lenrnte-c·or·t,nel graduado
do COI'po de Bombt'iroR, Dr. Jo'lli Joa11uiin de
AzcvP<lo Brandão .......................... •
N 11.1,21- YIAÇ,\0 ~~OBRAS PUBLICAS- DccrQto de
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N. H. 425- AGRICULTURA, INDUSTRIA E .COMMER'CIO- FAZEXDA- Decreto de 13 de janeiro de
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a cargo da Dil'eetoria Geral de Agricultura da
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18G

N. 11. !to i - MlRTCULTURA, INDUSTRIA E Cül\IMERCTO-.fl'ecrf'to de 27 ,de janeiro de 1015Conrede antorizaç.ão á soeicdacle anonyma « Eclu·l'adont » para funreionar na fie publica.......

l !l3

I I. !toa- F,\ZE.NDA- Dcereto de 27 de janeiro ele
1\ll:J- Abr·r a.o l\linisterio da Fazenda o r,redilo dr 2t\ :2GR$11i, para pagamento ao Dr. Luiz
AIYPS PPrPir·a, em virtude de srntença judieiar·ia.
N. I l. 'ot;r\- FAZENDA- Derreto de 27 de janeir·o de
1HI 5 - Ahn• ao l\1 inislrrio da FazPnda o l'l'Pdilo
<'~i>"'' ia I di' G ::l30.i'.2D!'í, para oceor·r·cr ú restilniç:f\o dPYi<la ú Sra. D. Antonia Viriato clr 1\!PN.
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. . . . . . . . . . . ... . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .

N. 11. \lii ~.TURTTÇA R NRGOCIOS JNTElllOllESJlr•nrt>to t!P :!7 dP janl'ir·o de 1!115-lll'nrganiza
a Bt·igada Policial do Disll'irto FPtleral.......
N. I I. \!iR- y,[i\Ç.\0 E OBllAS PUBLICAS- Drrrcto
dP 27 df' .iarwiro de HJI 5 - Cassa as regalias de
paqnl'tr~ cotH'Pdidas aos va]1orrs Camprim, Poslt'ir1o c Tl'o;;ciJ·o de propl'iedade da ErnprPza de
!';anga(.':io Bul-llio-Grandhrsc................
N. 1 I. :\(i!J_ YL\Ç,\0 E OBRAS PUBLICAS- DPrl·rto
do 27 dP .ianPil'O de Hl15- Ap(H'ova o rcgnlalllPll!o par·a a Inspcf'!.ol'ia Fcrkral das .Estradas.
N. 11.170- AWHCULTUllA, JNDUSTHTt\ E COI\11\mllCIO- Dt•tq•f'lo de 3 elo fc:vcrcir·o ele Hl I 5 ~
Allr•· ao l\linistPr·io ela Agricu!Lum, Industria.
n ComrnPl'•·io o l'redito de 29 :OGS$ para Oi''~or·r·•'l' ao paganJPilto do clPSJW:r.as a fazt•J•-sc
'''lllt a P'\l'i'll(:iío do rPgularnmrto appr·ovado pPIIl
dPI'l'Pio n. 11.·\:H\, de t:l de janeir·o do 1\115,
no t'OlTPlllc arlllo...........................
N. t!. ·l"i I -F.\:!. I~ :'i l U - DP•rrPto dP 3 rle fcvr•J'Piro ele
1\ll:í __ l'r·o\·idPlll'ia sohrP a Pmissfio dn IP!l·as
do 'l'h•·~m1r·o al1; o valor· do :J0.000:000:-1;, ouro.
N. 11.'ti~-F.\/':K\'IH-DPrTI'to de 3 t!P fevPrPir·o do
1!11:-i ~Appr·oya w:; Pslalutos da soeil'clade de
seguros llllrluos « l\lontepio ela Familia », ron1
sédc 1•m S. Paulo, autorizaclà pelo deereto numero 7. 852, de 3 de fevereiro de 1910. . . . . . . .
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N. 11 . 1i 3 - JUSTIÇA E NF.GOC!IOS INTERIORESDecreto de 3 de feve1·eil'ü de 1915- Conredn, a
titulo lH'ovisorio, um terreno aos Instilntos
Hahnemanniano do Heazil, pam fundação d"
Ulll hospital pam indigeiiÜ'R.......... . . . . . . .
N. ll. 'li 's- VlAÇÃO .E OBRAS PCBLJ.CAS- DPereto
de 3 de fevct·eieo de 1915- Approva o regulamento para a lnsvectoria de Obras eontt·a as
Seccas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. íirí- AGHICULTUHA, JNDUSTniA E COMMETlCIO- D<~'rl'tu dt- ri de i'en•rpiro c!P 1\lU::i ·Cri1a o Serviço de Algodão. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. li. í i li-· AUHICULTURA, INDUSTHIA E COMMER-

~.

N.

ClO- Deereto de 5 dl' revel'ciro dP Hl151\Porgauiza a Dit'Pclol'ia do SPI'viço dP Estalisl i!'a, dando-lhP nova dPnominação.. . . . . . . . . . .
I I . I i i -AGRICULTURA, [NDUSTRIA E C:Ol\1MERCl0- Dl'''''eto de 5 de rewrcii'O de l!HríCn 1a a ~<;.,;(ação C1•nl.ral dP Chimiea .Agrícola...

:?(J L

2G2
288

:.'91

29!)

11.\i8-F~\ZK'iDA-I>l•rreto 111' 5 de í\•vnt·Pir.o de
I !;J ;, - l'l·nvidl'lli'Ía ,.;ol!l'l' a l'mii-:s:io dP ll'll'a-;

do 'J'hPfHHli'O, ah'•. o valol' de 100.()1)(1;000*.
papl'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. tl.íi\1-:\1:\llL'ilL\~DI'I'l'l'to
l !) I G- ,\ppt·ova e manda
lanll'nlo pam a~ I'RI'Olas t!P
d iws mat·inhPit·o,;. . . . . . .

gTunH•I.e,: ,. dP api'Pil. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

:'í. li. íRO- REL\ÇõES EXTEIHORES- Dert·eto rir lO
de feH•reiro dl' 1915- Promulga a Convenção
lnlernaeional nadio-lelegraJ)llica, seu PI·oto''nllo 1 inal I' regulamento, assignados em Londr"~ a 5 cil' julho dP Hl U..... .. .. . .. .. .. .. .
:\. I t • \8 t - REL.\Ç1iES EXTERIORES~ Dee1·eto de 1O
dP t'Pvl'n•iru dn I !H5- Pr·omulga a Convenriio
lniPI'naeiHnal do Opio l' o rPspodivo l'l'lltocollo
lfp Eni'PITaml'nln, as;;;ignadn,; na Haya a :2:1 d1•
.ialli'ÍI'I' de

:10:1

de lO de J'l'\'l'l'Pii'O de
c•xe1mlar nm·o l'l'gn:HH

::!'27

I() I:.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.\:lO

\.

ll.í:-::.>--l;t'EltH.\-.\1.\IIINHA-DPl'l'l'lo dP 10 dP
11'\'I'I'Pil·o dP l!ll:í- Approva o l'l'ginll'nlo inIPI'llll do Sup1·enw 'l'l'ibunal \Jililat'..... . . . .

"GR

\i.

11. \H::- .\UltlCULTUIL\. lNDUSTJtiA E I:O!\ll\IEI1t:IO- lll'l'I'!'(O dP 10 dn fi'VI'l'CÍI'O 111' l!ll[íI l••,·lal'a suRpl'll"ns l.l'lll[lOI'UI'iaiHrni.P os lll'azo;.;
d<' prioridad" P oull'OR ,.,.Jativo;; :\s Íll\'<'lll:i'H'" indusl I'Ílll',.: I' :Í.~ 111:\l'l'aS dl' l'alli'ÍI':l U\1 tJp 1'11111llll'l'l' in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\'.

li. IH\-- :\CllllCULTLJTL\, INDUSTHi!A E C()\!:\mHl:IO-I>i•r•t'l'lo dt• 10 d1.' l'eVI'I'PÍI'Il d .. 1\ll:í-lt••fll'?.:alliza o .Jardim Bnlanil'o...............

N.

li.

•,x;,- .\W\lCL;LTUIL\,
1;[() .-.

J)p(•J·t'(n

I~DURTHL\

de lll rl••

E CO\L\IEL\t'f'\'PI'f'i l'n dt• I !l 1G --

1

1'i!l

1t:í\l

DO PODER EXICCUTJYG

H
Pago,

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
N.

Suspende o regulamento de terras devolutas da
União a que se referem os decretos ns. 10.105,
de 5 de março de Hl13, P 10.320, dP 7 dP julho
do mPsmo anuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ·I. 48G- FAZE~I H - DeCJ·eto de 10 de fevereiro
de 1!H 5 -Abre ao Ministel'Ío da Fazenda um
rredito Pxtraordinario de 27 :228$546 para pagamento, em virtude de sentença judiciaria, oá
The llio de Janeiro City Improvements ·Company, Limited..............................
1 I . !!fl7- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,IJpereto de 'lO dP fevPreiro de 1915- Approva
as alterações do plan{) de uniformes da Brigada
Policial do Distrieto Federal. . . . . . . . . . . . . . . .
·J 1. 488 -AGRICULTUllA, INDUSTR'IA E COMMERCIO- De-rreto de 12 de fevereiro de 1Y15Abre ao Ministerio da Agricultura,. Industria
f' Commercio o eredito especial de 2.205:986$515
para ot·c~ot'!'er ao pagamento dos vencimentos
dos funeci-onaeios effectivos e interinos dispensado::; em yiJ'tudr da lei n. 2.924, de 5 de .ianPi t'o de 1!115, quf' riearam addidos dP at·rilt'do
Pom o art. !H da nwsma lei.................
li. 480 ~ .\ClllTCULTUHA, TNDUSTniA .E COMJ\JERI;TO- DPerPto df' 13 dP fevereit·o de 1!115Ahl'P ao ~~ inisterio da Agricultura, Industt•i!t P
Comnwt·t·io o et·edito espeeial de 233 :860$2·'17
11ara atteudet' aos •rompromissofl assumidos rom
a liquidação da Superintendencia da Def<'sa da
Borrat·lta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l I . 100- M:lllCULTUIL\, INDUSTRH E COMMERCIO- Dcercto de 17 de fevereiro de 1915Conr.rde autorização a « The Ouro Preto Gnld
l\linrR of Jlt'azil. Limited » pam continua1· a
func'c·innar na HPpuhlir.a....................
11.\!li-FAZENIH-Deel'eto dP 17 de fevereiro
dP I DI[)- Aht·e ao l\linisterio da Fazenda o rrellil.o Pxt !'aordinario de 1 :200$ para occorrer :1
dPstwza resultajnle da j(]iffrrenca :nos Yrnci-·
llll'lllos dns ajudantes dos pot·trims do Thesouro
e daque!lP !\linisterio ........................
I I . \D'!- F.\ZK~D.\- Deereto dP 17 de fevrrRiro
df' In Hí- Appmva o regulanwnt-o llara a venda
flp IIJI'I'f":tdot•ias mediantP SOt'IPiOS (PIUhR) !' J'eSpPI'(i\n f']a~sific·ac;ão....... ... . . . . . . . . . . . . . .
1 I. l!l.'l- FAZE"'íD.\- Dr•t•reto de ti d1' feYereiro
dn 1!115-Appt·ova o rPgulamento para a eolu·:utra f' ri~l·alizat:ão dn implls(o d0 it•anspnl'le.
11.\!l\·---1'.\/.l•:\'ll_\_l)pr•t·Pto d!' li de fewreirn
dt• I!lJ : i - :\hre ao :\Iinis(PI'io da Fazenda o et·edito PSJ1<'1"ial d•· i fi :89(i~ pat·a or.cO!'rer ao .pa-
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gnmcnto da;; despozas realizadas rom o lrvnntnmcnto dos r·adastJ·os dus lll'opr·ios JJnr•ionaPs
em Minas o S. Paulo.......................
N. ll.'r!l:í·-·-M1111Cl1L'I'll1L\. 'lNI>lT~'rlllA E CO:\l~!Eil1:10 -·-· lll'r.l'l'io rir• ~O rir• 1'r•vpr•r•ir·11 rir• I !li>>-AIII'r• ao 1\lirJislr•J·io da Agrieulllll'U, Jnrlll,.;lr·ia
e Cmnn1crcio o cJ·edito espeeial dr• L?t:i: ~Gtl!r,
pam dai' cxccução no del'!'eto n. 11.1i5, de.
!í do eorrcntc mrz, f!UP 'ereoH o Se1·vit.:n do
Algorliio .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. ..

t:i28

G28

N. 11. 't!Hi -1\L\Tlll\'IL\- Dr>rr·rlo do ?~l dr fP\'PrPiJ'o
rlu ·I !li : í - I l:'t novo regulallli'Jllo no Cor·Jlo dr)
l'ral.i•·ns dn,; rios da l'raln, Baixo l'aJ·an·:í " l'aJ'flgtla;.T

r-;.

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

CÍ(lllal . . . . . . . . . . . . . . . . . : · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

G·2~1

11. 't!l7- <HJR.llHA- DPrrd0 de ?3 de fi'WrPiro de
I !li f í - Faz u l'PIIllldPla•·iio do ExPr;·ilo Na;):1·1

11./,!!~--l:Ur<:nn.\-Ikr·reto

dr :.>:3 de ff'YPrPir·o dc
l!llr>--Eslalir•lr•ec a c.on;;;(iluir.;iio do,:; diY••r·sns
dnruPn(o::; qw• r•nt r·nm ua m·ganizaçfío llOJ'Illal
ri~• t·:~r·rriln. a!'!ivn f' sua r!istrilnrir;ito pPln
nlono nanonal............. ... . . . . . . . . . . . . .

j,.,._

:JI7

:I. I!. ,'f\1!1- G LJI<:JUL\- Dr•t•.reto do :27 rir l't'YPrf'il'fl de
1DI G- Eslabrh•t'n a constilui\:fío pr·oyi,;;m•ia
dno1 f'!l'lilf'Hios quo l'nlrarn na organil.a(:iio do
Jo:~PI'I~ilrJ af'th·n, com o l'í'fl'cliyo ol'l:anll'nlario
votado ]H~l0 Con[lrf';:;~;o Narional 1'111 I \lI G... . . .

;J:J7

N. ll.!íllll-.MlRJCULTUll:\, JNDUST!lL\ E CO:'Ill\IEftCIO -lkct·r(o de :!::l dr ff'Vf'l'CÍl'O dl' lUI5CnrH'f'rln autorização (i «Rio rk JnnPirn anrl
R. l'aul0 TrlPplionP Cnmpan~.- », pa1·a flltH·r·innat• na llepubliea......................... . .

5ri.l

N. li. GO I - .TllSTTÇ.\ E NEGOCTOS L\TTEI1JOHE~
I lf'l'l'do rln :!::l r! e I'PVPl'l'it•o dr I ll I;)- Ali ri' o
r·r·Pdilo I'Sill'l'ial d•• 100:·000!~. parn .paganH·n(o
rlt• :'llllYr'll\:f'to :Í l\Ja!l'l'llidar!t• do llio d1• .lant•Íi'll.

r>~H

li. GO!- YL\Ç.\.0 E OBI1:\R J>UBLII::\8- DPr'r'f'lll
dn :!:I dP l't'\'I'J'PÍro dP 1n15- Ca;;,;a as J'PI-W I ias
ri" JlfHf\11'11' rl11 vapor Sohml, rle pt'OPI'iPrlatl" da
Entpr·r·za di' ~a\'l'gar;fío L. Lorenlzr'll & <:ornp.

G8í

N. I I. Gtl:1- FAZE:\J)A- J)er~rPio dr 2:1 dP l'r•wrf'i t'o
li•~ 1 !li :J- CnJH'f'dl' nutorizar:fín no '1'111' \'aI illrlnl I: i I~· Hank oi' i\' .. ,,. Ynrk, l'Oill ,,··dP t•rn
N11\a Ynr·k, para P:·dalll'll'!'f'l' IIIIIU Slll't'lll'~al r1a
Capilnl l'•••ir•ral I' ag•·tH'ias nas r·irlnrlr·~ li••
~ali I",;, R. l'auln, 11Pr·irl', lll'lr'•IIJ " l!ailia.....

G~~5

N. li. ;,ol ·--- F,\7.!i;NI >A-- PPI'I'Pio d~> ;.o:l rir- I'PYI'J'Piro
dl' I !li;,~- AppJ'rJ\·a a:-; t·•·.~ol\ll:fll'~ da as~•·HJ!d(•a
gpr·al dl' '!:! dl' oulnf.>J'fl d•~ tHI í da « Pr'PYidl'ni'Ía )', Caixa Paulista de Pensiil'~ e J'pr·nlios,
c:om S1idc f'lll 8. I•aulr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOR

N.

N. 11.505-1\1.\IM:-illA-llêcreLo rl•l 4 d<' marco de
ull l!llfí- .\ppr·oya ~~ 111anda mr1wut.ar· uo·vo re-

'N.

gulrtrw·nf,, p;,r·a a;; mwitauias dP portos ..... ·.
Jl.50ri-~ r;!JJO:IIIlA--III'I'I'!'Io de" d" marco dH 1Ul5
- EsLalll'li·cP a~ ln"'J'"''':'i""" ti<' At·mas ou Ser,·ic;m;

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

N. 11.50 i~- .\GlllCULTUllA; JNJJUR'J'ItlA E COMI\tli31l·Cl0 -- Dcl·reto de 4 de março do l!JHí- Crr!a
a J•:,..fa1.:iio dP Biologia arinha................

Gil

;r,r;
767

N. 11.50R -- ,\1 ;JUCULTUIL\, TNDUSTHL\ E CO:\IlllEltCIU --I )per!'! o r.Je I do •11ar·ço de 1 !l1 f í - fie-

organiza a !Jil'edoria de 1\leleorolo::;ia I' AslroJIOtl<ia .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .

770

N. 11.5(l!l--AI;Itfr:I:I.TUHA, INI>U~TIUA 1<~ C<Hil\1~:11CIO -- i'l•r'l'l'[o de •l dt~ warr.o de Jlll5 -· Heot·ganiza o ~··r·viço de Inrm·rnaelies n Divrrlgaçiio,

dnndu-lllll nova denomiuaçi.io...... . . . . . . . . . .
N. 11.510-F,\/.E:'-<D:\-Dr•ei'PLo d<' 'I rle marTo de
I!JI[) -~- l'l'nvidcneia sobrn a Pllli~~üo dn IP!ra!'l
na J ll'll',:.;allia do Tlrr•souro Naeionn.l 1•m I,ondn•s
por· •·rJJr[;~ r!a impoJlaneia tfp fio.n·ro:ooo~. ouro,
a flUI'~··,,,,.,.,, o dl•r.rclo 11. 11.'til, de 3 lk fr~V!'I'I'it·o ui[ in10 ..................•............
N. 11. fill -- F.\Zl• :'\I 1.\- Drerpfo d·~ 4 d" mar·r:o dn
1!JI'í~-:\ppt•ll'a o rc•gulamruto prtJ'll a ner·•'cadaç:1o r• f'i."•-itliz;u;iío do impo~lo dn ''•lll~lrrllo...
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7(10
7Ul

N. 11.51:!--Jo'J\ZJ·:\IJ\-DcrreLn rio 't d,. mÚ1'0 d<'
1!Jifí -l:a~'a '' dt•r.t·pfo n. R.üf':', de l!l d1;· alrl'iÍ
de 1\111, lfll•' atrf-nr·izou a su,·iedudc « Pr•·violl'llfe

Ampar•·nst· >', t·nm s,·.d,. na l'irlade dl' Amparo,
Estado rir• ~. J•au lo, a fnncl'iona r rM ltt'J ·111< Ii f' a
C appi'IJ\Oll "; Sf'US r~;[af.it[o·:................

N.

fl.:íl;~-.llJ:-;'(1!1;\

I·~

!JlO

NEGOC:TO~

I~ITE!liOitF~-
1!115 ~-llr·r~fif'ir•:l n.~

PPt'l't·i<l ri<- : dr· rnarr;o dP
flt'I'I'I'IO~ W. :!.\•:JG e Jl.-\!l(i, dr· (i rf,• i:\IJI·ÍrO
de I!JI'í .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .
N. ll.::il'l-.-Yf\t.:.\o E fiBJlAS f>{lf;L(C.\f' .. f: rifo
dP 1 d' J:r:•·r·•:" ,J,. 1!115-~,\ppmva n Lll'nit···!r• f\
orc;atrJI'nlo 'la i:11pndaneia dr> ;JtH:J:Jf.;~::i;)\1 P<•I·a
a f'Ol~>'L''III'('i;, dn f'~far;.ão riP Lr;:"s c suas ""fiP!ldPth'l3S. "'' E.;fr·ada ciL> Fen,· l>ntr·al do lli•J
(:,·andr• do s .. r·h·. . .. .. .. . . . .. .... . .. .. .. . ..
::'l. ll.fífi>-YfAr,:.\0 1•: Ol:ltAR l·I'HLJCML-llr•t•rr[o
dt• I dP .w:11r:" rir• I O15- ,\ ppt·ovn n rPI-!'lllnllll'llln JHt•·a a lt"pal'lir:ão cJ, .\~un~ e Ubrns Pu-

!JIO

!l!O

Jdkns ............. : ....... : ...............

!Hl

N. I I. 51 li~ FA;!,ENl •.\ ~-- ))PI'l'llfO dn !1 dP mar('() dn
'
1\ll:J- .\u!nriza n rrriuisll'll da Fazrrul:l a 'l'mit~
li1· apolirr,. da divida publica, atr o valor dn
.5: o.oo :000$, papel, para pagamento rio toda~ as
drndas '[lrovementes de sentenças judiciurias.
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N. H.517-MARINHA-Deereto de 10 de marco de
1915 _. Approva e manda executar o novó regulamento para a Eseola Naval de Guorra.......
N. 11.518- GU:EJlRA- Decreto de 10 de mat·ço de

N.

N.
N.

N.

N.

N,

1\'.

!.l21

i 915 - Organiza os quadro;;; ordiinario e supplomentat· dos offiriaes da;;; armas do Exer·cito
e dá outms vrovidt'ncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v:J?
il.G1!J-A(lfl.lCULTUI1:\, JNDUSTfi.IA E COMMEnCJO- Decreto de 10 de marco de 1915 .__.... Reorganiza o Sm·viço de Tnspecc:ão c Defesa Agrieola;.;, dando-lho noYa denominação. . . . . . . . . . .
!J.\.n
I I. 3:!0- VJAÇ.lO E OHHAS PUBLICAS- Decreto
do 10 dt> março dP i!HlJ- Approva o r·egulamento pam a HPpartição Geral elos Telegraphos.
D:íU
11, [):!1 ~FAZENDA- Decreto de 10 de manío de
191:1- Approva o regulamento par·a arrecadação das taxas ele 'l:onsumo d'agua no Districlo
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.11
11. [):!.2- F"\Zl<~ND'A- Decreto de 10 de mar\,'O du
11H5- Abt·p ao Ministcl'io da Fazenda o credito
cxtl'aordinario de 5 :Oi!l$\100, para pagatn!'!llo,
Pm virtudn de ~entenea judieiaria, a Suravhim
GonçalvPs Nogueira......................... 1Uí7
11. :J·!:l- ACHUCULTUHA, lNDUSTRTA E CUl\IMl<;lt1:10- Ih'er·pto dP I i d'e mar·(;o de 1!115- Con('.Pd!' aut.ol'ização :í « BDoth & Company (London', Limited '>, .pam funeeionat· ua Hepublir·a. 1Oli'!
li. il:! '1- YI.\Çi\.0 .E. OBHAS PUBLICAS- Deerdo
de 17 dP lllarço dn 191~-AutoJ•iza a revisão do
eontl'acto e!•lnbrado eom a Companhia de NavPgacito a YaDor do Mamnhão, rm virtud!' do de''''"'" 11. JO.:!!l5. dP :!5 dr~ .iunho rlr> tnl:l. P alfl'l"aolo •·m sua elawmla I pelo dPerf'lo n. l0.3i7,
dr• (; de agosto do mesmo anno ... ,........... 10()3
f I. G:!:í -- YIAÇ,\.0 E OB!lAS PUBLICAS- Decrdo
dP f 7 de março de t!) 15- ConcPde a rPscisão
no •!~tmt.rarto para o sPrviç.o de navPgação do rio
Uruguay att' Santo Isidl'o, no Estado do Hio
GraPdc do Sul, eelebrado <~om Barbar:í Filhos,
em vi rtudr do dPereto n. 7. 550, de 1ü dP sctrmbr-o de 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1OG8

11.526 ~VIAÇÃO E OBfi.AS PUBLICAS- Decreto
de 17 õe março dP 1915- Approva o J·egulanwnto par·a a lnspn!'l.or·iu Fedr>r·al d!' Portos,
Jlios P Cuna('s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. I I . 3:!7- F"\ZEN DA- Decreto de 17 de março de
1\115- :\pproYa o rPgulanwnto para a (•obraJH:a
do sello i"obr·e as fadnras ou !'Dnlas assignadas.
N. 11 . 528- FAZE!\' DA- Deerdo de 17 de março de
1!) 15 - Ap[JJ'OYa, !'OJU alterações, os novos estatutos da soeiedade mutua de seguros «Salvadora
N.

HlliíJ
LOHG
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N.

N.
N.

N.

N.

N.

N.

N.

15

1\lineira '>, com séde em Guaxupé, Estado de
1\linas Geracs, adoptados pela assemblóa geral
extraordinaria de 3 de outubt·o de !UH...... 1088.
11 . 5:.'!1- FAZENJH- Decreto de 17 de mar1;o de
HH5- Appt·ova as alterac,:ões ft>ilas nos <~sla
tutos da eompauhia de ~~·gm·o" LPtTt•st.r.'P)'l e maritimos « Ll•aldade », eom s•;dP t'lll lkl•;m, I~s1ado do Puni, rwla assem!Jl1;a g0ral PXLI'Uordinaria rPalizada l'lll :.'5 de :>CtPmlH'O dP HJ1 í. . . I I Ol
11.5:{0-JUSTJC,\ i':, ~I<:<JUCIOS INTEHIOilESDecreto de "ts de março do 1\J I 3 - lleorganiza
o ensino sf'cundar·io e supel'iot· na llepubliea.. 1107
I I. 3~ll - HEL\ÇõES EXTEHIOUES- Det:reto d"
:?3 mat·c,:o d<' Hll:J- Publica a atlhesão tia J1,._
publiea de Ban !.\lal'ino á. Convenção Postal Universal e outro~ ado,;, assignados em !toma t•tu
2G de maio til' HJOG. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 :JG
11. 5:3:.'- F:\ZENJ >A- Deerdo dl' :.':J tlc março do
1\l I 3 - ,\IJre p!'lo l\Iinistel'io da Fazenda o cr·<·dito especial ele 502: 136~HG vara o<'rorrPt' ao
pagamf•nto deviJo ans herdeiros do almirante
Elysiar·io Jns•; Ual'bo:;a e outro:,;, Pm vid11tle dn
s<'nl.I'Ill;a .iudi<'ial'ia........ ... . . . . . . . . . . . . . . . 1137
fi.:J:J~l-.JUSTIC.\.
I<; Nt:.;.lWCIUS INTEillOIU<:Sl.I••,Teln de ·j; dt• lll<IITO ck l\lJ[i-.1\']tl'<' ao :\linistet·io da .JIIS[it;a P 1\'ego!'ios Interiores o r·.J·edilo e~peeial dr• :!3 :000$ para pagaml'nLo da
o;ubvunção ao Instit11to Ilistodeo t• Cl<~ographir·t,
llrazileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1;18
ll.~t:Jí -JUST1C:\. E
1\'l•XWClOS INTJ<:nJOJ\l•;R.i)eerelo tle :31 tle man:o do 1!JJ5-Crêa no Distrido F<"tl•·r·al mais uu1 distrido poli1·iaL rk
S<'guuda entralltc:ia, 1~om a designação 1k ll'igesiuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li:;~
11. G:l:J -- Y L\().\.0 J.;; OBIL\S PU ULICc\R -· Dl't'J't•lu
de 31 de marc,:o de l!JlG- Approva o prlijeeto
e or·çamento para o rovr>stimento tle dous luum•i8, na linha cll' Thl'ophilo Ottoni a Treuwdal,
da Ilêdo de Viac,:ão Gol'al da Bahia, do kilomdro
O ao ldlometro 30............. . . . . . . . . . . . . . J I íO
11. 53G- AGHICULTUH:\, JNDUST!lL\. E COl\H!ETICIO-Decreto de 31 de março de 1015-·Ahre
ao Ministerio da Agrieultura. IndustJ·ia t) ComIIH'J'I'io o l~l'l'dilo rln li :000$ para I!Pspf'zas dn
material da J~.,.,l:u;iio CPIIlml <l•· l:llirnil'a Agl'i·;uh•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 'tI
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DECnETO N. 11.

ws-

Dr:

1

DE JANEmo DE

1915

Convoca, extraordinariamente, o Congresso Nacional, para o dia 9 Uo corrent-e rnez

O Presidenta da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
nttendendo a que o Congresso Nacional, pe.lo encerramento .de
suas sessões, não poude deliberar sobre o assumpto da menr:agem, que lhe foi dirigida, a respeito do caso politico d()
Estado do Rio de Janeiro, resolve convocar ()S membros do
Congresso referido, para. no dia 9 do couente mez, S'fl reunirem em sassão extraordinaria, afim de que adaptem o alvitre
que melhor lhrs parecer.
Rio de Janei-ro, 1 de janeiro de 1!Jl5, !).1" da Independencia e 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. H, 409 -

DE

3

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 6g8:sn$x8o, SU'pp!ementar i
verba u• - Imprensa Nacional e Diario Official - do art. 79 da lei
n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da auflorização constante do decreto legislativo
n. 2. 923, de hoje datado, resolve abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito de 698:577$180, supplementar á verba t2•
- Imprensa Nacional e Diario Officiat - do art. 79 da ltei
n. 2. 842, de 3 de janeiro do anno passado,
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1915, 94• da Indepen··
dencia e 27• da Republica.
\VENCESI.AU BR.\Z

P.

GOMES.

Sabino Ban·oso.
Poder Executivo -1915 (Voi. I)
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DECIIJE:I'O N. 11.410- DE 6

DE Jt.NEinO DE

i9i5

Exlinguc o qunul'o supplemeniar Ja Arma<la o dú outt·Mí pt·ovidencias

O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conlida no n. IV do· art. 70 d~t lei
n. 2. 92!!, de 5 elo concnte, resolve extinguir o quadro supplcnwnlar m·cado pelo art. '123 da lei n. L 860, de 4 de janeiro
de 1908, c tornado extensivo á Armada pelo decreto_legislativo n. 2.lt73, de 3 de novembro de 1911, e mandar, como cons_cqucncia, rcve·rtcr aos quadros ordinarios dos respectivos
corpos os officiaes constantes da relação segu!nte:
Corpo da A1·mada

Alm irantc gmduado Alexandrino Faria 1!<: Alencar.
Capitão de fragata Antonio Alves Ferreira da Silva.
Capitão de fragata D•Jrval l\lelchiades de Souza.
Capitão de fragata G0rvasio Pires Sampaio.
Capitão de fragata Ar.tonio Nognt·ira.
Capitã<J de fragata k·.gm··to Carlo~ de Souza e Silva.
Capitão de corveta .Jo~é Garcia do O' de Almeida.
Capitão-tenente Manoel Josó Nogueira da Gama.
Capitão- tenente EdgarJ Antonio Lynch.
Capitão-tenente Fr-ederico Gouvêa Coutinho.
Capitão-tenente Mario da Gama e Silva.
Capitão-tenente Antonio Bardy.
Capitão-tenente José Lindemberg Porto Rocha.
Capitão-tenente Armando Figueiredo.
Capitão-tenente Oscar de Amoedo Tcllc&.
Capitão-tenente AHredo Ruy Barbosa.
Capitão-tenente Braz Dias de Agaiar.
Capitão-tenente Paulo Emilio Pereira da Silva.
Capitão-tenente l\lario de Albuquerque Lima.
Capitão-tenente Adalbtrto Menezes de Oliveira.
Capitão-tenente Rf'natn Bayardinü.
Capitão-tenente Francisco Paes de Oliveira.
Capitão-tenente Aurelio de Azevedo Falcão.
Capitão-tenente Luiz Augusto Pel'eira da<• Neves.
Primeiro tenente Henrique Carneiro de Barr<Js e Azeve<:Jo.
Primeiro tenente Fraecisco Pinheiro Chagas.
Primeiro Lenente Raul de Taunay.
Primeiro-tenente Affonso de .Oliveira l\Iachado.
Primeiro tenente Roberto Baptista Pereira.
Primeiro tenente Ant·lllio Augusto Schort.
Primeiro tenente Frederico l\lonte1ro de Barros.
Primeiro tenente Nel-;on Gui'llobel.
Primeiro tenente Pauto da Costa Couto.
Primeiro ienente Ga3tão de PaiYa Coelho.
Primeiro tenente Odilon l\lendes Nogueira.
Primeiro tenente Roberto da Gama e Silva.
Primefro tenente Henrique Alves dos Santo<•.
Segundo tenente Gastão Paranhos do Rio Branco.
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Co1•po do Saude da Armada

CapHão de cürveta medico Dr. Luiz da França Ma·rques
de Faria.
Corpo de Engenheiros Maehinistas Navaes

CapiLão de fragata r•ngenheiro machinista José Pinto da
Motta Porto.
Primeiro •,enenle en~enheiro machinista Francisco Xavier de Alcantara Filho.
Guarda-marinha machinista Luiz Guimarães Fernandes
Pinheiro.
Rio de Janeiro, G de. janeirü de 1\H 5, 94• da Independeu~
cia e 27" da ltepublica.
WENCESLAU BHAZ

P.

GOMES.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. ll.

u 1 --

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 3. 162:7o9$, para d!es·
pezas resultantes da elevação d<> numero de praças do Exercito em
1914

O Presidente da Ht:'pu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo
n. 2. !!27, eles ta data, resolve abrir ao Ministerio da GueiTa.·
o credito especial de 3. Hi2: i09$, para attender a desperas resultantes da eleva<;ão do numero de praças do Exercito no
exercício de 1!H L
HiD de Janeiro, G de janeiro de Hl15, 94• da Independencia c 27• da Rcpublica.
\VENCESLAU BnAz P. GoMEs.

José Caetano de Faria.

DECRETO N. t1.4J2-

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 2. 502:470$225, supplementar ll
verba 8• - Soldos e gratificações de officiaes - do art. 20 da !ei n. 2.842,.
dl: 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br:~il,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 2.928,·
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Gue;rra: o credito

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

de 2. 502 :4.'70$225, suppletneular ti 'eri.Ja l:l" - Soldos c gra,tificaçõcs de officiaes - do al'l. 20 Ja ll'Í u. 2. 8i2, de 3 do
janeiro de 191ft.
Itio do Janeil'o, G de jandro de J !J LG, !l '1" da Iudcpcudoncia
c 27" da Hopuhliea.
WENCESLAU :BH.\Z

Gü~lEl::!.

1'.

Jgsr:J Caetano li e Faria.

D.I<;CltETO N. J 1. í13 -

UE

G UE

J.\r\Eil\0 DE

HJ15

Abro ao 111inisterio da Guerra o credito especial d·e Io:oz8$7IS, para occorrer
ao pagamento da differcnça de proventos a que tem direito o z 0 tonente
reformado do J.:;x·ercito Alfredo Ca11dido Moreira

O Presidente d~ HepulJiiea dos Eslados Cuidos do Brazil,
usando ela autorizacão que lhe con I' e r c o dccrcLo legislativo
n. 2. 9:!D, desta data. resolve ahl'il' ao mnislcrio da Guerra o
credito especial dt3 10:1128$115. para occ·ort··~-t· ao p~gamento
da diffcrença de provP.ntos a que lo.'lll direito o 2" tenente,
reformado Alfredo Candido l\lot·eira. em vidudc da resolução
do Congresso Nacional, sanccionada por dccr·elo n. 2. 085, do
15 de outubro de 1013.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de Hll5, UÍ da Inderü!l ·
dC!!cia c 27° da Hepublica.
0

,\VENCESLAU

BnAz P.

GOMEs.

!ÇJsé Caetano de Faria.

:DECRETO N. ii. 4t.i

-DE

G DE

J.\NEII10 DE

HH5

Abre, pelo Ministerio da Guerra creditos espedaes até 6. soo :ooo$, ppra paga·
menlo a Fricd. Kru'PP A. G. Deutseh Waffen nnd Munitionsfabrikcn; e
Dansk Rekylriffcl Syndicat e outros, por fornecimentos c pma despezas
com fretes e seguro do tnaterial adquirido

O Presidonle Ja Repullliea dos Estados Unidos do Brazil,
usanrlo da autol'iznção contida no decreto lcgislalivo n. 2.930,
tle.sta data, tcsolvc alH"it·, JWio Minislf'l'ÍO da Guerra, no cxct·eicio do tU14 c no de 1!H5, creditas CSI1ccines até u importancia de 6. 500 :000$, para pagamento devido a Fried. Krupp
A. G. Deutsch \Vaffen und Munitionsfabriken e Da.nsk Ilckylriffel Syndicat e outros, por fornecimentos feitos em virtud~~ de contractos, ajustes e termo de encommenda, bem as-
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sim para attender a pagamento de fretes e seguro do material
adquirido.
Rio de Janeiro. G de janeiro de 1!115, !H" da Indcpendencio.
c 27" da llcpublira.
\VENUESLAU

Bn.\?: P.

C:DMES

.los é Caetano df' F a l'ia.

DECRETO N. 11.115-DE G DE

JA:."EIRO DE

1915

.\hrc ao l\Linisterio da. .\gri<'nltnra, Industria e Commercio o credito extraordinario de 8:323$400, sendo: 1 :623$400, para pagamento da folha do
pessoal do almoxarifado da Villa Proletaria Marechal Hermes, relativa ao
mez ele jan('iro de 1914, e 6:000$ para pagamento elo nlmoxarife da tnesma.
viHa

.fo~-:~

Ignario dP Brito

O Presidente da RcpuiJiica dos Estados Unido~ do Brazil,
m;ando da autoriza(,'ão qur lhe foi eonferida pelo decreto legislativo n. '!. 93'1, de G de janeiro de 1915, resolve abrit· ao
l\linisterio da Agricultura, Industria e Commereio o credito
extraordinat·io dr 8 :3:23$ íO'Ü', sendo: 1 :6:23$100 para pagamento da folha do pessoal do almoxarifado da Villa Proletar1a
Marechal Hrrmcs. rrlatiYa ao mrz de janeit·o de 1911!, c 6:700$
para pagamrnto do alrnoxat•ifc da mesma Yilla Jost\ Ignacio
clr Brito.
nio de Janeiro, 6 ele janeiro de 1915, 91" da Independencia
e :.? i" da Hepublira.
\VENCESLAU

BnAz P.

Go~ms.

Joao Pandiâ Calogeras.

DECRETO N. 11.416-

DE

6

DE JANEIRO DEi

1915

Abre ao
1nisterio da Justiça c N,egocios Int·eriores o credito de 22 : 2 o6$66 2 ,
snpplcmentar ú sub.ronsignação «Officiaes aggrPgados.» do 11 • 15 (Bri4
gacla Policial) do art. 2° da lei n. 2. S_p, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da_ Hepuhl i c~ dos Estado,; !Jn idos do Braz i!,
usando da autorlznç:.ao cnneüdula pelo decreto legi3lativo nunwt·o 2. ~l:1/, desta data, resolve abrir ao Minisl.erio da Justica
,e Ncgocws Interiores o credito de 22 :206$662 supplementar
á sub-ro!l~ignação «Officiaes aggregados~ do' n. 15 (Briigada PoliCial) do art. 2" do. lei n, 2.842, de 3 de janeiro de
19t.i, para occorrer ao pagamento do soldo de cada um dos
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()fficiaes mencionados na demonstração que acompanhou a
1cxposição do Sr. ministro da Justiça.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1015, 04" da Independcnl~ia c 27" da Rcpublica.
\VENCESLAU BRAZ

1'.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

DE'CltETO N. 11.4.17-

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
I :ooo$, para pagamento de ajuda de custo <lo nnno de '9'"
ao deputado
Rmniro Ferreir3. de Saturnino Braga

O Presidente da Republica doR Estados Unidos do Brar.il,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numoro 2. 036, desta data, resolve abrir ao MiníRterio da Justiça
:e Negocios Interiore,s o credito especial de 1 :000$, para pajgamento de ajuda de custo do anno de Hl12 ao Deputado numiro Ferreira de Saturnino Braga.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de Hl15, 94• da Indepcnden~ia e 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pe1'eil·a dos Santos.

DECRETO N. 11.418-

DE

6

DE .JANEIRO DE

1015

',At,rc ao l\1:inistcrio da Justiça e Negocios Interiores o cr.edito extraorcUnnr.io
de 28:444$997, para occorrer ao pagamento dt>vi(lo aos ofHciacs tla Brigaria Policial aggregados, por mokst-ia, no cxercicio de 191:1

O Presidente da Republica dos Fsiados Unido3 do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo nnmnro 2. 935, desta data, resolve abrir ao Ministcrio da Justiça
ie Ncgooios Interiores o credito extraordinario de 28: H~j$!)!}7,
pam o1~1'0I'l'PI' ao pagamento devido uns officiacs da Brig-ada
,Policial aggrcgados, por molestia, no exercício de 1913.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1015, 9~" da Indcpcndon!Cia c 27• da Republica.
\VBNCESLAU Bn.\Z P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pe1'eira dos Santos.
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DECRETO N. H. 419 -

DE

6

1915

DE JANEIRO DE

.Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 785:977$633,
supplementar á verba 15• Policia do Districto Federal - do art. ,.o
da lei n. z.842, de 3 de janeiro ultimo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braúl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numero 2. 935, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
·e Negocias Interiores o credito de 785:977$633, supplementar
á verba 15"- Policia do Districto F>ederal- do art. 2"
ida lei n. 2.842, de 3 de janeiro ultimo.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

DECRETO N. 1:1.. 420 -;-

DE

6

1915

DE JANEIRO DE

Abre ao Ministerio da Justiça e N egocios Interiores o credito especial de
999$996, para pagamento de gratificação ao tenente-coronel graduado do
Corpo de Bombeiros . Dr. José Joaquim dle Azevedo Brandlío

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legi.slativo numero 2. 938, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
!e Negocias Interiores o credito especial de 999$996, para pa(\amento da gratificação que compete ao tenente-coronel gra'duado do Corpo de Bombeiros Dr. José Joaquim de Aze,vedo Brandão, como inspector do serviço sanU.ario do mesmo
!corpo.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11.421 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 86:5I5$28o,
para pagar a indemnização devida ao Dr- Aristoteles Ambros.ino Gomes
Calaça e D. Thereza Barbosa de Oliveira Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da antorizaç.ão constante do decreto legislativo numero 2. 940, desta data. resolve abrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas o credito especial de 86:515$280, para pagar
a indemnização devida ao Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes

8
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1;;,Jaça e D. Thcrcza Barbosa de Oliveira Santos pela privação
das aguas do rio Grandr, em .Tacarépaguá, proveniente da
capta1;ãu e adlltH't;fio das mesmas aguus para o abastecimento
desta Capital.
Hio de Janeiro. ü ele janeiro de 1!H5, Uío da IndependPJJeia c 27" da llepublica.
\VENGESL.\U BRAZ P. GO:IIlES.

Augusto Tavares de Ly1·a.

DECTIETO N. 11.422 -

DE

6

DE ,JANEIRO DE

1915

Abre ao 1\Iinistet·io da \• iaçiia e Obras Publicas o credito de goo :ooo$, supple·
mentar á sub-consignação «Acquisição, conservação e reparação de moveis,
etc.» da verba zn do art. 6-\ da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo numcr<l 2. UH, desta data, decreta:
Artigo uni co. Fica aberto ao Ministel'io da Viação e Obras
Publicas o crPdito de 900:000$, supplernentar á sub-consignac-ão «Acquisição, conservacão e t•ep:u·a\;ão de moveis e do necessario para o recebimenln, tJ·anspol'te. processo e dislribuiçãQ de correspondcneia e malas; material flucluante e o relativo ao serviço» da vm·ba 2" art. ü-'1 da lei n. 2. 842, de 3
de janeiro de 1914. para oeconer ao pagamento dos fornecimentos feitos pela Societá dei Brevctti Postule e Fei:'r<lviari,
segundo o contracto registrndo sob r1rotcsto em 23 de setembro de 1!) 13, confmme o f fiei o do Tribuna I de Contas da mesma data.
Rio de Janeiro. 6 de janeiro de 1915, 94° da ·rndependencia e 27" da Hepublica.
'VENCESLAU BRAZ

P.

GOl\iES.

Auanstn Tal'ares de Llfl'a.

DECRETO N. 11.423 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Al1er ao ]\.{inisterio rb. Viaçrto e Ohrn~ Puhlicas o <'fC'tlito e~pt'cial de 13 :9R5$o2s,
p:tt·n. o pagamento das suln•f'nçtics 1Wla<; viagC'n~ n·alizo.(l:ls em 1913 pcl:l.'
l·:mprcza Fluvial riauhycnsc

O Presidente da ficpuhlica dos J<jslados Unidos elo Bt·azil,
wmnrlo da a11torização eonstantc do rlf'ercto lrgislalivo numero 2. \J12 desta data, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito especial de 13:985$025, afim de occorrcr ao
pagamenw das subvenções pelas viagens realizadas em 1913
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pela Empreza .Fluvial Piauhyense. de accõrdo com o contracto
realizado ex-vi do decreto n. 9. 681, de 26 de julho de 1912.
Rio de Janeiro. 6 de janeiro de J !H5, !Jl" da Independencia c 27" da Rcpublica.
\VENCESL.\U BR.\Z P. no~IES

Auyusfo Tavares dr? Lym.

DECRETO N. 11.12(1- DE 8 DE JANEIRO DE 1915
Declara que os cargos de insp-ertor federal de portos, rios e cnnaes, inspector
federal das estradi!s c inspcctor das obras contra as seccas só poderão ser
exercidos em commissão, desde já

O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do disposto no arL 32 da lei n. 2.92'1, de 5 de
janeiro de 1915, decreta:
Artigo unico. Os cargos de inspector federal dos port•>S,
rios l~ canacs, inspector federal das estradas e inspector das
oLras contra as seecas só poderão ser exercidos em commissão,
sendo desde já considerado como tal o exercício dos actuaes
inspectores e revogadas as disposições e actos em contrario.
Hio de Janeiro, 8 de janeiro de 1915, !H" da Independeneia
e 27" ela Rcpuhl ica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

kuausto Tavarf's dr? Ly1·a.

DECRETO N. 11.425-

DE

13

DE JANEIRO DE

1915 i

Approva o regulamento pno·n. reger os registos genealogicos de animaes reproductores, ·a. cargo dn Direcfioria Gerai de Agricultura da Secretaria de
Estndo dos Negocios ela Agricultura, .J.ndu·strla e Commercio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no art. 2", n. 1, lcttra d, da lei
n. 1. 606, de 29 de dezembro ele HJ06, attenelendo á conveniencia de se facilitar e estimular a organização de registos genealogicos ele animaes reproductores nas diversas regiões. pccuarias do paiz c usando da autorização constante
do art. 79, alinea VIIli, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do
corrente anno, de•c.reta:
Artigo uni co. Fica approvado, para reger os registos genealogicos de animaes reproductores a cargo da Directoria

!O
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Geral de Agi·ieullura da Rccrct.aria de Estudo dos Negocios da
Agril~ultura, I ndustria c Uommcrcio, o regulamento que com
este baixa, assignado pelos Ministros de Estado dos Ncgoclo:-J
da IAigricultura, Industria e Commercio e da Fazenda.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da nepublicu.
\VENCESLAU BfiM';

P.

GOMES.

João Pandiá Calogcl'as.
Sabino Ba1'.1'oso.

Regulamento a que se refere o decreto n. H.425, desta data
CAPITULO I
DO RRG1S11Q GEitAT, DR ANIMAES REPRODUCTO!tES E DAS GARANTIAS
QUE OFFEIIJECE

Art. 1. o Na Directoria Geral de Agricultura da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio será organizado o registo geral dos animaes reprodnctorcs das especics bovina, equina, ovina c sui·na. impor.
tarlos do estrangeiro ou nascidos e criados no paiz.
Pamgrapho unico. Desse ref!;isto devem constar o nome
do animal, sua nacionalidade, filiação, idade, pe\lo, marcas e
quacsquer signaes caracterist.icos c, hem assim, o nome do
respectivo proprietario.
Art. 2. O registo de que trata o artigo anterior será
foito em livro,; PsprciaPs, conforme o modelo annexo, e comprehende:
0

I - O Stud-Book brazileiro rlas T'aças Pstrangeiras.
TI- O Stud-Book brazilciro das raças nacionaes.

III- O
IV- O
V- O
VI- O
VII- O
VIII- O

Had-Boolr. brazileiro das raças estrangeiras.
Jlcrd-Roolr. hrar.ilciro das raças nacionaes.
Floclc-Boolc brazileiro das raças estrangeiras.
Flock-Book brazileiro das raças nacionaes.
Pia-Book brazileiro das raças estrangeiras.
Pia-BoaTe brazil0iro das raças · nacionaes.

Art. 3. • Para os effeitos da inscripção nos livros genealogicos, são considerados, n3icionaes os animaes nascidos ·e
r,riarlos no territorio brazileiro.
Art. 4." Nos livros genealogicos das raças estrangeiras
sô poderão ser inscriptos reproductorcs de puro sangue.
Art. 5. Nos livros destinados á im:;cripçfío dos produclos
mwionaes não porleriío sPr inscript.os animaes rk r.lasse infetinr 1a m~:io sangne.
0
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H

Paragrap'ho unico. Considera-se meio sangue o producto
um reproductor puro com animal sem snngue de raea ou o
producto de pnes de mcin sangue.
Art. 6.• O Governo Federal, no intuit-o de fomentar a Selecção progressiva do gado nacional e de facilitar aos criadores
a obtenção de documentos destinados á prova e garantia da
origem nos prorludos namon.ncs, assim como da sua ascendencia, procurará entrar em accôrdo com as Associa.cões Ruraes ou
suas Uniões P com as Camaras Municipaes para o fim de
se instituírem nns diversas regiões pecuarias do paiz registos
genealogicos regionaes ou locaes, em conformidade com as
prescripções do presente regulamento.
Paragrapho unico. Pura o effeito do disposto no artigo
anteriOJ·, o Govemo .Ferlrr-al poderá, de accôrdo com os recursos orçamentarios, conceder annualmente ás Associações Ruraes
ou ás suas Uniões r ás Carnaras Municipaes o auxilio pecuniario que fôr fixado pelo Ministro.
Art. 7.• Os ccrtificades e certidões expedidos pelas associações que mantiverem seus registos legalmente organizaôos terão fé publica.
Art. s.· Renliznda a hypothese prevista no art. 6•,
a esnhera de coJnpclcnria da União, dos Estados e das Associações Ruraes e Camaras Municipaes, em materia de registos
genealogieoR de an imncs rcproductores, fi.ca delimitada pela
fór'ma. seguinte:
A' União compete privativamente o registo de todos os
animae" repr·oduclores de sangue puro importados do estrangeiro e a expedição do respectivo eertific·ado.
A's AssociaeõrR IluraPs ou suas Uniões e áR Camaras Municipaes compele privativamente o re!dsto dos productos
nacionaes definidos no art. a• deste regulamento e a expedicão do respectivo certificado.
§ ·!.• Depois de inscripto no registo geral a cargo d1a Directoria Geral dP AgTi!·.ultura o reproductor estrangeiro importado poderú sel-o igualmente nos registos das Associações
H.uraes ou Camaras l\lunicipaes.
§ 2." Emquanto não houver nos Estados registos organizados, a inscripção dos productos nacionaes poderá ser feita
directamente no rrgisto geral da Directoria Geral de Agricultura, desde que esses productos sejam oriundos de reproductores anteriorrnrnte inscriptos nos livros genealogicos.
!Nesta hypothese, a verificação de identidade será feita pela
Inspectoria Veterinaria do districto da residencia do criador.
Art. fi." Será considerado lrgitimo proprietario do animal
estrangeiro importado todo aquelle que o inscrever no registo
geral da Directoria Geral de Agricultura, depois de satisfeitas
as condiçõrs exigidas prlü presente regulamento.
Paragrapho uni co. Serão nullas de plenCJ direito as inscripções feitas com documentos falsos.
()c

CAPITULO li
DA INSCRIPÇÁO DOS RF.PRODUCTORES ESTRANGEIJlOS

Art. 1 O. A inscripçã(• dos reproductorcs introduzidos do
i:lstrangeiro deverá sempre ser feita dentro do prazo de 30 dias
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após a chegada do animal aos portos do nio de Janeiro e San""
tos, de 60 dias aos portos de Bahia, Victo~·ia c ~aranag~~ e de
90 dias aos demais portos e pO"ntos de lroutCtras habilitados
pam iutllortação de gado.
§ 1." O proprietario do animal ou seu bastante procur~dor
solicitará a inscripção do animal po1· meio de pct11;ão devidamente assignada, sellada com estampilhas Jcderaes uo valor de
000 rt'~is por Julha de papel e com a firma reconhecida por notario publieo, com a declaração do nome, edade, sexo, filiaçrw,
côr do pello, marcas e signaes característicos e naturalidade
do animal c, bem assim, a indicação do nome do ultimo proprie ·
ta rio.
§ 2." A petição será instruída com os seguintes documento.,;,
rlevidamenf.c legalizados, cumprindo que os de pro.cedencia
estrangeira s-ejam escriptos ou traduzidos em porluguez:
Titulo de propriPdndP, photograpliia o [H'ova de identidade do animal, attcstado de saude L' de identidade, passado
pelo funccionario de que cogita o § 3° deste artigo, c pedigree,
expedido em fónna legal c authcntiea pela instituição qu~J
mant(•m no paiz de· origem o registo gcncalogico da rat;·'l
a que pertence o animal imporlndo.
~ :3." l:nhl' :í llirt"·l.orin dt• Yt•lf't'itwt·ia. no pnl'!o do llio
de Janeiro, c ao in:;pcctor yclerinario do dislricto, nos outros
pn1·tns. dP,;;i<.lll:ll' o 1\iiHTinnario para pi'll('t•dPI' :'t VPririeal:ão de
identidade e estado de saude dos rept·odudorrs importados.
§ .J." Do pcdi(JI'rc tlevPm constar: o nome, a edado, a filiação, grúo rle sangue, a localidade onde na~ecu o animal a sua
origem, marcas ou quaesquer signacs caracleristieos e, LJem
assim, o nome do ultimo proprietario.
§ 5.• Não 3erão acceitos os pedigrecs ou certificados de
origem expedidos por associações cuj ,t idoneidade não soja
reconhecida pelos Governos dos respectivos paizes e que não
venham devidamente authenticados eom o visto do consul
brazileil·o da cidade da séde da assoeiação que mantem o regislo gencalogico da raça ou da cidade mais proxima.
Art. 11.. Além dos livros referidos no art. 2", hav-erá na
Direeforia Geral de Agricultura um livro com folhas em
branco, onde serão colladas as photographias dos r·eproductores
importados, devendo haver um livro para cada especie animal.
Art. 12. O proprietario do. animal inscripto receberá o
ccrtifieado de inseri,pção de accôrdo com o modelo annexo.
Art. 13. Nos dins 1 do julho o 31 de dezembro de cada
anno, a Directoria Geral de Agrieullura fará publicar no
Diario O{{icial a relação dos animaes inscriptos no semestre
nnterior.
Art. 14. E' lieito a quem quer que seja requerer certidão da inseripção de qualque!' animal no rogisto geral.
Art. 15. Os inspeclores '!.as nlfnmlegas continuam obrigados a enviar á Dircctoria Geral de Agrieultura a cópia
aut.hentiea de que cogitam os arl.s. G", 8" c go do rcgulamnnlo
aPtH·xo ao dPt'l'l'l o 11. :1!!0, r!P I :1 dt• .i llllilfl dt• l H\li .
Art. I G. A Dircdnria 1\e VP!Pl'ittat·ia f'llYiarú llll'llsalmnntA
;í Dit'Pct.oria GPI'a\ dn Agt'kullura a rPlariio dos t'Pprorhwlni'PS
quP liOll\'PI'f11li sido inspf'ecionados no pol'lo tio llio (]p .Jalii'il'o n no" dL'mais pnrlns hahililndo.~ para itlliHll'in~;ão do gado
PSfl'Ungciro.
·
~
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Art. 17.. A Directoria Geral de Agricultura cobrará: as
'seguintes taxas de inscripção:
Por
Por
Por
Por

animal
animal
animal
animal

de
de
de
de

especie
especie
especie
especie

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

equina
bovina
ovina ......
suína

10$000
5$000
2$000
2$000

Paragrapho uni co. As taxas serão cobradas em estampilhas federaes, colladas e inutilizadas no certificado de registo que for expedido.
Art. 18. O certi:ficado terá os dizeres constantes do modelo annexo, serú extrahido pelo official encarregado dos
registos o authentieado pelo director da secção.
Art. 19. O propriotario que, sem motivo justificado,
deixar, dentro dos prazos marcados no art. 10, do inscrever o
animal importado, incorrerá na multa de 100$, que lhe será
imposta pelo director geral.
Paragrapho unico . .Fica revogada a disposição do art. 7•
do regulamento annexo ao decreto n. 390, de 13 de junho
de 1891.
Art. 20. l\'ão será permitlida a mudança de nome do
animal impol'Lado e exclusivamente destinado á reproducção,
Paragrapho unieo. Si o nome do animal apeesentado á
inscripção for igual ao de outro anteriormente inscripto, deverá ser no·tificado o respeetivo proprietario, afim de fazer
a necessaria substituição.
Art. 21. O proprictario do reproductor inseripto no registo geral fÍ obrigado a participar, por escripto e nos mesmos prazos estabelecidos pl'lo art. 10, a lransferencia, morte
ou inutilização do animal, com a iudicação da data em quo
algum desses factos occorreu.
Paragrapllo unico. O adquirente fará identica communicação.
CAPITULO UI
DOS I\EGISTOS REGIONAES E DA INSClUPÇÃO DOS PRODUC'OOS
NASCIDOS NO PAIZ

:Art. 22. A inscripção dos reproductores nacionaes no
registo geral da Directoria Geral de Agricultura se fará mediante simples communicação official do encarregado dos registos regionaes ou locaes mantidos pelas corporacões do
quo cogita o art. fi" deste regulamento.
§ 1. • Essa communieação poderá constar simplesmente
da transcripção do certificado expedido ao criador.
§ 2.• As rectificações feitas nos registos regi·onaes ou
locaes posteriormcute á data da inscripção deverão ser communicadas á Direetoria Geral de Agricultura.
Art. 23. Os registog regionaes ou locaes serão instituídos e mantidos pelas eorporaçi:ics a que se reJere o art. 6"
d{) presente regulamento. Todavia, sú serão reconhecidos como
officiaes, para o effeito de provarem a origem e descendencia
dos animaes inscriptos, os certificados que lforem legalmente
~xpedidos pela instituição cujas normas, nessa parte, tenham
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sido organizadas de accôrdo com as prescripcões do presentQ
regulamento.
Art. 2-í. E' licito a essas 'corporacões organizarem, pelo
modo que julgarem mais conveniente aos seus interesses e
fins de sua c reação, os registos genealogicos das raças exploradas ua região da sua sédc.
§ 1. O enoarregado dos registos genealogicos regionaes
ou loeaes será rcsponsavcl, como ofl'icial do fé publica, nessa
parto, pela exadidão dos assenlar111mlos e llos certiJlcados o
certidões expellidos.
§ 2. o Os liv,ros de /registros mantidos por associaçõea
que não tiverem a precisa idoneidade serão cancellados.
Art. 25. As corporações quo receberem auxilias do Goverrw Federal para a manutenção dos registros genealogicos
ficarão sujeitas, quanto a esse sel'viço, á fiscalização do 1\finistcrio da Agricultura.
Art. 20. A suhveneão a qurl se refere o paragrapho unico
do art. ü" dcsle l'l'gulamcnll) sei'Ú ~uspcusa logo que os registos regionacs ou locaes tenham adquirido desenvolvimonto sufficientc ou quando as tlll'poral~ües beneficiadas não
derem fiel execução aos compromissos assumidos.
Art. .27. O animal legalmente inscripto nos registos
regionaes on locaes é considerado, até prova em contrario,
pmpriedade do criador que o inscreYen.
Art. 28. O encarregado tios n•gistos geneal.ogicos regionaes ou locacs fará publicar semestralmente, no jornal do
maior cir-culação na região, a relação dos animac-'il inscriptos
c transmittirú ú Dircctoria Geral de c\gricultura, no começo
de cada mrz, a rPlaeão dos aniHJUI'S inscriptos no mez anterior.
Art. 29. Nas .exposições e concursos de reproductores s6
os animaes devidamente inscriptos nos registos genealogicos
poderão concorrer aos prernios pccuniarios instituídos.
Art. 30. Os estatutos dos registos genealogicos regionaes>
bem como o modelo dos livros, os emolumentos e as taxas deverão ser préviamente submettidos á approvação do Ministerio da
Agricultura e, uma vez approvados, serão publicados na intc-:
gra no Diario Of{icial.
Art. 31. As certidões cxtrahidas dos livros genealogicos regionaes legalmente escriplurados, passadas c assignadas pelo encarregado dos, regislo~, devidamente selladas
e rubricadas pelo presidente ou intendente das corporações referidas no art. oo, terão f•\ publica.
Art. 32. Nos dias 1 de julho e 31 de dezembro de cada
anno a Directoria Geral de Agricultura fará publicar no
Diario O{{icial um cxtracfo do registo dos animaes nacionaes
inscriptos em conformidade com o presente regulamento.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, f3 de janeiro de f915. - João Pandi~
Calogeras. - Sabino Barroso.
0
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Modelo do livro-talão de oerti!oados
Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria
e Commercio - Directoria Geral de Agricultura- 2• Seccão,Certificndo de rcgislo no. . . . . . Book Brazilciro- Animaes
importados - Raça .............. -Nome ................ •:
Certifico que, de accôrdo com o regulamento annexo ao
decreto n. 11.425, de 13 de janeiro de 1915, foi inscripto
sob n. . . . . . . . á folhas. . . . . . . . do volume. . . . . . um reproductor de raca ................... de nome ............•••• 1
Sexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pello. . . . . . . . . . . . . . . . . . Signaes
particulares ou marca .................................•••;
Nascido em ..... de .............. de 19 .... .
Paiz de origem. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pae ................ •J
inscripto no ........... Book .................. sob n ..... •l
Mãe ................. inscripta no ......... Book ..........;
sob n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietario no momento da inseripeão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residente em ................... ·:
Estado de ............. Importado em ...... de ......... ; .. •I
de 1!J. . . . . . pelo porto de ................................ •l
Rio de Janeiro, ...... de .................. de 19 ......J
O. . . . official .......................................•,

Visto.

Director de seccão.

:Modelo do livro para insor!pção de animaes importados do estrangeiro
Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio - Directoria Geral de Agricultura .......... Book Brazileiro de raças estrangeiras- Volume f'
·- Animaes importados - Numero ......•..... Raca ....••• ,,
• •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • • •

• • • •• • • • • • • •

• • •.• • •• •

••I

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexo ......... ~ ...••• ,_,1
Inscripto no. . . . . . . Book.. . . . . . . . . . . . . . . . . sob n ...•••. ···:
Pello .................. ,,.... Marca ..............•....•. •l
Signaes particulares ...................•.......... _._._ .•..••,
Nascido em ...... de ................ de 19 ... .
Paiz de origem.·...............................•..•••,
Pae ........... inscripto no ....... Book ...... sob n ..••• •l
Mãe ........... inscripta no ....... Book ....... sob n .•.. ···1
Nome do criador ou vendedor ....................•..••..••,
Residente ..................................................;
Nome do proprretario ............•.............••••••...• ···1
Residente em .....•............. Estado de ••..••....•••••.•,
tnscrlpto neste .....• Book no dia ••••.• de ...•.•.•••.•. ···-·~··f

dEI 19 •• , ·:

!6
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·~·~.·

Ohsorvac;.õos .............................
o

••••

o

•••

o

•••••••••

o

••

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

• • • • • • • • • • • • • • • • -·-·- • • • • • • • • •

•

•

•

•

•

:· • • • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

o

o

•••••••••

.. :.. :---=·~-~~· •.•,

••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

· ' • • • . •- ·- • • • • • • • . • •

o • • •.• • • • • • • • • • •

Rio de Janeiro, ..... de .......•.... de 19 ....
O. • . . official •

..... ...... .. .. •....... .
'

·~·

Visto,
~~ o o o o o o o o o o o o o o o

0

0

o o o o o o I

e • o r

Director de secção.

D.ECHETO N. 11. í:!G -

DE

13

DE JANEIRO DE

1\)15

Auucxa á DirtTtoria do Serviço tlc l·:~talislit':t a tyvugr::_~.phia do l\Iinistcrio da
Agricultura, Inc..luslria c Commercio

O Presiucnte da ltormblka dos Estados Unido~ uo
nrazil resolw. em virlndr da lei n. 2.:?\H, de 5 de ja•!t>it·o de
Hl15, auncxar ú Direeloria do Serviço de Estatística a tn ographia do 1\1 inisterio da Agrieullura, Industria e Commer ·i o.
Rio de .Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 9·~ da lnde[J311dcucia e 2'1" da lll'puiJ!ica.
0

\\'E:-il:t.:l:iL.\U lili.\Z

1'.

CitJ.\lES,

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11. 427 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

Reduz o effectivo da Escola de Grumetes

O Presidente da Bepubliea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizar;ão contida no n. VI, do art. 72, da lei
n. 2. ()2.1, d!.' 5 do c.orTente, resolve reduzir o effectivo da
Escola de Grumetcs para 300 grnmetcs.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1()15, ().i" da Independcncia e 27'' da llepublica.
\VENCEtiL.\li

Bn.\Z 1'. C:olllES.

Alcxandl'illO Faria de Alencar.

M;'PI~

!7
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DECRETO N. 11. ·128 ·-

IJE

13

DE JANEIRO DE

1915

Suppl'imc as companhias fluviaes <lo Amazonas c do Matto Grosso

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no n. VI, do at·t. 72, da lei
n. 2. 92 í, de 5 do eor-rente, resolve En: pprimir as companhias
fluviaes do Amazonas c de l\fatto Grosso.
Rio do Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94° da Indepeudencia c 27° da Republica.
'VE!\CESLAU BHAZ P. UOMEH.
Alexandrino Faria lle Alencar.

DECRETO N. 11.4.29 -

DE

13

DI<. JANEIIlO DE

1915

Abre ao Miniskrio da Marinha. o credito cxtraordinario de I .ooo:ooo$, para
uttcndcr ás tlcspczas resultantes da neutralidade mantida pelo Brazil na
actual guerra curopéa

O Presidente d(l llcpublica dos Estados Unidos do Drazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 2.948,
de 13 do corrente, resolve abrir ao 1\linisterio da Marinha o
credito extraordinario de 1. 000:000$, para attender ás despezas resullantes da neutralidade mantida pelo Brazil na actual
guerra eur·opéa; revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 13 de janeiro de 1015, !J4° da Indcpcndencia c 2 i" da Republica.
W'ENCESL.\U Htt.\Z P. GO.l\IES.

Alcxandl'ino Fal'ia lle Alencm·.

DECRETO N. 11 .1.30 -

DE

13

DE JANimw DE

1!H5

Abre ao Ministcrio da Guerra o credito de r .soo:ooo$, supplementar á verba
IJ" :I.Ltlcrial - Diversas dcspezas - N. 27 - Transporte d<: tropas,
etc. - do art. 20 da ld n. 2.8p, de 3 de janeiro de 191.!

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo
n. 2.!l·í9, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
o credito de 1. 500:000$, supplcmcntar á vcriJa 13" - Material
- Diversa.,; dcspczas - N. 27 - Transporte de tropas, ele.,
do art. 20, da lei n. 2. 8 í2, de 3 de janeiro de 1!J 14.
Rio do Janeiro, 1:1 de janeiro de 1!)15, 94° da Indcpendencia c 2io da Rcpublica.
'Vl':Nl!ESL.\U BH.\Z P. Uül\1ES.

José Caetano de Faria.
Poder Executivo -1915 (Voi. I)
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DECRETO N. 11.131

1915

-DE 13 DE JANEmo DE

Abre ao Ministerio da Guerra o credHo de 98 :ooo$, supplementar á verba
13• Material - N. r8 - Medicamentos, drogas, appositos, etc., da
lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
11sant1o da autorir.açfío conferida pelo decreto legislativo
n. 2.!150, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
o credito de ·98 :000$, supplementar á verba 13• - MaterialN. 18 - Medicamentos, drogas, apposit.os, etc. - do art. 20,
da lei n. 2. 842, de 3 de janeiro de 191!!.
Rio de Janeiro, 13 dé janeiro de 1915, 94" da Indepeudencia e 27" da Rcpublica.
WENCESLAU BIUZ

P.

Go~:ms.

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 11.432 -

DE

13

DE JANEIRO DE

Providencia para a execução do art. 2", alínea XII, paragrapho
n. 2.919, de JI de dezembro de '9'4

1915
x•, da

lei

O Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 2•, alinea XII, § 1•,
da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, resolve que sejam
observados no corrente exercício os decretos ns. 6. 079, de
30 de junho de 1906; 7 .817, de 15 de janeiro de 1910; 8.520,
de 1.2 de janeiro de 1911; 9.323, de 17 de janeiro de 1.912;
10.1.62, de 9 de abril de 1913, e 10.714 B, de 31. de janeiro
de 1914.
Rio de Janeiro, 1.3 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27• da Republica.
WENGESL,\U BIUZ

P. GOMES.

Sahino Barroso.

DECRETO N. 11.433 -

DE

13

DE .JANEIRO DE

1.915

:Abre ao Ministerio da Fazen<la o credito de r.ooo:ooo$, pnpel, supplementar ã
verba 33" «Exerdcios findos», do art. 79 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro
de 1914

O Presidente da Rephhlica dos ERI,ados Unidos do Bmzil,
usando da autorização contida no art. 80, lettra a da lei nu·
mero 2.842, de 3 de janeiro de 1!114, e tendo ouvido o Tribunal

i9
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de Contas, llo conrormiuado com o art. 2°, § 2°, n. 2, Iettra c
do decreto legislativo u. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao .Ministerio da Fazenda o credito de 1.00():000$, papel,
supplementar á verba 33• «Exercícios findos », do art. 79 da
lei n. 2.842, de 3 de janeü·o de 1914, citada.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P,

GO.M:ES,

Sabino Barroso.

DECRETO N, 11.434 ~utoriza

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

o ministro da Fazenda a emittir apolices até a quantia de 5 .ooo:ooo$,
do juro annual de 5 %, papel

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da faculdade conferida pela clausula XI das
que baixaram com o decreto n. 8.323, de 27 de outubro de
1910 e tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade
com'o art. 2° § 2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1896, decreta:
Art. 1. o Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
apolices até a quantia de 5. 000 :000$, para occorrer ao pagamento de prestações vencidas e por vencer do contracto celebrado nos termos do mencionado decreto para as obras do
saneamento e dragagem dos rios que desaguam na bahia do
Rio de Janeiro.
Art. 2. o As apolices de que trata o artigo antecedente
serão nominativas, do valor de f :000$ cada uma, vencerão
o juro annual de 5 o/o, papel, 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 títulos serão pagas semestralmente na Caixa de Amortização e nas delegacias fiscaes do
Thesouro Nacional nos Estados.
Art. 4. • A amortiza cão ser<'~ feita na razão de ~ o/o ao
anno, a partir daquelle que se seguir ao da terminação das
obras, sendo por meio de compra quando as 'apolices estiverem abaixo do par, e por sorteio quando estiverem ao par
ou acima delle .
. ~rt. 5: • Os_ títulos que forem emittidos gosarão dos priVIlegws e 1sençoes que as leis conctdem ás apolices ora em
circulação.
.
!lio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Sabino Barroso.
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DECHE'l'O N. 11.4:35-

DE

1:3

DE JANEIRO DE

1915

Crêa um Cun,ulauo em Ilonululu

O Prosit!ontc da llcvublica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da autorisacã.o concedida velo art. 6" da Con~o~~;~~f.~~~ t~otntl~:rdg~ie~~~~ada pelo decreto n. 10. :38~, de 6 de
At·ligo unieo. Fie a ereado um Consulado em Honolulu,
cum jurisdicção nas ilhas de Hawai.
llio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1!Hií, U-1• da lmlcpendeucia c 27" da Hep.ublica.
WENCESLAU BRAz

P.

GoMEs.

Lauro Müller.

DEClU;TO N. 11.\:lG-DE 13 DE J.\'NEill.O DE 1f!Jlí
Dá novo regulamento ú Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura,
Industria c Commcrcio

o Prcsidcnle da Hcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 70, n. VIII, da lei
n. 2.!J2~. de !J de janeiro de 1!)15, decreta:
Art. 1. o E' approvado o regulamento da Secretaria do
Estado dos Ncgocios da Agricultura, Industria c Commcrcio
flliP a P~1P acotnpauha c Yac assignado pC'Io rrsprcliYo l\1inis1ro de Estado.
Art. 2. • Hcvognm-!'c as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 13 de janeiro de 1!Jl5, !J'i0 da Indcpentknria c 2i'o da Hcpublica..
WENCESL.\U llll.\í',

1'.

GOMES.

Jolio Pandiá Calogcms.

Regulam eu to a que se refere o decreto n. H. 436, da presente
data

CAPITULO I
Dl'i SECTlE'rARIA DE ESTADO

Art. 1. A Scrrdnria do Estndo dos Ncgodo~ da Agl'iculttJJ'a, Tudustria c Commercio terá a seu cargo:
0

I. O cstmlo c despa1·ho de todos os nssnmplos previstos
11a !Pi 11. I .i(iO!i, de :!D de tl!'ZI'mlH'O rll' IDOo.

IT. A dirccção geral c a fisr.alização de todos os serviços
concernentes aos mesmos assumotos do '1ünfo de vista administrativo.,
,.,..,~,
-
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III. O preparo de todos os netos que tenham de ser assignados pelo Presidente da Republica e pelo respectivo Ministro
de J•istado, relativamente aos ditos assumptos; a expedição e
publicação desses actos e o recebi!ll~nto e archivame!lto
de todos os vapeis endereçados ao l\hmstro ou, por seu mtermedio, dirigidos ao Presidente da Republica.
IV. A execução dos trabalhos especificados neste regtüamento.
Art. 2. A E~cretarin de Estado comprehende:
§ l. o O C:abinetc do Ministro.
§ 2. o A Directoria Geral de Agricultura.
§ 3. o A nirrctoria Geral de Industria e Commercio.
§ 't. o A Diredoria Geral dn Contabilidade'.
0

CAPITULO li
DO GABINETE DO MJNIS'l'RO

Art. 3.• O Gabinete do Ministro compõe-se· de um secretario, um official de gabinete, um consultor jurídico, _um
engen!Jeiro, um auxiliar desenhista e um dactylographo.
1Airt. -i. o O secretario e o official de gabinete serão de immNJiata confian(:a do Ministro c de;:;ignados, por aviso, dentre
nR Junct1ionarios do l\Iinisterio ou pessoaR estranhas ao mesmo.
Art. 5. o Quando for nooessario, o Ministro designará um
on mais dos funceionarioR do quadro do Ministerio para auxili:u· os trabalhos do Gabinete.
Art. 6. Ao secretarw incumbo, entre as attribuições i•nherentes ao seu cargo:
§ 1. o Receber e abrir a correspondencia official q~e- for
fmviada ao Gabinete.
§ 2.° Fazer registar em protocollo do Gabinete a entrada
o destino dos papeis que forem dirigidos ao Ministro.
§ 3. o ·ru~ceber das Directorias e fazer ehegar á presença do
i\riniRtro os papeis que por elle tiverem de ser despachados.
~ 4. Provideneiar sohre a expedição dos netos elaborados
no Gabinete f1111\ dPpois rle assignados pelo Ministro, devam
spr expedidos, fazendo a;; devidas communicações ás Directorias da Secretaria de Rstndo.
~ !'i. o Anxil ia r o Ministro nos trahalhof1 que Pf1to rcwwvar
para si.
~ 6. • AttrndPr ás partes em audiencia, quando lhe for defPrminado, e JWPstar ao Ministm as necpssariaR informaçõeR.
§ 7. o Organizar as pastas para r!Pspacho do Ministro e do
Preflidente da fiepublira.
~ 8 o 1\Iantcr em ord(•rn () seguranc:a o archivo dos papeis
que devam pm·manerer no Gabinetf', claRsifitcando-os devidamente e collee1~ionanrlo ar-; minutas dos n-etos expedidos pelo
Ministro ou á sua ordem.
~ fi. o \Aissignar, quando não for dirigida aos MiniRtros de
~Rf:ado, ús Mesas drtR Camaras Lm;islalivas Federaes, aos PreRHicnt.es o Governr~dores dos ERtados e ao Supremo Trilmnnl
Federal. a correspondencia epistolar e tclegraphir.a feita em
nornfl do Ministro, J'elativamcnte :\s infm·maeõcs P f!Rl1larf'>r.imP-ntos para iw:;tJ•ur.ção e dN>isão doR ncgo.r..ios, dando sciencia
ás •comprtcntfls Directorias Geraos.
0

0
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~ 10. As;;ignnr, quando o l\linisft'o não o puder fazer, a
correspondcncia epistolar dirigida ás autoridades estranhas ao
l\finisterio, dentro dos limites que lhe forem traçados.
~ 11. Restituir ás Directorias da Secretaria, devidamente
classificados, os papeis que ficarem no Gabinete, sem despacho ou assignatura do J\1 inistro, quando Psf.c tenha de ser
su!Jstitnido.
§ 12. Entregar ao novo Ministro o registo dos documentos officiaes do Gabinete e f.odos os papeis de caracter official
sob sua guarda.
~ I 3. Manter a ordem e regula;ridadc dos serviços a seu
cargo, distribuindo-os pelos auxiliat·es, cujas fnncções designará.
§ 14. 'Autorizar as despezas do Gabinete, de aüüôrdo com
as ordens e instrucções do Ministro e com os recursos da competente ver !la Ol'(:nmcntn ria.
Art. 7.• Ao official c aos auxiliares de gabinett> comneto:
;,_
§ 1.• Executar com .promptidão os trabalhos de que iforcm
incumbidos pelo Ministro ou pelo secretario.
§ 2. • Zelar pela boa ordem do Gabinete e pela guarda c
sigillo dos pnpois e assmnptos afl't•dos a este.
Ar f. 8. o Ao consultor jurídico compete:
§ 1.• Dar pareceres ou informaç.ões sobre todos oa assumptos de natureza jurídica que lhe forem affectos pelo Ministro.
§ 2. • .A!companhar o andamento de processos judiciarios
f\m que estiverem Pnvolvidos interesses deste Ministerio.
§ 3.• Executar os trabalhos dP sua especialidade de quo
for encarregado.
Art. 9." Ao engenheiro compete:
§ 1. o Dar pareceres e informações sobrf\ assumptos rei afiyos a trabalhos technicos de engenharia.
§ 2." Organizar plantas, projectos c orçamentos para 03
f.rabalhos ·previstos no paragrapho anterior, de accôrdo com as
JJases e informações que lhe forem ministradas pelo~ chefes
ou directores de repartições ás quaes se destinarem a:i obras.
§ 3.° Fiscalizar as obras em construccão .por conta do
1\finisterio no Distrieto Federal e propor as medidas que julgnr necessarias para sua melhor execução.
§ 4. Organizar bases, orçamentos f' especificações para
abertura de concurrencias relativas á execucão de obras.
Não se comprehendem nas disposições dos parat?;raphos
anteriores os serviços r ela ti vos :ís repartições onde existam
secçõea technicas de engenhll!ria, salvos os rasos r.qperiaes, de
ar~etn·do com as determinações do Ministro.
A,rt. 10. Ao auxiliar desenhista rompete Wi:ilf'nfnr lodos
os trabalhos de sua especinlídndo, df' r~ertmio r·om ns Ol'dPns l!o
PJJgt>nheiro do Ministerio.
0

CAPITULO IH
DA DIRECTORIA GERAL DE AGRICULTURA
~-\rt. 11. 'A Directoria Geral de Agricultura compõe-sP. do
'rlnns secções, que tratarão, do ponto rio vista administral1vo,
dos seguintes ;tssumptos:
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§ t,o A primeira secção:
I. Ensino theorico e pratieo de agricultura e industrias

ruraes.

IJ. Inspccção c defesa agrícolas.
I H. Povoamento e hospedarias de immigrantes.
IV. Protecção aos índios e localização de trabalhadores

nacionaes.
V. Museu Nacional., jardio.s botanicos, hortos, distribuição de plantas e sementes, agri,cultura geral e especial, sil...,
vioultura.
VI. Astronomia e meteorologia.
VII. ~onstrucções ruraes, hydraulica agrícola (irrigação
e drenagem).
VIII. Economia rural e estatística agrícola.
IX. Legislação rural; estudos scientificos com o fim de
promoYer o progresso da agricultura; syndicatos e cooperativas, associações de providencia e mutualidade agrícola;
congressos, conferencias, concursos e comicioa agrícolas, sociedades de agricultura, bancos, caixas de credito agrícola e
companhias para explorações agrícolas no paiz.
X. Propaganda de tudo quanto possa interessar á agricultura no interior e no exterior.
XI. Applicações do frio á agricultura e as industrias ruraes.
XII. Estradas de rodagem; custo dos transportes, acon...,
dicionamentos, embalagens, seguros, fretes e tarifas.
XI!II. Applicação da electricidade á agricultura e ás industrias ruraes.
XIV. Inspecção de mattas; mattas do domínio federal, comprehendendo as de terrenos de marinhas.
XV. Museus agrícolas e florestaes, sericicultura e apicnltura.
XVI. Expediente sob.re nomeações, promoções, licenças e
exonerações do pessoal da Directoria e das repartições que
ficam a seu cargo.
§ i!. o A segunda secção:
I. Industria p~ccuaria, cursos de veterinaria, de zootechnia
e de lacticinios; postos zootechnicO<\ estações de monta, importação de animaes reproductores com o auxilio do Governo
Federal, estudos referentes á criação de animaes domesticos
e ao melhoramento das differentes raças; divulgação, entre
DE'• criadores, dos methodos zootecbnicos mais aperfeiçoados e
adaptaveis ao paiz; hygiene dos animaes domesticas, estudos
sobre alimentação do gado, cultura e analyse de forragens.
li. Serviço de veterinaria, exportação e transporte de
gado.
III. Concursos de animaeE"·, exposições-feiras, congressos,
conferencias, sociedades, syndicatos, cooperativas e associações
de providencia e mutualidade, relativos á pecuaria e ás industrias de lacticiniOE'•.
IV. Registo de lavradores, criad<>res e profissionaes de
industrias connexas; registo genealogfco de animaes e se!"Viço
de regi~·to _e archivo geral de marcas de animaes.

M!TOR Dll l'llDFil EX El!fTTJYO

ArL. 12. A Dieccloria Gemi de Agrir.nltnra terú o seguinte pessoal:
·1 di rector geral;
2 directores do secção;
:! primeiros officiacs;
2 scgumlos officincs;
~ terceiros officiaes;
1 daotylographo;
1 continuo.
CAPITULO IV
DA DinF:CTOR!A OEnAT, DE INDUSTTIL\ E COl\11\IETICIO

:Art. 13. A Directoria Geral <lo Industria e Commercio
compõe-se do duas secções, quo tratarão, do ponto do visba
administrativo, dos seguintes assumptos:
§ 1,0 A: primeira secção:
I. Industria em geral, industrias novas, desenyolvimento
doE", diYersos ramos da industria, com c:xcepção dos mencionados no capitulo anterior.
II. Mineração e legislação de minas, serviços geologicos e
mineralogicos, estabelecimentos metallurgicos.
JII. Escolas de minas.
IV. Ensino profiE"·sional, comprehcndcndo as escolas de
artífices e as de artes e manufacturas.
V. Maroa,s de fabrica e de commercio.
VI. Industria da pesca, seu ensino e regulamentaeão.
vrr. Appliteações indnstriaos da onergia Plr.etrica.
YV'III. Organização e a<·sistencia ao trabalho.
IX. Serviço de patentes de invenção, desenhos c modelos
iildnstriaes.
X. A porf,aria e o Rerviço das installarões clccl.riea!'l da
Secretaria de Estado.
XI. Expediente Robre nomeações, licençaE"·, cxoncraeiíP~ e
p1·omoçõcs do pPssoal da nircrtoria P das rPparl it;iíPs quP l'ieam
a seu eargo.
§ 2." A segunda seeção:

I. Commercio em geral.
H. O preparo de tratados de commercio c navegação.
ITI. Camaras de commercio, associaçõC<• commerciaes. !Jol:;;ns de eorretorcs, sociedades anonymas que I iverem por objrct.o o commercio ou o f<Jrnccimento de g1meros ou substan~i·as nlimcntnt·cs o nuto!'iznção pnrn as sociodndrs anonymns rstJ'ang-ciras c suas s11ccnr:;;aes üll caixas filiacs funccionarmn
na llepublica.
IV. Exposições commerciaes ou industriac<·· n:1eionnos ou
ini.Prnacionaes.
V .•Tuntas commcrciacs.
\'T. Ensino c museus eommcreinr.s.
vrr. SP!'\'Íf:o de propnganda (' ('X]l:l n~ão Pronomica.
VITI. E;:;latistica em gN·al.

M-:TOF\ DO POillm EXJWUTIVO
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Art. H. A. Directoria Geral de Jndu~·tria e Commercio
terá o seguinte pessoal:
1 dircctor geral;
2 direclorrs de srcção;
:3 primeiros officiaes;
3 segundos officiaes;
3 terceiros officiaes;
1 dactylographo;
1 continuo.
Art. 15. A porbria d'a Secretaria de Estado terá o seguinte pef·soal: um porteiro, um ajudante, dons contínuos,
dons correios e oito serventes, sendo estes distrilmidos de acriirdo c·nm U!'\ r·nnvrniencias do serviço.
Paragrapho unico. O serviço das in,·tallaçõrs electricas
ficará oa cargo de um encarregado c um ajudante.
CAPITULO V
DA DIRECTORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Art. 16. A Direct•oria Geral de Contabilidade conf.inúa
subordinada ao l\Iinisterio da Fazenda e á Directoria Geral
de Gontabilidade do Thesouro Nacional, para os offeitos do
art. l!i, lrlt.T·as a a q, da lei n. Z. OR3, riP 30 de ,in lho r! f' 1!lO!I
e arts. 2'í a 27 do T'rg·nlamento annexo ao rlrri'Pio n. 7.751,
r!P :.'3 dP rlrozPmht·o do mrsmo anno.
Art. f 7. Compete-lhe a direcção geral e fiscalização da
contabilidade de todos os serviços e dependencias do Minisf.erio, segundo a orientação dada pelo Ministro, observando
e fazendo observar a legislação e ordens em vigor.
Art. 18. Sua jurisdicção abrange não só as repartições,
ostabelecimentos e serviços directamente subordinados ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio no paiz e no
estrangeiro, mas ainda quaesquer serviços, estabelecimentos
ou instituições que receberem subvenção, premio ou auxilio
ywcnniario do Governo Federal, por intermedio do dito Ministerio, dentro ou fóra da Republica.
Art. 19. A Directoria Geral de Contabilidade compõe-se
de duas secl}õcs e terá a sen cargo o .archivo da Secretaria
de Estado.
§ 1." A' primeira secção compete:
I. Organizar o projecto de orçamento geral do Ministerio
o as competentes fabellas explicativas e preparar o expedientP,
remettendo-as no l\finisterio da Fazenda, afim de serem alli
r~omprr,hendidas na proposta do Orçamento.
II. Organizar as tabellas de distribuic;ão de creditos para
provimento dos serviços do Ministerio, de modo que sejam
remett.idas ao Ministeriü da Far,enda dentro do prazo de 15
dia>!, da data ria c:oxecuçfío da lei orçamentaria.
Tlll. E!Wlriptnrar todos os creditas orçamentarios, supplementares, cxtraordinnrios ou especiacs que forem abertos ao
Ministerio, de modo a se conhecer em qualquer tempo o
estado dos mesmos crcditos, suas consignações e sub-consignações.,

2li
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IV. Fazer a escripturacão e clessificacão de todas aS
dcspezas autorizadas .e effectuadas.
V. Registar os compromissos resultante.,-. das autorizações de fornecimentos, passagens, transportes, encommendas
o outl'Os semelhantes, emanados directamente da Secretaria
do Estado.
Para o eumprimelllo üo disposto neste numero, as Direetorias de Agricultura e de Industria e Commercio e o Gabinete do Ministro darão conhecimento á Contabilidade de todas as autorizações acima indicadas, cada qual na parte que
for de sua competencia.
VJ. Fazer o regi.sLo das despezaE· com os vencimentos
dos funccionarios das diversas dependeooias do 11.\l'inisterio, á
vista das segundas vias das respectivas folhas de pagamento
ou a ttestados de frequencia.
Para este fim, todas as dependencias do Ministerio enviarão á Directoria Geral de Contabilidade, até o quinto dia
util de cada mez, as segundas vias das folhas ou actestados
referentes ao mez anterior.
VII. Levantar mensn lmrnte um balancete demonstrativo
do estado dos creditos.
VIII. Preparar, para serem enviados á Directoria Geral
de Contabilidade do Thesouro Nacional, sempre que forem
exigidos, os balancetes e mais elementos necessarios á formação das contas da gestão financeira e da execução dos orçamentos.
IX. Organizar a demonstração dos creditos supplementares, extraordinarios ou especiaes, cu,ia abertura se torne nocessaria, e fazer todo o expediente relativo ao assumpto.
X. Promover, durante a vigencia do exercício, a distribuição dos creditos que se tornarmo necessarios ás despezas
do 1\rinisterio, nos Estados c no estrangeiro, e que não tiverem
sido contemplados nas tabellas geraes de distribuição.
XI. Examinar e processar todas as contas e folhas cujo
pagamento tenha de ser autorizado pelo Ministro.
XII. Fazer todo o processo e expediente dos pap-eis referentes a pagamentos. comprehendendo os de exercícios findos,
adeantamentos, restituições e recebimentos de quaesquer
quantias.
XIII. Informar os papeis referentes aos fornecimentos,
encommendas e obras que dependerem de autorização ou apl1rovacão do Ministro e fazer o expediente respectivo .
. XIV. Indicar sempre nos processos de pagamentos e autorizaçõrs de despez,a, que subirem a despacho, a classificação que ella deva ter e os saldos dos competentes creditos
ou verbas orçame11tarias, assim como os compr.omissos que
pesem sobre os mesmos saldos.
XV. Proceder ao exame e fiscalização das despezas realizadas por todas as dependencias do Ministerio nos Estados
e no estrangeiro. tendo em vista as respectivas demonstrações e documentos comprobatorios.
XVI. Fazer o exame da escripturação de qualquer dessas
dependencias e das que tiverem séde na Capital Federal,
sempre que isto for determinado pelo Ministro.
·
XVII. Fiscalizar as subvenções e auxilias concedidos
JWio Ministerio, devendo :para este fim ser apresentadas por
Iodafl as asRociaçõcs, syndir,ntoR, estabP.Iecimentos e quaesquer
in~titni~;ües c, hem assim, pelos partieulares c estabelecimentos
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estaduaes I) muni1\ipaes, demonstraçõe,; mensaes ou trimensaes
do emprego que tiverem dado ás quantias recebidas do Mi....,
nistcrio. Si essas dmnonstrações forem obscuras ou deficientes, deverão sPr Pxigidos documentos que as comprovem e
f'sclareçam.
XVIII. Inspeecinnar, sempre que o Governo julgar conveniente. as escripturações de taes associações, syndicruLos,
estabelecimentos, etc., ficando impedidos de receber nova
subvenção aquelles que se recusarem a es-sa inspecção ou que
lhe oppuzerem taes embaraços que ella nãD possa ser levada
a effeito.
XIX. Fazer D expediente sobre nomeações, promoções, li~
cenças c exoneracões rlo pessoal da Directoria e do Gabinete
do Ministro.
XX. Lavrar o trrrno de posse do pessoal indicado no numero anterior.
XXI. Informar c fazer o necessario expediente sobre as
concurrencias, promovendo as que se referirem aos fornecimentos geraes ús depPndencias do Ministerio no Districto Federal P, hl'lll assim, a<· que não este,iam a cargo de oüutras
rPpartiçõPs c forem autorizadas pelo Ministro.
XXII. Prpparar as bases dos contractos, submet.ter á
approvação do Ministro as competentes minutas e lavrar os
respectivos termos, sempre que isto não esteja a cargo de
outras dcpl'ndencias do !\linisterio.
SalYo autorizacão especial. nrnhnm rontraclo póde ser
lavrado nas dependencias do Ministerio sem que á approvação do Ministro sejam préviamente submettidas as ·respectivas minutas em duas vias e acompanhadas das pr{)posías
e quaesquer outros documentos que lhes tiverem servido de
hase, inclusive cópia das actas lavradas a respeito, quando
se tratar de concurrencias.
As primeiras vias das minutas approvadas serão immediatamente devolvidas :í repartição onde tiverem de ser lavrados os contractos, juntamente com todos os documentos
que as tiverem acompanhado, menos as cópias das actas das
concurrencias, que ficarão archivadas, com as s.egundas vias
das minutas. na Direetot·ia Gera I de Contabilidade.
XXIII. Faznl' o cxvedil'nt.e para o registo dos con'Lractos no Tribunal de Contas, examinando préviamente os que
tiverem sido lavrados em outras dependencias do Ministerio,
para verificar si satisfazem ús rxigencias do decreto n. 2.409,
de 23 de dezembro de 1896.
Para este fim serão enviadas á Directoria Geral de Contabilidade cópias. em duas vias, dos contractos lavrados em
todas as rPpartiçõcs on srrviços do Ministerio.
XXIV. Colleccionar me,thodicamente, de modo a serem
facilmente consultada.s, as cópias dos contractos lavrados em
011tras dcpendcncias do Ministerio.
~ 2." A' segunda s·ccção compete:
I. Fazrr o expediente sobre a aposentadoria c jubilação
dos funccionarios do Ministerio e as respectivas l('.ommunicaçõcs e escripturação.
II. Organizar os processos de montepio civil, referentes
aos funccionarios do Ministerio, até á expedição dos títulos
que serão enviados ao Ministerio da Fazenda para verifi_:
cação dos direitos dos interessados e mais providencias delle
dependent~s.
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JJI. Organi?.ar os assentamentos dos funccionarios do
todas as drpcndr;ncias do 1\linistr!'io, r:om indic:açã.o do nome,
idade, estado, categoria, datas das nomeações, posses, exercicios, accessos, remoções, commissões, licenças, suspensões, elogios e tudo mais rrne possa affecfar ou interessar ú sua carreira publica.
IV. Organizai', para ser publkado annualmente, o Almana!• do Pessoal do ft/i.nistel'io, flom o resumo de todas as indi~'aeõrs a que se refere o numri'n anterior.
V. Fa1.er todo o expediente relativo á acquisição, doação
ou transferencia de predios, terras e outros immoveis para o
<;rrviço do Ministrrio, mrnoR as on!Pn;; dr pagamento, qui'
correrão pela primeira secção .
VI. F·azer a escripturação do movimento do material dé
consumo do 1\linistrrio, tendo 0111 yj;;fn a:;; segundaH vias da~
rontas de fornecimentos o outros documentos relativos ao
assumpto.
VII. Fazer a escripturação dos adeantamentos realizados
por conta das verbas orçamentarias ou dos creditas extraordinarios e cRpeciaes abertos no :\finistrrio e o exame dos
documentos comprobntorios rle torlas a~ rlespezas feHns por
meio do taes adeantamentos.
VIII. Fazer a expedicão de guias de todas as importanrifls quo pelos responsavcis devam ser recolhidas ao Thesouro
Nacional.
IX. Fazer a escripturação de to rias as quantias recolhidas
ao;; mft'I'R JHibliro;; por inlPrmNlio rlo 'HinistPrio, rliscriminamlo as que constituírem renda da União das que represrnh•m simp\.es depositos.
X. Fazer a escripturac::.ão da rrnda arrecadada pelas doprndi'Jwins do !\finis!Prio P rln applir·ar:iín nu rJp;;fino (}111' fivrr
a mrsma ronda.
XI. Fazer assentamento e esc,ripturação, em livros e~
pPciaes, de todos os bens moveis, immoveis e semoventes a
SI'I'Yico do 1\linistrrio, r:om disr:riminaçiío dl' seus Yalor.eR, applirac:ão ou uso rm ·f}UI' I'Hfc,iam rmprPf!THlns r mni,; rirr:nmstanrins
nPrPssariaR ao cumprimrnto do disposto no;; arts. 2i7 c 278
rio rr>gulanwnto annrxn ao r]pr·rrfo n, '7. i :i I, rir ?:1 dl' r!rzrmbro
rir 1909.
XJJ. Promover e fiscalizar os inventarias do material permnnrntn I' rir. ronsumo rll' todas ns rlPpcndrnr.ia;; elo 1\finist.rrio
P p!'rDarar expediente para a remessa de cópias dos primeiros ú Directoria do Patrimoni 0 Naeional e dos ultimas :i Directoria Geral d{l Contabi!idJade do Thesouro.
XII!. Preparar, para serem enviados á Directoria do Pat!'imonio Nacional, annualmente e todas as vezes que ella o
solicitar, informações e dados sobre 0 estado e conservaçã•J
rlos bens moveis e immoveis empregados no serviço do Ministerio, com a indicação de quaesquer alterações que tenham
soffrido e dos reparo.;; e melhoramentos rlc r;ue, por·venfut·n,
nrressitem para a sua conservação.
XIV. Fazer ou promover a carga de todos os bens moveis
~ semoventes, a serviço do 1\Iinisterio, aos responsaveis pr·cvisf.os nas leis e regulamentos ou designados pelo Minisf.J'O
na falta de tal previsão.
Nos livros de carga serão indicados os preços de acqniRir;ão o, quando oRtcs não forem conhecidos, o~ vn lnrefl que
nos invcnfal'ios sr atteilmircm a Lars ohjectos.
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XV. Organizar o prooesso de tomada .de contas dos responsavcis com exercil!iu nas dependencias do Ministerio, comprebcndendo todas as repartições, servic-os ou estabelecimantos
já exi,stentes ou qu·e forem creados de ora em deante no patz
ou no estrangeiro, inclusive os que forem subvencwnados ou
r-eceberem auxilio com destino determinado, observadas as
disposições do art. 5" do decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro de 1896, e os arts. 207 e 208 do decreto n. 2. 409, d~
23 de dezembro do mesmo anno:
·
a) como responsaveis comprehendem-se todos aquelles
que, 1funccionarios ·publicas ou não, singular ou colleciivamente, tenham administrado, arrecadado ou despendidü dinheiros publicas ou valor{)s de qualquer especie, inclusi'Ve
material, sujeitos á jurisdicção do Ministerio, ou pelos quaes
seja clle responsaviCI ou estejam s-ob sua guarda;
b) quando um responsavel por adeantamento supprir, a
um funocionario publico, qualquer importancia destinada á
execução de serviço autorizado por lei ou por decisão do Ministro, ficará tambem esse funocionario obrigado á prestação de
contas para comprovar o supprimento;
.c) os livros c duwmentos qne servirem durante a gestão
rlos responsaveis de que tt·ra1a este regulamento serão enviados á Directoria Geral de Contabilidade, devidamente relacionladas, 30 dias depois de terminada a gestão ou 30 dias
depois de terminado cada exercício, si a gestão passar de um
para outro exerci cio. Em caso de forca maior, devidamente
comprovado, a juizo do Ministro, os prazos acima indicados
poderão sér prorogados por mais 30 dias, si os interessados assim o requererem;
d) os respons:weis que deixar,em de cumprir o disposto
na lettra anterior ou os cJte,fes de serviço que derem causa
a semelhante falta incorrerão na multa de um a tres mezoo
dos respectivos vencimentos, impost.a pelo Tribunal de Contas,
na fórma do art. 206 do regulamento annexo ao decreto
n. 2. 409, de 23 de de:zembro de 1896;
e) as contas dos responsaveis, constituídas pelos livros e
documentos a que se re:!iere a alínea c deste numero, logo que
tenham entrado na Dimctoria, serão inscriptas em um protocollo cspeeial, ondP couslal'á: a data de entrada, o nome
e a qualidade do rrspousavel, o poriodo da conta, a distribui~ão ao official que houver do processai-a, o recibo deste
c, finalmente, o dPstino que tenha tido o processo. Cada
eonta tomará o numero ele oDdcm da entrada, dando.-sc no
responsavcl r('eibo assiguado pelo encarregado do protocollo
c visado pelo director da secção;
f) na organização dos processos de tomada. de contas
ter-se-hão em vista o disposto no capitulo III, segunda parte,
do regulamento anncxo ao decreto n. 2. 409, de 23 de d-ezcmbr.o de 18!1·6, e as instrucçõcs que, em virtude do art. 209 do
mesmo regulamento, tenha baixado o director da Terceira
Dircctoria do Tribunal de Contas;
{l) os documentos rela:livos á comprovação do adeantamentos, apt'PsEmtados antPs do cnceiTado o exercício, terão entrada nos protocollos dcstina~os aos demais papeis; mas os
que forem apresentados depots deste prazo ou o.s que não
tenham podido seguir para o Tribunal de Oontas, antes de
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findo o cxcrcicio, serão cscriptmados no protocollo a que se
refere a alínea c deste numero.
Art. 20. São communs ás s•ecçõcs da Dircctoria Geral de
Conlabilit.lade, além do disposto no ai"l. 26:
a) preparar as instrucções que devam ser dirigídas ás
varias dcpendencias do 1\Iinisterio, no sentido da simplificação e uniformização dos p~occssos de contabilidade, tendo
l'lll vista a legislação em vigor, as conveniencias do serviço
c as indicaçõc<S da Dircctoria Geral de Contabilidade •do Thesom·o Nacional;
b) fazer o expediente
communicando á Procuradoria
.Geral da Fazenda Publica as questões que sa ventHarem
contra a União, perante os tribunaes judiciarios, em virtude
do aotos ou factos quo se refe·rirem a assumptos a seu cargo.
Art. 21. Ao Archivo compete ter a seu cargo os papeis
findos, não só da Contahiliclade, mas tambcm da•s demais deJlenclencias ela Secretaria ele Estado.
§ 1.• A remessa de papeis p·:wa o Archivo será feita por
meio de J1l'otocollo, com todas as indicações necessarias á boa
ordem do serviço.
§ 2.• Nenhum par)cl, livro ou documento sahirá do Archivo sem vedido por escripto, Yisado pelos directores geracs
ou pelos dircctores de secção.
Art. 22. A Dircctorin. Geral de Conta!Jilidwdc terá o seguinte pessoal:
·
·
i director geral;
2 directores de secção;
G primeiros officiaes, sendo um encarregado do Archivo;
10 segundos officiaes;
10 terceiros officiaes;
2 dactylographos;
1 continuo.
CAPITULO VI
DAS ATTRIBUIÇÕES COMMUNS ÁS DIRECTORIAS GEHAES E ÁS RESPECTIVAS SECÇÕES

:Art. 23. São cornnnms ás Directorias Geraes as seguintes
al~lribuições:
~ 1.• Fazer registar a entrada de todos os papeis, com
cxtracto dos respectivos assumptos c indicação do processo
que forem tendo até a decisão final.
§ 2." Instituir os livros necessarios para e~cripturação,
protocollos especiaes e termos de actos que lhü>s digam
l'Cspeilo.
§ 3. • Organizar o índice das leis e das decisões do IGo;vcrno.
~ ,:í_o Preparar regulamentos para execução de leis, clauf>Ulas para ncompan!Jarem decretos c instrucções para dirccção, processo, ordem e economia do serviço a seu cargo.
§ 5." Faier o expediente para os actos que teem de ser
assignados pelo Ministro.
§ G. o Colligir dados para a a!Jertura de creditos extraordinario5.
§ 7, 1\Ianda·r publicar no Diario Of{icial o expediente que
fo~ de sua competencia,
·
0

ACTúS DO PODEI\ EXECUTIVO

3t

§ 8.• Expedir guia para o pagamento no Thesouro Nacional do sello devido por concessionarios de favores ou mercês
c por •Contractantes de serviços do Ministerio.
Art. 24. As Directorias Geraes corresp.ond~m-se directamente com as repartições a cargo do Ministerio, ás quaes
transmittem as determinações do Ministro e requisitam as iríformacões, providencias e esclarecimentos que julgarem necessarios á marcha dos prcceRsos ou á '<)ffectividade de medidas officiaes.
Art. 25. 1Salvo ·caso de reconhecida urgencia, ou em que
o Ministro determine expressamente o contrario, todos os
officios, requerimentos, exposições, relatorios ou outros papeis das repartições a cargo do Ministerio, ou de qualquer
outra procedencia, ficam depéndentes das info~mações e parooeres das respectivas Directorias da Secretaria de Estado,
para que possam ser submettidos á deliberação do Ministro.
Art. 26. São communs ás secções:
§ 1,0 O registo da entrada de todoo os papeis e ~istri
buição destes pelos funccionarios.
§ 2.• A gu!llrda dos livros e papeis relativos a ~gocio:;
pendentes.
§ 3.• O exame dos negocias, as informações e pareceres,
afim de subirem •á presença do Ministro.
§ 4. o A redacção dos a ctos e correspondencia officiaes
segundo decisão dos poderes competentes.
§ 5.• A coll~ão das minutas dos actos officiaes.
§ 6.• As certidões dos papeis que ainda não se acharem
no Archivo.
§ 7.• A remessa, para o Archivo da Secretaria, dos pa·peií!
relativos a nego:cios findos.
§ 8.• Auxiliarem-se mutuamente para o bom andamento
do serviço, cumprindo a cada uma transmittir ás outras papeis
e esclarecimentos que forem necessarios á regularidade dos
trabalhos.

CAPITULO VII
DOS

DEVERES DOS

FUNCCIONARIOS

Art .. 27. A cada um dos directores ge:raes, em relação
aos serviços a seu cargo, compete:
§ f.O Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos.
§ 2.• Manter e fazer manter., pelos meios a seu alcance, a
observancia das leis e ordens em vigor.
§ 3.• •Cumprir as determinações verbaes ou escriptas do
Ministro, recebidas directamente ou por intermedio do secretario.
§ 4.- o Pr_opor ao. Ministro, v~rbalmente ou por escripto,
as providencias que JUlgar convementes aos interesses do ser;viço.
§ 5.• Designar os funccionarios que deverão auxiliar a
secção onerada por affluencia de trabalhos, podendo removei-os de uma para outra, quando o exigir o serviço.
§ 6.• Ter sob sua responsabilidade as cifras telegiraphiícas e a correspondencia que, por sua natureza, não tenha •tue
ser distribuída ás secções.
·
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§ '7. o Apresentar annualmenlc ao 1\linistro uma synopse
dns Lrahallws realizados pelas secções c dos que não tiverl!m
~ido fe i los em l·empo, com dcclantt}ão do mol.i vo da demora.
§ 8. Avrescntal' ao 1\Hnistro, em ~~voca conveniente, o t·elaLorio annual dos respectivos trabalhos.
§ 9.° Corresponder-se directamcutc com os chefes de ser\' it,;os dos diversos Ministcrios.
§ 10. /Aissiguar, quando não l'ol' dirig'ida aos Ministros de
E,;tado, :ís Mesas daR Camaras LPgislativas Fcdcracs, ao Supremo Tribunal I<'cdcral, aos Presidentes e Govemadores de
Estados c ao Prefeito do Districto Federal, a correspondencia
feita em nome do Ministro, TClativamcntc oás informações, pall'eeeres e esclarecimentos para instrucção e decisão dos nes-ocios
e ás communicacões, recebimentos ou. remessas de papeis.
§ 11. Assignar instrucções, cditacs, declaracões c outras
rmbli.cações officiaes.
§ U. ConJcrcneiar, selliJH'c tjue fu.r ncccssario, com os
ehcfcs de servi co.
§ 13. Prestar esclarecimentos, espontaneamente ou modiante solicitacão, a quaesquer autoridades.
~ 14. Dar audiencia diariamente, em hora pré·damcnto
annunciada, ús partes que o procurarem pal'a negocios afiedos ú sua Directoria.
§ 15. Dar posse aos Juueeiouarios de sua Directoria, aos
c!Jcfes das ·repartições tlo Ministcrio c, em casos de urgeneia,
a Juuet:iouarios de outras eatPgorias. IJl'l'teneentcs a repartições que não tenham séde uesta Capital, fazendo lavrar e ussignar os respectivos termos de promessa.
~.1G. Impür as pem.1~ disciL.ilintu·cs, de conformidade com
o captlulo XI.
§ 17. Assignar a folha dos veueimentos dos funccionarios
de sua Directoria, julgando ou não justificadas às faltas quo
contarem durante o mez, :í vista do livro do ponto e do accurdo com o disposto uo capitulo IX.
~ 18. ~1 rovidcnciar sobre as ·notas tJUC Liwrom do ser lançadas 110 llvt·o do ponto.
§ l !l. Ilever todo o expediente e huu;at· o seu visto, tjuandu
não tive!' de dar l}arecer, em todos os papeis quo temham do
ser levados á presença do Ministro.
§ 20. Visar as cópias ou extra.ctos dos a c tos quo lonham
do ser publicado ..::.
§ 21. Dar ricen~a até 30 dias aos empregados da Directoria
a seu eargo.
§ 22. Representar ao 1\linistro sobre irregularidades ou
dclietos commctLidos pelos funeeion:H'ios, quando a penalidade
não caiba em sua alçada.
23. Autoriza.r, de accôrdo com as ordens o instrucçõcs
do 1\linh;Lro, c com os re·cursos da eompctculc verba orçamenlaria, as ch~sprzas da respectiva Dircetoria.
§ '2L Visitar· o.~ estalJclccimenlos a cargo de sua Dircctoria, Jll't'stando infonna~ões ao 1\linislro sobre o que verificar
em taos visitas.
§ 25. Exercer quae!'WtllCr outras a ttribuiçõcs que lho couberem por este regulamento e mais disposições em vigor.
§ 26. Requisitar pas8:-tgcns nas estradas do ferro e companhias de navegação, para si pu para funccionarios em objceto
de serviço publico,.
0
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§ 27. Despachar todo o expediente necessario para o preparo dos IH'ocessos que tiverem de ser resolvidos pelo Ministro.
§ 28. Decidir por meio de despacho, com recurso para o
Ministro, petições sobre assumptos de mero interesse do requerente e que não envolvam compromisso ou t·esponsabilidade do Governo, nem :ttfectem direitos de terceiros.
§ :ZU. Fazer passat· c expedir, authenticadas pelo dirccto!'
da secção, as certidões que forem requeridas nas condições do
paragrapho anterior, sujeitando o pedido das demais a despacho do Ministro.
Art. 28. Compete especialmente ao director geral de lndustria e Commercio autorizar os registos de que trab o
art. 7ü do decreto n. 8. 8:!0, de 30 de dezembro de 188:!, desde
que se achem em condições legaes.
Art. 29. Compete especialmente a.o director geral de Contabilidade:
§ 1." :,.\Juthenticar com o seu vi:sto todas as relações de contas e documentos de despezas, folhas e facturas isoladas que
tenham de ser remettidas ao Thesouro Nacional pal'la pagamento ou comprovação d•.~ adcantamentos, bem assim as guias
de todas as importancias que tenham de ser recolhidas ao
mesmo Thesouro Nacional.
§ 2. • Exercer, em re!a\i<.~.U ao montepio dos funccionarios do
Ministerio, as attribuições conferidas ao director geral de Contabilidade do Thesouro Nacional pelo art. 8", §§ 1", 3", 4" e
5", e art. •'bi do decreto n. \H:!- A, d(• 31 dr outubro de 1890.
§ 3." Despachar, de accôrdo com o art. 208 do regulamento annexo ao decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 18~6.
os processos de tomada de contas organizados na Directoria,
remettendo-os ao presidente do Tribunal de Contas para o julgamento definitivo.
§ -i." Exigir dos responsaveis de que trata este regulamento os esclarecimentos escriptos ou verbaes que forem necessarios ú tomada de suas contas.
~ 5." Assignar os contractos para os fornecimentos g.eraes
ás dependcncias do l\linisterio no Districto Federal, bem assim
os que se referirem a fornecimentos especiaes, Dbras, concertos e encommendas, quando lavrados na Directoria.
Os contractos que importarem em concessões de favores
c outros não designados a~c,ima serão assignados pelo Ministro.
~ ti." Acompanhar o !lndarnento, no Congresso Nacional, dos
projectos das leis orçammtarias, projectos sobre abertura de
ereditos e quaesquer outros que possam affectar o serviço de
contabilidade do Ministcrio, prestando sempre ao Ministro as
informações que forem necessarias a respeito de taes assumptos.
Art. 30. A cada um dos directores de secção, unicos responsaveis pelos serviços que l)Or ella correm, perante os directores geraes, compete:
§ f.• Auxiliar a direcçãoü dos trabalhos, segundo as
instrucções dos directores geraes, distribuindo aos respectivos
funccionarios os serviços da competencia de cada um.
§ 2.• Dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os
trabalhos que competir-em á respectiva secc.ão e entregai-os
l'oder Executivo- 1915 (Voi. I)
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ao uirector geral, convenientcnwnte informados e com o seu
parecer.
o
o
,
§ 3o" Cumprir e fazer cumprir as ordens do d1rector geral.
·~ 4.• Ter em dia os regist<_ls da ~ecção c ..a _classificação
de minutas d<Js decretos, vortnrms, av1sos e oifJClOS.
§ 5. o Prestar ao outro director de secção da mesma Dil'Ct:Loria Geral as informações verbaes ou escriptas acerca
dos trabalhos respectivos, enviando-lhe os processos, independente da inter! erencia do director geral.
§ 6oo Apresentar ao dil'eetor geral, até o dia 20 de fevereiro as notas e elementos para o relatorio annual da Di··
rcctori~, t:om os documentos em oq_ue se basear, bem assim
para o orçamento das despezas do l\finisterio na parte que
lhe c-ompetir.
§ 7 o• Solicitar providencias do tlircctor geral para o andamento dos proce-ssos em atrazo, com declaracão do motivo da
demora.
§ 8. Propôr ao dil"e·ctor geral as medidas que julgar conveniéntes sobre a ordem e methodo dos trabalhos e a insufficiencia do pessoal da secção.
§ 9. Advertir os funccionarios da respectiva secção que
f<J.ltarem ao cumprimento de seus deveres e não executarem
a,s ordens super.iores e representar ao director geral quando
o caso exigir a applicação de penas mais severas.
§ 10. Legalie;ar e authenticar as cópias e documentos que
hajam de ser expedidos pela secção, depois de conferidos.
§ -11. Encerrar o ponto dos respectivos funccionanos á,
hora regulamentar.
§ 12. PropOr aG director geral a remessa de papeis findos para o Archivo.
§ 13. Organizar a synopse c índice das leis, regulamantos,
insLrucções e decisõ·es peculiares aos assumptos tratados na
secção.
Art o 31. Aos officiaes compete:
§ 1." Executar os trabalhos que lhes forem distribuídos,
informando nos respectivos prooe.ssos sobre todos os pontos
mdispensaveis para o esclarecimento do assumpto, da accôrdo
com os arts. 87 e 88.
§ 2. Coadjuvarem-se, prestando informacões reciprocas
c communicando uns aos outros o que fôr adequado á perfeita execução dos diiffer·entes serviços.
Art., 32. Comp€te ao archivista:
§ 1.° Fazer toda a escripturação ucccssaria á regularidade
tlos trabalhos a seu cargo, pi'Opondo ao respectivo director
~era! as medidas que julgar acertadas para garantir a boa
ordem do servico e conservacão dos papeis livros c documentos
sob sua responsabilidade.
'
.
~ 2. o Dirigir a arrumaçã~1 e limpeza dos papeis, livros c
documentos do ~rchivo, tendo soh suas ordens, para esse fim
e para os demai•S s·c-rvic:·os a 'leu cargo, um dos serventes da
Dircr.toria o
§ 3. o Impedir a entrada, n 0 Archivoo sem ordem do dircctoe geral, de pess-oas estranha& á Secre'taria de Estado o
~ 4.o .Impedir a p~rmanencia, no Archivo, de qualquer
funcc~onarw da Secretaria, salvo em caso de servico ou ordem
superior ••
0
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§ 5. o Auxiliar os trabalhos da respectiva Directoria, sempre que isso lhe fôr determinado pelo director ~ral.
§ 6. Passar as certidões de. papeis existentes no Archivo,.
de a~~ôrdo com os despachos dos directores geraes.
Art. 33. Ao porteiro compete:
§ 1. Abrir e fechar as portas Ja Secretaria, não só nas
horas necessarias ao expediente diario, mas tarnbem nas que
forem determinadas por ordem superior, devendo para isso
comparecer, pelo menos, uma hora antes da que fôr estabelecida para o inicio dos trabalhos.
§ 2.° Cuidar da segurança e asseio do edifício, fiscalizando os serventes e trabalhadores encarregados desse servioo.
§ 3. Comprar, de ordem escripta dos directores geraes e do
secretario, pelo methodo que lhes parecer mais conveniente,·
os objectos necessarios ao serviço da Secretaria e sujeitar as
contas das respectivas de·spezas ao visto de quem as houver,
nutorizado.
§ 4. Attender ás despezaE• miudas da Secretaria, taes corno
as de carretos, passagens e outras d:e prompto pagamento, su·
jeitando sempre as que não forem urgentes á ordem prévia dos
directores geraes, quando se tratar das Directorias, e do se-cretario do Ministro, quando se tratar do Gabinete.
§ 5. Fazer em livro especial a escripturação das despezas
que realizar e dos adeantamentos recebidos pana attender a
essas despezaE•.
§ 6. Expedir ou fazer expedir a oorrespondensia oflficial
por meio de protocollo em que se possa verificar o devido recebimento.
§ 7.° Collocar o sello da Secretaria nos netos que exigirem
essa formalidade.
§ 8. Determinar, de accôrdo co_m as ordem·, düs directores
geraes e do secretario do Ministro, os trabalhos dos correios
a serviço das Directorias e do Gabinete, fiscalizando as despezas
com üS transportes dos mesmos para os fins de que forem incumbidüE•.
§ 9. o Ordenar e fiscalizar o trabalho dos serventes e dos
trabalhadoves occupados no asseio do edifício da Secretari~
de Estado, conforme a distribuição do.s mesmos, feita pelos
directores geraes, a qwem propürá a dispensa dos que não
servirem bem.
§ 10. Encerrar o ponto de seu ajudante, .dos contínuos e
correios, com a declaracão da hora de entrada e sabida de
~ada um.
§ 11. Organizar o !Joletim semanal do comparecimento dos
serventes e dos Lmbalhadorcs encarregados do asseio do edifício da Sem·etaria, conforme o modelo adoptado, submettcndo-o ao visto rio dil"cetor geral de Industria e Cornrnercio.
§ 12. Representar ao secretario do Ministro e aos directores geraes so!Jre o procedimento düs contínuos, correios,
serventes c trabalhadores.
§ 13. Ter sob sua responsabilidade, mediante inventario
organizado pela Directoria Geral de Contabilidade, todos os
moveis e ob.iectos pertencentes á Secretai"ia.
~ 14. Fazer ao director geral de Industria e 'Commereio as
necessarias communicacões sobre a sua ausencia e a dos demais
~mpregados da portaria •.
0
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Art. 34. Ao ajudante do porteiro compeLe:
§ 1." Coadjuvar o porteiro em todos os serviços de sua
competencia.
§ 2.• Substituil-o em suas falLas e impedimentos.
§ 3.• Ter a seu cargo o lançamento, em livro especial, dos
despachos dados ás petições, tendo em vista os exlraotoo, envia dos ao Diat·io O({icial.
Na ausencia do ajudante do porteiro, o director> geral de
Industria e Commercio determinará qual o correio ou continuo
que deverá ficar> em seu logar.
Art. 35. Aos continuas de cada Directoria compete:
§ 1.• Cumprir as ordens do director geral. dos directores
de secção e of:l'icmes, relativamente ao movimento dos papeis
dentro da Secretaria.
.
§ 2." Encaminhar ao gabinete do direclor geral e ao protocollo geral da Directoria as partes que tiverem de tratar de
ne~ooios pendentes da Directoria, observando, para isso, as
mstruccões que receberem do director geral.
§ 3.• Não despachar as partes sem ouvir previamente os
runecionarios a quem cmnvrir attendel-as.
§ 4." Receber e transmitür immediatamente ao gabinete
do d1rector geral os papeis, cartas c cartões ou recados que
as partes lhes confiarem.
§ 5.• Zelar pelo asseio e boa ordem de todas as dependencias da Directoria e pela conservação dos moveis, livros e mais
objeetos empregados no serviço.
§ 6.• Trazer ao conhecimento do director geral qualquer
ODCUITencia que dependa de providencias de sua parte.
Art. 36. Compete aos correios:
§ 1." Fazer entrega da correspondencia que lhes for confiada ou pelo GabineLe do Ministro ou pelas Direotorias
Geraes da :::iecretaria de Estado directamente ou por intermedio
da portaria.
§ 2.• Solicitar de quem competir o lançamento do recibo
da correspondencia no proLocollo em que a mesma fôr registada.
§ 3." Cumprir as determinações que lhes forem dadas
pelos directores geraes ou transmittidas pelo porteiro, a bem
do regular desempenho de suas funccões.
li 4. • Auxiliar 0 serviço do Gabinete do Ministro e da portaria quando se acharem presentes á Secretaria.
CAPITULO VIII
DAS

NOMEAÇÕES,

PROMOÇÕES, DEMISSÕES,
E EXERCICIO IN'I'EniNO

SUBSTITUIÇÕES

.Art. 37. Serão nomeados : pelo Presidente da Republica
todos os funccionarios cujos vencimentos annuaes forem
superiora,; a 7 :200$; por portaria do Ministro os de vencimentos aeima de 2 :000$; pelos direetores, nas respectivas
DilwltoriaR, os de vencimentos iguaes ou inferiores a 2:000$000.
Art. 38. Serão de livre nomeação do Governo os directores geraes da Secretaria de Estado, sendo escolhidos, de
preferencia, dentre os funccionarios do Ministerio ..
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Art. 39. O decreto de nomeação do director geral de
Contabilidade ser(\ referendado não só pelo Ministro da
Agricultura. mas lambem pelo da Fazenda, de conformidade
com o arl. Hí da lei n. :!.083, ue 30 de Julho de 1909.
Art. 40. As promoções aos oorgos de directores de secçf.o
e primcit·os o segundos ol'fieiaes serão f('itas pm·. accesso
gradual de funccionarios de categoria immediatamente inferior da Direetoria em que se der a vaga.
§ 1." .'\s dos dircetnrPs dP S('C(:ãn serão cxrlusivamente
por merecimento.
§ 2.• As de primeiros e segundos officiaes serão feitas
dous terços por merecimento e um terço por antiguidade.
Art. 41. Os funccionarios transferidos de uma para outra Directoria não poderão ser JWOmovidos sinão depois de
um anuo de ('XPI1ricio na Directoria em que se der a vaga.
Att. V!. l'al'a os l'ffdlos da segunda parte do § z• do
art. 40, a antiguidade que prevalece é a de effectivo exercicio no oargo que o funccionario estiver exercendo, descontadas as licenças por qualquer motivo, faltas justific~.
das ou não e. bem assim, o comparecimento fóra da hora
regulamen!at· t' a sahida antes dP PIH'Prrado o expediente,
que serão computado!': de accôrdo com as disposições &>ste
regulamento.
Art. 43. Concorrendo por antiguidade a qualquer pt·omoção dous ou mais funcionarias da mesma antiguidade no
oargo. prevalece a antiguidade de serviço na Secretaria de
Estado. No caso de ser igual esta ultima antiguidade, prevaleccrá a dP !"Pl'viço publico ff'deral de qualquer natureza.
Si, ainda assim, houver igualdade de condições, prevalel~erá
a antiguidade computada por serviços estaduaes ou munieipaes, e, por fim, prevalecerá a idade.
Art. 44. As nomeações de tJerceiros offici•aes serão
feitas mediante concurso, que constar'l de provas praticas
das seguintes ma terias:
I. Calligraphia.
Il. Língua portugueza.
III. Uma eLas Jinguas franceza, ingleza ou allemã.
IV. Arithmetica. elementos de algebra e geometria.
V. Chorographia e hiRtoria do Brazil.
VI. Redacção official e dactylograpbia.
Art. 45. Para a inscripção ao concurso aos cargos rle
terceiros officiaes é necessari 0 que o candidato prove:
1•, a qualidade de cidadão brasileiro;
2•. idade maior de 18 annos e menor de 40;
3", bom J?rocedimento;
4•, capacidade physica.
Art. 46. O prazo para inscripção ao concurso será de
30 dias, no mínimo. contados da publicação do respectivo
edital no Diario Of(icial.
Art. n. O 1~onenr."o aos rargos de terceiros offiriaes effectuar-se-ha llCrantc nma commissão, composta do dtrector
geral da Directoria em que se der a vaga e de quatro ou mais
examinadores, nomeados pelo Ministro.
.
Art. 48. O concurso será regulado por instrucções, opportunamente expedidas pelo Ministro, sob proposta dos directores ge11aes.
-

38

ACTOS DO PODER EXECTJ'J'IVO

Art. 49. Os cargos de dactylographo na Secretaria· de Estado poderão ser exercidos por pessoas de um ou outro sexo.
Art. 50. O funrrionario nomeado deverá tomar posse
o entrar em exercício dentro de 30 dias, contados da data
da nomcacã.o, podendo esse prazo ser prorogado p()r igual
tnmpo, mediante requerimento do interessado.
Art. 51. A demissão dos funccionarios da Secretaria de
Estado será regulada pelo disposto nos art<;i. 125 e 126 da lei
Jl. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 52. Serão substituídos em seus impedimentos e
:fn.Itas:
§ f.• Os divectores geraes pelo director de secçã() que ft'\r
designado pélo Ministro; em falta de designação, pelo mais
nnt.igo, da respectiva Directoria, que se achar presente.
§ 2. o Os directores de seccão pelo f• official da seccão
ou por outro funccionario dessa categoria, de outra secção,
qun o dirnrtor gornl (]esignnr: em falta de designação, pelo
fnnccionnrio de maior cat~egoria da seeçfio, qne se achar prcSAnte.
~ 3. o O porteiro pelo seu ajudante: na falta deste, por
um d·o.s correios ou contínuos, designado pelo direcoor geral
dfí Jndustria c Commercio.
· Art. 53. Ao substituto cahcr<í, a !t;m do seu ordenado, a
graLifkaoão do suhstituido.
Par·agrapho nnico. As substituiçõrs por motivo de férias
não dão Jogar a augmento de vencimentos.
Art. 54. O fnnccionario qnc CX(li'Cel' interinamente Jogar
vngo pi'I'Ct'llf'J':Í f.odos os vrncimrnt.o.~ drstr, RPm nccumulae'ão.
CAPITULO IX
nos

VENCIMENTOR E OTITRAS VAN'l'AGENR

Art.. 55. Competem aos funccionarios da Secl'efaria r! e
F:sLndo OR venf'inwntns mal'r~ados na tnbella nnnexa a este
reg-ulamr'I!ÍO.
Art. 5ô. Não t.er:í dir·eit.o a vnncimcmto ah:mm o funccionario que, ainda mesmo com autorização rio Ministro, deixar
f.Pmpnral'inmentc o exorcicio de S<'U lognr ppJo de qunlquer
commissfio r1stranha ao Ministerio.
Art. 57. Não soffverá desconto o funccionario que deixar
fio comparf'I'PI' :'i RccJ'efnrin, pm· se nchar incumbido:
f•, de qualquer trabalho ou commissão de ordem do Minist.ro;
2", d0 serviço da Secretnrin, que f'xi.ja t.mbalho f6ra
dPiln, QUer durante ns horas de f'Xpedientc, quer nas demais
1wras do dia, com autorização do respectivo director geral:
3". de qualquer trabnlho gratnit.o obrigatorio, em virtude de lei.
F:m qualquer drstns hypothc~es se fará drclarnção no
livro rio ponto (l na folha mensal do vPncimentn.
Ad. 58. O funccionario perrfcrá:
1 ", todos os vrncim(lnf.os, qunnrlo faltar no serviço, sem
. eausa .iustificada. J'f\Urar-se antrs de findos os trabalhos,
i'Plll nnlnl'izncfío do d'ircctor .geral ou de quem sua.s vezec~~
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fizer, ou for suspenso do emprego, de accôrdo com o _que
prer.eitua o art. 82;
2", toda n gratificarcão, quando faltar com causa justificada, ou comparrcer. depois de encerrado o ponto, sem
causa justificada:
3•, metade da gratincação, quando comparecer, com
cansa .iustifir.a•da, até uma hora depois de encerrado o ponto.
Art. 59. Serão consideradas causas justificaJtivas de
faltas:
1•. molestia do funccionario ou molestia grave de pessoa
de sua familia. provada com attesúado medico, quando o numero de faltas exceder de tres, durante o mez;
2•, no.io, no prriorto rt·e sete dias (paes, conjuge, filhos e
irmãos);
3", casamento, até sete dias.
Art. 60. Além de 15 faltas seguidas. só será concedido
rabono do ordenado. si o funccionario obtiver licença, cujo
tempo de goso s.rrá contado em eontinuação ao das faltas
Jnstifir.adas até nCJuelle numero.
Art. 61. As faltas contar-se-hão á vista do livro do
pont,o, CJUe eleve haverr em eada seccão e que será assignado
pelos fnnecionaJ'ioo assim durante o primeiro QUJarto de
hora que se Regnir á marcada para começo dos trabalhos,
eomo na occasião dfl se retirarem, findo o expedi-ente do dia.
Para:zrapho nnieo. Para os effeitos do disposto no § 3•
flo art. 58. o ponto dos funccionarios que chegarem fóra da
hora regulamentar será eneerrado logo depois de esgotado
o prazo fix:1do nf) dito paragrapho.
Art. G2. RPmpre fltW, :í hora marcada, não estiver preSf'nte o funrr.ionario inrnmbido de encerrar o ponto furá
suas vezes o CJllP o r!f'ver suh~titnir ou, na falta deste, o
mais antig-o drntrP o!" dP ig-tlfll on immedintn rategorin que
tivf'rrm comparecido.
Art. 63. O dr,;conto por fnltas interpoladas não comprehenderá os ctins feriados; ::;endo, porém, successivas, (}OmprelH•nderá todos os dias.
Art. 64. A' f'x~rncfin dos direetores geraes e dos funccionnrios do Gahinde do Ministro. torlos m; d.-.rnais estão eujoitoA ao p-onto.
Art. 65. Salvo motivo de molestia ~wt ou de p-e.'l~ma
d~ fnmilin, comprOY:ld:l com attestado medico, ou por motivo
do forc.a maior. a .inizo no Gov-f'rno. nenhum funccionario
podrr:í. recusar-sP ao oesemnenho oe qualquer commissão,
:no pair. ou no rstrangeiro, de que for incumbido nelo Ministro.
Art. 66. O fnnerionario qUP t.ivrr de desempenhar commis;;ão fóra rl11 f,npital FrdPral trr:l ilireito a passagPm c
transporte de bag-agem por contn do Governo c pereeberá.
além dos resnedivos vencimentos. a,inoa de custo e as diarins
qne forPm arbitradas nelo Ministro.
·
Art.· 67. As ajudas de custo para desemnenho de eommissão dentro do paiz não rwdPrão em raso algum exr,eder a
importnncia corresponormto a lrPs mezf's de vencimentos que
competirem ao fnnccionnrio .
.Art. 68. O fnnccionario que rer-Pber a maior a.iuda de
eusto, nos termos elo 11rtigo anterior. não poderá receber aualaucr outJ::a _?ntes de decorridos do~e mezes, salvo tratando-se
de comm1ssao para o exterior da Republica.
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Art. 69. O funccionario que não seguir para a commissão para que houver recebido a.iud[l de cu:5to fica obripa_do
a restituir integralmente, dentro do .prazo fixado pelo Mimstro, a importancia recebida.
.
Art. 70. O funccionario que regi·essar de uma commissão
para que tenha recetJido ajuda de custo, sem haver qesempenhado a incumbencia que lhe tiver sidn confiada, fiCa tambem obrigado a restituir integralmt>nt.e a importancia da
ajuda de custo, salvo si regressar por ordem do Ministro, por
motivo de molestia ou por motivo de força maior, a juizo tambem do Ministro.
Paragrapho unico. A restituição a que se refere o presente artigo far-se-ha por meio de descontos mensaes, fixados
pelo Ministro, nos vencimentos do funcci_onario, mas nunca
superiores a um decimo dos roeRmos vencimentos.
Art. 71. E' igualmente obrigadD a restituir a ajuda de
custo que houver recebido o funcctonario que abandonar o
,qprvico ou dellp pedir exoneração smn haver desempenhado
t1 commissão de que tiver sido encarregado.
Art. 72. Por uma mesma commissão não s-erá abonada
mais de uma ajuda de custo.
Art. 73. As diarias a que se refere o art. 66 serão abonadas, não só quando se tratar de rommissõeos, mas sempre
que o funccionario ausentar-se da Capital Federal em otljecto
de serviç.o.
Art. 71. A importancia da dinria não poderá em caso
$lgum exceder á trigesima parte do ordenado mensal, salvo
~ratando-se de commissão ou serviço no exterior da Republica,
~aso em que poderá ser elevada, conforme as circumstanr.ias,
até 1130 dos vencimentos mensaes.
CAPITULO X
DAS Llf!ENÇAS, DAS APOSENTADORTAS I~ DO MONTEPIO

Art. 75. As licenças. as aposentadorins e o montepio dos
funccionarios da Secretaria de Estado serão regulados, respecti~·amPntP. p!'los derrPtos ns. 2. 75ô, de J O de janeiro de Hl13.
" 10.HIO, rlP ?ô ele fPVPreiro dP 1!H3: art·R. 104, 105, 107 P.
~21 da lei n. 2. 921, dr. 5 dP .iarlf'iro dP 19t5: e decretos
ns. !H? A. dr. 31 dr. outubro de 1890, 1. 0~5. de 21 de novPmtJro de 1890; 8.90~. de 16 de agosto de 1911, art. 103 da lei
n_. 2. 9?". r]P :í ciP janPirn rlP f 91 :í. f' mais disposições Pm
'I'Igor.
CAPITULO XI
DAS PENAS DISCIPl.INARES

Art. 76. Os funccionarios da SPcretaria de Estado nos

caso~ de. negligencia1 fa~ta de cumprimento de deveres,' des-

bb~dienCia, de~respeito as ordens dp seus superiores hierarchicos, au':.encia s~m caus? .it~stific~~a ou revelação de asll~Jm_Pt?s nao pubhcndo~, fwarao su.]eitos ás seguintes penas
disciplmares:
f• simples advertencia:
reprehe~são verbal ou por er-;cripto;
3", suspensao.
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Art. 77. São competentes para applicar a pena ge advertencia os directores geracs e os dfl·ectores de secçao.
Art. 78. Os directores geraes poderão impor tambem
as penas de reprehensão e de suspensão até 15 dias.
Paragrapho unico. De qualquer dessas penas poderá o
funccionario recorrer para o Ministro, dentro do prazo de
cinco dias.
Art. 79. Só pelo Ministro poderá ser determinada a suspensão por tempo maior de 15 dias.
,.
Art. 80. O funccionario que falt.ar oito dias consecutivos
ao serviço, sem participação escripta ao director geral, in-correrá, ipso facto, na pena disciplinar de suspensão do exercício por t 5 dias. Findo este prazo. si não comparecer ao
serviço nem requerer licença, será exonerado por abandono
de emprego.
Art. 81. Não obstante a discriminação das competencias,
ás autoridades superiores é facultada a applicacão das penas
mais brandas estabelecidas neste regulamento.
Art. 82. A suspensão, como medida disciplinar, privar:\ o
funccionario, pelo tempo correspondente, do exercício do emprego, da contagem da antiguidade e de todos os vencimentos.
Paragrapho unieo. Nas hypotheses de prisão prevePliva
ou pronuncia, o funccionario deixará de receber a gratificação, que lhe será paga no caso de absolvição.
Art. 83. O funccionario que infringir o dispo'!lto nos
arts. 96 e 97 deste regulamento será sujeito á pena dE' <mspensão e, em caso de reincidencia, á de demissão.
Art. 81. A applicação das penas de que trata o present.e
capitulo não exclue aquella em que o funccionario haja incorrido por forç.a de disposição do Codigo Penal.
CAPITULO XII
DO PROCESSO DO F.::u>EDIENTE

Art. 85. Para verificação da entrada e destino dos papeis
haverá os protocollos neces·sarios.
Art. 86. Os papeis serão processados e levados ao conhecimento do Ministro:
I. Immediatamente, si contiverem assumpto urgente;
II. Em prazo não excedente de quinze dias, salvo quando
tiver de ser ouvida qualquer outra repartição ou q•Jando a
gravidade do assumpto ou accumulo de serviço exigir maior
espaço d·e tempo, do quP n director gPral darn ·ronlwcimrnto ao
Ministro.
Art. 87. No proeesso dos papeis, além do extraeto ou resumo, quando for preciso, á visto da complexidade ou extensão da materia e das informações e pareceres, os funccionarios referir-se-hão aos precedentes da Directoria Geral, juntando quaei\quer papeis, mesmo findos, para esclarecimento
dos assumptos.
Art. 88. Os pareceres devcr[;o ser claros, concisos, isentos
de animosidade contra quem quer que seja, sem incidentes
estranhos ao assumpto em estudo e delle não se afastando sob
qualquer pretexto.
Paragrapho unico. Ao Ministro e aos dirootores geraes
cabe mandar, por despacho, <Cancellar aquelles que forem con-
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trarios ao disposto neste artigo, no todo ou em parte, conforme ,julgarem conwmiPntr, applirando, na rpincidcncia, as prnas
do rPgnhunento ..
Ad.. 8!!. E' dispensado o registo:
I. Das !ris r rkeJ·pl os llllllH'l'ados, ·los rrgulnmcnto~ o
instruer,:.ões;
11. lJn~ prwlnrins. aYisos c officios.
CAPITULO XIII
OTSPOSIÇÕES

DIVERSAS

Art. 90. O trabalho diario da Secretaria durará normalmrnt.ü cinco horas, cabenno ao Ministro fixar a hora do inido.
Art. !H. Poderão o~ direct.ores gerars, por exigrnci:> do
sm·vic:.o. prorogm· as horas do PxpPrlirntP ou manrlar rxf'r.nlar·
mn horas ou dias exeentnados. na reparti cão ou fóo:-a. r'l:>tln.
por quaesqner empregados. trabrdhos que forerr. jul!!';tr!oc:; net•<>ssarios.
Art. 9'?. 'A rliRtribuiçã.o dos trabalhos rlr cada Directoria
prlas rosnPdiva~ RPrt;ÕPs a flll<' sP rpff'rf'm oR arts. 11, 13 f'
1!l poderá fler modificada por neto do Ministro. sob proposta
(Jn r.ompf'tenf.P di-rector gPral, scmprr !JUP for conveniente,
Art. 93. Nos. casos nrgentes. quando não houver pertm·hnção 11ara o serviço. os direr.t.nrAs geraes poderão dispensar
a audicncia das secções. submettcndo immediatamente os napf'i~ ao deRpacho do Ministro.
Art. 94. Não obstante a dil'ltribuição feita nos arts. H.
1~ c 1!l, os directorcs geraeR poderão mandar fazer, ,qoh i'•uas
vistas c immr:rliatn rlirecçãn, q\IaPSflner frabalhos da DiJ·or.toria. drsignanrlo na r f! esse fim O f; fnnccionarios que forPm
11ecessarios.
Art. 95. São considerados secretos todos os actos em elahora!)fio na Srcret:wia nté que. completos, possam ser dados :í
publicidade.
Art. 96. E' prohihidfl aos fnnccionarios constituírem-se
procurnrlores dP partrs Pro Df't:'nriM fTHC devam ser processados na Sccn~tal'ia de Estnrlo. excepto si forAm de seus nscendentcl'l, de;:;cPndf'ntes. irmfins on r1mlwdos. umn vrz f!UP nün
f.f'nham r!P Sf'l' nnr elles nrocessadm; nn despachados.
Art.. 97. Os fnnccionario~ ria 8Pcretaria não podPrã faZfll' cnntracfn com o rtnverno. rlireda on indirActamente. pm·
Ri nu como rPpresrntant.rs rle ont.rrm: rlirigir bancos. r.nmpaalhins nu Pnllll'<>Zns. qm~r s0jnm nu nfio snhwmcionadns JWla
lTnifio. o;;alyns ns "XC,f'flGÕPs inrlirndns f'm leis NlpeciaPR: rf'f[UP!'f'l' ou nrnmovcr. pa1·n si ou pnrn ontr<>m. a eonef'ssi'ío df'
priviJf'gios. gnrnntias rle .inros on ontros fnvorf's srmelhantf's,
cxcept.o. para si, o privilegio de invenc!io.
·Art. 98. Os fnnceionarios da ~Prretaria t.Prão rlirrito anmmlnwntr :1 1!í rlins rlP f•~rias.
t\s fr'rins porJprfío Q('r f!osndr~s RN!nirla nn intArnolnclanwntr. conformP n r.onveniencia do funeeionario c :Hillllf'nr~ia
dos l'f'~pcctivos dirPctoT'•'::! gernes.
Pnragrapho nnicD. Pr~ra o ('ffcito do flllA dispõe n prf'sf'ntn
m·t.ign Rerão contadoR somente os dias uteiR, e as férias n1io
gosndns em um armo não o poderão ser em nnno seguinte.
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~rt. 99. São extensivas a todas as dependeneias do Ministerio na parte que lhes forem applicaveis, as disposições
deste regulamento conc,ernentes a montepio, aposentadorias,
licenças, férias. substituições, diarias; passagens, ajudas de
custo e penas disciplinares.
·Art. 100. Os funccionarios não contemplados na reforma
constante do presente regulamento ficarão addidos e poderão
ser distribuídos pela Secretaria de Estado e demais repartições do Ministerio, de accôrdo com as conveniencias do serviço,
ernquanto não forem aproveitados na fórrna do art. 109 da
lei n. 2.!12.1, flp 5 ele janeiro de 1915.
Art. 101. As duvidas que porventura se suscitarem na
execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do
Ministro.
Art. 102. Este regulamento entrará em vigor desde já.
Art. 103. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 13 rle jnnciro d•' 1!lffi. - .Tr)(í.n Panditi
f!nlnycrn.~.

Tabella dos vencimentos do pessoal da Secretaria de Estado dos
Neqocios da Agricultura, Industria e Commercio, a que Re
refere o art. 55 deste regulamento
Ca.tegoria

Ordenado

Director geral
Consultor .im·irlico .....
Engenheiro ·
Director de SC'C()ÚO ••••
f • official
2" official • • • o.
:Auxiliar desenhisbn ...
3" official
Dactylographo ......
Porteiro.
..........
:A.iudantA de nnl'teil•o ..
EnroarrP~ado das insta\Iações p\ectricas
A.indante do encarregado das insta liacões electricas ....
flonUnuo.
Correio.
ServAnto (r-mlario mensal rlc 150$) .....
••

•

•

o

•••••

••••••

o.

o

o

o.

••

o

•••••

o

••

o

•••••

o

••••

o

••••••

o

•••••

Gratificação

Totnl :unnutl

~· ;~j00$000

6:000$000
4:000$000
4:000$000
4:000$000
3:2(}0$000
2:400$000
2:400$000
1 :800$000
1:200$000
2:000$000
1 :200$000

18:000$000
12:000$000
12:000$000
12:000$000
9:600$000
7:200$000
7:200$000
5:400$000
3:60(}$000
6:000$000
3:G00$000

~:1,00~000

1:~00~000

::l:ô00$000

f:600$000

800$000
800$000

2:400$000
2:1,00$000

800~000

~:1,00~000

12:000$000
H:000$000
R:000$000
8:000~000

6:400$000
4:800$000
lt:S00$000
3:600$000
2:400$000
:000$000

'!

1 :600~000

1 :600$000
•••••••••

o

•••••••••

o

1:800$000

OBSERVAÇÕES

T. O secretario c o official de gabinAte fJllC servirem .innto
ao Ministro prreP-hcrfío as gratificações indicadas na lei
n. 2.924, do ,5 rlP .ianoim de 1915, si não forem fnnceionarios
pubJior;()s; si o forem. porém, perceberão. a!Prn dos ordena rios
de seus cargos, as quantias que forem fixadas pelo Ministro
dentro dos limites estabelecidos nas respectivas consign:acões.'
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II. Os funccionarios do l\linistcrio que, nos termos do
art. ti", forem designados para servir no Gabinete perceberão,
além dos vencimentos intcgraes dos seus cargos, as gratificações que forem arbitradas pelo Ministro.
TIL Os eorrcios e cvntinuos c o encarregado das instanações clectl'icas e seu ajudante terão uma gt'atificação annual
de 300$ para fardamentc, que será paga em duas prestações,
de 150lf; cada uma, no eomeço de cada semestre.
Além disso. terão os co.rreios, quando em serviço, a diaria
de 1$000.
Paragrapho unico. Os serventes que trabalharem no Gabinete perceberão. além do salario mensal, as gratificações
que lhes forem arbitradas po·r servic;:os fúra d:as horas regul•amcntar·es.
Uio de .Tanciro, 13 de janeiro de 1!H5. -João Pandiá
Caloge1•as.

DECRETO N. tl..'t31

-DE

t:l

DE J.\NEJRO DE

1915

1Iinist~rio fln .Justiça P Negados InteriorPs o credito especial de
!?R2 :012$17:1, para oeeorrer r~ solu~fio dP <'otnpromissos da Brigada Poliria!,
rPlnfivos ao anno (le 191:1. P [" rrstitui~ão dos dP]lOSitos de que trata o

Ahre ao

:Lrt. 220 do regulamento
R<'lemhro de 1911

~\lP

haixon rom o derreto n. 9. 262, dP 28 dp

O PresidrntP da RPtmb!i.ra dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorir.açãn eoni'Pdida twlo dPcrPt·o legislativo
n. :.? • !Hit8, desta data. rl'soln' abri J' ao ~!in istPrio da .Justiça e
NPgocios TnteriorPs o crl'di\.o r•spl'l'ial dP :!32 :612$173, para
occoner á s-olução dP compromissM da Brigada ,P.olidal, r·elath·os ao anno de 1913, I' á rl'stituição dos depositos de que
trata o art. 220 do regulamento que haixou rom o dP:ereto
n. 9.262, dr 28 dr Retembro de 1911.
Rio de JaneirD, 13 dP .ia•nriJ•o dl' Hl15, 9 í" da Independrnr·ia P 27" da Republica.
'VENf!ESLAU

Bn.\Z

rarlos llla.rimiliano

DEf:f~E\TO

N. 11. ·'138- DE 13

p.

Pf'I'ÔI'n

GOM'ES.

rios Santos.

DE .T.\NETnO DE

HH5

AhrP no 1\finistet·io da .Tustic:n r Nrgodos TntpriorPs o <'l'Pdito P~pecinl de
120:000$, pnrn pagn.mrnto da suhypn~iío ao Disppnsrtrio de Afio Vir('ntp,
flf' Pn.nlo, dirigido pela irmã Paula·

·O PrPsidrntl' da HPpublira elos Estados Unidos do Brazil,
usando da autm·ir.ação concedida prlo art. 5" da lPi n. 2. 92·t
dP 5 do cor-r.eiltP mez. e ouvido o Tribunal de Contas, nos
tPrmos do art. 70, § 5", do regulamFmto approvado 11elo dert'l'lo n. 2. í09, dr 23 flp dezembro dP 189G, rmwlve abrir ao Mini.~tPr'io da .Justic;:a P Npg.ocios JnteriOT'I'R o Predito Pspccial

de I 20 :OOO!J;, para pagamento da subvenção ao Dispensario de
São Vicente de Paulo, dirigido pela irmã Paula.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 9 í" da lndependencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU

BRAZ

P.

Go'ME!õ.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
DECRETO N. 11 .. \3\J- ilE 13
Abre ao Ministerio da .Justiça e
30:000$, para pagamento da
vernos dos Estados do Cearít
auxílios aos estabelecimentos
capitaes dos mesmos Esta<los

DE JANEIRO DE

1915

Negocíos Interiores o credito especial
suhvençiío de 15 :00~ a cada um dos
e Santa Catharina, para ser applicado
de assistencia, <'aritlade e beneficencia

de
go·
em
das

tO PresidentP da llepubli.ea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70 § 5",
do regulamento approYado pelo decreto •1. ~. 40H, de 23 de
dezembro de 189G, e de ·COnformidade c·om o !lal'agrap:ho unico
do art. 4", da lei u. :!.8!1:!, de 3 janeiro de l!Hi, resolve abrir
ao Ministerio da Justica e Negoeios Interiores o credito espeoial de 30:000$, para pagamento da subvenção de 15:000$, a
cada um dos Estados do Ceart't e Santa Catharina, para ser
applicada em auxilio aos Pstabelecimentos de assistencia, caridade e benefieeneia das capitaes dos mesmos Estados.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1\115, \Ho da lndependencia e 27" da Republica.
\VENCESL.\U

BRAZ

p.

GOI-l'ES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11. HO- DE 13

DE J,\NEIHO DE

1915

Abre ao :Ministerio da ,Justi~a e Negoc'ios Interiores o credito e.special de
10:000$, para occorrer ao pagamento de subvenção í• Academia Nacional
de :Medicina

tO Presi.dcutP da Hepubliea do;; Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tl'ibunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5",
do regulamento approvado pelo decreto n. 2. '109 de :23 de
dezembro de 189li, resolve abrir ao l\iinistPrio da Justiça ·e
Negocios Intcriot·e;; o er<'dito especial de lO :000$, IJara occorrer ao pagamento .fie subvenção ú Al'ademia Xacional do
Medicina, de conformidade com a1·t. o i", da lei n. :?.8.'1:?, de
3 de janeiro de 1914.
Rio de Janeiro, 13 de ja·neiro de 1915, \Jí" da Indepcndencia e 27° da Republira.
\VENCESLAU BnAz

P.

C'<QM·Es.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

Al.'TOS DO l'DIHil\ 1\.'\Et:l .. l'l\tl

D.8Cli!Erl'O N. ll..í•il

DE

lJ m.:

JANEHI.O DE

l\H5

AtJru ao Mini::;tcrio du. .Justi~a ~ .Negocio~ Interiores o credito c~::~pcci"l Llo
~o :OUO$, lHU'l" occorrcr ao }HJ.gatuento J.c ~ubvcução [lo Associaçrto l'rotc·
eLora

tlo~

(;logo~

Dozc:-;cto de Setembro

·U l'resideule da Hevuüliea dos 1~slados Unidos Jo Brazil,
t.umlo ·ouvido o Tribunal de Uonla,;, nos termos U:o arL. '70, § :1",
do regulamento approvado velo decreto u. 2. 4011, de 2J üc
dezem1H'o ue 18116, resolve a.brir ao 1\linisterio da Justiça ofl
Nt>gue.ios lnterores o credito esvee.ial de :.!0 :OUO$, })ara oeeorrer
atl
pagamento de sulwenção ú Associaçfw l'rotc·elora dos
Uü~:ros Dezcsele de Seteml.Jro,
de conformidade com o arl. 1.",
da lei n. 2. 1182, de 3 de janeiro de 1914.
llio de Janeiro, 13 de janeiro de 1111;), 11·í" da lndeptmdcuda e :!.i" da Itepul.Jliea.
\VENCESL.\U

.Bll.AZ 1'

o

Gt:XM'ES.

Carlvs Maximiliano l'ereint du11 Sanlus.

DECHE'l'O No H o.J.i2- DE 13
A!•prova o regu•lamento da Secretaria d<>

DE JANEIRO DE

l~stado

1915

da Viação e Obras Publica5

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 30, n. I, da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento para a Sem·etaria de Estado da Viação e Obras Publicas, que a este
acompanha, assignado pelo ministro de Estado da Viação o
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94° da Independeneia e 27° da Republica.
\VENCt..;SLAU BllAZ P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

Regulamento da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas
CAPITULO I
OllUANIZAÇÁU IH AECilll'rAlliA DE l':s'I'ADO

Al'l. 1." Alt5m !lo gabinete do ministro, a Scerctaria de
da Viação e Obras l'nhlicas ó constituída de quatro
tlireelm·ias geraes, a saber:
Direct.oria Geral de Viação;
Directoria Geral de Obras Publicas;
Directoria Geral d~ Correios e Telegraphos;
Directoria Geral de Oontabilidade.•1

J<:~·dado
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!,7

Art. 2." A Directoria Geral de Viação terá o seguinte pessoal:
i director geral;
:! directores de "eecão;
2 primeiros officiaes;
2 segundos officiaes;
5 terceiros officiaes;
2 contínuos.
Art. 3.• A Directoria Geral de Ob.~:as Publicas tex•á o eeguint.e pess()al:
i director geral;
2 directores de secção;
2 primeiros officiaes;
2 segundos officiaes;
5 terceiros officiaes;
2 contínuos.
Art. 4." A Directoria Geral de Correios o Telegraphos terã
o seguinte pessoal:
i director geral;
2 directores de s•ecção;
2 primeiros officiaes;
2 segundos officiaes;
5 terceiros officiaes;
i bibliothecario;
2 contínuos.
Art. 5." A Directoria Geral de Contabilidade terá o seguinte pessoal :
i director geral;
2 directores de secção;
2 primeiros officiaes;
4 segundos officiaes;
1O terceiros officiaes;
2 contínuos.
Art. 6. o A portaria terá os seguintes empregados:
1 porteiro;
1 ajudante do norteiro;
4 contínuos para o serviço do gabinete do ministro;
4 correios.
CAPITULO li
GABINETE DO MINISTRO

Art. .7. o O gabinete do ministro se comporá de:
i secretado;
1 com-ultor technico;
1 consultor jurídico;
2 officiaes de gabinete c os auxiliares que forem uccessarios.
Esses cargos serão exercidos em commissão por pessoas
da confiança do mini.stro, que poderão ser ou não funccionarios
do ministerio.
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Art. 8. o Ao secretario, que será o chefe do gabinete,
incumbe, auxiliado pelos demais empregad()S:
§ 1 . o Receber e enviar ás respectivas directorias geraes
todos os papeis dirigidos ao ministro que tenham de ser proecssndos na secretaria.
§ 2. o Receber dos directores geraes e fazer chegar á prescnç:i do mini~tro os papeis que por elle tiverem de ser despachados.
§ 3. • Providenciar sobre os actos que, depois de assignados pelo ministro, devam ser logo expedidos, fazendo as devidas communicações.
§ lt. • Transmittir ás directorias gel'aes, em nome do
ministro, as ordens qut-, á vista da urgencia, não lhes possam ser communicadas por aquella autoridade.
§ ? .o Auxiliar o ministro nos trabalhos que este reservar
para SI.
§ 6. o Dar ao ministro todas ns informações que lhe forem necessarias para o despacho das partes em audiencia.
§ 7. o Organizar as pastas pal'a despachos do ministro e
do Presidente da Republica.
§ 8." Fazer a corrcspondencia epistolar e telegraphica
do gabinete.
§ 9. o Restituir ás directorias geraes, devidamente classificados, os papeis que ficarem no gabinete sem despacho ou
assignatura, por occasifio
exoneração do ministro, e ao seu
successor, ou ao novo ministro, 0 registro dos documentos
reservados do gabinete.
Art. 9. o Aos consultores technico c jurídico compete
executar os trabalhos de sua especialidade de que forem encarregados pelo ministro, e dar parecer ou informações sobre
todos os assumptos de sua competencia.
Ao consultor jurídico cumpre, ainda, representar o ministro em qualquer instancia, quando expressamente incumbido pelo ministro.

aa

CAPITULO III
TH.\BALHOS GOJ\L\lUNS ÁS DlltECTOHL\S UEIL\ES E

,\s

SEL!ÇÕES

Art. 10. A todas as directorias geraes, na parte relativa
aos serviços de sua competencia, incumbe :
§ 1. o O registro da entrada de todos os papeis.
~ 2. o O registro, por extracto, dos negocios, com indicação do processo que forem seguindo e das decisões que tiverem.
§ 3. o As certidões.
§ 4." O indice das leis e der.isões do Governo.
~ !J." O processo l~ o expediente sobt·c nomeações, Ill'Omoções c demissões dos. empregados das respectivas directorias
c das repartições dependentes do ministerio, cujos serviços
estejam a seu ·cargo.
Art. J t. IncumbP :\,; secções, na parte relativa aos serviços de sua eompetcnci.a:
§ 1. O registro da entrada rle todos os 'papeis e distribuição destes pelos cmpre~ados.
§ 2." A guarda dos livros e papeis relativos a negocios
pendentes.
0
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§ a.• o exanw dos negocios, as informações e pareceres
relativos aos mesmos.
§ 4." A ,remessa ao direotor, até a hora fixada por este,
da pasta dos papeis informados pela secção, podendo entretanto submetter voslel'iormente ao estudo do di<rtector geral
outros papeis informados, de 'llatureza urgente, communicando-lhes, sempre que o deixar de fazer, o motivo da não remes&ru
da pasta.
§ 5.• O preparo dos elementos para a organização do orçamento do ministerio e, em geral, para os trabalhos de contabilidade e para o relato rio do ministro.
§ 6.• llemetter ú portar·ia o expediente a se.r expedido em
envolucros numerados, ferh:ados e com endereço.
§ 7.• Colleccionnr as minutas de todos os actos expedido!
e extractar os que deverem ser publicados.
CAPI'l'ULO IV
NEGOCIOS ESPECIAES A CADA DIHEC'fOHIA GERAL

Art. 12. A Diredoria Gel'al de Viação se comporá de duas
secções:
I. A primeira SCl',çfío fi,·ai'á enearregada de todas as questões que se referem:
§ 1.• A's estradas de feiTO da União e ás relações das estmdas de ferro dos Estados com a administração federal.
§ 2.~ A's estradas c eaminhos communs, de rodagem, de
automov,eis ou quaesquel' outros, construidos, auxiliados ou
autorizados pela União.
§ 3.• A' navegar,iín marítima e fluvial ou aeren, subvencionada ou não.
li. A segunda secção cn idat·á do que àis!'!er respeito
§ 1.• A's estradas de ferro arrendadas e ás concedidas pela·
União, subvencionadas ou não.
§ 2.• A's estradas de ferro coloniaes na parte que competir a este ministerio.
Art. 13. A Dirertoria Geral de Obras Publicas se ooml)Orá de duas sceções:
I. A primeira seeção terá a seu cargo:
~ 1.• As obras publicas federacs nos Estados.
~ 2.• As obrns ele portos, rios e cllJnaes.
II. A' segunda secção compete o quo disser· respeito:
§ L'·. A's obras publicas do Districto Federal, inclusivo
o abastecunento de agna c seeviços de esgoto e de illuminação
da capital da nepublica.
. §. 2." A' industria siderurgica, na parte a cargo deste mintsterw.
§ ~·· Ao aproveita~Iento de quédas de agua, installações e
fornOCipl~nto. de energia electrica, na parte que competir a
este rnJntsterio.
§ 4.• A' guarda, conservação e arrecadação dos instrumentos de engenharia, não podendo fazer entrega de qualquer
Poder Executivo- 1915 (Voi. l)
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iusf.t•IJJILUillU :LI.Tl't:adado, Selll (jlle O l~llg't'TL!teii'O Oll PI'S:';U[l (\lLU O
assig1w Lenuo de te~pont<abiliuade velo in~Lr·Liuit·rrlo uu
:oeu valo!'.
Art. H. A Dircctoria Geral de Correios c 'l'clcgraphos so
conrpor·ú do duas •secções:
I. A' primeira secção caberá:
~ 1. Ter sob sua guarda o archivo, cumprindo-lhe rct!cJwr os vapeis que lhe forem r•emettidos pelas different.es
rlirecLor·ü1s gcr·a.~s c observar as seguintes disposições:
rer~elm

0

a) o archivo tcrú a sou eargo todos os pap;;is vindos das
di rrercnLcs dircctorias gcracs c a remessa de papeis ])ara o
Arehivo Publico, a qual scrú feita JlOl' meio de J)rot.ocolln,
nnrn Lodas as indiear;ões noccssal'ias ú boa ordem do scrvi(;o,
qrre Sl'I'Ú executado pd11 <'llt:aLT<·::atlo dn ar·clri\"o;
b) nenhum papel, livro ou documento sahirá do archivo
s•·rn pcdirlo por ·csr\riplo, assignado vor· um dircctor geral ou
do secção;
c) a eul.rada o sahiua Li<: paJH~is. I ivro~ ou doenmrn I o:;
Sl'l'<i cscl'iplurada 110 arcltivn, du modo que a todo tcml)o se
possa coulu~eur o desLiuo que li v eram.
~ 2. Os serviços rcfereul.us ú bibliotheca c o de expeLI icnle de publicações do minisLerio ou das que este adfJuiriJ·.
~ 3, l<'iscalizar O SCl'YÍCO a earg·o da 110rtar,i::t cons[anl.e
das respeeüvas instr·ucçõcs, cal]()ndo ao dircctor da sccc.fin
propôr para esse fim as medidas .qur julgar convcnirntcs (•
as penalidades a serem impostas pelo respectivo dircctor· geraL
qnc agirá na conformidade do disposto nos arts. !)7 c ~J8
em rclncão aos empregados elas d irrcLorias.
·
n. A segunda scccão tel'á a seu cargo:
~ L" Far.er o exrcdi.~nf c rd'cren te :1 I iccncas e aposeHt.atloria dos funceionarios do ministerio.
~ '!. Organiznr o asscnfamPnto do pes.~on\ da SPcrdar·ia
dl' E~larlo, eom inr!icaeão do nonw, ir:ladc, estado, categoria,
tlaLas das nomeaeões, pos~c c rX'•'rcicio. arerssos, r.~mor;õr~,
eoJuulissõcs, licenças, suspcnsõe~. elogios c tudo quanlo possa
.iulere::;sar ú earreira J)ublica.
~ :J." Jlpg·i~l.rar os tilulos c outro~ diplomas seicntificos.
~ I." .Fazrt· aR comtm.mie:H:.iir·~, netos, rcgisi.J·os ou invf~tJ
!al'ios dos bens do patrimonio nacional a serviço rlo minislt•r·io, nn SPU(ido do rnltl]H'imr•rlio, na parte que ealln ao mes11111 urinisl.t~rin, do disposto no t':t]1iLnln IV do rl'gnlnmcnlo an-·
11<'\11 an dt't·.ri'Ln 11. 7. 'irí I, dt• ~:\ dP dPwmlll'o de 1 !lO!).
~ tí,
Jll'!lll'l f,.,. :í J)ircdor·ia do J>al.r·imonio Naeioual, annu;dnwnln e lodas n~ \'l'zP·; q·1 • <·11:1 rt~quisi1ar, infol'lnar;.iíe"l
n tlatln,., :::ohrl' n Pslntlo ~~ eonst·rY:H:fi.o dos ]Jcus mnpregados no
~I'L'VÍf.:o do Jninisl.erin. t•nm a ir11lienr:fio de quaesqncr a!Lera(:iit•s 1[11<~ ll'nlratn sol'II'itlu c tln~ t·cp:lrt•~ e melhoramentos rk
0

0

0

0

qw• 111't'l'~><i1ar"lll.

§ ü." O que diz respeit.o :í escripLuração e inventarim: rlo
Itlnl••ri:li 1k c<nJstrrlw do miui~l··r·io, par·a eurnprimcnto rio clisJlnslo nos at·Ls. :J:JII l' :l~ll tio tl•·et·pfo 11. 'i. 751, de 2:3 de deZI'mln·n rlt• 1 DO!l.
~ 7 ." Os scrvir;os rcfcrcnks aos Correios, Tclcgraphos e
'l'clephones.
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~\rL J G.• \ lJiredoria Geral de ConLalJilidade ::;e cumvorá
do duas sect;ões:

I. A priuwim ~··cr;ilo Lerú a seu cargo:
~ 1." Organizai' as Lahellas cxplicativa,s do orçamento ge1':11 do minislerio e a~ de distJ·iiJuição dos creditas para os diff•·rentes servit:os.
§ 2." Pronwvn1· a :dwl'I.UI':t de creditas espeeiacs, cxLraord ina r i os e supilleiucntares.
§ 3." Hedigi1· loda~ as ord•ms do pag·amento, adoantanumto, n•sliluir;iío 011 l'l't'l'iJiuwnlo no 'l'hesouro de quaesqucr
f! uantias.
§ /1." HcmdLel' ú DirecLoria de Contabilidade do 'l'hcsouro Nacional os balancetes e mais elementos necessarios á formação das contas da t;L~slão financeira e da execução do orçamento.
§ 5." Transmittir insl1·uer;õPs ús varias dependencias do
m inistcrio, uo ~~·nl ido da silllplifiea(:ão e uniformização dos
processos de contalJilidade, tendo em vista a legislação em vigor, as com·e11 ieue ias do sçrvit;o e as indicaçees ria Directoria
Geral de Conta!Jilidadc do Thcsouro Nacional.
§ G." Expedir gt!ias vara o recolhimento do quaesquer
eontl'ilJuir;õo~ 11u 'J'JH·~ulll'u Naei!Jnal, sempre t]ue t:oulJer este
expediente á Seeretaria de Estado, t:Oill exclusão tio previsto
110 § 5° do u. TI do Jlresenle artigo.
§ 7 ." HC!H'esentar sobre a necessidade de qualquer alteração na distribuição de ereditos, no decurso do exercício.
§ 8. • Processar, para s•;rc1n remettidos á Directoria de
Contabilidade do Tlwsouro Naeional, sempre que forem exigifios, os balanret"s f' 111a is documentos necessarios á formação
{las contas ela gesliío finanec~ira o ela execução do orçamento.
§ v.o Prcparat· as in.~trucções que o director geral tenha
<le transrnittir üs varias dl'pellil••ll,;i:ls do ministerio, no sentido da simplifit·ar:iío 1; unifrmnizacfio dos processos de coniahilidacle, tendo cllJ yista a Jc>gisla(.'fio em vigor, as convenieneias do ser\'it_:o P as inclicaçõrs da Directoria Geral de Contabilidade do Thcsouro Nacional.
§ 10. Classificar todas as dcspPza~ autorizadas e effectuadas e convenientenH'nle Pscriptural-as. sejam ou não de exereieio corrcntP, d0 f,írm:l a ser frita promptmnente a dcmonsfl'at_:-ão do estado da~ YI'I'h:ls orr::1mcntarias c creditas addicionaes.
§ 1 J. Proec•tkr ao ~"Xame c processo de todas as contas e
fn!It,~s, quc'r rclatiYn~ ú Rcr·r·Plaria de Estado, quer ás reparticõrfl suhmclinadas. pnHno\·rndo todos os actos c indag.acões
no sentido de fiscaliz:lr a rig-orosa applicação dos creditos e
a exacta classificat_:fío rla d0spcza.
§ -! ?. Indicar nn.q processos de pagamento c ::tuf.orização
cl•) despPza a ela!'si fieação que esta deva ter, os saldos dos
CO! II peien(es ered i tos 011 verbas oq;amen ta rias, a!')s im corno os
e<~JIIJH'Omissos que oner•'lll os mesmos saldos.
§ 13. Vcrificae si os contractos que tiverem sido .-..u houverem de ser lavrados nas outras repartições do ministerio c
importarem em despeza, satisfazem os dispositivos f]IW os I'egulam e fazer o expediente para a i:iUU remessa au Tribunal
de Contas.
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A: segunda secção terá a seu cargo:·

§ 1.• O .expediente sobre montepiQ, caixa de pensão e in•

slituições congeneres dos empregados do ministerio e a re~
speeLiva escrip·turação.
·
§ 2." Redigir as minutas c lavrar os termos dos contraeLos llUC houverem de ser celebrados na f::lecretal'ia de Estado.
§ 3." Extrahir cópias destes contractos e fazer o eJCpediente da sua remessa ao Tribunal de Contas e outras repartiaõ.es.
§ 4.• O processo das concurrencias para fornecimento á
Secretaria de Estado.
§ 5. o Expedir guias para cauções, em virtude de eoncurrencia ou de contractos a celebrar nesta Secretaria de Estado.
Art. 16. Nos serviços especiaes da Directoria Geral de
Contabilidade se observarão as seguintes regras:
§ 1.• O dit·cct.or geral de Contabilidade, na conformidade
do art. 15 da lei n. 2.083, de 30 de julho de 1909, fica subordinado ao Ministerio da Fazenda e á Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro Nacional, para os effeitos das lettra1 a
c a do art. 16 da mesma lei.
§ 2. o O director geral de Contabilidade exercerá todas as
attribuições conferidas ao director geral de Contabilidade cio
Thesouro Nacional pelo art. so, §§ 1•, 3", 4" e 5", e art. 47 do
regulamento approvado pelo decreto n. 942 A, de 31 dd outu~
bro de 1890, relativo a montepio.
§ 3. o O director geral de Contabilidade, além das attribuicões que lhe competem, na fórma do capitulo VII dsste
regulamento, terá de authenticar com o seu cvisto~ tod:1s as
relações de contas c documentos, folhas e facturas isoladas
(!UC tenham dn ser remelticlas ao ThPSOILro
Naciontal para
pagauwnlo 011 comproyarão de dcspeza c, bem assim, as guias
do todas as importanr·ias que tenham de ser recolhidas ao
mesmo Thesouro.
§ 1.." Para os cffeitos tb fiscalização dos serviços de cun·
tabilidade, comprte ao mcs.mu director geral requisit~r dircet.:unente dos directores ou chefes de commissão do minisi crio os esclarecimentos, rectificacões, documentos, demQnstmcões, inventarias e o mais que disser respeito á formacfio
llOrrnal dos processos.
§ 5." Cabe outrosilll, ao lll<'Sltlo uireetor ofJiciar, sempre
que fôr· mist1\r, junto no r! i1·rctor competente do Thesouro
Nacional, no sentido de ser nct.ivado qualquer proc~sso de
concessão de credito :'is clelrgacias fiscaes, para serviços do
ministerio.
§ 6. o A secção pot· onde correrem os processos de pagamentos c autorização de dcspczas indicará sempre nos mesmos processos, quando subirem a rlespacho, a classificaçã.o que
deva ter a despeza c os mld.os dos competentes creditas 011
verbas orçamentarias, assim como os compromissos que pesem
sohrc os mesmos saldos.
~ 7. o Ao directol' tio scccão a que se refere o paragrapho
anterior oaberá inteira responsabilidade pela classificação ela
dm;peza. sempre que for por elle indicada e todas a3 vezes
que nas ordens de pagnmento não houver indicação e~prt·!'sa
a esse respeito.
§ 8. • Os officiars rmcarregados do processo das r&ntas e
folhas de pagamr11lo c do c·xanw elos doeumcntos do compro~
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vação das despezas são_.os unicos responsaveis, perante o ministro, pela exactidão arithmetica dos documentos e dos saldos que indicarem nas suas informações e pela conformidade
da despeza eom OR ~~ontraetos que· porventura a regulem.
CAPITULO V
NOMEAÇÕES, DEM ISSÕE8,

SUBSTITUIÇÜES

E

EX EU CICIO

INTERINO

Art. f 7. Serão nomeados por decreto do Presidente da
Republica os directores geraes, os di:rectores de secção, Oõ•
primeiros e segundos officiaes, e por portaria do · ministro os outros empregados.
§ 1. o A nomeação dos directores geraes será de livre escolha do Governo.
§ 2. o O rlecreto de nomeação do director geral de Contabilidade será referendado pelo ministro da Viacão e Obras Publicas e pelo ministro da Fazenda.
§ 3. o A nomeação dos directores de secção será por promocão dos primeiros officiaes, á escolha do mi:nistro.
§ 4. A dos primeiros e segundos officiaes será feita para
cada uma dessas classes, alternadamente por merecimento c
antiguidade de classe, por accesso dentre os segundos e terceiros officiaes.
§ ó. No caso de igualdade de antiguidade de classe, prevalecel'á o tempo de sel'viço na Secl'etaria de Estado e, ainda,
110 caso de igualdade, se recorrerá á contagem de tempo de serYi~.o em outras repartiç.ões federaes.
§ 6. Para a promoção a primeiro e a segundo official,
será exigido o interstício de dous annos, salvo o caso de não
existir, na respectiva classe, nenhum empregado nessas condiç,ões.
§ 7. Os terceiros officiaes serão nomeados alternadamente mediante concurso effectuado na fórma do disposto no
capitulo VI deste regulamento ou. por transferencia de empregados do quadro ele outras r•eparticões dependentes do ministerio que tenham pelo menos tres annos de exercJcio
efféctivo ·em cargos cuja differença de vencimentos não exceda
de 50$000.
§ 6. A nomeação do bibliothecario será de livre escolha
do ministro.
§ 9. o Por occasião das nomeacões, o ministro procederá ás
designaçiões precisas para a distribuição dos funccionarios
pelas differentes directorias geraes, de modo a ser mantida a
organizaç.ão constante dos arts. 2", 3°, 4° e 5• deste regulamento.
Art. 18. Os concursos serão valido.s pelo prazo de tres
annos, contados da data da sua approvação, para os cinco primeiros classificados, na fórma do art. 55.
Art. 19. Os empregados nomeados deverão tomar posse
e entrar em exercício dentro de 60 dias, contados da data da
nomeacão.
iArt. 20. O porteiro, o ajudante de porteiro, os contínuos e
os correios serão nomeados por livre escolha do ministro.
Art. 21. A admissão e dispensa dos serventes da Secr~
taria de Estado serão feitas por actos dos directores geraes .;
0

0

0

0

0

Art. 22. Nenlmm fnnccionnrio jubilado, reformado ou
npof'!enLndo poderá ser nomeado para emprego do quadro da
Sccrclm·in de Estado.
Art. 23. O funccionario ou empregado publico desta
Secretaria de Estado, salvo os funccionarios em commissão,
qnc scJ·ão sempre livremente demissíveis, só poderá ser destituído elo cargo qnc exercer, no caso de contar dez ou mais
annos de scrvioo publico federal sem ter soffrido penas no
Cllmprimento de seus devrrrs:
a) por abandono de emprego por mais de trinta dias;
b) em virtude cln ~mnt0nr:n .indiciai on rnflrliante processo
allministrativo·.
.
§ 1. O processo administrativo consiste apenas em srr
ouvido o intrressarln. no prazo que lhn fi'ir marcado, sobrr a
fnlta arguida, e bem assim o chefe immfldiatJ() do serviço no
(Jnal olle pertenoa, si houver, despachando, depoiR, o ministro,
mantem elo-o nn demittinrlo-o do cargo.
§ 2.• Si o funccionario ou empregado for de nomeação c
df'miRsão de outra autoridade que não o proprio ministro,
nesse caRo o demittido podN:í. rcclnmar contrn o acto perante
o miniRtro. o qual, ouviria a autnridnr\0 om questão, decirlirú
como for do jnstica.
§ 3.• Fica subentendirlo que, tratando-se de fnnccionario
ou empregado nomeado por derroto rlo Presidente da Republica, o ministro não porlerá deRpachar no processo administrativo sem prrSvia rlnliheração elo mesmo presidente a esse·
re~peito.
·
Art. 24. Fóra das hypotheses ora previstas nos artigos
anteriores, todo funccinnario on empregado desta Secretaria
do Estado rí riP Jivrf' nnmPncfín c domisRão do cargo qno
exnrcer.
Art. 25. Estas c!ispnsiçõrs sfín applimweis a todos os funccionarios e empregados desta .Secretaria de Estado, 1ficando.
por força das mesmas. modificadas ou revogadas quaesqucrdiRposições constantes cln lf'is 011 N'f.mlnmentos r.fé agora rcgnln.dores da maberia.
Art. 2ô. Serão snhst.HnidM rm seus impedimentos:
1 ". o directnr geral, pelo director de secção que o ministro designar, e, em falta rlr rlesignação, pelo mais antigo
nrstc cargo, em exnrcicio na rlirertoria. Dn.rlo o caso de igualdade de antignirlade rle c.laRR0, prnvalPcPr:í. a nntignidade como
fnnccionario da secretaria;
2°, os director0s df' SE''C~ão. pelo primeiro official e, na
falta drste, pelo segundo nffirin I. Qnando, porém, ainda ncnlmm dPsteR se achf' prr~rnt0, o terceiro official mnis nnf.igo
dnvrrá Jnvar o facto no cnnhcrimrnto do director gernl, para.
f!lle rRte drRign() 11m fnncrinnario c\r nutra s·er•ç.ão;
3", o protocollista da Dircctoria Geral Mr:í substituído por
l'mprrgnrln do fJlWlquf'r rlnR Rf\r(:ÕPI'l. mrdinntr roqni~icfío dn
rlirrrtOT' geral ao rlirertor dr sN·.ção:
·1°, o portr>iro. pr'lo Rf'll n,inrtr~nf,r.
0

CAPITULO VI
OONr.TTn!'lO PATI.\ O PTIOVJ:\TEr\TO 110 C:.\nr.o DE TETIC:EJTIO OFPJC:I.\L

Art. 37. Nn raso dn não exi-~Urem cand ir! r~ Ios lwhiliLnclof1,
na f,í,·ma rln ar!.. 1R r]pq.p rr>g·,, lfllllf!Tlf.n, rlr>JJ l.i'O rln 1o dias da
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data em que se houver dado a vaga de terceiro official, resultante de fallecimento,' promoção ou exonePação, o direcoor
geral da directoria em que existir a vaga submetterá á approvação do ministro, para ser publicado no Diario Of{icial, o
edital referente á inseripção dos candidatos.
Paragrapho unico. O edital menci()nará as condições de
admissão dos candidatos e as provas exigida,s e será publicado
com a antecedcncia de 3'0 dias.
Art. 28. O inicio das provas do c-oncurso deverá ter Jogar,
dentro de 30 dias da dat:a do encerramento da inscripção,.
sendo publicado o respectivo edital no Diario Officiol.
Art. 29. Autorizada a publicação do edital, o director.
geral proporá ao ministro a designação de UII! empoogado da
respectiva direc(oria para servir de secretario.
Art. 30. No cn~o rl0. hnvcr vaga de terceiro official em
mais de uma direetoria geral, o ministro dcsignarú• o director
geral que deverá presidir os trabalhos refel'entes ao concul'so.
!Art. 3L Os candidatos áJ inscripção ao concurso deverão
requerer ao ministro a sua inscripção, juntando docume,ntos
que provem:
I. A qualidade de cidadão brazileiro.
H. Idade maior de 18 annos e menor de 25, comprovada
por certidão do registro civil; cuja falta só poderá ser suppl'ida na conformidade do disposto no ad. 77 do decreto
n. 9. 886, de 7 de março de 1888, sendo aberto o repedivo assentamento, conforme o nrt. 25 do mesmo decreto.
III. Bom procedimento.
IV. Capacidade physica, mediante attestado assignado
por tres facultativos e do qual conste não soffrür o candidato
de molcstia contagiosa ou incuravel.
V. Achar-se vaccinado.
Art. 32. Os requerimentos de inscripção serão informados pelo secretario do concurso e despachados pelo presidente, não sendo concedida prorogação de prazo, além do
fixado no edital. para apresentação de documentos que faltarem ou não satisfizerem ns exigencias da lei e ás constantes
do artigo anterior.
Art. 33. O l'esliltado do trabalho relativo :í insc.ripção
dos 0andidatos será tornado publico pei·O secretario, de ordem
do presidente, na folha official e nos meRmos jornaes flm que
houyer sido annunr,iado o concurso.
Paragrapho uniro. No edital em que se fizer essa publicação, decln·rar-se-ha o fundnmento dos despachos deRfavoraveJs aos requerentes.
'\rt. 34. O candidiato á inscripção em concurso póde tnmb~J~ J~ntar aos. seus requerimentos documentos que provem ha~Hhtnçoes espemaes c serviços prPstados á Nação, afim de ser
1sso levado Cf!l conta na classifica!:.ão, quando, pelo result.nrlo
d?s exames, fJCar em igu~ldnde de condições com ontros cnndulafos.
;\~t.. 35. O c?ncurso se effectnará perante uma commissão
prcsH:hda pei!J d1rrctor gernl da dirertoria em qufl houve.r
vnga de. terce!ro officinl, com a restricr;ão consfA'lnf.p, do o:wL 30,
ou. no m~pec!Tmento deste, por um rios diJ·ccf.oreR rle ser~r~iío da
mr\~ma dm:~ct.o~in, srJrvindo de secmtm·io 0 funccionario
designado na formn rlo nrt. 2!l.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 36. A commissão examinadora será composta de
quatro a seis funccionarios da Secretaria de Estado, designa~
d<>s pe,lo ministro.
§ 1. • A nomeação para eX!ami,nadores, de pessoas extra~
nhas' ao quadro do pessoal da Secretaria de Estado, poderá ser
feita quando o exigir a conveniencia do serviço, a juizo do
ministro.
§ 2." Por occasião da designação ou nomeação dos exami~
nad<>res, será indicada a materia ou materias que competirá
n cada um examinar.
§ 3." A designação ou nomeação dos exami,ntador.es só será
f~eita depois de terminado todo o trabalho relativo á inscripção
dos candidatos.
Art. 37. Salvo determinação expoossa, em contrario, por
parte do ministro, as diffell'entes provas do concurso terlio lo~
gar depois de encerrado o expediente da directoria a que per~
tencer o presidente da commissão examinadora.
Art. 38. Ao presidente, secretario e membros da commissão examinadora será abonada uma diaria, arbitrada pelo mi~
nistro, nos dias em que se effectuarem provas do concurso ou
em que se reunir a commissão examinadora, por convocação
do presidente, para deliberat· acerca de assumptos ref,erentes
ao concurso.
Art. 39. O concurso terá logar em dias uteis consecuti~
vos, salvo caso de molestia do presidente, do secretario ou de
qualquer dos examioodol'es.
Art. 40. E' caso para suspeição qualquer parentesco, pro~
ximo ou remoto, entre o candidato e o presidente do concurso
ou qualquer dos examinadores. Averbada a suspeição, o sus~
peito deixará de votar; e a arguição e o julgamento da.s pro~
vas serão feitos por outro examinador, escolhido pelo presi·
dente.
A.Tt. 41. O wncurso comprehenderá as seguintes materias:
I. Portuguez.
11. Francez (leitura, traduccão e versão).
ITI. Arithmetica, geometria e a.lgebra elementar.
IV. Chorogr~aphia e historia do Brazil.
V. Noções de direito publico e administrativo.
VI. Redaccão official.
VII. Calligraphia.
VIII. Dactylographia .
. Art. ~2 .. O conheci!.nento do desenho linear e topOgf'!a.~
pluco, fl o da mterpretn(:ao de plantas ·e pro,iectos, provada no
concurso, a pedido do interessado, no seu requerimento é
tambem causa de preferencia para a nomeação nos logares' da
Directoriq Geral de Viaçíí.o ou da Dil"ectoria Geral de ObraR
Publicas.
Art.. q3. Os C{)nr,urmntes serão <·ubmeUidos em primeiro
Jogar a uma prova preliminar· nliminatoria de calligraphia e
dactylographia, sendo exr.Ju idos os qne não alcançarem nota
boa, na fórma do art. 51.
Art. 44. Os exames das materias a que se refere o art. 41,
ns. I, 11, III, IV e V, constarão de prova escripta e oral. O
exame da maLeri,a de que trata o n, VI con~;"·istirá na redacção
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aviso Official, cujo objeoto E"oerá dado na occasilo pelo
presidente da commissão examinadora.
Paragrapho unico. A prova oral será· effeetuada, paro
cada concurrente, no temPQ minimo de 15 minutos e a escripta será effectuada no prazo maximo de duas horas, coni
excopção da de arithmotica, geometria e algebra elementar,
que poderá ser realizada dentro de tres horas.
Art. 45. Para as provas escripta~·. os pontos serão sempre tiradós á sorte pelo ooncurrente que fôr esoolhido na
oocasião pelo 'Presidente do concurso; para as provas oraes, os
pontos ficarão ao arbilrio dos examinadores, sob a fimalizaoão
do presidente do concurso.
Art.. '16. A commiss!io examinadora resolverá quanoo ao
numero e organização dos pontos para as differentee. provas
escriptas e oraes.
Art. 47. Para as provas escriptas, cada candidato receberá duas folhas de papel rubric.adas, no acto, pelo secretario
e pelo preE·idente do eoncurso; em uma transcreverá o ponto
dado. lançará a data e a <·ua assignatura, -e na outra desenvolverá o ponto e lancará, no fim, a data, mas não a assignatura.
Si qualquer candidato precisar de mais papel para a sua
prova, peclil-o-ha ao presidente do concurso, que autorizará o
secretario a fornecei-o, devidamente rubric.ado.
Paragrapho uni co. Essas folhas de papel serão entregueE\
pelo concurrente ao presidente que, dando-lhes o mesmo numoro de ordem, conservará em seu poder a folha assignada e
passará. a outra. em que CE•tá desenvolvida a prova, ao examinador da materia, para o devido julgamento,
Art. .58. A nota de rada prova escripla deve ser dada com
ooda a clar.ez'a e assignada pelo examinador, que assignalará
todos os erros, omissõeE• e enganos que houver achado.
Art. 49. Nas provas escriptas só o examinador da materia terá v•oto, que poderá, comtudo, ser modificado pelo presidente do concurso, f·i assim fôr de justica.
Pa~a-grapho unico. O presidente justificará a modificacão
do voto do examinador em despacho escriplo na propria
prove..
Art. 50. A prova escripta que contiver mais de dez erros, omissões e enganos será considenada má, ficando o candidato inhabilitado, de accôrdo com o arL 57; a que tiver
mais de cinco. até dez, E·erá considerada soffrivel; a que tiver
até cinco, será considerada boa, só sendo tida por op.tima, a
prova que nenhum erro, omissão ou engano tiver.
.
Art. 51. A's n:otas serão dados os seguintes valores para
a apuracão elo julgamento: a optima valern tres; a boa dous;
a soffrivel um, e a má zero.
Art. 52. O presidente rlo concnrso e todo<• os examinadores teem ''oto e o direito de arguir em qualquer prova oral.
Art. 53. O ,julgamento das provas ovaes será feitio por
meio de cedulas que o presidente e examinadores lançarão
.em uma urna e que conterão a nota de que cada um dos votantes julgar merPcedora a prova. Finda a votação relativa
a. cada concurrente, o secretario retirará da urna as cedulas
e, com assistencia do presidente e dos examinadores, sommará os valores de todas as notas e dividirá a somma pelo
numero de votantes, obtendo assim a nota que o concurrente
obt~v~ pela sua prova ·oral, s~ndo considerado inhabiljtado.:

uc

nccürdo r·.om o arL. !í'7, t<>do r~nnrlidalo qne, em qualquBr
pr·ova oral, alennear uma mr\lia irr ror·im· a um.
. Parag-rapho nn ico. As fraeeões vor·vnnlura l'PSU ltanll'f'i da
d rviRão a que Flll rcfci'c este artigo não snrfi.o destJI'czadas; :w
r:ontrario, influirão na clnssificaefio dos eoncurrrmtes.
Art. fí/j. Tcrminadns todas n~ JH'ovas eseriplns c oJ·a,:s,
c,nr·ão ~ommadas as notas all,anr,:.adns por· nada eandidato, det.errrrinawlo-se, para os rins da r:la;;;siril::v:fin, n nnmnro do JHIHI.of1
qrw lhe eompete.
Art. 55. Serão elassificados os cinco r.nndidntos que f.ivr~mm aleançado maior numm·o dn {Hl!ltos, CJlW nilu podr•r:'t
•:r•r· inferior a 25, para prrmiLit.r a clnssifieacão.
Art. 56. Para a classifieaeão dos concurrcntcs postos f'm
ignaldade de condições pelo resultado do julga.mcnlo dn;;
JH'ovaR, tr.r-se-ha em vista a enlligraphi:t revelada na~ provas
nRcriplas c o conteúdo rios rlnrmmPuLm nxhilli!los p~rn a
ills!~l·ipção no concurso.
Art. 57. O candidato que deixar rlc eompnreccr, som
r:nnsa justifieada, ú prova para que IHntvt:l' sido chrumado, o rJtHl
deixar de concluir f!Ualquer das provas c o que fôr inhahilil.ndo em uma prova (esr.riptn on oral), nfín sr:d. arlmif.tirln :í.
prova seguinte.
Paragrapho uni co. Nenhum candidato terú direito a ~c
gunda chamada de qualquer prova cscl'ipta ou oral, não srJHlo
~ulrnil.tida justificação ria fall.n de comparer.imento dos conr:IIJ'I'I'III.es, qualquer qrw seja o Jtll)tiYo al!cgado.
Art. 58. Quando se houver rir" dar a suhsLiluição, poP
molcstia ou não comparer.imunto rlnr:mte rlous dias COIJ~r·
r:nl.ivos, do secretario, ou de qualquer elos examinadores. o
pr·esirlentc providenciar:í a re:;pci to, dnsrle logo, Jovando n
l'nelo ao conhecimento rio minist1·o, p:1l'n qnr rstr resolva snhrn n suhstit.uição, f]UC ser:í drfinitiva.
A ri.. 5\l. O presir!entc do concurso JH'OVirlnneinr:í., com a
dnvida nntecedeneia, sobre a JH'cessirladr: rln sermn os cnnrlirlal.os examinadoR por t.nrmas. nttendendn para isso ao nnllWI'n destrs e ao trmpo de que diRpnzrr pnra o.q exames.
Art. ôO. Por edital publicado no Diru·in O((icial serfío
r:onvocados diariamente os concurrenteR :ífl provas, ornes e
rsreiptas, a que se tenham r! e 'nhmctter.
Art. 61. O presidente do eoncurso, o seeretario c o;:;
nxaminadores nfío se deverão afastar rln sal;~ quando se esf.ivnrr•m effecturmdo aR provas orncR 0. no ca~o r! c faze l-o qnn 1qnor rlolles, snspcnrler-se-hfí.o os f r~h~ lhf)s rio eoncurso ai r~
a Fma volt.a.
Art. 62. Dnrantr a:; provas ()SCriptas. os conr~urrPnlcs
nfí.o poderão deixnr os c;cuR logarrs, ;:;a lvn caso rsp!~Cinl rio
pn~eisarem dirigir-se ao prcsirlcntc dn conrur.qo ou no PXami~
llfHlor da maierin, com prf.via autoriznr:.ilo do presidente.
1. o O coneurrentn que infringir· rsta disposir;ão ser:í
;~dmtÍt•;:;tnrlo polo Jll'rsirlrnlr~ r. qj rrinr:irlir, E·rrú eliminado.
2. o Ser :'i t.ambcm eliminado. rJesdo logo. o coneurrcn I e
qnf1 'dmmcatar o presirlentc nu qualqnrr dns cxaminndorf'~,
r• o qnc fôr apanhado enmme fJnnrlo fl·nnrlr naR JWOvas.
~ 3. o O eandidnto exeluido !)rins mol.ivos ennRtant('s rio
~ :..'.", f'ir~ar·:í privarlo rln insnrevf'r-sr• r•m qr1nlqnrr· nul.rr• J'rlll·!'111'80 da Rrr.rf'laria de Estarlo .
.\r· I.. li:l. O pi·r~sidrnt.f\ JHÍtln Sll!':fii:!Hkr· ns prova~ rln rnnr'lli'S" d•'srlr qnr qllalqrH•.r dn.q f'X:lrninnrl"l'r'c'. Ji!ll' .~Pil pr·orct!i--
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mento, perturbo a marcha regular dos trabalhos, soja facilitando a pratica de fraude nas provas, seja concorrendo de
qualquer outra fôrma para prejudicar a moralidade do acto.
l'aragJ·ap\1(] 1 Hl,i!'n. Sempre que asRim proceder, o lH't•fÜrJenl.e c·ommllnic·aJ·:í imnwclintamcnt.c o facto ao ministro, remn1.lemln nt\pia nnt.lwnl.ir·a do a.eto que expedir a rcspeilo, c
agua,rdando a rcsolw:fío do ministro para pros()gnir nos I.J'flhalhos do c~onr.urso.
Art. ôl!. Em cada dia lavrar-se-h a uma O·cta em que se
consignnrão os ponl.os sobre os quaes t.enhmn versado ns provaR, .os nomes dos ox:11ninadorr~, aR notas conferidn,s c t.oclnFJ
a.c; oecurt·enrias, ainda mínimas, que se ha.iam dado.
Pa.ragrapho unico. As actns lavradas pelo secretnrio c nssignarlas pelo prrsiclf'n Lo c pelos examinadores, serão cscriptaR
0111 livro esneci.ulmenle destinado a esse fim, e aberto, rubrir~auo c cnccnndo pelo director geral ua dire-ctoria, a cujo cargo
flstiver o se1·viço de nssentamento do pessoal da Secretaria de
Estado.
Art. 65. De cada concurso fará o presidente um relatorio
o juntando-lhe cópia nuthentiea das actas, as provas escriplas,
ns papeis concernrmteR :í inscripção dos candidatos c a relnr,ão classificaliva destrs, envial-o-ha no ministro, que apprnvar:í o concurso ou não. confO'rme as circumstancia,s.
Art. 60. O resultado da classificação geral dos concnrrentcs será tornado pnhli!'o. por edital, pela fMma já prcscripta
nnsl.o regulamento.
Acrt. 67. Dos actos do presidente cnncornenbos :í
inscripção o classificar,.ãn dos c:lndidatos havcr:í recurso para
o ministro.
§ L" Taes recursos serão interpostos no prnzo maxirno de
cinco dias, eonLados da data do cdiLal, c serão pelo JH'CsidnnLc
do concurso encaminhados, com todos os esclarecimentos o
documentos J)l'Ccisos, no dia seguinte ao da sua a]IJ'esenl.n'}fío.
§ 2.• Os rf'enrsns IJCl'emploc; não serão encam i nhn<lm: em
co:lso algum.
CAPITULO VII
A1'TR!BUJÇÕER E DEVERES DOS E,~'PRI~GADOS

Art. 68. A cada um dos directores geraes, que são nc;
chefes das rnspectivas directorias, e a<Os quncR oslfío Rnhorrlinndos todos os rmpreg-nf\os, compete:
'1", distribuir, dirigit' e fiser~lizar os trabalhos;
z•, manter P fazrr manter, pelos meios a seu n\eaJH~t\ a
rii1Rcrvnncin das ordens em vigor:
:l•, exigir, po1· c\Pspadw assignado nas petições, o prcenrhimf'nto dos rrqnisifns P fOJ'l11fllidnrlf'.q ]f',!!ar~. llf'l'f'~snrio~ parR
ns pa]wis sn!IÍI'Pm :í. prf'srnr.:a dn minisiTo:
'1", receber dirertamente as ordens do ministJ·o, qrw J)ndcriio lnmhcm ser f.ransmittidns pelo secrel.m·io dr~ste;
. 5•, cumprir as dcterminaçõrs verhaes on escriptas rio nünJRI.ro;
G", prO])tn· ao ministr·o, vel'!mhnente ou JIOI' nsc·.riptn. nR
providencias que julgar eonveuienl.nR, P r•onsnJl.al-11 nn qnc
pnreccr a hem do sorvir:o pnhlien;
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'7", crear os livros nccessarios para a escriptw·acão, protocollos especiaes c registro da directoria geral;
8", desig-nar os emrr·cgados que devet•fío auxiliar a secção
orwrada. por affluencia de Lrabalho, podendo removei-os de
11ma pa1·a outNl·, <Inando o serviço o exigir;
!"l", tel' sob sua rcsponsnhili!lade as cifms f.clcgmvhiclts c
a eoJTcsnom!cncia qtw, por sna nntnrezn, nfío tenha do snl'
rlislrihuida ás secções;
:10, preparar e fazer preparar os projectos de •regulamentos e inst.rur,t;:.ões para a execução das leis e para a direcção.
pl·ocesso, orlkm e r•conomia do serviço do sna directoria;
11, aprescnf.nJ' ao ministro, sempre que este o defPrminar, uma synopse dos trabalhos realizados pelas secções, e dos
que não tivcl'cm sido feitos em tempo, declarados os motivos
da demora;
12, lavrar despachos interlocuf o rios sobre audiencias de
nn fm d iredori:t on dt\ t~lwf(•S de scniço;
13, corresponr!er-so dit·edamente !~oin os chefes de serYit~o dos !livPrsos minisf.crios, a quem cumpre responder-llws
fomeeendo as informaç.õcs ou doeumentos pedidos no intert·.~sn do serviço publico;
1·1. nwnd:q· pa~~:ll' Jl0l' dPRp~rlio :1~signndo, não llaYcndo
ineonvenieniP, ·as t•rrtidõcs requeridas, que serão authentit·at!as pelo tliJ·eclnr da secção rcs,wctiva;
15, a.ssignar, f!Uanrlo não fr'll' dirigida aos minisl.eo;:: d••
Estnd0. :ís Mesf!s dai'< C:nmnras Legislafiyns Fedrraes, ao Supremo 'l'rihunal FcrlcJ·al, no Tribunal de Contas, aos presidnu.[t~s e gnvnnndorcs tios l•~st:tdos P :w prt~fPif.o do DisLJ'Ít·f o
FPdcral, a enr·rrspondAneia feita em nome do ministro, relnlivamente :ís informa(:.ões, pareceres o esclarecimentos para
insf.rncr,fí.o e rlcr.i~fín dos nPgneios, hrm comn as ~~ommunicn
t.'íín;::, J'N'.I'hÍifiPllÍ.O Oll J'l'ilH'SS:l fie papAiS:
1G, conferenci:tr. f!Uando jul[!at' m•ccssarin, com os outros
diJ'<)eforPs gcr·acs;
17, prestar-lhes, ou a quaesquer autoridades, espontanr•amnnt.f~ ntt nwdi~nto roqui>;inão. os (•owlar.cnimentos precisos:
11'!, dar nndi.mcia todos os dias nteis, em hora pn\vinlllPnln fixada, :ís partrs flll" n prot·urnrcm pat·a ncgodos
n lf'ccl.os á sua directoria;
Hl, de~r posse aos d1PfPs dns rnp;·rliçõrs annexns ao ministerio, fazendo lavJ'ar I' assignar os r·rspcctivos termos de
] li'OillCSSa;
:'0. dnr poss.p aos srns snboJ·dinndos, fazendo lavr·ar c assignar OS J'CSpt'diYOS teT'mOf' rfp prOlliPSSa;
21, imp<'\r nó' rwnas disriplinaJ·r~. r!P r·onl'nl'lnitlade com o
capitulo XT;
:??, nssip na I' a fnllla dos Yt'lli'Ítllf'tllos dns Plll pl'<~gados dn
sua dimctoria, julgando ou llfío juslifit•adas as faltns que cont:u·••m duranl.•· n 1111'7.. :í vi~ta do liHtl do pnnlo;
2::. providnnt·.inr sohJ'<' ;,, nnf:lf' lltJr• l.i\'~"J'I'lll de srt· lanr:1das llO JiYI'IJ do (lOilfO;
.
211, nnviat· annunltnnnte umn comnJunit~:ll.;iio ao ministro,
J'Piativa :í assiduidàde dos empregados sob a sua direeção,
w•nJHIJanlJada do seu juizo sobre cada tlllt rln.o; frahalhos mais
itllillll'lnnLes que houverem feito;
.'.':i, l'('\<'1' Indo o !'SilPclienfP .:· lnnt':l!' t· S•'ll <<Yisto>>, fJUan-
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do não tiver dB dar parecer, em todos os papeis que tenham
de ser levados ú JH'üSl'll(:a do ministro;
2G, visar as 1:•'•piaH on exl1·aetos dus ados que tenham de
St't' publicados;
27, represenl a t' ao ministro sobre as faltas ou delictos
commettidos veios l'llllJt'L'gaLios, quando a pena comminada
exceda ú sua alçada;
28, fornecer, na época conveniente, os dados e infor~
mações preciso~· para o relatorio annual do ministro;
29, assignar instrucçõcs, edilaes c outras publicações
officiaes;
30, ordenar, dPnl r<J da titWLa distt'ihuida, a~ despezl!-S
com expediente c mais objectos necessarius, de CUJO fornecimento ú incuwbido o porteiro;
31 excreer quaesqum· outi"us attribuições que lhe couberem' por este regnlumenlo e mais disposiÇões e.m vigor.
Art. 69. A cada um dos directores de secção, que são os
chefes das respectivas secções, e como taes os unicos responsaveis, perante os directores geraes, pelos serviços que po~
ellas correrem, incumbe :
P, auxiliar a direcção dos trabalhos; segundo as instrucções do director geral;
2" informar e dar parecer sobre os negocias que houverem' de ser levados ::w conhecimento do ministro;
3°, dir.igir, examinar e promover todos os trabalhos que
competirem á respectiva secção c entregai-os ao director geral
üonvenientemente feitos;
4°, cumprir e fazer
cumprir as ordens do director
geral;
5°, ter em dia os registros da secção e a classificação de
minutas dos decretos, portarias, avisos e officios;
6°, prestar ao outro director de secção da mesma d.iJ'ectoria geral as informações necessarias aos trabalhos respectivos;
7", apresentar ao director geral, até o dia 20 de favereir,o do cada anno, as notas para o relator.io annual da directoria, com os documentos necessarios, e bem assim para o
orçamento da despcza do ministedo, na parte que lhe competir;
8°, apresentar ao director geral, no primeiro dia util do
cada semana, a nota dos papeis que estiverem pendendo de
exame, preparo ou expediente, assim como qualquer trabalho
que não tiver sido feito em tempo, com declaracão do motivo
da demora;
go, propôr ao dircclor geral as medidas que julgar convenientes, assim s-obre a ordem •e methodo· dos trabalhos, como
sobre a insufficicnciu do pessoal da secção;
10, advertir os empr·egados da secçao que faltarem ao
eurnprimento dos seus deveres ou não executarem as ordens
superiores e representar ao director geral, quando o caso
exigir a applicação de pena mais severa;
11, legalizar e authenticar as cópias e documentos quo
hajam de ser expedidos pela secção·, depois de conferido.;;
12, vrovidenciar para que os trabalhos distribuídos aos
seus auxiliares sejam processados pela ordem correspondente
á data de sua distribuição, salv,o os casos dle urgenci~ prove-
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não :;cndo pel'lniitida a eslas ou quaes<ruer outras peseslranhas a entrada nas outras salas da seccão ;
H, encerrar o ponto dos empregados á hora regulalli0HLar;
15, organizar a synopse e indiee das leis, regulamentos,
i11sl.rueções e decisõmo peculiares aos assumptos tratados na
i'<'L'<l,

,-;oa:,;

:-;1~eção;

16, pt·ovidcnciar sobl'e a t·omessa ao arehivo da secl'elaria
proees.sos já resolvidos, eumJ1l'indo exeeutar-se esse ser' iço nas horas do expediente normal, e só devendo permaJH:llrr na sccçr~o papeis pertencentes ao anno eorrentc c ao
a11Lerior;
17, remetler a•o direclor geral, ali: á horn fixada por este,
:•. pasLa dos papeis informados 11cla seeção. podendo, cnlre1a11l.n, :-;ulHueltm· pusLcriormentt• ao estudo tio mesmo dircctm·
<~lll-1·o::; ]lapei;; inl'ot'Illado::;, de natureza llrgenle, conHnuni,.audu-llll', selll!Jl'e que tal suct;eda, o molivo da não rcmcs::;a
da pasla;
Hl, rubrú;ar Lodos o:; I iH o~ Hee~ssariu~ ao serviço a
('al'gll da seeção;
1!), lll'OJJÔI' aos diree~Ot1C::; ;,;enws a prurot;a\,'fíü do expediente, quando se tornar· indispensavel,
Al't. 70. Aos ol'fieiaes compete:
l ", c·x·~n!Lar o::; Lral.Jalhos que lhes l'oreJII distrihuitlos twlm;
dii'I'dlli'I~S de ::;ee(:f\11, illl'illo;ive c(Ípia~ a 111fio 1111 a 111ae.lliua lk
do.~

t'~l'l't~Vel';

~", eoadjuvarem-He, prestando informações rcciproeas, t;
cuioiiiHIHieando Ullt> aos uulrus o que fôr adecruado á perfeita
vx.t:•;w;ãu dos differeule~ serviços.
Art. 71. Compete ao bibliotheeario:
1", manter a bi!Jliolhcea na melhor ortlen• <' estado de
t'"il"t'l'vação;
2", organizar o respeetivo catalogo;
3•, dirigir o serviço de expediente tlt: puhliea\,'Õe::; do
miu isterio, ou das que este adquirir;
4", executar quaesquer outros tra!Jalhos lle que fúJ' encaiTcgado pelo ministro c pelo director de secção a que os~
ti ver subordinado.
Art. 72. Ao porteiro compete:
1", abl'i1· e feel1ar a Ser:retaria;
2•, velat· pela segurança e a~seio du etlifieio;
;)", :'tllll[ll'al', ti•: tll'riéllL dtt Hahi11nt.o: o: dos dil't't\Ltli'O:S ;.;·•:nws, os objectos uece:::~sal'ios para o se1·viço da ser:rdaria,
<~lll't•:>entamlo as cotllas llocumentatlaH da:> dcspcí\as;
ft", expedir l.oda a eorJ·esponth:rwia oi'Jieial;
~>", p•'>l' " ~1'11" 1!:1 ~,.,.,.,.la1·ia 1111.~ :11'!11~ '!"'' o•xi~in·1n •·.-da
fonualidade;
fi", dirigir o serviço dos eorreios c fisealizar· a despeza
cmn o teansportc dos mesmos pam a entecga da cotTesvoudcncia;

7°, onlenae c fiscalizar o Leal.Jalho dos sct·veuleô, propondo a11s dil'l'l'.iui'I'S g·l'l'ai'S a dispensa dos que uilo :;ervir·euJ
hem;
s•,cucenar o 1Jonto do seu ajudante, dos contínuos e dos
correios;
9•, representar aos directores geraes sobre o procediwcuto dos coulinuus e correios.
Art. 73. Ao ajudante do porteiro compete coadjuvar o
porteiro, bem como substituil-o em suas faltas c impedimentos.
Art. 7·'1. Aos correios compete fazer entrega da C{)rrespoudeucia e auxiliar o servi co da portaria.
Art. 75. Aos contínuos compete o servico da transmiHsão dos papeis c de recados dentro da Secretaria de Estado.
Aet. 'i(\. O vol'icieo, ajudante do porteiro, conf.inuos,
eut'l'l\ios e SCL'\'L'Hlc.<, quando em serviço interno ou extenw,
deverão sempm usar o uniforme que lhes compete.
Paragrapho uni co. Os uniformes a que se r e l'crn o a rLigo antcriot· obedecerão ao plano que fôr approvado pel11
ministro.
Art. 77. Sü poderão ser nomeados pam os Jogare.; de
vol'Lei eo, ajudante de porteiro, contínuos c correios, cidadão~
hrazilciros, maiores de 21 annos e que demonstrem ::;aber lêr
e escrever correctamente.
CAPITULO VIII
VENCI !VI EN'J'IlS E DESCONTO R l'OH 1•',\JJJ'M;

At·L. 78. ComveLmu aos empregados da Seernl<ll'in dt· E:--·
t.adn os "''ili'ÍIJII'illn-: l'i:;adn,; na tallt•lla anw·xa " 1.'~.1'· l'l'~lllamento.
·
• ·
·
Art. 79. Não soffrerú desconto ,a empregado que deixar
de comparecer ú secretaria, por se achar incumbido:
1•, de qua!t]ucr trabalho ou commissão, d11 onlt·ut do
ministro;
2•, de serviço da sect·etaria que exija trabalho fi\ra rlulla,
quer durante as horas do expediente, quer nas demais hora:;
do dia, com autorização do clirector geral;
3•, de qualquer trabalho gratuito ol.Jrigalorio, f'lll Yi I'··
iutlc de lei. Em qualquer destas hypotheses se far(t dl:ehtraeão no livro do ponto e na folha do vencimento.
Art. 80. O empregado perderá:
§ 1. o Todos os vencimentos, quando faltar ao ser·vir;o i'Cill
rawm .itt"lifieada: l'diml'-Sl', autos de Jiudos os tralmll<~r,;, S1'lll
autorização do director geral ou de quem suas Vf./.élS J tr.er, ou
fút· susvcn::;o tlo olllpn•;.;ado, de aecônlo eom o que Jll'eceil.ua o
al't. 103.
§ 2." Toda a gJ·aLiJicar;ãf>, quando fa!Lat' com causa jusLifi<~ada, ec•npm·cc<'J' 1kpois de !'llG<~lT<tlio o pon~n. sn111 c·<~usa
L

,iusLificada, c;u rdir·nr-se eorn nulnl'izar:ão dn dil'edot· geral an-

tes de cncmTados os lrallalhos.
§ 3. l\Ietadc da gmlificação, quando comparecer, com
causa .justificada, dcvois de encerrado o ponto, nas tl'es primeiras faltas durante o mcz, c, si houver excesso, dahi crn
dcante toda a gratificação.
0

(\\.

Art. 81. Serão eonsidcmcl.ns eausas justificativas de fall.as, unic.aJJtcnle:
~

1.

0

l\JoJestia

UO

ülllpl'l'gado

Oll

IIIOJüStia grave UC peSSOa

de sua l'amilia, tJL'uvada euut aUpslauu medico, quando o nuJtll't'o d(~ falta~ l'XI'I\Üt•r· de tres Plll (':lda lllCZ.
2." No,io, no periodo do seLe dins.
!:i 3." Galn de c:asamenlo, no periolio dl' sete dias.

*

Art. 8:!. ,\h'\111 dL' l;i/,, l'all:t~ . .:(, "''t:l t'OIH:I'dido ahono,
si o empr·t~gado obtiver l i1·euça, eujo l.ewpo dt~ goso será eonf.ado unt t:onlirmac;fío ao das !'altas ,iuslif'icadas at1~ aquello
1lllii1Cl.'0.
Paragl'apho uni co. A j uslifieaçãu do f ai Las sú seni adrnitLida si U[H'tlseulada denlm llP prazo do que trata este al'tigo,
c antes de or·::wtriz:tda. a r ••speetiYa lcliira de pagamento.
Art. 8:.l. Nilo ser·ão .i usLiJicadas as faltas dadas entre a
data da concessão ou da pot·taria da I ieeuca o aquella em que
o erurn·cgado ent.rar· no gus11 da mesma. Nesse caso far-se-ha a
d1:vida annola•:fio uo livro do ponto.
Art.. ~H. As fnllas s·~ eorüar·flo ~-, \·ista do livro do ponto,
que deve han•r em cadn ser·ção r scw:í assignado pelos empregndos, senclo e'Ontacla uma falta nos que não comparecerem
vara assign::N.' o ponto dunlllte o prirnriro quarto de hora que
seguir á marcada para o r·omr•l,'o dos trabalhos; aos que deixarem d" faz·l'l-o ao retirarem-se l'indo o expediente do dia, c
úqudles que se ansPnt.ar·enr duranto as horas do expediente.
Art. 85. Sempre que, á hom marcada, nfío estiver prc•
senle o l'unecionario incumbido de encerrar o ponto, fará -as
suas v••zes o flUO rkver suhstit.uil-o, nn, na falta deste, o mais·
nnligo, dentr·.· os de ig11nl 011 inlll!Pdinta entcgorin, que tiver
'" •Jtl parecido.
Parngeaplw uuieo. Irnnwdiatanwnlc depois do encerramonto do ponto serft renreltida ao director geral uma relação
dos empregados que nfío tiverPm r:ornpa!'ecido.
Art. 80. O dircctor dn primeira secção da Directoria Gc1':11 ele Corrrios o Telegraphos vis<\1!'{:, logo que entre, o livro
especial ctn que d!'vcm assignar o J10rteiro, scn ajudante, contínuos c eorrr,ios, com :1 rloclaraeiín ela hora elo comparceimonto.
Art. Si. O desconto por faltas interpoladas não comprehcmde,rá os dias rcriarlos: sendo, pnrl\m, successivas, comprclwnderá todos os dias.
Art. 88. A' excepção cios dirnctnrPs geraes c funccionarios
do gabinete do ministrn, todos os clr,mais cmprrgados estão
f'tl.i eit.os no ponto.
A rf.. 8!l. Nofl c·aso.s c! r substituição remunerada, não compt•elJenc!irlos nas disposições da lei n. 2. 75ü, de 1 O de janeiro
ilo 1013, c dcereto n. 10.100, de 26 de fevereiro do mesmo
anno, ao substituto cnberú, além do respectivo vcncinwnf.o integral, mna gratifieação igual á differença entre este
l' o rlo l:·~:nr dt• ~ubs:.ituiclo.
Art. !lO. O r•rnpregndo qnc Pxcr'ecr interinamente Jognr
Ya:;o, JH'J'r'clwr:í f.odns os Ycneimcntos deste. som accnmulação.
Ar·t. !)f. Os pmpr·rgr1dos dos quadl'OS das directorias gor:tPS, ns r~onlmctados c os rla portnria a scr·viço das differentes
dirf'ctnrias pf'n·f'bei'ão. alr~m dos Sf'US veneimentos, uma gratificação rotTesponde,nto a um dia de ordenado por cada dia
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etn que hotl'•Cl' Jll'ot·ogar.;iio de expetlienLe put· mais de uma.

hora, de ordem do ministl'O, ou quando forem incu111lJidos da
execução de qualquer trabalho ou commissão fôra das horas do
expediente.,
CAPITULO IX
DAS LICENÇAS

Art. 92. As licenças dos funccionarios desta Sccrclaria
de Estado só poderão ser concedidas na conformidade do di~
JIOsl.o llOl:l decretos ns. :!.'lriü e 10.100, de 10 de jaueiro c :!ü
de fevereiro de 1913, a saber:
I. Al:l lieew;al:l por lllais d1~ ;JO dias serão euucedidas pelo
ministro, por moil'stia lH'ovada em inspecção de saúde, que
impossibilite o L'Xl'l'eieio du cargo, ou vor qualquer oulro
motivo justo, allt·;.;ado por escripto.
§ 1. • As licenças até 30 dias serão concedidas pelos directores geraes de accôrdo cona as condições do n. I deste artigo.
§ 2.• A liceu(<a concedida por motivo de molestia dá
direito á percepção de ordemido até "Seis naezes e de metade
do ordenado por na ais de seis naezes até um anno.
§ 3." A licença, por qualquer outro naotivo justo e attendivel, será concedida sem vencimento alguna e até una annP.
§ 4. • Em todas as concessões de licenças marcar-se-ha o
prazo dentro do qual o funccionario deverá entrar no goso
dellas, prazo que não poderá exceder de 60 dias.
§ 5." E' licito ao funccionario publico renunciar, em
qualquer tempo, á licença que lhe foi concedida ou em cujo
goso se acha, reassunaindo o exercício do seu cargo.
§ 6. • Nenhum funccionario poderá gosar de unaa licença,
uma vez esgotado qualquer dos prazos a que se referena os
§§ f• e 2• deste artigo, antes de decorrido una anno, da ultima que lhe foi concedida.
§ 7. • Não serão concedidas licencas aos funccionarios
interinos e bena assim aos que, nomeados, promovidos ou removidos, nllo houverem assunaido o exercício do respectivo
cargo.
§ 8. • Quando a licenr;a fõr concedida pelo director geral,
deverá este comnaunicar o facto ao ministro, dentro do prar.o
de 15 dias e sob pena de responsabilidade; procedendo dr~
igual modo, dentro do naesmo prazo e sob a mesma pena,
quando o funccionario licenciado reassumir o exercício.
li. O tempo da licenca prorogada ou de novo concedida
dentro de um anno, contado do dia em fJUC houver terminado
a prinaeira, será junto ao da antecedente ou antecedcntc3,
para os fins do di~posto nos ~~ 2• e 3• deste arthm.
m. Para formar o naaximo de seis mezcs, de qur trat:t
o art. 92, § 2•, deverá ser levado em conta o tempo das li~
rrneas concedidas prlos dircctores geraes c as intcrruncõc:o
do exercício do enaprego.
IV. Os funccionarios que substituírem os licrnciados pNceberão apenas, além do seu ordenado, a gratificarão do
substitui do.
·
Paragrapho uni co. Esta disposif)ão será observada em
todos os casos de substituição, de naaneira que o substituto,
l'oder Executivo- 1915 (Vol. I)
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em hypothesc alguma, venha a perceber mais do que o substituido.
V. A qualquer pedido de licença dirigido ao Congresso Na ...
cional e a ser encaminhado por este ministerio, deverá.· o requerente ,iuntar prova de ter obtido das autoridades compe1PnteR aR licençaR que\ esteg lhe podiam conceder, nos termos
dos §§ 2" e 3" do n. I, deste artigo.
Sem o preenchimento destas exigencias, nenhum pedido
de licença poderá. ser tomado em consideração.
CAPITULO X
APOSENTADORIA E MONTEPIO

Art. u:1. :As apuseHI.auorias dos Junccionarios desta secretaria só poderão ser ooncedidas de accôrdo com os dispositivos do art. 121 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915 ..
a saber:
1. Os funcc.ionarios que se invalidarem no serviço da Nacão serão aposentados, quando a esse favor tenham dir-eito,
com as segui,ntes vantagens:
a) si contarem menos de 25 annos de serviço; com tantas
vigosimas quintas partes do orrlenado quantos forem os annos
de serviços;
b) si contarem 25, com o ordenado;
cl si eontarem mais de 25 e menos de 35, com o Ol'denauo
o mais 2 % addicionaes corrPsponrientes a cada anno que exceder de 25;
d) si contarem mais de 35, com oR vencimentos integraes.
~ 1." Para os effeitos legaes, os vencimentos dos funccionai'ÍÓs 11110 percebmn ordenado, g-ratific~r,ão e representaçfto
serão ronstituidos sómente pelo ordenado o gratificação.
~ 2." O func_cionario que ~e inutilizar em consequencia de
desastre on ncc1dent.e. occorr1do no desempenho da funccão
de seu cargo, poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver menos de 1ü annos rir~ serviço, n com o .ordenado
si tiver mais de 1O e menos de ?5. Si tiver mais de 25, com
os vencimentos integraes.
II. Para o calculo dos vf'ncimentos do aposentado não
serão levadas em conf,a as gratificações addidonaes nem as
abonadas a titulo de rrpresentacão.
Paragrapho unico. Ficam resfllvados, quanto a essas gi·at.ificaçõcs addicionaes, os rlireitos garantidos por leis anteriorrs aos actnaes funccionnrio~. mns apenas qnanto áquelles em
r:ujo goso estiverem.
.
IIT. Os voncimentos rln aposrntadoria só poderão ser os do
cargo qun o fnnccionnrio Pstiver cxPrcrndo desde dous annos
pelo menos. No caso rnnt.rario, srrl'ío os do cargo anterior,·
Igual disposição se obsnrvará q11ando ha,ja augmento de vencimentos por tabella posterior á nomeação.
IV. P·nra o e·rfl'lito da aposentadoria só srrá computado o
tf'mpo de serviço federal.
V. O procesf'!o dos Pxames dr in'Validez pa·ra os effeitos
da aposenta_dloria obedecerá ao regulamento que fôr baixado,
na conformidade do disposto na lettra f do art. 121 da lei
n. 2. !J?i, rle G de jnnriro drJ HH5.
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Art. 94. Para verifica[' n invalidez do empregado da se·
crotaria, em actividade, addido, ou em disponibilidade, poderá
o ministro mandai-o a inspecçãQ de saúde, independen1t.emente
de requerimento.
Art. 95. O montepio dos empregados será reguiado pelas
leis n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, n. 1.045, de 21 de
novembro de 1890, pelo decreto n. 8.904, de 16 de agostv de
1911, que dá instrncções para a execução do m·t. 8-i da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e pelo que, em IIl.Qdificação ou derogação destas, haja disposto o poder competente.
CAPITULO XI
PENAS DISCIPLINARES

Art. 96. Os empregados da secretaria, nos casos de negligencia, falta de cumprimento de deveres, desobcdiencia,
desrespeito ás ordens dos seus superiores hicvarchicos, ausencia sem e~ausa juflLificada, revelação de assumptos não publicados, ficarão sujeitos ás seguintes penas disciplinares:
1•, simples advcrtencia;
2", reprehensão;
3", suspensão.
Ar L 97. São eompetr~nLes par.n, app!icar ns penas de ao1wrLcncia os directorcs gcracs e os directores de sceção.
Art. 98. Os directores geraes poderão impôr tambcm as
penas de reprehensão e de suspensão até 15 dias.
Paragrapho unico. Da pena de suspensão poderá o empregado recorrer, dentro do prazo de cinco dias, para o ministro.
Art. 99. Só pelo ministro poderá ser determinada a suspensão por tempo que exceda de 15 dias ou a do empregado
comprehendido eiJl algum dos seguintes casos:
1•, prisão por motivo não justificavel;
2", cumprimento de pena que obste o desempenho das
funcções do empregado;
3", exercício de qualquer cargo, industria ou Qccupacão
que prive o empregado do exacto cumprimento de seus deveres;
4", pronuncia em crime commum QU de responsabilidade,
quer o empregado se livre solto ou preso;
5", necessidade de suspensão como medida preventiva ou
de segurança.
Art. 100. O empregado que faltar uito dias consecutivos
á secretaria, sem participação cscripta no chefe, incorrerá,
ipso-{acto, na pena disciplinar de suspensão do exercício, com
perda de vencimentos e :mtiguidade por oito a quinze dias.:
Art. 101. Não obstante a discriminação das competencias,
ás autoridades superiores é facultada a applicação das penas
mais brandas estabelecidas neste regulamento.
Art. 102. A t:uspensão, 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 yençimentos.: Nª bypoth~s~ de susp~nsão ;>I'~~

ventiva, 0 funeeion.;n·io d·eixarú do n•t'dJet• a gratificação e
11a de JH'ormncia ficará privado, alr)m disso, da metade do OJ'tlPmHio, até HCt' afinal condcmnado ou absolvido, rcstituimlo-~c
a outra metade, dada a absolvição.
CAPITULO XII
TEMPO DE TRABALHO E PHOCESSO DO EXPEDIEN'l'g

Al'l.. 103. O trabalho dHs tiivf'rsa~ tlit·et·.loria~ ~!Pl'ar•::;
t'.'JliiPt]arú ús 11 horas c terminará ús 1G, em l.odos os dias
uleis.
Art. 1011. Poderão os directorcs geracs, por nrgcneia rln
~,r·vir:.o, prorogar o expediente por mais uma hora c por mai~
1.o•IIIJHI, qwllldo aulor.iz:ulo:< JH'lo ministro.
Art. 105. Para a Yerificarfío da. entrao a ·c destino do:,;
llavcis haverá os protocollos nec.cssarios, comvrchendendo:
1. J\'lltlll'l'o de ortlt•llt I' data da cntt·ada.
11. llldi!'.a(:iio do a:<"lltttpto t' (II'OL't'dl'lll'ia.
111. Distribuição á secção encarregada do processo.
IV. Data da remessa ao ministro.
V. Not11 do despacho e data da expedição do acto respeulivo.
Art. 106. Os papeis serão processados c levados ao eollheeirncnto do ministro:
T. Jmmediatamente, si contiverem nssumpto urgeu te.
JI. Em prazo não excednnte de 15 dias, salvo qu:liHio
liver de ser ouvida qualquer outra repartição, ou IJli<IIHio
a gnwid:ule do assumplo ou ar~eumular:iio do sm·viço exi~it·
maior espaço, cumprindo aos directores de secção prestar a.tl
,firnt\lot: get·al ,t}S necessa1·ia;; iufoi'mações sobre a flausa da
demora, afim de que este, depois de examinai-as, fique habilitado a informar ao ministro.
Art. 107. A fórma ordinaria do processo relativo ao expediente comprehenderá o seguinte:
i", registro da entrada do papel;
2", extracto e informação da secção a que pertencer, eom
ind it·a~·ãu dos prcccdc.nft>.,, nstylos ou tradiç.ões arplieavuis ao
t\aso, e o parecer da secção, quando nr:cessario, devendo
at'.lllllflanhal-o os papei.s convnJt irmtes para csclarccinwnf o
I' Llt'l'i"ão do Hcgot·.io rln f(llf' se trata;
3", o «visto» do rlircel.or, o qual, attr•ndcudo ;í. informae.iifl
n ao parncPr da scrç.ão, exr,t>ndnrú o mais que convier, emif.f indo ao nwsmo tempo o seu juizo.
Art. 1 OR. Os p!'OI\t'ssos Sl'riio org·:lllizados ;í semcllw nca rl1!
auf.fls ft!l't''li~r~s. d1~ Jltodo q1w os t!Pt'llllli'Jifns. infnt·mat·i"il's n
·pal'l'l'l'l'I'S St'.Í:JIIl jll'l'SOS !'01' Ol'dl'ltt ehl'Ol!O[ogiea, Oll pela t'llll·
JJPXiio das maLNiaf>. permitlindo assirn sua fneil leitura n t>vitandn-se a ~na flispnsir:ão c !'OIIO!·ar:fio tunmlf.uar·ia, que. impos~ihilifant o PxarnP; nfin sPntlo admissivPis processos r~om iiiJ"or·JtnH:t"•s e par:t•t:!•r·ns I'So'l'ipt.os ;í m:tr'!"l'nt dos papeis.
At•[ .. 10\l. Os part't~I'I'P,s tlt•vr·t·iio "'~'· r·lar·os, conciso><. ist'lll.nf! dn Jll'OYP'Ilf/ão ou auimosidadP, St'ID ineidfmtes cxtrauhos ao
objedo em estudo, de que jámais se afastar·fío.
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P:wngr·apho uniro. Aos directo.res cabe m'andar, por despacho, cancellar os pnrrceres fJlW. de qualquer modo, SP afastarem das presceip(:õns Jll'.rt~rdrntrs, quando assim o julg::H·em
conveniente.
Art. 110. F.' cli;:;prmsado o registro:
I. Das leis c dos rJcereiJOs numerados, dos rogulamcmlos
e instruccões.
It. Das pm·tariaR, aviso;:; c. officios, cujas minnk1-s F:cl'i'io
IJiasRiricndas Ryslnmnl.iPn mPnl c c cncndernadas.
CAPITULO XIII
NO!l,'-f'AS E FORMULAR RELATIVAS AOS ACTOS EMANADOS DOS T'Ol1F.HF.S
LEGIRLATIVO E EXEC()TIVO E AOS ACTOS DO ,MINIRTI•mlo

ArL 111. As !Pis e ns r>esoluções adoptadns pelo Congresso Nacional scrfío pnlllienr!ns por dPr.reto.
(ConsLil.nif:fín,
at•t. lt8,

~

1o.

)

~

L" Tratanrln-sn de rrsolnçõPs quP r,ontPnharn nnl'mns gcrrws e disposit;ii"s dn nnf.uJ·cza orga:nica ou rrno III'Hilnm por
fim ern:a· dir1~i l.o now1, ohservar-sc-ha a Rrgu in l.n rPdnf'A::ío:
J~ei n ..... 1ln .... de ......•..... de ....••

(Ementa)'
O Presidente da finpubliea dos Estados Unidos do TII'azil:
Faço saber flUe o Congresso Nacional docret.on ' n r;n
::;nnr.r.iono a seguinte lei: ·
(SegrJe-se a lei em rma integra até o ultimo artigo.)
R io de .Janeiro, em ..... de ........... de ..... , tanl.os fln.
Jndnpendnneia c tantos da nepublica.
(Assignatura do PrrRidentc da nnpnblicn c do Millliifltl'o.)'
~ 2.• Tratando-se dn rr.soluoõm~ que r.onsagrarcm rncdidn!=!
flr earacf.nr administrativo, politico, de interesse inrlivifln:d,
rn1 I.J•:msitorio, redigir-so-ha. do &egnintn modo:
(Ementa)'
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrn7.il :·
Faço saber que o r..ongresso Nacional df'!ll'Cf.OII I' Ptl
s:mr.r~iono a seguinte resolução:
(~'Cgne-se o tflxt.o da resolução até o ultimo nrtigo. )'
Rio de Janeiro, em ..... de ............ de ...... , t.:mlns
da Tndcpendenei:a o tantos da llcpnblica.
(Assignatnra do Prnsidcnto da Rcpnhli(',a o do l\Hnisf.l·o.r
. A:t. H2. As leis o dnorotos legiRlativos dn enrnpnf,enr\in.
prtvatJVa do Congr·Ps~n Nacional, qno i·ndopondam de satw~·ãn
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ou envi,ados para a simples promnlp:ação, serão rmblicados sob
a S>eguinte formula:
Lei ou decreto n ..... , de ..... de ..........•. de .•..•.
(Ementa)
O Pr!'sidente da Ropnhlica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o f:ongrosso Nacional flor.reton e en
promnlgo a sl'gnint.e lri (ou resolnção):
(Segue-se o texto da lei ou flecreto.)
Rio rle Janeiro. em. . . de... . . . . . . . dl" .... , f :mtos da
Tnrleprnrlrncia A fanf0s lia RApuhlica.
(Asshmaf.ma do Presillf'nto da Jlepublicn e do Ministro., ..
Art. 11::1. Na rorrespondenria do Poder Executivo eo;n o
Ll'lg-islativo observar-se-hão a!"· seguintes nOTmas:
§ 1." Tratamlo-se rle a~tos rlr natureza politir-a on propo~
tas do GovPrno Ferlernl, n mensagom do Presidente da Repnhlir-a srr:l transmit.tida ao PrPsirlPntr rla r.nmara. ou do Senado
rom uma nota do ministro.
§ 2.• Nos caRos em que o Presidente da Republica haja de
pre<•tar informações pedidas pelo Congresso e estas dependam
do ministro, o ministro fará uma rxposição que será transmittida por mensagem acompanhada de aviso.
§ 3.• A remessa de papeis relativos a simples expediente
e demais communicações do ministro, far-sr-ha por avisos ao
1." secretario de qualquer das Cnmaras.
Art. 1H. Serão numerados os actos do Poder Legislativo
e os decretos do Poder Executivo, excepto os referentes a momeação. dcmissão c aposentadoria de empregados.
Art. 115. Os acto~ do Podrr Executivo que deverem ter
a fórma de decretos numerados, s•rrão expedidos sob a seguinte
formnla:
Decreto n ..... de ... d€' .............. de ..•
(Ementa)
O PrCRidenfe da Hepnblica dos E!'·tados Unid(}S do Brazil:
(Seguem-!'·e os consideranda, quando seja caso dj.sso.)
Drr,retn: (Segnr-se o t.exto do decreto.).
Rio de Janoiro, em. . . de. . . . . . . . . . . . . . de.. . t.antos da
Indopcndcncia e tantos da Republica.
(As<•ignatura do Presidente da Republica e do MiniRI.ro.).
Art. 1f6. Os decretos não numerados de nomeaçã(l, rlnmisRfío o aposentadoria serão redigid(}S do seguinte modo:
O Presidente da Republic.a dos E<·Lados Unidos do Rrnzil
rooolve: (Segue-se o decreto.)
Rio de Janeiro, em ... de .............. de ... , tantos da
Jndepenl'l.encia e. tantos da Republica •.
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:Art. 1 I7. Nas portarias do Ministro observar-se-ha 1ft
formula:
O Minie-.tro de Estado dos Negocias da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica, resolve, etc.
Art. 118. As portarias dos directores geraes serão redigidas do seguinte modo:
O director geral da Directoria Geral de. . • . . . . . da Secretaria de Ee-ilado d<>s Negocias da Viação e Obras Publicas.
usando da attribuição que lhe confere o art. . . do regulamento approvado pelo decreto n ..... , de. . . . . de ............ ,
de ... rerolve, etc.
Art. 119. Nos netos officiaes, a direcção será dada antes
do contexto dos mesmos, quando se referirem aos ministros de
Estado, membros das Mesas das Camaras Legislativas Federae<•, Presidentes ou Governadores dos Esta<kls, Presidente
do Supremo 'l1ribunal Federal, Presidente do Tribunal de
Contas e p,refeito do Districto Federal. Nos demais casos a direcção será escripta em linha inferior á da assignatura do
ministro,
CAPITULO XIV
DtSPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 120. As directorias geraes são repartições distinctas
independentes entre si, immedi~ltamente subordinadas ao
ministro.
Art. 121. As nomeações para os logares de directores gera.es serão ~.empre feitas com designação de directorias. Quanto
aos demais empregados, o ministro, por despacho em expedvente, designará as directorias em que devam servir, de modo
a ser mantida a organização com·.tante dos arts. 2° a 5" deste
regulamento.
Art. 122. E' prohibido aos empregados deste ministerio,
effecti'Vús ou addidos, em disronibi!.idade e aposentadoc;, constituir·em-se pDOcuradores de partes perantJe esta Secretaria
de Estado ou qualquer das repartições depend:mtes do ministeria. Nessa prohibiçruo comprehende-se tambem os pedidos
de informações e esclarecimentos sobre andamento de papeis
e qualquer acto que importt' em internsse na marcha e solução de assumptos sn.ieitos á resolução de autoridades admin islrativas;
Ficam, pootrém, resalvados esses actos, quando praticados
pelos directores gerlae.s, sub-directores e chefes de secção
dentro da respectiva renartição, para conhecimento do andamento do serviço ou quando praticados por qualquer empregado e em qualquer reparlição, no cumprimento de ordem
superior e em assumpto de interesse publico;
Art. i23. Com excepção dos directores geraes e dos directores de secção, nenhum empregado poderá receber na sala
onde trabalha, as pessôas que os procurarem, cabendo aos
directores de secção pDovidenciar quanto á rigorosa observancia desta disposição.
Art. 124. Os empregados do ministerio não pod•erão fazer
contractos oom o Governo directa ou indirectamente, por s.i
ou como representantes de outrem, dirigir bancos, companhias

e

on C'1TIJ1rczns, Rr.inm on não snbnmcionndns pela Uni<fi,o, salvo
as cxcflpções indicadas rm lei·s rspc·cines, requerer ou promover para. si 011 parn. out1·em a concr.ssão de privHegios, garantias d·c .itll'>OR ou outros fnvol'<'R Rrmelhantes, Pxcepto priyilPgio dA invenção.
Aqnellie que infringir esta dispmdção inrorrfmí na pena
I! c p0rda do emprego.
Art. 12f'í. Os emprrgados da Secretaria de Estado terão
nnnunlmente 15 dias de férias, de f!HA gosnrão, sem prejuiw
do serviço, a juizo dos directores.
Art. 126. Os directoi1eR geracs teem o direito de gosnr rlo
igun 1 num Aro de dias de férias. Qnando afastados do exerci cio
dos cargos, por esse motivo, serão substituídos de accôrdo com
as rlispo;;;ir,õPs dPslP rPgnlanH•nln. l~slns snhslifuir.ui'R não rlãn
dif•pjfo fl lllftÍO/' YClH'ÍiliPIJf.O.
Art. 127. As fl'rias porlerfio RRl' gosndaos em dias seguidos,
interpoladas, ou nccumnlativamfmt.e, rlP dons Pm dous annos,
dm·nnte :lO dias.
~ I." () go;;o (jp l'l.'l'iflR tlttl':lllfP ;]'() rJia;:; (jp fllll' fl•af.a 0
nrt,i~o supi'ft, nlt~m {lo dir·.pdrw gl'rnl. não pociP-rá ser concedirlo a maiR de um empregado rle cana sPrrão, Pm cada mez:
~ ~-" A Psr·ol h a do /llPZ SPI':Í por prf'i'PI'I'twia dl' arrôrdn
•·om a r·atPgnf·ia " alltiguidadP d1• das,;p dn furw1•imwrio.
Art. 128. Pnm nuxiliar o trnhalho elas Directorias Geraf'~

o rlo Gabinete, podr.rãn :'li'T ndmit.ticiof1, por ordem· do ministro, dact.ylographi:'ltn.s, medianfp, uma grat.ificaçruo diaria
on mensal, fixada de accCn·do com o valor do trabalho e oom
m; recursos das verbas orçamentarias.
Art. 129. E' expressamente prohibido ás directorius geraes e :."t portaria fazer Pnl.rega dP. avisos, officios ou quaesquer papeis :i:'l partes ou interessados, mesmo quando se trate
de fnneeionarios publicas desLe .ou de outro ministerio, devencln toda a expedição de papeis ser feita pela portaria, m.::diant.e prot.ocollo, na F1ír·ma rP.gnlamentar.
CAPITULO XV
D!Sl~OSIÇÕES THANSI1'0niAS

í\rt. 130. Fica suppresso o snf\·i~o de publicação do Boletim, sendo o actnul director dr-sse s·erviço 11 respectivo mJXi.Jiar arldidos á primeim secc.ão da Directoria Geral de Correios t\ '.l'elngraphm:, abé, q1w JlOSsam RPI' aproveitados !'!Tl
rargos ·~qnivalentes deste ministerio.
Art. i 31. Os directores de secção addidos, o serão á secção que lhes fôr designada pelo 1.1inístro e da qual assumirão o exercício no impedimento do director effectivo, sendo
que, entretanto, só poderão substituir o director geral no cmm
de não estar em exercício na outra seccão o respectivo direetor effectivo.
Art. 132. No caso de vagar qualquer dos Jogares de diredor geral, fiea supprirnida a Directoria Geral de Gürrrios
e Telegraphos, passando a primeira seccão dessa dírectoria a
constituir uma terceira seccão da Directoría Geral de Viacão
e a Regunda secção daquclla direct.oria a constituir tambem
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uma terceirà secção da Directoria Geral de Obras Publicas, re~
duzido o quadro de dom; ol'fi(•,ia('." e um continuo em cada urna
dessas duas directorias.
Art. 133. As duvidas que porventura se suscitarem na
execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do
ministro.
Art. 134. Ficam revogadas as diE;posi~ões em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1915. - Augusto Tavares de Lyra.

TABELLA DOS VENCIMENTOS QUE C<>MPE'I'EM AOS EMPREGADOS DA
SECRE'rARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DE ACCÔRDIO COM O
DECRETO LEOJAI.ATIVO N. ;?.• 092, nE :li DE AGOSTO DE 1\)()!1,

Ordenado Gratificação Vencimentos

4 directores
8 directores
8 primeiros
1 O segundos

geraes ..
de secção
officiaes
officiaes
25 terceiros officiaes.
1 bibliothecario ... .
1 porteiro ........ .
1 ajudante do porteiro
12 contínuos •.......
4 correios ........ .

12:000$
8:000$
6:400$
4 :800$
3:600$
5:600$
4:000$
3:200$
2:400$
2:400$

6:000$
4:000$
3:200$
2): 400$
1:800$
2:800$
2:000$
1:600$
1:200$
1:200$

Total

18:000$
72:000$
12:000$
96:000$
9:600$
76:800$
7:200$
72:000$
5:400$ 135:000$
8:400$
8:400$
6:000$
6:000$
/;:80()$
4:800$
3:600$
43:200$
3:600$
14:400$
528:600$

O secretario,

o consultor technico, o consultor jurídico
a gratifioacão mensal que
fôr consignada em dotação orcamentaria, ou na falta desta, a
que lhes fôr arbitrada pelo ministro. Os auxiliares de gabinete a que fôr fixada pelo ministro e que correrá pela verba
- Eventuaes - do ministerio.
Ao porteiro, ajudante do porteiro, contínuos, correios e
serventes serão fornecidos annualmente dous uniforwes.
Os serventes perceberão o salario mensal de 195$, o motorneiro a diaria de 6$ e o ajudante do elevador a de 3$000.
1Rio de .TanPiro, ·I:-: riP janPiro f!f' 1 fll!í.- A 11(11tstn Tavares

e os officiaes de gabinete perceberão

tlt~

L,yra.
DECRETO N. 11 . í 't:-l- DF. 1 ~

AhTa

DE .T.\Nmno DF.

1 flHí

no ::Ministerio dn. Yin<:ão ~ Obrn~ Vnhlíra~ o C'l'fl'dito (toRpeC':inl 1lA
27G:7a8$29(), onro, pa1'n. ymgnmento fle jnro~ dPviclo~ :í ('tompn.nltin 'F.!=ttrntln
tl~ Fl?l'T'O R. Panlo·Rio Ornnfle

10 PJ·e;:;idt'n!P da fippnhlica rins F.;:;tarlo;:; Unirlo;:; do Rrnzil,
llS::tndo da autol'iZa\;iio oqup )!Jp ('(1)1 i'Cl'-P O r!f'l'l'f'lll )pgj;:;Jat.iYO
n. :? • !)60, c!Psta •dat a, rlP!~l'!'ta:
Art.igo nniro. Fira abPl'lo ao Mini!:;!Pril} da Viac;:ão e
Obras Publicas o r.r0dito esJwr-inl de ~71ü :7381.$29ü, ouro,· para
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cobrir a despeza equivalente eom o pagam<'nlo -do juros di'Yidos
Companhia Estrada de Forro S . .l'aulo-'Rio •Jrande.
llio de .Janeiro, 13 de jancil'o dn J9Hí, \lí" da Indepen•lencia c 27° da Hepubliea .

;í

.\VENCESLAU

Bn.\:1. P. Gol\ms.

Auausto Tm•ares de Lyl'a

DECHKI'O N. 11 .H1 -

DE

20

DE .JANEIRO DE

1915

Approva e manda cxecnU1.1" o noYo rf'gttlamentn para o Ii:stado :t..f.aior lia: Arma.da

O Presidente dn flcpuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
nsando rln autorizarão contida no n. YII do art. 72 da lei
11. 2. !f2 í. de fi do·· corrente, resoln:
approvar e mandar
exceuta L' o rt•gulamcnto para o Estado .Maior da Armada, que
a este aeompanha, assignado pelo almirante graduado Alexnndrino Faria de Alencar, ministro da Marinha; revogadas
:1s disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 20 'de janeiro df' 1915, !l4" da Independencia e 27° da Republica.
.WENCESLAU BRAz P. GoMEs.

Ale.'tandrino ~m·ia de Alenca~:.

Regulamento para o Estado Maior da Armada, à que se
refere o decreto 11. 11.444, desta data
CAPITULO I
DA OrtQ.,\NIZAÇj\o DO ERT.\DO ~fAIOR

Art. i." O Estado Maior da Armada. directamente subordinado ao ministro da Marinha, é a repartição incumbida
dfl manutenção das forÇ,.as navaes da Republica em estado de
ae(;ão ünmediata, desde a sua concepção mais geral até aos
seus menores detalhes e, como tal. é responsavel pela effieaeia militar da esquadra prompta, prla instrucção de suas
guarnições e pela disciplina.
Suas decisões devem ser tomadas em conjunto, assumindo todo olln a respnnsabilidadn de tudo CJUanto fizer e
propuzer.
§ 1. Estão sob a jurisdieç.ãn do Estado !\Jaior da Armada
todos os navios promptos, flotilhas. Dt'fesa Movei, todo o
serviço radiotelegraphico, linhas de tiro, Batalhão NaYa!,
Corpo de Marinheiros Nacionaes, r)scolas profissiona€s e as
fortalezas de Marinha.
§ 2.° Ficam fóra de sua aloada os navios que forem desligados para serviços ~SP!'JCiaes.
0
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CAPITULO
DO PESSOAL

Art. 2.• O chefe desta repartição será sempre um dos
officia•es generaes do quadro activo do Corpo da Armada,
com o titulo de chefe do Estado Maior da Armada e commandanl.e em chefe e ter:í ás honras do posto immediatamente superior durante o exercício do cargo;.
Parag,rapho unico. O seu estado maior compor-se-ha
dos seguintes officiaes d:a classe activa do Corpo da Armada:
i sub-chefe, capitão de mar e guerra;
1 assistente, capitão de fragata ou de corveta;
2 ajudantes rJc ordens, capitães-tenentes ou primeiros
tenentes;
1 escrevente.
Art. 3.• Todo o trabalho do Estado Maior da Armada
será distribuído por r1uatro secções, comprehendendo as tres
primeiras ~ecções o «Departamento de Technica Naval'>, que
sPrá superintenditlo pelo sub-chefe do Estado Maior.
Paragrapho uni co. A quarta secção, que occup·ar-se-ha de
varios assumptos. não technicos, será independente daquelle
departamento {) communicar-se-ha directamente com o chefe
do Esta.do Maior da Armada.
Art. 1..• As Quatro secções do Estado Maior terão o seguinte pessoal, tambem da classe activa do Corpo da Armada:
Primeira secção:
i chefe, capitão de fragata.;
1 adjunto, capitão de corveta;
2 auxiliares, capitães-tenentes;
i escrevente.
Segunda secção :
1 chefe, capitão de fragata;
i adjunto, capitão de corveta;
2 auxiliares, capitães-tenentes;
1 escrevente.
Terceira secção :
1 chefe, capitão de fragata;
1 adjunto, capitão de corveta;
2 auxiliares, capitães-tenentes;
1 escrevente.
Quarta secção:
1 chefe, capitão de fragata.;
1 adjunto, capitão de corveta;
2 auxiliares, capitães-tenentes;
2 escreventes.
Art. 5.• Além do pessoal mencionado no artigo ant('rior
haverá mais o seguinte·
i protocoUista;
1 porteiro;
1 pontinuo;
.1

se_cy~nt(l.,

7Ci
Pnrngrnpho un ir•n. l'iil'::l• o Jogfl!' dr J1l'nf0roll i~L::t srrú nomrfi·IJ!o um t'·.oercvrnLn dii adivfl; pal'n o dto pod·ril'O, um offir~ial-infPriOI·; piira o do
eontinno. um uJl'ieifll-inl'rJ·inr nu
JH':1Çfl; pa1·a o dr sr'I'\'PIIf.n, uma pr·at~n: lodos rslPs nll.imos
I·Pl'or·mndoH ou do 1•'1lll'O ar•flhado; Hf'lHlo pr·l'lrndus nqtwllt~H
t•.ujos nssenl.flnwutos dr pl'nr,fl. fnl't•m digno.o rk nol:1. JIPio :'!CU
hom t•nmportanwnto.

f.:APITULO JTI
D.\R

onmr..\GÕES

DO ERT.\D() ~\f\1011

Arf. õ.• Ao Dcpiirlflmrnto dn Torlmicfl· :r\nvfll cnmprte:
A' 1'' sccr.flo, !.urJo qnc se rrft•J'il' fiO!' ~wgnini.Ps :tssumplos:
1", inl'tll'l1lfi!'ÕPS milil.arf's;
':!", J'l'lfltorios militaJ·c~:
'l" nddidos nnvacs;
i, ..: informneõr's soln·r o.~ rN'lll'~n.~ dn J1rt!Z,
!)", mobiliza.ção;
li", l't~SI't'Y::t naval:
7", utilizaçrto da ·mflrinha Jlll'l'l'fiiiiP;
*l", archivo mi!Unr;
ll", hibliothocn do F.sliidO l\Iniot·.
A' :2" scceão. t.ndo que se rrl'Pril' :-~oq i'Pguinlr': :-tf;snmptos:~
·1", estratrgin c tadien;
2" thonias ta c ti co!';
:l", problemns e praticn. do jngn df' P:lJI'rra;
1", eodigos secretos;
!i", eodigos de signacs;
li", 1~omposição da. rsqnndrn;
7~~, inRf.rur.cõP~ para a~ tnannhrn~.
A' :1' secção comp;r:l.r• Indo qur !'l! rP!'rrir a:
1", fis.caliznção trehnirn e pro!'issionfll;
2", fi.scalização do liro ao r~lvo e da insiJ'tH'I~iio progrpssin do pessoal no tiro:
;)", insLt'm~ções pnr:t os oxerciPios de ti1·o no nlvo;
!,", fi~wn!izaçfio do armamrJI'io Plll !:!1'1':-tl P inslnwr;õrs
sohJ'C\ o ~eu emprego c eonsrTY:-tr~flo:
!i", •f'scolas profiR~sionnrs;
G", invon los rnilil.arc•s.
Art. 7." J\s f:res secr_:õPs que compõem o DrparLmnrnlo
de Technica Naval devem trflhalhar sf'mpre de accôl'do, mn
t•mmnunhiio de idr'as, auxiliando-se mutuamente. agindo rm
eon,jnnto; c suas dPeisõrs, Jlrojectos e p1·opostns. quando apJli'Ovados, em hiirmonia üe vistas rJeyerfio ser sempre as!'i-·
gnados IJI'Io sub-chl'f'e, qw;. 1'111 nomr do DPp::t!'lfl nw1ll.o dP
'l'echnica Naval, os snhmettcr:í. ú nltrl'ior decisão do chore
do E~tndo -Maior da Armada.
J\1·t. 8." No primcii'O dia ulil de rflrla mPz e alr)m llf'ss,;
difl. com a fl'f'I]Uf'neia fJUP for ncccss:lrifl, rrunir-s0-hfío ns
I r";; ~l'l'(~õrs do Departamr·llto de 'J'f·r~lmiea 1\':-tyaJ, sob a pi'Psidl'lleia fio ::;nh-chcfr, nl'im de nnfllyzaJ' em conjunto os tr·nhnlhos rm nndflmrnto, nxpnndo a OJ'ÍPlll.:-tr~.iio Sf'guida l'm eflda
nm rJiPJlc.~ f' lt:-trmoni7.fllldo 1'111 11m commum nccôt;do og
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pontos em que haja divcrgcncia. afim de não se pcrtut·barern
os esforços c ob,iocLivos.
Art. !.1. o O Departamento de Teehnica Naval cnviar·ú dircctamcnle á rcdac\:ãO da Revista Marítima, até o dia 1G de
1·ada mcz, uma relação de artigos de revistas tcehnicas cst range iras por clle traduzidvs, ou outros trabalhos de sua
lavra, julgados uteis ao conhecimento da Marinha, os quacs
serão publicados na mesma revista. As secções verificarão a
execução do disposto rwstc artigo.
§ Lo Os periodicos a que se refere este artigo sã-o:
llcvista Maritirna (italiana), Revzw ;llaritime (franc.eza), Revisto. General de Marina (hcspanhola), Monitcur de l.a Plotte,
Le Yacht, Proeecdiuas o{ the U. S. Naval Acadcrny, Thc JOlt1'llill of the Amcrican Sociclu of Naval Engineers, 'l'hc Nav11,
The A1•my and Navy Reaista. !l'avu anel !11ilitary Reeord, Mal'inc lllcndsehau, Roletún dcl Ccnt1·o Naval (Argentina) Revista de Jllariua (Chile) c outros congencres.
§ 2. Para as assignaturas desses periodi·cos será o Estadol\faior habilitado eom o nccessario quantitativo, podendo &.r
fornadas por intermodio dos addidos navaes, quando os houwr nos respectivos vair-es de sua publicação.
§ 3. Sempre que julgar conveniente o Eslado-1\laior mandará tirar copia c enviar{( para bordo dos navios da esquadra
f r·ahalhos naeionaes c estrangeil·os concernentes a assumptos
lt~dmicos ou outros, que não f'ejam secretos. matl que interessem :í cultm·a, JH'Ollagauda de dúutrinas novas c instt·uc(;ão da
ol'fieialidade. Taes trabalhos terão a nota «Confidencial>>, ficat·ão soh a rcsponsabiliclado dos comma.ndantes, deventlo ser
catalogados c recolhidos ús bi!Jliothecas de bordo, ú disposição do estado-maior dos navios.
Art. 10. A' 1." secc.:ão compeLe tudo que :;c reJ•erir aos
seguintes assumptos:
1", justiça militar;
:.!", dil:;eiplirm;
3", ordnuança;
·i", regula111euto:- de sen·it;o interno;
5", tahellas:
0

0

li'', li! I ÍfOl'IIWS;

7", Ol'UPIIS do dia;
8", relatorios tJllf_' Hão iutet·essenJ ú teeltnif~a naval.

CAPITULO IV
1Jl.IH!l111S llOS DIVEHSOS El\lPI\EGAUOS DO ESTADO-;\L\IOH

Du chej'e

Arl. li. ,\u dwfe do Estado J\laioJ', dl'legado dr~ i11teim
confiauc_:a do Governo. a euja autoridade estão su.ieilos todos
os erntn·egados da r:epa!'lil.:ão, compete:
§ 1." Exet·cer u ~:ummaudo em chcre de toda~ as forc.:as
navaes prornptas.
§ 2." Dirigir, im:ipeeeionar e fiscalizar ús trabalhos da r·c~
partição a seu cargo, cumrH·inuo e fazendo com que os seus
~ubordinados cumpram os deveres prcscriptos neste regulamento, bem como quaesquet: ordens que lhe forem dirigidas

pelo ministro •:

·
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§ 3.• Executar c fazer com que sejam prompta. fi fie1mcnoo
nxccutados os decreoos, Rontonças, avisos, regulamentos e or•lom; relativas ao p.e.ssoal militar. e ao material sob sua jurisdicção, bom como aoR assurnpLos oRpeciaes da repartição,
dando para isRo as JJI 10viflieueiaR qiH~ est,ivcrom em sua alçada
c requisitando as que uão dcpendol'ern da sua autoridade.
§ 4." Dar posse aos funccionarios da repartição. que antes
do entrarem em exercício farão promessa de bem servir.
§ 5." Designar a secção que deve ser incumbida de qualquer servir,.o. não classificado uo prrscnte regulamento, ou que
de futuro seja cooado.
§ 6." Mandar passar certidão dos documentos ou termos
existentes na repartição, que não tenham earacter reservado e
quando dahi não resultarem inconvenientes para o serviço.
§ 7." Fiscalizar a bordo dos navios da Armada sob o seu
commando directo. todo o serviço que nclle se fizer de modo
n. obedecer-se continuamente á tabella geral do serviço e ás
ot·dcnanças que esiverem em vigor.
§ 8." Dar a senha e contra-senha do dia. e distribuil-as
:ís fortalezas da Marinha, c-orpos c navios snrtos no porto da
C:1pital Federal. sob a sua jurlsJiC'r,ão.
§ 9." Tomar as providencias que se tornarem necessarias,
solicitadas nas partes mensaes dos navios. corpos e e!Stabelecimentos sob a sua jurisdicção c requisitar da repartição com]Jctente as que não forem da sua alçada.
§ 1O. Corresponder-se com ns diversns repartições da
1\Taeinha ou quaesquer autoridades, rcmettcndo documentos e
])resl;a.ndo ou requisitando as precisas informar,ões.
§ 1. J. Nomear. de accôrdo com a legislar,ão vigente, os officüwR que deyem compor os oonselhos de inquirição, investigação •) olc guerra, c publicar em ordem do dia as sentenças
pt·orprirlas 1•elo t:ribunal compclrnlc. fazf'ndo rxrcu'tal-as.
~ 12. Publkar em ordem do rlia as disp-osições relat.i\as ao
serviço em geral, mandando imprimir a;:-. que forem de effcilo
permanente. de modo a podrrrm l'rr incorporadas ás ordenanr.as dD scrTiço f'lli geral.
~ :1.3. llcmdl.'rr ~ao ministm rl:I :\lariu!Jn at•: ao dia 15 de
.ianriro de r~ada anuo o relafoJ·iu da repartição a sou cargo,
neompanhado dns dnmais rrlalorio:,; dos estabelecimentos e
autoridade~· sob sua jul'isdir·r,fio, mencionando o estado actnal
dos <:rrviços, os J11'0gJ•r•ssos t·oal izadoR d~J-ranf c o anno anterior
e ns medidas necessarias ao dosenvolvimenf.o dos t"<Crvicos.
§ 1 11. Descnvolvf'r a inslrucção pratica dos 0fficiars c
prar:as rle todas as ela~·srs •la Armada. 11romovcndo excreir.ios
sysf.ematicos nos porto.~ (' Pm v iag·cm, segunc!D iústruccões JH'Cviamer\l.c OJ'ganizada~. eorn a approvaç.ão do ministro.
§ 1 G. Visitar OE· navios da Armada sempre que julgar Pfln\Tnicn1.e n por oerr~sifío das sallidas. para verificar si de facto
toda~ as lli'OYideneia'< nPeeRsarias f01·arn nflcnrlidas, brm eomo
logo api.Ís o regrc,··so das commissilrs, para informar-se do rslado em que se ncham os mcRrno.s 11avios.
~ 1G. Dirigir pessoalmente f!I'audcs mauobras pa.ra deSCIIvolvimrnfo de lhcmns tacticos df' grande irnporf.anria. Yf'I'ifiea ndo o pt·eparo da PSfJUadra prompta n dando-lhe a oricn1a·ç:ío cnnvrnientc.
§ l'l. Fazer eumprir OE• rPgnlamenlos, in<>lrncçõcs c 1\ispoSi(:urs rdat.ivas á consPl'Yação c consumo das munições e explosi-vos, pmvidcnciando sobre o seu aproveitamento opporluno em exercício para. a instruecão do pessoal, de modo a evi~
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tar a deterioração com·equentc das longas permanencias nos

paióes e outros depositos.
§ 18. Organizar os modelos das partes mensaes do material e d:o pessoal separadamente.
§ 19. Simplificar a r:orrespondenci.a official. adopt.ando as
medidas que j u,lgar necessarias.
§ 20. Propor ao ministro todas as medidas indicadns pela
experiencia par1a desenvolver os serviço~, a seu cargo ou sob
sua jurisdicção .
. § 21. Requisitar as providencias necessarias para que os
Estados Maiore~. ou Menores dos navios e estabelecimentos.
bem como dos corpos sob a Slua jurisdicção, se conservem completos e sem altemções, no mínimo durante o decurso de um
anuo.
§ 22. Dar férias aO E"· offíciaes ou sub-officiaes e praças
sob sua .iurisdicção até 15 dias, no doourso de um anuo, fazendo mencionai-as nas oodernetas subsidiarias.
§ 23. Organizar as tahellas e dit'·POsições para o serviço
dos corpos e fortalezas e dos navios nos portos e em viagem
nos seus menores detalhes, de modo harmonioo e convergente,
ct'.tabelooendo normas segundo as categorias e typos.
§ 24. Propô r ao minisb'Q a prévia distribUição de recursos pelos pontos do litLoral, destinados a servirem de bases
de operações e pontos de apoio e bem USE•im a distribuição da
força naval, de accôrdo com &s necessidades da defesa e da
instrucção do pessoal.
§ 25. PrOCJeder com os seus auxiliareE• aos estudos de mobilização, tac.Lica, organizações de planos de operaçiães. de
defesa e característicos militares dos navios, tendo-os sempre
ú di::.posição do ministro.
§ 26. Propôr ao ministro novas construcções, com o estudo dos typos que ,iulga·r correspondentes ÚE"• necessidades mais
urgentes da politica naval c bem aE.sim os quadros do pessoal
que reputar necessario.
§ 27. Informar c dar· parecer sobre todos os papeis que
fi71er suthít· á pl'esença elo ministro, não demorando além de
cinco üias os qne não dependerem de mais detido estudo.
§ 28. Inspecc ionar, fiscalizar e promover o desenvolvimento e instrucção das escolas profissionaes de officiaes,
sub-officiaes e marinheiros.
~ 29. Providenciar para que os encarregados do armamento a bordo dos navios e fortalezas sejam officiaes especialistas, verificando por si ou por: seus auxiliares do Departamento de Technica si suas providencias nesse sentido foram
executadas.
§ 30. Verificar por si ou por seus auxiliares do Departamento de Technica si as guarnições de artilharia c torpedos
dos navios e fortalezas são provenientes das escolas praticas,
tomando as providencias necessarias em caso contrario.
§ 31. Verificar por si ou por seus auxiliares do Depar...
t.amento de Technica si os livros de escriptura$/ão de artilharia e de torpedos estão escripturados convementemente e
em dia.
§ 32. Fazer a nomeação dos delegados do Estado Maior.
que devam servir nos navios durante as manobras da esquadra
·
§ 33. Quando julgar conveniente, reunirá sob sua preE~i
dencia um conselho, composto do sub-chefe e chefes da.&

so
quult·o secções o do ussistenLn, pum estudo e :Clucid!l(;ão ôe
qtiPsLõns relaLivns aos assumt>los l.rataüos no capitulo UI
deste rl'gulamento.
§ 31. Para fazer parte ucsle conselho, poderá tamhcm
chamar, si julgm· necessario, qualquer oi'ficial gener:al ou
:-;upcrior, seus comma.ndados c convidar representantes fias
insp.cclorias de Engenharia Naval c de l\Iachinas
da Dirce lo ria do Armamento.
·
·

e

Do sub-chefe
Art. 12. Ao sub-chefe compete:
L" Stl·bstiluir u chei'P
Estado 1\'laiur na rcparlit.:iíu,
quando elle tenha de ausentar-se temporariamente,
§ 2.• Supcrinlenllcr lodo o scrvieo do Departamento dtJ
'l'eclllliea Naval.
§ :3." ;J•:.xerut'l' dit·PdUitlf•tll!~ loJa a fis!'alíza~;ão e 130lieia
da rcpartic;ão em geral, devendo tomar todas as providencias
ao cxacLo cumprimeu Lo das ordens do chefe do Estado l\laior.
§ 4.• Propôr ao chefe as medidas necessarias ao desenvolvimento e á simplificação do s·erviço da repartição'.
§ 5." Distribuir o expediente pelas tres secções do Dnparlarnenlo llc Teclmica Nayal, de accOnlo com os assumptos
tral~Hlos em cada uma.
§ ü.• Fazer os pedidos dos uhjectos ne<:cs~~u·ios á reparf.ic.;ão, nssim como de obras pam a billliolhcca.
~ 7." Assignar as notas lauc.;adas nos assentamentos e cademclas subsidiarias de todo o pessoal do Estado Maior.
~ fl." l'~xigir a lH'C'SCIH.:a de Ludu;.; os empregados á hora
regulamentar.
~

uo

Dos chcf'es d1• secção
At·L. 13. Aos elwfes da.-; lres seec.;ues tio Dl'parlam~nln
de Technica Naval comvetc:
~ ·t ." Cumpl'Ít' l' faZPI' eutnpi'ÍJ' todos o~:> de\·Pt'l't' tlit:wJ·iIIlillndos neste regulanwulo uu que disse!' resveilo ú:s :-uns
re~pceli vas seec.;ões.
§ :!." Facilitar a ae\:ão llo ehde du seu dopat·lamt•Hln
cnmpeindo as suas ordens com dedicação e prestando-lhe inl'onuações fidedignas c completas, sempr-e que fôr nccessario.
Art. i!r.. Ao chefe da /1" secção compete:
§ 1.• Cumprir e fazer cumprir todos os devcl"Cs dic;ceirninados neste regulamento no que clisser respeito a sna
Sl'l'!''lO

"'~ ·2.'' Dit'igi1· c fi.~calit.a1· todo o set·vi1.:o relativo a conselhos de inquil'ição. in\•csligação c de guerra, formando, d1~
acOrdo <com a lllspccl.ori;t de !\larinlta, as lislas do pessoal que
ns cleYCl'Ú cotupôr, dando de tudo sciencia ao chefe do Estadn1\taior.
§ a.• Organizar as ot·rlC'ns do li ia, de accônlo com as rlel i]J(•nu;õP~ do ehP!'e do Estado 1\laior.
§ \.° FacilitaJ· a :.H~\:ão tlo elwre do Eslado 1\laior, cmnJn·indo as suas ordens c~om dediea~.:ão e prestando-lhe infonrmcões fidedignas c completas sempre que fôr ncccssario.
·
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Do assistente

Art. 15. Ao assistente do Estado-Maior da Armada compete:
§ 1." Preparar, receber, expedir e distribuir a correspondencia e o expediente de todo o Estado-Maior, devendo enviar
ao chefe do Departamento de Technica todos os papeis referentes aos assumptos de sua alçada e á 4" secção o q;ue fôr
objecto das attribuições de lia.
§ 2.• Prestar auxilio á confecção do relatorio annual.
§ a.• Transmittir as ordens do chefe do Estado-Maior.
§ 4." Distribuir o serviço dos ajudantes de ordens.
§ 5." Auxiliar o chefe do Estado-Maior com o maior zelo,
em tudo que disser respeito ao serviço.
Dos ajudantes de ordens

Art. fG. Aos ajudantes de ordens cumpre:
§ 1.• Executar os seeviços determinados pelo assistente.·
§ 2." Acompanhar o chefe do Estado-Maior em suas visi tas officiaes.
§ 3." Prestar ao chefe do Estado-Maior ou ao assistente
todas as informações que lhes forem requisitadas e que estiverem na sua alçada.
§ ,'!,• Fazer o serviço externo relativo aos navios e corpos de marinha, confonue lhe fôr determinado pelo chefe do
Estado-i\laior.
§ 5." Auxiliar com dedicaç.ão c zelo ao cherc do Estado1\lawr e ao assistente, de modo a concorrer para o bom andamento do serviço.
Dos adjuntos e auxiliares

Art. 17. Os adjuntos e auxiliares desempenharão com
zelo e pontualidade os serviços da repartição que lhes forem
distribuídos pelos chefes das scccões a que pertencerem, nos
termos do presente regulamento.
Dos escreventes

Art. 18. Aos csel'cventes cumpre cxecuta1· eom dedicação
e zelo todo o trabalho que lhes t'ôr determinado pelos seus
superiores, das respectivas secçõês, concorrendo para o bom
desempenho do serviço.
Do protocollista
·

Art. 19. Ao protocollista compete:
§ t.• Receber e protocollar toda a correspondencia dirigida e expedida pelo Estado-Maior, para o que te,rá livros
proprios.
Poder ExecutiYO- 1915 (V o!. I)
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§ ~." Eutregat· pessoalmeule ao as;;i:;ieule a correspondencila recebida e ao porteiro a que íi"'er de ser expedida,
após o pro toco !lamento.
§ 3. 0 Desempenhar os seus deveres com zelo e dedi•cação.

Do porteiro

Art. 20. Compete ao porteiro como chefe dos empregados
da portaria:
. ~ .1. o Abrir a repartição uma hora antes da marcada para
o mwro dos trabalhos e extraordinariamente, no dia e hora
determinados pelo chefe do Estado-Maior e fechai-a findo o
.expediente.
_§ 2. o nespouder pela guarda e conservação de toda a
molYJ!ia e utensílios do Estado-Maior, que lhes serão carregados por inventar~o.
§ 3. o Responder pelos livros c papeis em andameiilto ou
que lhe forem entregues diariamente.
§ 4. o Ter sempre providas do necessario para o serviço
as mcs,as dos funcoionarios.
§ 5. o Fechar o expediente c se !lar todos os papeis que
exigirem essa formalidade.
§ fi. o Faze-r as compras, depois de despa.ICohados os pedidos
pelo chefe do Estado-Miai.or, á vista das reqUJisicões assignadas
pelo assistente. dOjs objectos necessarios ao expediente do
Estado-Maior, quando para isso receber incumbencia.
§ 7. o Transm~tti.r aos funcciQIIlarios os papeis ou ordens
verbaes que lhes forem dirigidos, tratando sempre c.om urba[)Jidade as pessoas que se acharem na repartição para interesses quo nella tenham pendentes.
§ 8. • Dirigir o serviço de limpeza, asseio e arrumação da
c.asa, que deverá ser feita antes' de fechada a repartição.
§ 9. o 1\l.anter a ordem e o mais rigol"'so respeito entre as
pessoas que se acharem nas ante-salas.
§ 10. Não peranitf!ir que pessoa alguma extranha á reparrLicão transponha a sala de espera, sem prévio conse.ntimento
do chefe do Estado-Maior, do sub-chefe, do assistente ou
chefes de secção.
§ 11. Permittir aos militares. em serviço o ingr·esso na
ll"CJ).al"ÍJÍC)áo.

§ 12. Encerrar o pauto dos seus subordinados meia hora
;mtes do limite maximo m~rcado p.ara o inicio dos trabalhos.

Do contintf11.

'Art. 21. Sãio deveres do continuo:
§ 1. o Comparecer á repartição uma hora antes da fixada
para o começo dos trabalhos.
§ z. o Estar atJtento aos chamados do chefe e dos demais
funccionarios do Estado-Maior.
§ 3. o Arrumar as mesas dos funccionarios, estantes da
repartição, papeis, etc., cumprLndo escrupulosamente as re~om:moo.dações de cada funccionario no toc:ante ao serviço e
!aiOS papeis que lhes c.ouberem.
f 4.• Goacijuvar o ·porteiro em todas as suas obrigações
~ muito espeetalmenrte no asseio e na conservação da casa.
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Do s.ervente
Art 22. Ao servente cabe:
§ L o .~fazer lodo o scn·ko de liltJJH'Zil e tJUacsquer outros
que lhes forem ordenados.
§ 2. o Pedir ao porleiro Lodos os elementos neceSSiarios
para ~umprimento do paragrapbo anterior.
CAPITULO V
DO 'l'EMPO DE SEHVIÇO E PEN:AS DISCIPLINARES

Art. 23. Os trabalhos do Estado-Miaior oomeçarão ás 11
horas e terminarãlo ás 16 horas (4 h. p. m.) podendo o chefe do
Estado-Maior prorogar o expediente e fazer abrir a repartil,lão
em dias e horas exceptuados, conforme julgar neeessario.
Art. 24. Os empregados do Estado-Maior estão IJU.jeitos a
todas as regras e condições da disciplina militar e á legislação penal .em vigor na Armada.
CAPITULO VI
DAS NoMEAÇÕES

E

SUBSTITUIÇÕES

Art. 25. O chefe do Estado-Maior, o sub-chefe e os che~
fes das secções, serão nomeados por decreto; o assisfJente,
adjuntos, auxilia11es. porteiro e continuo por portaria do ministro; os escreventes por designação do chefe do EstadoMaior, e o servente será admittido tambem, pelo chefe oo Estado-Mai()r •
.Art. 26. Os funccionarios do Estado-Maior .serão substituid()s em seus impedimentos e faltas pelo modo seguinte;
§ 1." O chefe do Estado-Maior, quando impedido de comparecer até 15 dias, pelo sub-chefe, e, quando exceder esse
prazo, pelo official general designado pelo ministro.
§ 2. O sub-chefe, pelo mais antigo dos chefes das quatro
secções, n<Js seus impedimentos. até 15 dias e, quando exceder e.sse prazo, pelo offi.cial nomeado pelo ministro.
§ 3. Os chefes de secção, pelos adjuntos mais antigos,
e os adjuntos pelos auxiliares mais antig()s até 15 dias c, prazo
maior, pelo official nomeado pelo ministro.
§ 4. • O prazo maximo para estas substituições, nos casos
não indicados, é de 15 dias.
0

0

CAPITULO VII
DOS VENCIMENTOS E FAJ,TAS

Art. 27. Os vencimentos do pessoal do Estado-Maior serão
l'egulados pelas leis ·vigentes.
Art. 28. O .empregado gue substituir a outro de classe
~uperi~r.Lperderá a sua gratiftcaeãoLpara receber a do substituido, ww devendo, porém, o total aos V!elllcimentos exceder, os
_que este percebia •.
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Ar L. 20. O emrn·cgado que cxcrc•L'r inLcrinamcntc logar
yago, perceberá a rel:lpediva graiifhmção.
Art. 30. As faltas do llcssoal serão h•vadas ao tJOnheeimcnto do -chefe do Estado-,\laior que tomarú as providentJias
que julgar convenientrs.
G.-\iPITULO VIII
DM! LWENÇ.-\i::l

Art. 31. As licenças aos l'UtWtJionarioi:l do Bslado-~laior
serão concedidas d1.l atJeôn:lo ·com as leis em vigor.
Art. 32. Não se eoncederá licença aol:l empregados que
ainda não tiverem tomado vosso ,. entrado L'rn ex,~reieio do seu
cargo.
Art. 33. Ficará i:lClll ·dfeito a lieença de .que não ::;c utilizar o empregado um mez tlrvoiti de eoneedida.
\Art. 34. Em nenhuma hypot!lwse a heença darú direito a
lJCrcepção da gmtifieação de funcção.
DISPOSIÇÕES

UEil.\ES

L\rf. 35. ,P,elo menos, uma vrl por anuo, o Estado-:\laior
da :Armada dev.rrá fazer uma reunião com o ( il'ande EstadoMaior do Exercito, afim dP estudar os vroblemas de eonjunclo
que digam r-espeito aos pontos de eontaeto entre ambos, tratando-se da organização, eollcl'ntmção, defieoneentração de
forças do Exrt,eito vot· via mat·itima, opi.'L'açôrs l'ombina.das,
serviço de lransportPs, ror ti l'ieaç('ír,:, du.
Art. 3G. lh resultados dos trahalilos apL'L'sentados pelos
delegados do .I<:;stado-Maior quando Plll 1:ommi,;são fóra, deverão
ser estudados pelo Estado-Maior, e fritas as modificaçôes necessarias, serão ltwados :ís autlll'idad1•,; ,;uperiot·es para adoptalos, sem dt>prndencia dt> nnYo t>xanw por .qualqurt· outra eommissão.
Art. 37. Quando für insul'fil·.iL•tLtP o mmwt·o de 1\.uweionarios para o desempenho .do.~ trabalhos, o eltde do E,;tadoi\Iaior requisitará do ministm o pl'ssoal d1~ qm• carecer.
Art. 38. Com excevção do ehel'P do Estado-.\laiot·, tH•nhum
official poderá permane-cer empregado no Estado-Maior pot·
mais de tres annos, sendo que o revezamento deverá ser feito
parcialmente, uP modo a não pt'l'.iudil'ar a continuidade do
serviço.
·
Art. 3!). 10 Estado-i\laior terú ü. sua disposi~·ão aR ordenanças c as embarcações neet~ssarias ao serviço. Todas t>ssas
emba11eações serão guameeidas po1· praças do Corpo de .\larinheiros Naeionaes a eujo cargo l'icarão.
Art. 40. E' prohibido retirat· da rPpartição, para qualquer fim •que não srja o cspe{~ialmcnte rxigido pelo serviço
publi-eo c mediante autoriza(;ão elo :=mh-ehefP, instrumentos,
livros, documentos ou outros quarSLlUrt' objcctos.
Art. ·Í l. Os funceionarios do Estado-Maior prestarão eomlH'omisso de guardar fiigillo absoluto sobre os assumptos que
possam .comprome~ter _os interesses da Nação n da repartição
c .que dtgam respctto a sua ,segurança, sendo responsabilizados
os que faltarem á promessa.
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Art. 42. O chefe do Estado-Maior, sendo possível, residirá
em Jogar fH'oximo ou na srde da. rrpartição. si houver accommodações proprias para isso.
Art. lt3. O serviço interno do Estado-Maior deverá ser
regulado por um regulamento int~rno por elle elaborado.
Rio de Janeiro, 20 dr janeiro de 1915. -Alexandrino
Fa1"ia de Alencal'.

DECRE'TO N. 1Líí5-Dl' 20
Estabelece nova

nltern~fío

DE

JANE,JRO DE f915

no plano de uniformes do Exercito, relativamente a.
uma de suas 1>eças

O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
resolve mandar que no )llano de uniformes em vigor para o
Exercito se obsrrvem as seguintrs alterações:
1", fka provisoriamente substituído o dolman nos f• e z·
uniformes 11ela aetual tunica do 3", na qual se usarão as dragonas ;
2•, as apresentações de officiaes, que eram feitas ·Cm
3• uniforme, serão em uniforme de flanella ou branco;
3", üs offidaes montados usarão, nas formaturas do f• uniforme, a calça do 2";
!1•, fica abolido o uso da salteira nas botinas, sendo usado
o esporim na bota.
Rio de ~aneiro, 20 de janeiro de 1915, 9i" da Independcncia c 21•. da Republica.
.
·-·
\VENCESLAU BRAZ P. GoM'ES •

.

..

.Tos é Caetano de Faria.

DECRETO N. 11.1ti6- DE 20 DE JANEIRO DE f915
Approvn o regulamento de conMnencias, signaes de respeito e honrRs militares

'O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attribuição •que lhe cohfere o art. 48 n. I, da
C.onstituição, reso.Jve approvar o. ~egulamento de continencias,
s1gnaes de respeito c honra militares, .que com este baixa,
assignado pelo general dr divisão Josl> Cartano de Faria, ministro de fE'stado da Guerra.
Rio de J•aneiro, 20 de janeiro de J!H5. 9í" da Independencia c 27" da Republica.
·

WENCESLAU BRAZ P. GOiM'ES
José Caetano de Faria.
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Regulamento de oontinencias, signaes de respeito e honras
militares, a que se refere o decreto n. H. 446, desta data
f. Todo militar devo ,<Jar a seug ::;uperiores signaes {lo
respeito, em qualquer occasião. rlr dia ou de noite, tanto no
serviço corno fóra dclle.
.
2. Este respeito rnanifrsta-sr pr.la att.itude c pela cont.Inencia; esta, além de ser urna prova de subordinat:ão, é tarnhe'?
11rna saudação indicativa da confiança mutua que deve exislt!'
!'JJ trr todos os membros das classes armadas.
3. IA continencia deve ser sempre correspondida; ,quando
feita a mais de um, simultaneamente, compete ao mais graduado
corresponder; si todos são da mesma graduac-ão, todos corrrspondern.
11, A continencia f> ohrigatoria em todos os gráoR da hirrarchia militar, partindo srmpre do mrnos gradnado; rm ignaldarlr .(]() graduacõrs, clla r"' simultanea.
5. Alt;m rias JWSRoas qnr or·rnpam OR diversos gráoR da
llinrarr.llia militar, de tr!'l'a r mar trem clirrito :í r()nfinencia:
a) a hanrlPirn- nat•icnwl. conduzicla po1· lrnpa. r o h~·mnn
n :wi onal:
b) o ·PrcRidente (' Vke-PrrRidenfr {]a nrpnhlir,a, as Gall!ara.o; do Congresso, o Ruprrmo 'J'rilmnal •FrdnJ•al e as Assemhlc;as rloR 113>dados ·rtnando inrnrpm·aclos: os miniRtrns de Esfacln.
os ministrnR dn Rnpl'<•mn 'l'rilnmal 1\Tililat· " ns gnvrt·narlm'o>s
•em s-rus Estados;
r) quando estivrrrm fardarloR, o~ nffir,iar~ J•rformados r
honorarios rlo Exercito e Armada, os officiaes da Guarda Nar·.ional, o~ rlns corporações militarml"'nle organizadas. frdrrars
e r~t.aduarR. r mn f!llO o ar<WRRO rclos poRtos sr.fa gt·arlual r snc·~rsRivo, ns offir.iars dP ,qualrrurr !'Orporaçiio mnhilizada para
SP-rviços de gtlP!'l'fl, r ns nfficiars dns marinhas r rxrrcitos
<'Rtrangeiros.
r.. Os aspirantes rln Exrreito trm n mro;mo clirrilo :í ronfinrnr.ia f(ne os segundos tenentes.
7. lAR antoridadrs inrliraclas 'lln nlinea li dn arf. G" trrm
ns meRma~ rontin<'nciaR qne oR marecharR.
8. Nenhum offirhl póde disnensar n continencia a qne fl'm
direito, ~alvo o caso de honrns funebres.
!l. OR milHares da f!Uarnkão da Cnpitnl Frderal deverão
conhr<\<'l' pessoaltnetlte o Presidente e o Vice-Presidente ria
Repnhlir.a, o minist.m da Guerra. os grnPrars e os offirinPR rlr
sun tmilln!le: OR rlas demais p-narnições os rrspectivos official's.
1O. A handrira na>rional niio Re ahate rm conllncncia.
r.DNTINFINf:I.\ TNDIVIDIT:\T,

1 J. O milit.nr -drsnrmndo faz n continencia do modo Rl'rmmtc: ]Wrfila-~.c. c le,·n a mão direita aherta ao lado <lireifo
<lo krri on gorro, rom as costas para a direita, dedos estendielos c unidoR toranclo a phalangr superior do indir,ador a borda
(]n pala. um Jlonco ndennf e rlo hol ão da .iugular, o brnço senRiYelmPnfc horiwn([l] r inrlinndo nntur:1lmrnte para a frenfr,
:1 mão no prolongmento do ante-braço.
A continencia deve se1' feita com um ::rrsl.o vivo e drcidido
$('111 sre bl'usro: o mililat· fonill n. posi<;ão ele Rentido, olhando
f1·anea o Jlatumlmenf.e pnra 0 superior.
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12. Si o mililar f'stá parado, volta-se de modo que o superior passe por sua fren~e, e faz a continencia a cinco passos
de distancia, ~erminando-a depois que o superior tiver se afastado tres passos.
Si ambos estão em marcha e se cruzam, a continencia co...
meça a cinco passos e termina logo que o superior passa.
Si nmbos estão em marcha, no mesmo sentido, e o inferior
alcança o superior, a continencia começa nessa occasião e termina tres passos adeante.
·
13. Nas contine.ncias entre militares de igual graduação
não são obrigatorias as distancias marlcadas no artigo prece•
dente; o mesmo se dará entre as· praças de graduação inferior,
a sargento.
14. Todo o militar faz alto para a continencia á bandeira
e ao Presidente da Republica, quando estes se approximam;
as pracas de prr.t fazem tnmJwm alto. nas mesmaS~ condições,·
para a continencia ao ministro da Guerra e officiaes generaes
de terra e mar.
15. Si o milif:'lr traz um embrulho na mão direita, passn-o
para a esqnerda; l'i encontra um superior em uma escada,
eedf1-lhe o melhor Jogar, e e~pera que elle passe; nos passéfos
das rúas dá-lhe o lado interior, e nos outros logares o lado
dir•eito; na entrada de uma porta, espera que elle entre em
primeiro logar: estando em um carro. f:u: a continencia como
Psfá indicado, nfio se lPvnnt:mdo, porém, si o carro estiver em
movimento.
16. Quando nma prar,a de prPt entrar em um bonde, carro
de estrada de fprro. hotel. rf'stanrant.P, sala d11 divnrsões, etc ..
onde Já estiverem officiacs, ella se dirigirá ao mais graduado.
fazendo-lhe a eontinencia e pedirá licença para alli continuar
e sPntar-se; nos vehiculos de conducção publica não se poderá
Mntar na frente dl' officiaes. Quando os offi~iaes forem todos
da mesma graduar,ão. ella se dirigirá a qualquer delles.
Si !t praca .i:'í estiver Pm nm desses lag-ares, e entrar um
official ella se levantará c far:í. a cont.inencia tornando a sentar-se. '
17. Nas condir,ões aeima, os officiaes trocam saudacões,
partindo sempré do menos graduado; em igualdade de gradua!;Õcs, saúda primeiro o que entrar por ultimo.
Sempre que um offieial entrar em qualquer sala ou dependencia de edifício public-o ou particular, os officiaes de
graduação inferior que nella estiverem sentados deverão le,·antar-se. e saudar D recemvindo.
18. Si um official a pé fnlla a uma prar,.a a cavallo, esta
npcia -se para responder.
O militar montado põe seu cavallo a passo para fazer a
contineneia. quando o superior está a pé; si ambos estão a
ravallo, o infel'ior não póde passar pelo superior em andadura superior :i do eavallo deste, excepto o caso em que isso
possa pre.iudicar a exeeúr,ão de uma ordem, cabendo então
ao inferior dizer em voz alta ao passnr pelo superior -

SPrrir:o urgente I
1!l. O militar em bycicleta diminue .:~ marcha ao passar

pPlo superior, e faz a continencia.
20. A prnl)n. cshmdo com a cabeça descoberta, ou não
t.endo a mão direita livre por c.onduzir um cavallo, por não
poder passar para a esquerda os objectos que conduzir, ou
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por outt·o motivo, niio fal':Í a eontinenr.ia com a mão, mas tomarú uma nttitudo rospritosa na distancia marcada para
nquella, voltando a cabeça para o superior em um movimento
rapido P pneanmdo-o franramenle; o mesmo fará a praça,
flontro de s1~u qual'frl, quando em uniforme de faxina, ou
dPsun iformi:wda para um ll·nhalho Qtwlquer.
21. Nos ,jardins publieos, tlwati·M ou outros Jogares de
divet·sõrR, o infrl'im· não ,.; obrigado n repdir u continencia.uma vrz feita, a·O mesmo superior.
22. Quando passar por um militar uma trol)a conduzindo
a bandeira nacional, ellc fará alto voltando-se para a bandeira e fará a continencia; quando ouvir o hymno. tomará a
vosição de continencia emquanto durat· sua execução.
23. Quando um militar encontrar uma tropa, cujo commandante tenha maior ou igual graduação que a sua, fará a
continencÍ'a unicamente ao commandante.
21. Todo militar deve levantar-se sempre que por elle
passar qualquer forca, embora seu commandante seja de graduacão infel'ior á sua.
21). A praça armada d<i fuzil leva-o no hombro pnra fallar
a nm offieial, ou passat· pot· rlh·: ><i. pot•t\m, o fn·!il P!'ltivet·
nm bandoleira. proredc c-omo no art. 20.
A CJUP estiver de !ançn ou rs11ada dPsembainhada, perfila a arma; a que estiver armada de sabrr, ou f'spada emhninhnd:l, faz a contincncia como sr estivesse desarmada.
26. Quando o official, de espnda dE'scmbainhada, r\ chamado por um supe1·ior, ou a este tem de se dirigir. abate-a
em sua prescnca, conserYando-sc assim. emquanto lhe fallar,
ou ouvil-o.
27. A eontinrnria individual r\ obrigatoria tanto de dia
como de noite.
2R. O official rstando de cabf'ca dcseobrl'ún, saúda como
no mundo r.ivil, por nwio de uma inclinar,fio de caber,a.
2fl. O inferi-or nunra estr>nde a mão para o Ruperior na
occasiã-o de cumprimrntal-o, mas si este o faz. aquelle não
p(•de rccn><ar-sc a apertai-a.
ao. Quando um general entrat' em um quartel. o cornrtciro de servico dará o re•sr>ediYo signa I; o mesmo fará
para -o commandantc dn unidade, qualqueJ' qus seja a sua
graduacão.
31. A srnt.inclla drscoberta ronsrrvm·:í a arma descanrada. ou no hombro e a apre!'wntar:í durante o dia, a todos' os
officiaes r autoridadeR citados no art. 5"; essa cont.inencia
f'rl'á füita nas mcsmns distancias mat·cadas no art. 12. A
noite sô fará continerwia aos offit~iacs de ronda.
A srntinclla coberta, Que r-><larú sempre de arma descançada, nã.o apresentai-a-lta, mas levantar:í a mão direita atô
junto :í primeira hraçadeü-a c eslenderú o braço para o lado
dircilo, ficando, por(om, a. arma sempre Pncostada ao chão;
qunndo r:om Psse movinwnto 11ossa imprdir on di.fficultnr a
Jlassa~em do offieia I. YOlverá prr\viamentl' :í direita.
32. Nos quart.cis e estabelecimentos militares onde houvPr guarda, {) posto da sentinella das armas será ligado ao
corpo da. guarda por campainha clocti·ica, ou outr-o mr·io
qualquer de communicaç.ão pelo qual será dado por aquclla
sent.inella o signal para f-ormar a guarda.
Este signal será dado quando um official general se dirigir para entrar; do mesmo modo se procederú com as auto-
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ridades equiparadas ao!' generacs (at'l. I") e r·om os coroncis
e tenentcs-eoroue.is.
Será tambem dado, de dia, quando sr! approximar uma
fm·ça do cornmando de official; c de noite, ú approximação
de qualquer força, e dos officiaes de ronda.
Nas guat·das dos quarleis o signal serú dado á che~ada
de qualquer dos officiaes superiores da unidade, ou de quem
estiver exercendo suas funcções.
33. As sentincl!as só chamarão - A' s m·mas - em caso
de alarma, ou nas guardas em qne não for possível estabe•leccr a communica~ão indicada no artigo precedente.
CON'l'INENCIAS PELAS GU,\HDAS

E OUTIUS FORÇAS

34. Toda força, seja em marcha, seja em estação, faz
continencia á bandeira nacional conduzida por tropa e aos
indivíduos de hierarchia igual ou superior á de seu commandante; e:ssa continencia deve ser ordenada de modo a
começar a 10 passos de distancia.
35. A força armada e estaeionada apresenta armas á bandeira, ás autoridades da alinea b, do art. 5", c aos generae.s;
para a bandeira c o Presidente da llepublica as bandas de
musica tocam o hymno nacional instrumentado em eonjuncto
com a marcha hn ti ela pelos eornetas e tamborrs; pa,ra os
outros, a;; mesmas f-ocam uma ma,rrha, e na falta desü1s, os
r·Jarins on r'OJ'Iwtriro,; f' tamho!'es tocam a conlinr'ncia, da
ol'denança.
l~a•ra os demais officiars de• graduação superior ú ele scn
commandautc, a for·,:a fnrú homhl'o-nrmas. e 11ara os de igunl
gra,rLuação tomm·á a posi ~ão de srnt ido, eom a arma descanRada.
36. Todo offi1·ial que exr,r·cc uma funcção de posto superior :ao s>eu tem dirt>ito ú contint>ncia daquelle posto.
Si, porém, rxcr·ecr Plll eorpornção r>stranha no ExerciLo
uma commis:<ão de posto mais eleva.íl,o, não podrrú rxigir.
a eontinrncia de seus superiores no Exet·eito.
37. A coi!Ifinrncia a uma autoridade que t,cnhn signal
priYativo de co.rneta será twr•eedida desse signal.
38. Dm~ante a noite ~li fazem erJulf.inencia: as guardas
de honra ás autoridades a que são d0>:tinwcías e as guarda.;;
de gua•t•n•ição aos offieiacs clt> ronda.
39. Quando um eorpo. de tropa rm marcl1a Pncont!'ae
outro, ou alguma autol'idiarlo dr graduação superior ú do seu
commancl:antr. r>slr~ lll<llHlará: Olhnl' ri direita (ou á r>sqnr>rda);
os officia,es p-r:rrilarão as r,cpadas. e o r·ommamlanln fará a
sauda.;ão sem interromper a mat'eha; essa saudaçfio consiste
em abater a espada, como pai' a ap!'I?Sentm·.
Si o effectiYn da Jorç'n não exeedpr a uma companhia,
e-~qua·drão ou b(ll(pria" a contineneia sol'Ú feita ú voz do commandante; ~i. IHJrr'•m, fnr maiol', a rontinrneia. sprú fei'la pot·
cada uma daquellas frarçõPs, depois da vctl greal do comma:ndantt>, ou do respectivo toque.
40. As forr;:as, encontrando-se ·em tr~ausito, dão a esquerda
umas ás outras.
Quand.o varias forças se cruz,am, terão a precedencia as
que forem commmtdadas pelos officiaes ma.is ~waduados ou
ma,is antigos, .salvo ordem especial em contrario~.

!lO
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.'ti. 0:-: l'Orprl:< dt• ll'llpa niin l'·azt•rn <·ontill('ll<~ia a qnalqner
pessoa em pr~:sença d0 outra ma.is graduada; tomarão, porém,
a posição de sentido.
42. Os chefes :d~.s nações estrangeir:a-s e os membros do
c·nrpn rliploma,tko receberão as conl.inPnci'rt's qno f.nrcm onlPnnd:rs prfo l'I'l'Sirl\c'llltC cl:a nepnb\ica.
!,3. A fmTa. desn1·mnda, <' cstaeinnada toma, a posi(lão ti"
sentido para as antnridades com direito :i continencin:
!'Sfrnndo em marcha. o.lha· pa·ra a direita (ou csqu•eTda); S()
~<'n commmandanf,e é official. não desembainha a espada.
H. A força :n·rmada que 11ela n:a1tureza. ou modo de conduccã.o das armas, não possa utilizai-as para a continencia,
l)l'nMderú como se Pstivesse desarmad:n•.
115. Nenhuma forca deve inicia:r a marcha. descançar,
rliPba·ndar, montar ou :a·p~ar sem seu eommandante pedir lir'Pnr,a ao superior que estiver pil'esente.
4.6. Quando uma autoridade se approximar de uma forç:t
nm PxPrcicio. ·rsle.i:a, es,fa em ordem unida ou aberta. o commancl:mf·e se clirigi.rá n ella. fnr-lhe-ha continenc~a. dizendo :,
fnrr,;a e n natnr<'za elo C~xercir.in. spm f!llf' 0ste vor iRso s·e inI.<'TTnmpa.
DOR mr!\fP11TMENTOR El\T

T\EGEPÇ.:\o

DF.

VIRTTA
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!t7. O Prf'sidenlfl da Repuhlica ~o chegar a um estabc-

]PcimPntn milittar. a nma fortaleza on forte arm:a1rlio, inf'spC'srrú T"ecebido JWln diredor ou commandantC', r,om
n offirinlidndc vrcsente, todos m·marlos': a musica, os cornt>teil·o~ 0 tambores virão "flORtflr-se ú rlireH a. da guarda. fnwndn-lhe a rontionrnria. rrgnlamPnt:~·r, flll<' scr:í rrpetida Pm
J•~danwntP.

~ma rPf.i.t~ndla.

A tropa rPlmir:í nn tnfJllP rl'spPr1fiyn, rnrmanrlo r!Psnrmn.da nos sens alo.iamcntn.~.
Dnrnnte n. vis·ita. o Prrsidcnf.P. tcnrlo á CRfl\lerrla e mPin
pn·;:;;:;n :í. retagnarda o dirrct.or on rommnnrlnntc, srrú r~rompa
nhacln pelos clema,is officiars presentes.
Bm r.ncla alo.iamrnto on rppnrrt.icão clPstacar-Sf'-h::'t o
cnmpc·fí',nf.c T"'sp·onsavrl. vrnmpo a "fll'PRfnr os esel,nrpcimPnfns
rpw llrc fm'cm exig-fdiOs.
De moclo identirJo. serão receh;rlns o Ministro da Gurrl'n,•
o Ch Me dln F.stado Maior rlo 'Exrrcitn. inspPctor da região m ilitnJ" on rommanclante de hrig.'ld:l. nas nnirlndes 'loh seu rommnnrln.
~ ·l.~ Qnando a vh=dta for "fll'í'P-edirla rlr aviso, nma g-n::mla.
ele honrn. r.om;tituida por uma companhia, nos quartcis rlr
hnlalhõcs, rwr um esquadrão ou bateria nos dos corpl:ls monfarlM nn l'Pflll isitacla peloR rC'snr.ctivo;:; rlirPetorPs, no<: rlPmn is
f'RI.ahelf'r.imPnlos. prestm·á aR honras drwirlas no Chefe rlo
F:~bvln :'i RlH\ entrada e sahida.
~ 2." Qnnnclo n ehefc da nasa militar r.ommnnir1ar o rompm·C'dmnnto (ln Pr.ec;irl.enf,e a Gunlqlll'l' ar.to pnhlicn, qnrr ne
rlin. flllPr fk nnitP. ~cr:í pnst.acla no local 11ma guardn .-Jn
hnnwt pnrn Jll'P~Inr nR dPYidaR rnnl inPn<~ia;:; :í snn. Pntra<l:l "
R:llli<la.
Uma f'Rrolt.a de ?O pra~aR de envnllaria. soh o !'ommando
dP um offil'ial suhnltm·no aeompanhal-o-hn, tantln na idll
como na volta.
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48. Nos cumprimentos ao Presidente da Republica ou a:
outras autoridades, n'os dias de festa nMional ou em qualquer
solemnidade, os officiaes, quando houverem de comparecer
incorporados, desfilarão por dorpos ou reparticões, p~la
frente da autoridade, e, ao enfrentai-a, volverão para ella
cumprimentando-a wm ntt.cnciosa inclinação de cabeça, approximando-se para apertar-lhe a mão, os generaes, os commandantes de corpos e os chefes de repartições. O Ministro
ria Gu~Jrra, ou o mai<; graduado dos officiaes presentes, colJor.nndo-se ao lado da autorid'adtc, fará as apresentações.
GUARDAS

:r:

ESCOJ,TAS DE HONRA

49. Quando qualquer autoridade superior '(general,
im;pcctor, commandnnlR de divisão ou de brigaqa) se aprcHentar em uma guarnição onde ha.ia forças da umdade de que
dle 6 chefe, o· commandante da guarnicão ká recebei-o com
toda a officialidadc na estação da "Cstrada de ferro ou a bordo
do vapor que o conduzir e providenciará para que uma guarda
de honra lhe faca aR devidas continencias em Jogar adequado
perto do ponto de flesrmbarque. Do mesmo modo procederá
por ocr,asião da partida.
5o.· Sempre qnc passar por uma guarniçã.o um off1cial
rle patf>ntc snp•rrior ou maif' antigo que seu commandant.e,
P:::te irá recebei-o c.om a officialidade, no ponto de desemharque, si houver aviso rle sua chegada, ou irá Cllmprimlen-t
fal-o, ar.ompanhado da mesma, na r,asa ·em qu~ se honvér
hospedado. Rxcrpt.nn-se dessa clisposicão a guarnição da Capital Federal.
Guarda de honra - é nma força arma.d'a, nostada para
pre!'lf.ar honras mi!if.arefl em ar,f.o!'l solemnes officiaes on de
Rerviço publico, qne exijam essa representru)ão.
A guarda de honra formará em linha na posição de Ern 1Jarada - dando n rHrei.f.a ao edifício .iunto ao qual deve
permanocer, ou ao lado por onde neve chegar a autoridade
a q1wm ·vac prestar honras.
•
Depois de posbcb. só fará continPncia ás bnndciras e ás
r.ntorirladcs ignars on snpl'riorcs :1qnella a quem 6 destinada;
tomará porém a poRi0ã1o 00 sentido para as autoridades Rnperiori'R :í de sru rommanrlanfe c :'i pm;sagcm de roncas armadas.
A guarda rlr honra levará Rrmpre banrlnira I' musica c
snr:í const.it.uida por um rrgimento, batalhão on r,ompanhin,
f'rmforme fôr ordenado.
!íi. Rsr,olt.a de honra - é a forca de cavallaria dnst.inarla
a aromp:mhar uma alta a.utor,idade; colloca-se em linha.
dando a di·reita ao lado por onde deve chegar a autorirlarln n
Quem ncom11anhnrá d!'pois de lhe fazer a r,ontinenr,ia, á sun
passagem.
. Emqu::mto Pl'lfivm· parada, procrder:í f[llanf.o á cont.inl'ncm como as guardas rlr honra; l'm mat~eha não fará r.ontinenola.
9unnrlo o seu oommandantp, fôr officia.l, e a autoridade
!'e(tiHr de carro. elle collocar-se-ha junto á portinhola direita
deste, fazendo-o preceder de dous bated·ores, si o effoectiv01

92

:\i:TOS

no

T'ODEf1 T'XF.f":TTTTYO

11ão oxrrder df' um esq1wdeão, c de qw1lro até um pelotão J>i
fôr maiOJ',
O cffectivo da escolta do honra pôde elevar-se até um
rrgimento.
8.\LV.\S DE Al\'f!LIL\1\L\

ri'!. Rão dadas velas rortalozas f' fortPs: 1", por or,casião
da sahida de altas autoridades que os visitarem; 2", nos dia.s
de fpsta nacional; ~~". para retl'ilmir as salvas ú terra dadas

vor navios; /1", quando 110r olles passar ou delle-s se approxjmat· algum navio com as insígnias do Presidente da n,rpnblica; 5", quando o Governo determinar.
Paragrapho unico. O numeT'O de tiros que c-ompete a
cada autoridade é regulado do modo seguinte:

Ao Pl''l'sidento da Ropublica. ao Supremo Tribunal FedNal e Congresso Nacional, quando inc~orrorados - 21 tiros;
Ao Vice-Presidente da Repuhlica. a cada uma das Camarns do Congresso Nacional, aos "!\linisteos de Estado, GoYPrnador·cs pm seus Eslaf!,1s. a.ssemblt;a,_ p,;ladnaes, comrnanrlantcs em ehefe do Exereito OH ~\rnwda, nuncios c embaixndores - 1!) tiros;
Aos marechaes, almirantes c ministros plcnipotenciarios
- 17 tiros;
Aos Yiee-almirante", generaes de divisão o ministros rrsidentes - 17 tiros;
A·os generaes de h!'igada, contrn-almit'anlcs c cncarrcgnuos do negoóos - 13 tiros;
Aos ofDiciaes superiores exercendo commando de official
general - 11 tiros.
53. O o.fficial general exercendo funccllio de posto superior ao seu tem direito ú salva C01TC8pondente úquelle.
5I!. As salvas á tena devem ser correspondidas pelas fortalezas ou fortes. prévia mente designados, com 21 tiros; no
porto do Rio do .Janeiro essa retribuição est:í a cargo ela 1\larinha.
G5. Nos dias 1 de i ancir·O, 2'1 dr fc,·erciro, 7 de setembro
·r 15 de novembro as rortalczns darão tres salvas ele 21 tiros,
srndo a J1l'tmeira ás G hOl'as, a segunda ás 12 r a tel'ceira ~\s
18 h~ms; nos outros dias de festa nneional, e lias darão uma
unica salya do 21 tiros :ís 12 horas.
ríü. A artilharia rlc campanha sah·at·;í:
Ao Pt·esident.e c Vief'-Presidcnlo da llepuhlica, ministros
de Estado, comrn:mdantes em ehrfe do Exercito e Armada,
chefe do Grande Estado-Maior do Exercito ou Armadn, ou DepartamPnfo da Guerra. commandantps de corpo de Exercito
on dP diYisão 0 im;prelor da l'Pfdãn nos campos do revista e
Jlal'ada, OU -f'I11 visita orrieia\ a :ll~ampamentos; S<Í salvará,
rorém, á maior das autoridades que tiver de comparecer.
Nas \oral idades Pm que nfío llonYI'l' fortaJ.rzas c existir
nrtilharia dn emnpanha. esta dal'ú as salvn~ nos dias de resta
nacional pela fórnm acima indicada.
Por -o.ccasião dos funeraes dfl algumas das autoridades
q1w t('P.m direito a salva, esta .serú dada por uma bater.ia ou
1/:1'11110 postado nas proximidades do cemiterio, c na occasi~
em quo baixar o eadavf'l~ á .'3epultura.
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57, As salvas nas fortalezas só podem ser dadas desde o
nascer até o pôr do sol; c lias não respondem a sal':as dura~te
a visita do Chefe do •l!;.stado, ou estando a bandeira em funeral.
Quando por lfualqucr desses casos, ou .ou~ra circumslancia ünprcvista, a Jorlaleza não puder retnbuu· uma salva
dada por um navio, serú essa . circumslancia commumca~a
officialmentc ao commandaul.e ucste, bem como que a retnbuiç.ão será feita logo que cesse o impedimento.
58. As salvas vara solemnizar qualquer dia de festa nacional c as que ,;ão dadas em hom-a a qualquer pessoa te,rão
o inten·allo de eíuco segundos de tiro a tiro; as que são dadas
por occasião de honras· funcbres terão o intervallo de 30 segundos, tambem de Liro a tiro.
HONRAS FUNEBRES

59. A for\)a para pf'estm· honras fune!Jres formará em linha, oom a disposic:ão de - Em parada - no logar quo fôr
determinado, com ·a direita para o lado por onde tiver de chegar o feretro.
Si aquelle logm· fôr a residencia do mof'to, a marcha dru
força ao approximar-se, ou ,ao retirar-se, será feita em silencio
até a distancia de 200 metros.
60. A' chegada do feretro ú dit·eita da linha, a infantaria
dará trcs descargas, fazendo em seguida a conLinencia corllespondente ao posto do Jinado. Quando houver mais de um batalhão em f'órma, a eonLincneia será feita por batalhão e as
descargas serão dadas súmente pelo que fôr designado previamente; a contilH'IIcia eessa logo que o cada:ver tenha passado a ultima fila da esquerda do batalhão.
A' chegada do feretro e nos intervalloR das descarga.s, a
musica tocará uma marclw funebi·c; não havendo musica, toaarão os tambores.
61. Quando ao morto competir salva de M'tilha.ria, esta
será dada, ao baixar o eorpo ú sepu!Lura, pOI' uma bate·eia ou
grupo postado proximo ao cemitcrio, sendo o numero de tiros
conforme o estabelecido no art. 2", pa·eagrapho unh~o.
62. A força postada para prestar honras f'unebrcs é considerada guarda de honra; mas a uni c a contionencia que faz,
além da determinada no art. 60, é a de sentido.
63 •.Formará para prestar honras funcbres:
§ 1.• Ao Presidente da fiepublica:
Toda a tropa da guarnição, observando-se o seguinte:
Logo que constar officialmente o fallecimen.to, toda 3 as
J'('fJrll'l•!;~'es militares, qua1·teis, fortalezas, aoompameuto.', d~.,
hastearão em funeral a bandeira nacional coberta de crép~
as fortalezas darão uma salva de 21 tiros, seguindo-se, pela
que fôr designada, um tiro de quarto em quarto de hora, até
o dia do ente.rramento.
No dia do funeral formará toda tropa com as. bandeiras
e tamb(}res cobertos de crf\pe, c os officiaes e praças com luto
no braço esquerdo; a infantaria dará as descargas e fará a continenci-a; o coche será escoltado por um regimento de cavalla•
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l'i~t

e ao baixar o t·.orpo

;i

sepullura ,;er~t dada uma salva do

~1 'Liro,; por um grupo de al'lilharia,_ lor,nando a salvar as fOl'-

Lulezas. A Llisposição da tropa sera regulada por ordem especial do Goyorno.
§ ~-" A lodos os ofl'iciaes gcncrae.s,_ autoridades a elle
ClllliLJUl':Hlia:; uesLe regulauwnLo, aos nuncws, cmbarx:adores, cuv wuos cxlruordiuario::l, ministros plcnipolcuciarios, uünisLrus
resiuenles e encarregados de negocios:
Uma brigada de infantaria commaudada por um gcner·al:
sal\ a de arlilharia, de aecõrdo com os arts. 5i e 53; um estluad rã o de ''avaliaria acompanhará o ferclro dos almirantes,
nHtreelwes, autoridaues a clles equiparadas, nuucios, cmbaixador·e:S, env mdos extraordinarios o ministros plon.ipotenciarios;
meio esllltadrão acompanhará o Jos generacs de divisão, vicealmil'auLcs e ministros residentes; um pelotão acornpanharú
o dos gcneraes ue brigada, contra-alnür:1111Les e encarregados de
lll'gOCIUS.

§ :3." Aos coroucis e capitães ele mar e guerra, tenenlescuroueis c capitães de fragata:
Um batalhão üc inl'anlaria com mu,;ioa.
li -L" .\u.s majores e capitães uc conela;
Uma companhia com bandeira ·e musiea.
§ 5." Aos capilãcs c capitães-tenentes;
Ullla companhia de infantaria.
§ ü." Aos officiaes subalteruos:
Um pelotão de infantaria.
§ 7." Aos ofl'icia.es inferiores:
U rua sec(.'ilo Llc Juas esquadras.
8." Aos eaJJOs de esquadra e dt>111ai:; praças:
Uma esquadra.
tiL As auLoridadcs equiparadas aos general':; sú k•.eiii tlireilo a honras funcht·es quando fallecel'l'lll !lU e!Teelivitladc~ de
seus cargos; quando se tratar de um offieia,l que não esteja IH\
cffectividaclc do serviço, a força de infantaria será composta üe
uma eompanhia C<lm Jll'Usica e bandeira para os casos dos
§~ :3" c 3" do artigo precedente, de urna companhia E•em mu6ica e sem banáeira pal.'la o caso do § lt" c de um pelotão para
os easos dos ~§ 5'' e 6"; a f{)rça de cavallaria será reduzida a
lliilll vclotão e a artilharia dlará a salva estabeleoida.
G5. 'l'eem direito ás honras funcbres dcterrnin•adas nos artigos precedentes (63 e G4) os officiaes reforrnadoEo do Exercito e .c\irmada, OEo da Guardoa Nacional, quando mobilizada. os
lwnorarios creados pela lei n. 23, de 16 de agosto d~ 1838, os
que prestaram serviços na guerra contra o governo do Paraguay, c aquelles a quem po>:•teriormente teem sido concedidas honras militares por serviç.os effect.ivamente de gUJe.rTa,
declarado>:, nos decretos die nomeação {)U respeclivas patentes.
66. Nas guarnições em que E·Ó houver tropa montada as
houras Junchrcs serão pr0stadas em formatura a pü o armada
a elavina ou mosquetão.
67. Quando a fDrça da guarnição() fôr insufficiente para
formar a unidade que deveria prestar as honras funehr'es, formará a que estiver diiE·POnivel na occasião.

s
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68. Deve-se escolher, para oollocar a força um Ioeal comprehendido no trajecto do p.res:tito que se prest-e á formatura
e á execução das descargas, evitando-se, quanto possível, interromper o transito· publico.
69. Não serão preE•tadas honras funebres:
1•, qu•ando a pessoa a que ellas competirem tenha dispensado em vida, ou quando essa dispensa partir da familia, após
o fallecimento;
2•, aos militares fóra da effectividade do servico cujaE• familias não eommunicarem em tempo o fallecimento;
3", em horas de grande calor ou forte chuva <JU<J possa
cornprometter a saud~ e os uniformes da tropa;
4", nos dias de festa nacional;
5", aos suicidas.
70. Tem applicação ás honras funcbres o dispos1to no
art. 36.
71. O Governo voderá determinar honras ospeciaes fóra
deste regulamento quando assim entender realçal' o merito
de alg·urn militar ou autoridade.
Rio de Janeiro, 20 do janeiro de 1915. - José Caetano de
Pm·ia.

DECilETO N. H.H'I

-DE

:w

Dl•: JANEI!lO DE

1!l15

Approva. o regulaiHL-'1Ilo sobre o processo dos exames de invaljd~t·z p;tra o~• effci.
tos de licença, aposentadoria c jubilação dos funcdonarios puLlicos dvis du

União

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaç.ão constante do art. 121, § 3", lcLtra f,
da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro corrente, resolve approvar
o regulamento, que a e·ste acompanha, sobre o prooesso dos
exames de invalidez, para os effeitos de licença, aposentadoria
o jubilação dos funccionarios publicas civis da União.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica,
P. GoMEs.
Carlos Maximiliano Pereim dos Santos.
Sabino Barroso.
Augusto Tavares de L1fm.
João Pandiá Calogeras.
Alexandrino Faria de Alencm·.
José Caetano de Faria.
Lauro Müller.
.WENcEsLAu BRAz
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Regulamento a que se refere o decreto n. H .447, desta data,
sobre o processo dos exames de invalidez para os effeitos
de licença, aposentadoria e jubilação dos funccionarios
publicos civis da União

Art. 1.• A Directoria Geral de Saude Publica continúa a
ser orgão do Governo, ouvida e consultada sobre as deliberações para a concessão de licenças, aposentadorias e jubilações, por motivo de doença ou invalidez, conforme o titulo IV
do r·egulamento annexo ao decreto n. 10.821, de 18 de março
de 1914.
§ 1.• Para a execução destas funcções, o director geral
de Saude PubJi.ca designará uma commissão de tres medicos,
sempre que qualquer funccionario solicitar exame para
obter licença, apos:entadoria ou jubilacão.
§ 2." Estes medicos, escolhidos entre os do quadro da
Directoria Geral de Saude Publica, devem ser reconhecidamente idoneos para o mistér, por especialização clinica ou
pratica de laboratorio, podendo, nos Estados, fazer parte da
commissão medicos estranhos á mesma directoria, na falta
de profissionaes do quadro.
§ 3.• Aos p·eritos será confiado o encargo de examinar
todos os candidatos á licença, aposentadoria e jubilação, sob
a promessa de bem e lealmente relatarem o que tiverem
observado ou ajuizado no exerci cio do seu mandato.
Art. 2." Os exames para licenças, com perda da gratificação, na fórma da lei, podem ser summarios, feitos por
deus peritos, e sujeitos ao visto do director g~ral de Saude
Publica.
Paragrapho unico. Aos membros do corpo diplomatico
e do consular, a licenca só será concedida mediante attestado
de medicos designados ou acCieitos pelo ministro ou pela legação ou consulado, e de accôrdo com as instrucções que
para eada paiz serão expedidas pelo Ministerio das Relações
Exteriores.
ArL. 3." A inva.Jidez será prüvada mediante inspecção de
sande, a que se procederá por duas Yezes, com inbervallo de
tres mezes, entre uma e outra, servindo, na segunda commiss[o, medicos que não tenham feito parte da primeira.
§ 1.• A.s dnas commissões serfíü nomeadas: nos Estados,
pelo delegado fiscal do 'l'hes•ouro; no exterior, pela legação
que wuvier, mediante approvação dü ministro, devendo os
laudos respectivos ser sujei.! os ao pareeer da Direetoria Geral
de Saude Publica, quando o funceionario diplümaüeo ou c-onsular não possa vir pessoalmente submeUer-se, pelo menos,
ao segundo exame; nesta Capilal, pelo director geral de Saude
Publica, devendo servir perante as eommissões os procuradores fiscaes da Fazenda Nacional, a quem cabe, si julgarem
necessario, recorrer da perícia medica, assegurado igual direit(l ao funceionario.
§ 2." Si o mini.stro, que houver de Rubscrever o decreto de
aposentadoria ou jubilação, enlender que é procedenle o recurso da perícia medica, designará um ou mais profissionaes,
de sua eo·nfiança, para novo exame, que se deverá effootuar
dentro do prazo de 90 dias, no ma;ximo, coilll;:~dos da data dQ
recursü.
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§ 3.• Não haverú reourso da perícia medioa, sempre que
as duas commissões forem accordes em negar a invalidez allegada pelo funccionario.
~ 4." A inspecção de saude será feita na Capital da Repu~
blica, quando o funccionari\J servir no Districto Federal ou
no Estado do Rio de Janeiro; nos demais casos, nas capitaes
dos Estados.
§ 5.• Durante \J interv1allo das duas inspecções, assim oomo
na hypothese de ter havido recurso da perícia :medica, ·o funccionario é considerado licenciado, com direito á percepção do
ordenado, até que seja dada solução ao seu pedidú de aposentadoria ou jubilação, abonando-se-lhe a respectiva gratificação, oorrespondente ao alludido periodü, depois de julgado
inactivo, no caso de, nesta qualidade, lhe competirem os vencimentos integraes do cargo.
~ 6." Ao funccional'io, wna vez assignado o decreto de sua
aposentadoria ou jubilação, serão pagos, desde logo, os vencimentos a que tivm· direito. nos termos do mesmo decrew.
Art. 4." A perícia de saude, por invalidez, para julgar da
incapacidade no exercício de funcção, ou por accidente mo trabalho, sel'á realizada pol' todos os membros das commissões
e submeltida á approvação do director geral de Saude Publica.
'
Art. 5." U vaedictwn de incavacidade profissional, ou
invalidez, deYe SE'L' motivado por diagnostico clinico de doen!Çla
grave e .chronica, justificado, por sua vez, pelos symptomas
objectivos della apurauos no curso do exame ou dos exames
a que fôr submet.tido o paciente. servindo, pam isso, Lodos os
recursos de cliniea e de laboratorio usados e:rn propedeutica.
Art. 6. • O caud i da t{J á apose11 Lado ria ou .i ubilação, por invalidez provenien1te do exercic.io da funcção publioa, deverá
apresentar, á commissão pericial, os seguintes documentos,
pelos quaes se possa deduzir o nexo casual de suas allegações:
a) eertificado offidal da repartição a que pertence, declarando não só o cargo respectivo e o tempo de serviço publico, como tambem o genero de trabalho a que se entregava
habitualmente o funccionario e •o que exercia no momento do
accidente ou doença consequente;
b) certificado official da mesma proc.edencia narrando
quando e como occorreu o accidente ou a doença e os primeiros cuidados prestados ao paciente;
c) attestado do medico ou medkos assistentes, no qual se
relatam as causas e o tratamento da lesão observada, mencionando, com exactidão, a época em que occorreu o aceidente
ou a doença.
Art. 7. • Em I ivro da commissão perkial de saude, rubricado pelo director g:eral de Saude Publica, será lavrado o
laudo re:,pectivo, coulendo todos os exames e deducções que
justifiquem o diagnostico c• o juizo sobre a doença, a incapacidade ou a invalidez.
J>este laudo, fundamentado, mandará o director geral,
para os fins administrativos de licença, aposentadoria ou jubilação, extractar as conclusões, para serem encaminhadas ao
poder competente. Ai11da que os periws não devam segr·edo
profissional ao doente examinado, a divulgação de sua doença,
ou de vicio de constituição, não deve ser permittida, sem ai~
suma utilidade publica, a juizo d~ ~()V~l!JlQ.
J.>oder Exef)UtiT!l-11115 (VºI. l),

7

l'<tt·a;,: t·:q dto ltllil'o. (),.; laudos c lermos das conlltl is::;üe:J
:w.rfíq :avrados por utrt do:< respectivo~ membros ~et·viutlo 1h~
SI'CI'I.'Idr'ÍO flll hoc.
· ,\t·l.. H. Para 1-!Uia dos lH~rilos, a ])irectoria Geral de Saudc
I 'ttlJlina organizad, ammalmcnl.c, uma lista das doenças gmvr:~, ehrouicas, capazes de prodtnir incapacidade permanente.
n:~ ]Writos aLI.enderiio, JlOrém,
ús circumstancias pesso:ws
lilladc. sexo, condif;ão, cte..), que modificam, muitas vezes, o
juizo vt·ognostil'o de gravidade, mencionando-as no laudo ..
Paragraplw unieo. Qualquer doenc;:.a grave ou chromca,
Itfi.o especificada na lista acima referida, quando se observe,
p1íde ser allegada como motivo d2 incapacidade, uma vez cxpl icitamente justificada.
Ar!.. \J. 0 A Directoria Gemi de Saude Publica propor<' ionará á com missão todos os meios de estudo e invcstigaç.ão
Wiaclos em vrow:ficutica o Iweessrtt·ios para que um bom <liarll08tieo possa ser firmado.
;\ 1. Quando a docnt;a allegaJa polt; candidato a liccnc<t,
:qlOs.•ntadoriu on ,iuhila1~ão ftlr do natureza a exigir exanws
·~ juizo dingnosLico de uw 1\Spt•ciulisl.a, o director geral (lo
~aud•· l'ttillit·a l'tHtddaP;í prtt·a .iuttlat·-~·· ú t'lrnunissiio wn JH'ulissional de noloria eompetenciu, do qnadw do pessoal ela repartição, quando ahi houver, ou a elle estranho, no caso conl.rario. Nos Estados proceder-se-á do mesmo modo, cabendo
ao l'espectivo delegado fiscal dirigir o convite ao especialista.
~ :! • " .\ l >it't•dol'Üt Ul'ral fi,• ~aLIIl,, l'ubliea proYiLkneiat·ú
na l'úrma do regulamento sobre a gratificação a pagar, qnundo
liYer de ser feito appello a profissional estranho ao seu fJU<ld rn. na hypothese do paragrapho anterior.
Art. 10. Os doontes que, clevido ao seu estado, não Jlll'kl'l'lll cnmparcccr perante a eommissão sei'ão examinados em
,-,ttas pt·opt·ias t·esidPneias. qu:mdo assim fõr solicitado.
Al'l. 11. Os peritos ficam sujeitos ú lei penal que puno
o l'also 1.1•fllellllllliln, c :í~ enmmin:H;<ícs pnr Jll'evarieação 110
··~~·t·t•ieio lk ~rus de,·er•:s pcriciac•s.
/\ \'rt·i~u:ulo o dtílo ou :1 ntlpa, por mnio Jc proeesso rt:,·:ular, ah:m ria lH'Ita administrativa quo für applieavcL SL'l'tt
dada dl'tlltnria ú ,im;li1;a vnJJlica, 11nra o proce~so crime qnc nu
0

0

t'<l;-<1)

('11\lh<'l'.

Bío tk .lam·iw,

::o

<I•: jaueiro de 1\115.

Cw·lvs Ma :rim iliano l'c1·cira rlus Stmlus.
Saúino flarrvso.

,f,,.,

() Pt-r•"id,,tifl' da llt'i>llhlil'll
!·;~lado,; Uttid~>.~ do
tt~:tud" d:• :tttlllt'il.:wi!o l'llll,.;!:ntll· ,],, at·(. '1\l, 11. VIII,
n. :' ~1:.' í. d•' G d•.; .ialJI•Ít'tl de Ull :í, rc.~PI\'e approvat· o
llli'lllo d,, Sc·t·vi1;o

(;I'Ologicu

HP:tsil.
da !ri
l'l'gulat' 1\1 iueralor,it·o do Brasil qnc u

este acornpauha ~· 'ai a:;ú;;uatlu pelo Ministro cle l!;::;latdo dos
Negoeius tia Agrit'tt!Lunt, lndustria c Conunereio.
llio de .T;wciro, 20 de janeiro de l!J13, !.Jí" da 1ndcvendeucia c 27" da Rcpublica.
\VENCESLAU BnAz P. Gol\IES.
João Pandiá Calogeras.

Regulamento do Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil,
a que se refere o decreto 11. 11.448, desta data
:Art. 1." O Servico Geologico c Miucralugico t..lo Bi·asil
tem por fim investigar e divulgar a geologia, a paleontologia
e a mineralogia do paiz, attcndcndo aos aspectos seicntifieos e
cconomicos c :ís condições naturacs de aproveitamento dos
reeut·sos mincrae~. iuiCiusive aguas tencslres c solo.
Para esse fim manterá os neccssarios gabinetes, laboratorios, bibliothL•ca e museu c impulsionará o;; seu::; trabalhos,
acompanhando a evolução das insUtuiçõcs congcncrcs dos
paizcs mais adeanlados.
Art. 2." O Serviço Gcologico c l\lincralogiro do Brasil terá
o seguinte pessoal:
1 director;
3 geologos;
1 petrographo;
1 chimico;
1 secretario-bibliolhccal'io:
1 ajudante de gcologo c de pdrograt,IJo;
1 descnhista-cal'lographo;
2 cscripturarios;
1 photographo;
1 cscrevente-dactylographo;
1 porteiro;
f continuo;
4 serventes.
Paragrapho unico. O quadt·o do pessoal de quo trata o presente artigo poderú ser modifi1~ado annualHieiJ!P, rk ae~:ôrdo
com as eonvcnieneius do sPt'vÍ!;o t' th t't•eul·sos or~~uuculal'ius
para tal fim Yotados pelo Congr·esso.
Art. 3.• Ao dirertor compete. all•m das altl'ibui~;ões a que
se referem os §§ l" 4" 8" !J" 11 13 1 í 16 '17 H! "I 92
:?3, 26 c 2R do 'art: 2i do régulnmc;1lo 'appi·ov;{tlo i)~o' Je~
ereto n. 11.·136. de 13 de ,ianeiro de 1!H5, o seguinte:
. 1", movlmo~ltat· livrt>mente o pc:;soal do Scni~:o, ü wedlda das ncccssrdadcs do tmbalho;
2", expedir inst.rucc,:úr!s de natt.u·eza teehniea ou administrath"a para a cxecuc.:ão fios di ffcrentc~ servic.:os a seu
cargo;
3", promover a regular impressão das publicar,:ües do
}:el'\'ÍCO;

·i•, velar pelo bom credito c pela J'epuLac,:ão scicntifica
e tt?chnica da rcpartir,:ão nas publicações que, com sua auto-
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rização, forem fcita;s pelo pessoal sobre os assumptos a cargó
da mesma repartição;
5" fixar n. diaria !lo pessoal tm·lmieo, cffecLivo ou extrauumcrtn·io, quando em sl'rviço l't'n·a da séde da repartição,
dentro dos limites marcados no arL 111 do regulamento
approvado pelo decreto n. 11. '':3G, de I 3 de janeiro de 1!H 5;
6", propor ao Ministro a designação do geologo ou do
1wtrogmpho qüe deva sub~tituil-o mn seus impedimentos;
7", exercer todas as attrihuiçõe::: que lhe couberem em
Jaco da lei que regula a propriedade de minas e dos regulamentos que forem expedidos para a completa execução da
referida lei;
8", prover a repartição livremente, nos limites da respectiva verba orçamentaria, de pessoal extranumerario, sempre
que as necessidades do serviço assim o exijam, mediante pr~
via autorização do Ministro quanto ao numero e aos venclmcn tos desse pessoal;
!)", dar posse aos funccionarios da repartição, fazendo lavrat· e assignando os respectivos termos de promessa.
Art. 4." Ao secretario-bibliothecario compete, além do
serviço de o-xpedientc e contabilidade da repartição, o seguinte:
1", auxiliar o dircctor no serviço da revisão das publica\:iks officiacs feitas pelo pessoal da repartição;
2", rceeber, catalogar c conservar na melhor ordem todos
os livros, publicacões, marpas c desenhos adquiridos por
compra ou permuta da repartição;
3", organizar as listas das publicacões destinadas a permula -e a distribuição gratuita, da qual é o encarregado;
!1•, velar pela boa orídem c conservacão dos livros, revistas, folhetos, mappas, estampas, etc. pertencentes á bibliothcca da repartição;
5", ter sob sua guarda o registo de sahidas dos livros e
impressos da bibliotlleca, que ~ú poderão ser ret1rados pelo
pessoal da repartição por espaç.o não -excedente de 30 düos;
ii", acompanh:rr nas diversas repartições federaes o processo c andamento dos napeis que tiverem relacão com a reJlllrtição;
'i·', exercer todas as attrihuiçõcs tJUC lhe couberem em
face da lei que regula a propricriarlc de minas c d()s regulamentos que forem cxpedido.s pma a completa cJOCcur;..'io da
J·cferida lei;
8", executar os demais trabalhos e servicos a seu !Cargo, de
accôrdo com as ordens elo director.
Art. 5." Ao pessoal technic·o eompete realizar todos os
tl'ahalhos 11a st;dc ua repadi\;fio on l'tíra della, de accôrdo com
as instrncc.õüs vcrlmcs on cscrip~as do dircctor, entendendose como tacs as ,que forem cxpcdtdas por telcgrammas cartas
m1 papclclas devidamente rcgistadas no arlchivo da' repartição.
l'aragmpho unieo. Salvo dl'tt•t·minação expressa do dircclot', sc•nprc que os se1·viços fot·cm cffectuados conjunctamcnte
flbsürvar-se-hão as relações de hierarchia entre os funcciona~

rio~.

Art. 6." Aos demais funccionarios compete executar os
serviços inhercnlcs aos seus cargos, de accôrdo com as ordens
do dircctor.
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Art. 7. • A nomPação do cargo de director será de livre escolha do Governo e recahirá sempre em profissional de provada competencia, r-ntendendo-se r,omo tal, pessoa que tenha
r,onhecimentos profundos de, pelo menos, uma das especialidades das sciencias da geologia, paleontologia, mineralogia ou
petrographia e que, além disso, ten'ha publicado trabalhos
originaes de valor reconhecido por especialistas de notaria
autoridade nessas materias.
Art. s.• O cargo de secrelario-bibliothecario será provido
livremente pelo Governo.
Art. 9.• O provimento dos cargos technicos será feito mediante concurso, de accôrdo com as instrucções organizadas
pelo director e approvadas pelo Ministro.
§ L • :0 dire'ctor proporá ao Ministro a nomeação interina
do candidato que for julgado mais competente pela commissão
examinaàora.
§ 2.• Sómente depois de um anno de exercício será esse
funccionario provido effectivamente no cargo, si tiver dadq.
desempenho cabal ás suas funcções, a juizo do director; no
caso contrario, será exonerado, abrindo-se novo concurso para
provimento interino do cargo.
Art. 1 O. O provimento do cargo de escripturario será feito
mediante concurso, de accôrdo com o disposto nos arts. H
a /18 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.436, de i3
de janeiro de 1915.
:Art. H. Em suas faltas e impedimentos, serão substituídos:
a) o director pelo geologo ou petrographo que fôr designado pelo Ministro, ri e accôrdo com o art. 3•, n. 6, deste
regulamento;
b) o secretario-bibliothecario pelo esr.ripturario que for
designado pelo director.
Art. i2. O ponto da repartição será encerrado pelo direcLor, que poderá delegar e1ssa attribuição ao secretario-bibliothecario.
Art. 13. Os serviços technicos de eampo e de escriptorio
poderão ser feitos pelos funccionarios technicos de qualquer
categoria, em continuação nos trabalhos iniciados por funr.cionarios de categoria surrrior; mns a substituição de qualquer funccionario, wn·a o ·eff1eito de percepçã,o de maiores
vencimentos, só SP dará quando o dirrdor julgar isso nccessario.
Art. 14. Os funccionarios, quando em viagem por motivo de serviço. terão dirPito ao transpo!'toe de suas pessoas,
bagagens e materif!!es de trabalho.
Art. 15. Ao funccionario que contrnhir molesti.a em
consequencia de serviços de eampo, no interior. o director poderá_ autorizar a prestação de soccorros medicos e pharmaceuhcos, até que seja licenciado, na fórma da lei.
Art. 16. A bibliotheca será eonstituida pelas publicações.
manuscriptos, mappas e def>enhos recebidos graciosament·c,
ror troca ou por acquisições feitas pelo director.
. A;t. 17 .. O_ director adquirirá para a biblio>theea as puhhcaçoes ma1s Importantes ao estudo da,s diversas especialidades que fazem o objccto do Serviço, de modo a facilitar
tanto. quanto possível o estudo e classificação dos mineraes,
roohas e fosseis e os processos de trabalho.
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Art.. 1fl. Em livro.<; r.qprriaP~ rlP rPgi~foR ficarão const ..
totlnR ns enLJ·adas e sahidns das publi1~a<;ões c im ...
pressos.
ParngTnpho nnino. E' YPtlntla a snhidn til' mann~rr·ipln~ e
volnmcs rlc noloria rnridndl'.
Ar!. Hl. O mlllSC'll H'l':Í ron~tilnido p<'la~ amoslrns c rollrrcõrs de minrrnes, rochas c fosseis, colhitl.os pelos fnnreionnrio~ rlo Srrvico, offPrrridos graein.qnmcnlr on !Ulqniridús
rnra rPse fim espcrial.
Pnrngrapho unieo . ."s collPrcões do mnsrn deverão srr
m·gnnizndar; trll(]() rm viRla não sónwnle o r.qtudo ~cirntifi1•o
dos t PJTrnos, como o mPillor conlH'I'inwnl o dos rccnL'.SO.q m inrrnp,, do paiz.
Art. 20. Srmprc qnr, a .inizo do direclor, hon'YPr convPnienria, as nmos!.rn~ c oR <'Xempl.nrcs das colleccões do mu~Pn
poderão sPr rPnwtl irlos, pnl'n Pslurlos, a insl itniç:.ões ICongPni'rrs
011 n es]wrinlislns. afim dn ~Prrm ohjeclo de estudo e rla~
sifirnr.ã{).
Pnrngrapho nniro. Qnando houver diver.sM, exemplnrrR
(]o mesmo objecto, poder-se-ha rrder nlgnns delleE• nos mnRml?o c inc~lituirõ<'s onde for·em rlnhor.:Hlos O!'! rrspectivos eõ·turlo.~. No rnso r.onlmtio. ~~í F:rrão r.Pdido~ M modf'los rf'f\J)f'divos.
Art. ?L Os gabinetes de geologia, paleontologia, petrogrnphin, minera.logia e chimirn fiearão sob a guard1l dOE• funccionarios technicos respectivo!'! que forem designados pelo cUredor, quando nfi{) expresws n1este regulamento. Elles deverão
estar m:ll.erialmenle appnrclhados para que os trabalhos respectivos possam acompanhar a evolu~.fío c os progressos da
sr~irncia c do'' methodos de trabalho.
Art. 2:?.. F..m livros cspeciaes do rcgist.o ficarão consignaria~ ns rrnw~sn~ c t.rorn,. fPilas rom ns in.~titnir.ões r f'~p<>.cilfl1islas.
Art. 23. O Sel'viço fará imprimir regularmente os retntorios, mcm{)rins, mappas c onlras pnblienções deE·linadns a
àivnlgnr os tra.hnlhos r rstm'los tanto >Wif'nl ifiro!'l como Pr.onom it·o;:; c ndminist.ral.ivos.
Art.. 2L O Rf'rviço puhlieará, pelo menos uma vez por :mno,
r.om o 1Hnlo rio 'J\nnrws dn Sm•1•ir:n fit~nln(lirn c Mineralo(fico do
Brnsil, uma resen hn de ~nas operaç:.ões e investigações. Nos
Annnl's porkrão sPr inr.lnidos informar,.õcs ou artigos de rollaboração, rclat.ivos aofl assumpfos qne fazem objecto do Serviço, e flllf', a juizo do dirPctor, não dcsmcrer,am os r.redito!l
~~·i Pll tifiros da rcpart.iç.ão.
Att. 2:1. Tt·ahalhos de maior f'xtensão e importancia porlerão Rer drstar.artos e publicados separndamente, com o titnlo de «Mcmorins:~>, «!'vfonogrnphins:~>, etc.
Art. 26. As de~pezas rom :;r)t'viços de campo e outras de
prompt.o png-nmculo serão feitas por mPio de ndeantnmentos
flUe o diror/tor rceeher:í no Thr~onro Nnr.ionnl, de nccôrdo
r·om os regulamentos em vigor.
Art. 27. Quando os rcstlllados prometlerem ser do grande
int.rrrs:;c g·rrnl e os intf'ressndos romwnlirem na puhlicirladP,
o rlirPrtor poder:í mandnr cffechwr lrnhnlhos por solirif.nrfío
de pnrt.irnlarps ou de soriedades.
·
Art. 28. oO Minisf.ro poderá autorizar o dirrrtor a distribuir· AmM!r·n~. por PStr> jnlgndn~ dif;pensAvris, no5~ mnseus
gnnda~
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e instituições dr rn~ino, indr•prnclcnlc do rdrihniçfio ou
troca.
• · t
Art. -2!!. Fnnrcimun'io algum podrrú recorrer a m rrvrnr;ão do pcsg•oas osLranlws Ct admini~tracão do Serviço, f:J.:wndo rrclnmn,:iJes, prdidos on d(•nuncwfl. qne nffcef Plll n?at;e.r·ia de fwrvi,:o on qnr I'Om rllo se rcl~wronrm. Nog;;;e &cntuJo
todas as rrdmnncõPs, tkclarnr.õcs ou podidos rcfoecnfPR :ís <~n;1s
peflsoas serão dirigidos nn flircr.tor, on ao Ministro JHll' infrrnwllio daqnr lle!.
.
Art. 30. O (loyrmo, quando ju l!!·ar ronvrnirnt.r, pndrr:'i
rontracf.ar l)rnfissimlaPs par~1 \'Xcrc.rr\'ll1 enrgos tcdmico,; da
rrpa r tição.
Art. 31. Siío oxlrnsivns ao Srrvi1~0 Geologico n Minernlogico do Brasil, na parf.n q1w Jlw for applilcavPl, as dispo:;iÇÕPS conRtant.Ps elos nr'fs. :n, riO, 5l. 5:1. Gí, GG a 81, !)O, !)f P !)!) a
fl8 do regulamento fl!)IH'O\"UdO pelo decreto !1. 11.-130, fle 1::1
de janeiro de 1915.
Art. 32. Üfl funrcionariofl do Serviço Geologico c J\linernlogico do B1'nsil lWrrclwriío os vrncinwntos eonstnntc,; da
tahclla anncxa..
Art. 33. AR dnYidns quo l)Orvcnf.ura se snscil.nTrm na
oxceução deste rcgulnm•~n Lo srriío rcsolvidrlR poe dPeisão dn
Ministro.
Art. 31. Hcvogam-se as disposir:.õcs em ronfrnrlo.
Rio de .T;mciro, 20 ele jnnciro do 1!) I r;. - .Tolio Pflllrlirí
Calorteras.

'l'abella elos vencimentos d.os funcoionarios ao Serviço Geologico e
Mineralógico d.o Bra.sil, a que se refere o art. 32 d.esto regulamento
Catcgorin

Onlenn<lo

Gratificn~fío

rrotnl

nnnnr~I

Dircctor •••........• 1.2:000lll000
G:000$000 18:000l]l000
,, :000$000 12:000!]l000
Gcologo ..........•.•
8:000$000
Petrographo ........ .
8:000$000
-1:000l]l000 12:000$000
Chimico ............ .
1:000$000 12:000l]l000
8:000$000
Sccretario-bibliothccario ............. .
3:200$000
G:100~000
!l:000$000
Ajudante do geologo o
de petrographo ..
2 :100l]l000
1:800!ll000
7:200$000
DcsrnhiRta-eartog r·aph•1
/1 : 000*00(1
(i :000$000
2:000$000
Escripturarip •..•...•
5 :ltOO!]lOOO
3:G00$000
1:800$000
l'hotographo. . .....
:3:?00$000
1.:800;f'OOO
1:000$000
Escrevente- dactylographo .•..... ·...... .
1 : .1.00$000
lt :2.00$000
2:800$000
Porteiro ............•
1:200$000
:J:G00$000
2:-100$000
Continuo •.••........
800$000
2 : lt 00$000
i:G00$000
Servente (salario mensal de 150$000) ..
1:800$000
ÜBSERVAÇ.\o- Os R()rYrnfrs fJllC trahalharf'm no lrr h01·atorio. de c h imir~ .c 11:1 hibl iotheca JWrreherão, nli;m do~> SPtiS
salarws, a gratrfwnr.iio mensal de 100l]l en1da um.
Rio de .Jarwirn, :20 r!P j;uwim dr 1\lfG. -.Tmin Pandirí
Calogeras.
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DECIU<:TO N. 11.-ííil --- 1m 20 ne

.TANEIRO DE

1915

Concede :.utorização á Sociedade Cooperativa d.e Responsabilidade Limitada
Retalhistas de Carnes Verdes para funccionar na Republica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
aLtendendo ao que requereu a Sociedade Cooperativa de
llesp.onsabilidade Limitada Retalhistas de Carnes Verdes, com
st\d'e nesta Capital c devidamente representada, decreta:
At'Ligo unico. E' concedida autorizaç.ão á Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade Limitada Retalhistas de
Carnes Yerdes, para funccionar na Republica, com os estalut,os que apresentou, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a cumprir as i'ol'malidades exigidas pela legislação em
vigor.
llio de Janeiro, 20 de janeiro rlp H115, 94" da Indl'pen-·
llencia e 27" da Hepnhlica.
\VENCESLAU BIIAZ P. GOMES.
Joã.o Pandid Caloae1·as.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade
lhistas de Carnes Verdes

Limitada Reta-

:Ar.T.4. ~\ ASSEMBLÉA GEilAL DA INSTALLAÇÃO DA SOCIEDADE COOPEIlATlVA DE HESPONSABILIDADE T.IMI'I'ADA
RE'I'ALHISTAS
DE
fi~HNES VEHDES

Aos quinze dias do mez. de dezembr·o do anno de mil novecenío_s e quatorze, nPsta _c1dadP rlo Riq oe Janeiro, capital da
HepuhlJCa dos Estados Un1dos do Bra?.ll, na rua Luiz de~ Camões numero trinta e 8eis, reunidos os senhores Antonio GÓnçalves de Souza, Manoel José da Cunha, José Goncalves Dia.~.
Oscar dr Mlrnezr8 Pamplona, .Toão Monteiro Guedes, Joaquim
da 8ilv'1 Fontes, Arthm· Coelho do Carmo, José Ferreira da
Hosn. Antonio Luir. Teixeirn, Lnl'io Martins, José Gonçalves
Fontrs, José de Olivei1·n AndJ'rHie, Manoel Machado Curvello,
repre:wntanoo Francis1~0 Gonlrwt de Souza, Antonio Barcellos
Borges, repres1mtando a firma Bnl'r.ellos & Irmão e .João Rocha
.Tacques reprrscnfando a. firma Coelho & Rocha, foi pelo s,enhor
Josr\ GonçahPs Dinc;, r·mJvif!ado para presioir aos trabalhos da
a~~embléa n srnhor .Tnarplim dn Rilvr~ Fontes, o que foi unanim8menfP acccito; l'nnvidanoo p:wa oc.cupar os Jogares de
prirneiJ'O secrrf:win o srnh()J' Antonio Luiz Teixeira P de sc!'.undo ~Pcrdarin o sPnhor Arlhm· f:nelho do Carmo. Assim constituid•t a lllCSa, O senhor Jll'I'Sidente declarou aber·ta a SeSSãO,
•·ujo fim era a insla!lar,ão oa Sociedade Cooperativa de Responsahilidadc Limilarb nrtalhist.r~s de Carnes Verdes, com o
•:apifal mini,mo rlP scfP rontos r qninhcnl·o~ mil réis, já realir.ado pelos soci!os prescntrs. de con formioade com o projeeto
de estatutos qur apresenta :'i. assembléa, sendo dada a palav!'a
ao st•nh~>r .Tos(Í Gon~alvr.~ Tlia~ para proceder á sua leitura .
.'l'r~rminnda rstn, rloelarnn o se!lhol' presidente que concederi:1
:1 palavra a qHPnJ df'lla quizessn nsar para discutir os estatutos
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ou fazer quaesquer obsf'rvar,õr~. Como ninguem a pediss~.
consideram-se discutidos; posto em votação foram os mesmos
estatutos approvados unanimemente e assignados por todos os
presentes, assignanclo pelas firmas Coelho & Rocha e Barcellos
& Irmfio, por aqudla .Toiío Rocha .Tacques p, por esta Antonio
BarcP!Ins Borg-cs, amhns socios solidal'ios das rcspectiYas firmas, r prlo senhor Fr:111ebcn Goulart de Souza, o seu represrntant o .l\lamwl M:whado Curvello. · Depois disso o senhor
presidentr dci'lamn ronstitnida a Sociedado Cooperativa de
Responsahilidaof' Limitada Retalhistas de Carnes Verdes, de
r,onformiorl(!e r·orn os rstatutos. Nos termos do artigo quadragesimo setimo dos f'slatutos, os primeiros corpos sociaes
scrfio ronst iln ir! os pf'la sr:::-nintp, fórma- Direr,toria: presidente, Antonio Gonçalves oe Souza: secretario, Oscar de MeIH'Zf's Pamplnna: lhf'~rmrriro. 1\lanrwl .To!lé ria (iunha; gcrenl.o,
,José Gonçalvf'R Dias; consrlho fiscal: vogaes effe:ctivos: José
rle Olivf'ira Anrlraclf'. Antonio Luiz Teixeira e João Monteiro
Guedes; vogaPs substitutos: Lu cio Martins, Arthur Coelho do
Carmo e .TosP FPrrf'ira ela Rosa, os quaes o senhor presidf'nte
declara empossar1o~ nos resprctivos eargos. Por proposta do
Sr. Lucio 1\fart.inR, foi unanimf'men te deliberado dar plenos
poderes á rl irPctoria para legalizar os estatutos da cooperativa,
nos termos oa lei. O senhor presidente suspendrn a sessão para
se lavrar a prrsente acta Pm triplicata: o quP feito foi reaberta a sessão, manflanflo o srnhor prrsidente proceder á sua
leitura pelo primeiro ~P-crPlario. Posta a mesma á discussão e
não havendo quem pedisse a palavra, foi em seguida approvada
por unanimiflarlf' r aosip-nar'ln pclos nrPSf'nt.rs. Narla mais havendo a tratar foi rnrrrrarla a Sf'ssão. Rio de Janeiro, i5 de
dezembro r!r I fll \.-- T>re~ioente . .lonqvim. da Silva Santos.i o secretario, A nfnnin J,ui~ Tr>i.'lir:ira . - zo dito. Arthur Coelho
f)o Carm.o ..-Antonin Gonçalves de 8ouza.-Manoel José da
Cttnha.-.Josf ri'Olirr'Í1'n l~.nr71'nrlr.--.Tosé Ferreira da Rosa..José r:onr:-alrt•s ])ins . - Lurio Martins.- Oscar de llfcnczPs
Pam.11lrmn . - .Tniín rln nnrhn .Tarqu.es, como representante ela
firma f:rwlho & Horlw .-Manoel !1farhndo rm·1•ello. como represenl.anfp dP Franri~co Gonlart. oe Souza.- .João Monteiro
Guedes. -.José Gonçal1•r•s Fonfr'~·- -Antonio Barcellos Bor(fes. rrpJ·cscJ]tantf~ rla l'ir111a Fa•Tr>llos & Irmfio. A primP-ira via
está scllada com estampilha no valor de seiscentos .réis c as
a~signatnrfls P>:fiio n~ronhrciclas. Rio de Janeiro, 5 de janeiro
r! f' 1 !)1 5.- Anfrmin Gonr;nl1•cs de Sou:>a, presidente.

RELAG_;:;,o DOS SfllilOS D.\ SOCiiWADE COOPEBATIVA DE RESPONS,\BILIDADE LIMI'l'ADA RETALHISTAS DE CARNES VERDES

i. Antonio Gonç:alYrs no ~ouza. retalhista de carnes
verdes, na rua Riachuclo n. 184, cinco accões..
:? . l\lannrl .Tnsr; na Cunha, ir!em. rua Srnadm· DantaR
n. !H, f'.inr~o acçiíeR.........................

3. José <;Jonr,alve~ Dia;;, idem, rua S. •Clemente n. 82,
em co acç.oes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Osr•ar rlr .\!Pnl'Zf'S Pamplona, idem, rna Estacio rlPS:í n. 21, cinco a:cções......................
5. Jo.or\ rlr Oliveira Andrade idem rna Visconde de
Ilalllaraty ll. 82, cinco accões ..•.
o

•

o

••
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5

5
5
5
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ü ..João Monteiro Guedes, idem, rua D. Anna Nery
n. 361, cinco ac(:Jes........................

7. Joaquim da Silva Fontes, idem, rna dos Araujos
C ÍllCO UC(:ÕeS. • • • • • • . • • • . • • . . • • • • • • • • •

5

8. Arthur Coelh_o_, do. Carmo,_ idem, rua das Laranjeiras n. :Jn, c11wo accoes.....................
!l. Coelho & nocha, idem, rua S. Janual,io n. 2:10,

5

n.

70,

IS

cinco acções.. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
1 O. Barcellos & Irmão, idem, rua Eva ris to da Y eiga
n. 130, cinco acções........................
11 .•Tost) Ferreira da Hosa, idem, rua das Lm·anjeira.~
n. 171, cinco nccões. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • •
12. Antonio Luiz Teixeira, idem, rua S. Francisco Xavirr n. 021, cinco accões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Lucio Martins, idem, rua Volunfarios da Pafria
n. 265, cinco acr;ões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. José Goncalves Fontes, idem, rua Pclropolis n. 20,
cinco acçõe,s .......................... ,. . . . • •
15. Fral1cisco Goulart de Souza, idem, rna !\laNJUPz de
Olinda n. 8.2, cinco accões. . . . . . . . . . . . . • • . . • •.

5
5
5
5
5

5
5

Total, setenta c einco acr.ões ..•...•••.... •:
75
A primeira via, rslá scllada com r:slam11ilha no v:'llnr de
ft'rsrnfos réis.
Hio de Janeiro, 15 de dezembro de 1UJ.'t.- Antonio Oonrnll!f'g t/P Souza. pr.esident.e.

Estatutos da Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Retalhistas de Carnes Verdes
CAPITULO I
DOS Fll'\S

1\rL Lo Com o titulo de Soeiedadc Cooperafivn do fipspnnsahiliünde Limitada HPtalhistas de C:ll'lle!'; Yrrdt>s, (! ronsl i1uicla em l1:1rrnonia com o drcrclo lcgislaLiYü n. 1.6:17, <I<~ %
<lc janriJ'o de 1!!07. c drmais leis cni vigor, uma soeirrlndo
lOOperatiYn.
A!'l, 2." A Cooprrativa dOE'· llelalhisfas de C:nrnrs Yf'rilPs
tem a sun sédc c f<h'o ,jurídico nesta Ca]Jital, ú rua E-:l:ll'io
rln Rá n. 21, pod·cndo estabelecer agencias, surcursaes nu dPJ)()~itos em qualquer ponto do ferritorio hrazileiro c a sua
dm al'iío é de ?.0 annos.
Art. :l." O ,:en c.npif.al, que srr;í illimitndo, srmdo o !"Pil
l!linimo fixado em 'i :500~, «J consliluido JlOl' arcões Jlotninar•,;
e incess.iveis, de um srí typo c do vakw de 100$ cnda uma,
Ar L 4." A Coopcrativn f om por fim abater gado ou rl'eehrl-o abatido, conforme lltc convenhn, pa1·a forneeee cnrn<~ nos
:-;pus associado::. Na hypothcE"·c de ahatcl' gado farú o lleg1w io
s<d1re o couro e miudos, a quem maiorrs vantagens ofi'r't'r·r~r'r;
niío podm·:i fazer contraclo para esse fim com fJiln·r.sqtwe firm:Js 011 RüriPdadrõ·, podrndo, porr'm, nrgocial-os Jl'fll' conta
prnprin, f'f\SO n dh'C'rt.orin niRso f'sl.r·jn dr ardirdn.
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CAPITULO II
OOS SOCIOR

Art. 5." O nttuncro dos socios é illimitad(), mas nenhum
poderá s-er intcrP)':Stlllo na sociedade por mui~. de 100$, valor
de uma ne(:iio.
Paragrnpho unir~D. Excepluam-se da disposit;iio rleste ar·
tigo os svcios fundadores fJUe subscrevem eE·les estn.tn tos e
que, para esse e H ri Lo siío obriga doR a entt·nr l)arn a ~.ociednde
com o capital de ~OOljl, valor de cinco acções, cada um.
Art. ü.• Só poderão fazer parte desta coopera:t.iva os retalhi~.tns r\e carnes verdes, maiores ou emancipados, no goso
dos se.ns dircit()S, sem distinc(:iío de nacionalidade.
Art. 7." A propo·sla para admisRão de soei os deve ser as·
signarla por um srwio no g-o~n d<' SP\ls dii'Pitos P ron!Pr a)': o-;egnintp:;; inrlirat;õPs: nonw, idade, mo1·arla f' nacionaliri:Hlf'.
Pamgeapho nniro. A admissão ou rejeição do candidato
será part.iritmda, para os devidos pffeitos, ao pt'opommte no
prazo dt> Pitwo dias. a l'nnlnl' ria dt>lihf'l'açiio da rlirt>Pinria.

CAPITUI.O IH
DEVERES DOR SOCIOR

Art., R." O so.~·in trm por dcYrr:
a impOJjanria da arr.:iio CJilP snhsr·rP\'r rle nma

1", pagar
SÓ Vf'Z;

2", pagar como jnin no nr!o d~t in;;;eripçiio a fJilnnt.ia fixa
por aeçiio;
3", eonsumir os productos da c>:noprrat.ivn C' pa~al-o8 no
dia srguinte ao do Sf'll J·p;·rbimPnto;
4", promover, p'Ür todos os meios legítimos ao SC'U alcance,
a prosperidade da eooperat.iva;
5", cumprir c diligrneiar qnc srjam cumpridas as dispo·
sições deste p.acfo social;
.
fi", acceitm· c cxemPr os cnrg;os on commis;;õe~ para que
fôr e I rito ou Honwadü.
de
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CAPITULO IV
DlllETTOS DOS SOr:IOS

A todos O!'"• socio~. na posse da ncr.ão iiberada,
os seguintes direito.~:
1"', asoist.ir as otwraçõf's da cooperatiY:l;
2", trr uma hnnirira~:ãn dr lt5 '1o dos lurms líquidos. propor(' hr.1almcnfe no numero de kilo~. de cm·u•~. fJUC f(•llh::t conSiimido;
:J", desligm·-se da S()Ciedade Pm qu:Jlquoe 1~pocn, entre·
gandü a sua acção librrada :í ccnprral.iva, e01n o ab:;t.imento
de 50 °1''. que rnvertert't em beneficio do fundo de reRena;
·i0 , fazer parte da nssembil!n, eleger H fl!ll' eleito; ·

Ar.t. !>.

0

corrr~.~pondem

fOR

AC:'I'OR

no

1>011Ff1 EXEC:ITTI

5", requerer, conjuncfarrr.cnle com ,;ocios que representem
tHn quinto do eapilal soei a!. a conv()cação de assembléa gera 1,
observando o disposto no § 2" do art. Hl;
(i''. examinar os lin·ns c eontas da sociedade relafivos ao
a11110 findo e que <'SI:arão cxpodo~ pP!o prazo de :10 dias pal':l

n.~

Pf'l'pilns do § 5" do af'l. 27.

CAPITULO V
Pmm.\ DE DIREITOS

A·rt. 10. A r\imina«_:.ã() ou exelusão de qualquer so•·io si'.
pnderú ser der,idida pel:1 directoria com reenrso para n asp,,,mbl,;a geral:
1", quando dcixr dr observnr o dispo!'to no n. 3", do
arf.. 8";
2", quando pratique qualquer arto irreg-ular;
~l", IJII:lllllo

vcrifkflllfl

flll:llqtwr

fl':lndP 11:1

Slltl

ndmis.~fío.

CAPITULO VI
CORPiOS SOCIAES

Art. 11. Os oorpos f{)Ciaes. torlos rlc elP-ição, r.ompõcm-se
de direetoria c conselho fiscal.
Art. 12. A eleição dos corpos <·ociaes será feita em ns-

sembléa geral, por mei<l de cedulas, com a designação dos cargos, em oserutinio secr>e1to e por maioria de votos.
Art. 13. A directorin cxercnrú se'n mandato durante f.res
annos, podend11 ser reeleita.
Art. H. Os e01·pos sociaes só poderão demittir-se ou
ser dcmittdios collectivamente perante a russembléa geral.
Art. 15. Aos corpos ROciaes ,; oxpressamente defeso negociar por eonta propria, direcla ou indirectamente, com á
Rncicdndc ou fazer por conta dclla <l'l operações alheias á sua
ndminislração.
Art. 16. São incompatíveis para os cargos da soeiedado
ou f:locios ligados por' pnrentesro <1m linhn colbtcrnl dentro
do ljo gl'ÚO civil.
Paragrapbo unieo. No caso de eleição de parentes nas
r.ondiçõcs mencionarlas, considerar-RP-hn eleito o mnis vof.nrlo
nu sol'le:Hlo em caso de empate.
CAPITULO VIl
A S S E l\1 B L É ,\

r.

E R ,\ L

Ar!.. 17. A assembll\a geral ú constituída por todos os
fmeios, no goso pleno de seus dir·eitos soeiaes, o nclla reside
o porler supremo da sociedade.
Pnragrapbo unico. Cada socio terá um voto e não poderá
n·P!ll'<'.sf'ntnr poe procuração mais f!UC um soei o.
As assmnbléas gonw~ Rão ordill<~rias e cxlraordinarias ..

iO!J
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1• as ordinarias

effecLuar-se-hão dentro do

1•

tri-

mcsLr~ de cada anuo para a aprese~tação,, discussão e votação

do relatorio balanço c contas da directorm e parecer do conselho fiscal' e, bem assim, para a. eleição dos corpos sociaes,
quando tiver de ser feita;
2" as extraordinarias realizar-se-hão sempre que a directoria o entenda indispensavcl ou sejam requeridas pelos
socios, em conformidade com o n. 5 do art. 9".
Art. 1'9. A convocação das assenlbléas geraes será feita
sempre por meio de annuncios em um ou mais .iornaes desta
cidade com 15 dias de antecipação c por avisos entregues por
empregados da cooperativa, nos domicilios dos socios, tres
diaõl antes da assembléa.
Deverá sempre mencionar-se naquelles e nestes o mofjvO da convocação ou os assumptos a r·esolver, o local e hora.
da reunião.
~ 1 . • Si á primeira co~lVOcaç_ão e .decorrida meia hora.
depois da marcada nos convites nao estiver presente um numero de socios que represente pelo menos um quarto do
capital social, a asscmbléa set·á adiada para quatro dias depois,
funccionando então com qualquer numero de socios.
~ 2. • Quando a assembléa fôt requerida por socios, conforme preceHúa o n. 5 do art. 9" e J1epresentem um quinto
do capital social, de accôrdo com o disposto no n. 1, do
art. 137, do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, devem
os mesmos indicar no respectivo requerimento o motivo da
convocação c o assumpto a tratar, não podendo a mesma reali7.ar-se sem que estejam presentes dous terços dos socios requerentes, nem ser convocada segunda vez a requerimento
dos mesmos socios.
Esta assembléa assim requerida será convocada dentro do
prazo maximo de oito dias.
§ 3. • Em qualquer a·ssembléa não é permittida a discussão sobre assumpto já discutido e approvado em assembléa
a~t!'lri.or ou ~stranho aos fins da Cooperativa, assim como
dinmir questoes pcssoaes que possam comprometter a bôa ordem c o bom nome da sociedade e socios.
Art. 20. 4- mesa da assembléa geral compõe-se de tres
membros:. presidente, 1 • e 2" secretarios, que serão indicados
pelos socws presentes, competindo-lhes:
a) ao presidente: dirigir os trabalhos de accôrdo com
os avisos convocadores;
b) ao secretario: a redacção da acta documentos e corrcspondencia dimanada da a;ssembléa.
'
_ Art. 21. Todas as deliberações das assembléas gcraes serao tomadas p~r maioria de votos, independente de escrutínio
secreto, que somente se observará nos actos da eleição ou
q~ando a mesa. em casos extraordinarios e exccpcionaes considerar convemente ou por proposta de algum socio c a asscmbléa approve tal fórma de deliberar.
'
. Ar~. 22 .. As. assembléas realizam-se na séde social, mas
SI a dircctoria JUlgar conveniente poderão celebrar-se
em
outro Jogar apropriado ao fim.
Art. 23. E' de sua competencia:
f•, eleger os corpos sociaes e quaesquer commissões, suas
aoxiliares;
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~". tlisct!Lil· c volat· o l'elalorio, lmlalu.:o o colllas da dirêclut'ia c pat·cect· do conselho fiseal;
3", deliberar sobre o dividendo a distribuir pela accão
de ltannonia com o disposto no art. 3 i, c l'esolver sobre a
applil'tl!;ãu tlu capital disponivel;
-i", resolver á cerca da exclusão de soei os;
ti", occupnr-sc de quaesquce a~sumplos que interessem
<i ~oeiedade, mónnente si não estiYCt·em ineluidos nas altribuit,:ües consignadas nestes estatutos aos corpos sociaes;
6°, interpretar estes estatutos, ampliai-os de harmonia
com as necessidades sociaes e os prcecitos da leio ·

CAPI1'ULO VIII
DA DIRECTORL\

.\1'1. :21. A' dit·eclot·itt composta de quatro membros:
presidente, sccrctat·io, thesourciro c gerente ü conferida a
admiuistraeão da sociedade.
'
"\t·t. 23. A directoria reunit·-sc-ha dial'iamcnlc.
"\ rt. :?ü. De todas as dclilJCrarões üa dircctoria ;;e Ia' rarú a c ta em li \TO especial para OSI81C fim, dcven](]o menl' ionar-8c torlas as in l'ot·mat:ües vrest:ndas pelo gerente c bem
a-sim das rcsolurões lommJrns.
Art. 2i. ~ão suas wttri!mit;:ões sem prejuízo de outras
e:;peciaes cotllsignauas nesll's eslalulos a cada um dlh seus
lll elllDt'OS:
l", lHlmittir os etupregauo!> do esct·iplorio c pessoal indispcnsaYel ao servir:o e de.~pedir os que não eanyenham sob
Jlt'oposta do gerente;
2°, a,rJ'mittir ou rcge,itar socios ou climin<w os incursos
no art. 10, c seus numeros;
3", elaborar o relalorio, bnlanco c conlns de catla anno
economico c propOr a divis[tO dos lucros liquidos de harmonia
com o art. 37;
1", propOr o emprego do cnpilal disponível;
ti", dislrilmir a cada socio um exemplar do relalorio,
halatt(.'O annua!, contnt.:; e pal'eccr .do conselho fiscal, pelo mcItr~s 15 tlins antes dia data designada papa a respoctiva discussão do pnrccer do conselho fiscal, lodos os elementos de quf!
carrra 11m'a a sua completa elncidnr,ão, convidando-se a cornparecer ás suas sessões, quando julgar conYcniente;
(i", elaborar, eum]n·it· c fazrr Clllllfll'ir os regulameulos
clllnplpmrmla t•rs des les csl:ll<lulo~;
'i", drpo:;ilar Jto~ mPzP,; dC' janPÍl'(' e .iulho rle ormla annn,
na Junta Commcrcial, a lista de socios c as nl•flt'ilmil;:ões feilrt'-'
n~1,r!cs esfalulos, em conformida(lr. com o disposto no n. 2"
fln. ar·L H\ do decreto 'Il. 1.(\37, de ti de ,janeiro de 1!:107; .
R", or.l'ar posse :'i nova dirrctori.a, enlrc~ando-lhc por 111vrnfario, todos os valores c hnvct'CS da. sociedade, no prnzo
d•· I::; dins conl.ndos da clcir,ão, l:wrando-sc a. ada c lerwo
rh~ pn,.,,e, sendo tudo assif!'nado pelos presentes:
!!", prover a hôn ndminislt·nr,ão rla socieclado. Pm harmo~
nia com estes ·cslnlulos c d<.'libcracões da, assemlJléa geral.;

iH
Paragt•<Jpho unlcõ.. As reccitars dlsponivois devem ser
dim·iamculc (J\epo::;itadas em estabelecimentos bancarias de
reconhecido credito c á ordem da sociedade.
Art. 28. No caso de impedimento ou auscncia da séde
social por mais de um mcz, ausencia ou fta.Uecimcnto de qualquer membro da dirccborin, os outros dlireCJtores deliberarão
o preernchimento da y.aga. convidando um membro do conselho fiscal por sua ol'dcm, a occupar o log>ar até (t primeira
assembléa geral, que se verific•arr, na qual se prooed~·rá a
eleição, :t'indattrtJ'o o mandato do menbro eleito. com o da directoria conjuuct::uncutc.
Art. 20. A cada um dos membros da dircC'loria compete:
a) ao pr·esidente:
1", dirigir os trabalhos das scs.sões;
2", c·onvocar as reuniões da assembléa;
3", assignar lodos os documentos dimanados da direcloria;
4", a.ssignar com o secretario e thcsourciro os lmlrancctc:;,
rclatorios, oonlas e balanços annuaes;
5", assignar com o thcsourciro os saques contra estabelecimentos bancm·ios em que a sociedade tenha fundos c as
ordens de pnganwntos;
ü", assignar cu·ntractos, escripluras, proeuraçõe.s termos
c encerramento de livros;
'
7", visar lodos os docume-ntos de receita c dlcspe·la;
8•, rcpre;senlar a sociedade pam todos os effcitos jurídicos
e sociae.s.
, .. r
b) ao secretario:
'1 ", substituir temporariamente qualquer membro da.
dit•eoloria -em -<:cus impcd imentos, dc•·endo constar das actas
a substi>tuição c causa dtella.s;
2", a red<Jeção das actas das reuniões da. directoria;
3", a cornfecção do rclatorio annual;
4", assignar com o presidente c thesourciro os bah1.uccLes,
relatorio, contas c balan\:O mmual.
c) ao lhcsourciro:
1", a cobrança c arrecadação dos fundos da sociedade;
.
2", ·dlcposilar as receitas nos termos do paragrapho unico.
do art. 27, c proceder ao levantamento das mesmas, quando
seja ncccssario, dev·endo os respecl ivos documentos ser assignados por si c pelo presidente;
3", effecluar todos os pagamentos autori':wdo3 pela dke·
ctoria;
4", fornecer ao secretario todos os elementos ind'ispens:weis ú confecção do. relatorio annual;
5", apresentar á clil,eclorkt reunida o livro caixa, a caderneta elo deposito c dema.is documcn•tos de rccdla c despeza, effcctuaclas no iHf.enallo das· sessões c prestar todos os
c-sclarecimcnlos pedidos.
ri) ao geronle:
f •, a gerencia em gcml do escriptorio;
2", propor os empregados que julgar necessarios, marcan ...
do-lhes hora de tmbalhos, obrigações. ordenados o graofificacões;

112

,\i5TIIf; ll(l 1'11111-.lt léXE(TTI\U

a", rm·neGer todas a" infu.nna<,;ucs que lhe for.cm solici1adas pelos Hlenll>ros Ja Jireetm· i•a·;
/.1", ter sob sua immedial.a direccrw a escripta, t.razcl-u
l'llt di:t e ,;unservar 0 an:!livo em ol'(iem;
5", t·eceber lliariamenle uut holP·I im do eonsumo da carne
du cada um úos nssoeiados, aeompnnltallo da,s qlKtlnlias apurwdla:s., que devoió! Lh: orll'eridas as e'uviará com gui,a a thcsouJ·;u·ia;
.
6", contractar a compra de cat·ue neeessaria aos assoctados da cooperativa, estar em dia com os preços, attendendo
sempre que a mesma seja da melhor qualidade que apparcça,
submctteudo-a á approvação da directoria, afim desta fazer a escolha:
'7", organizar as folhas de pagamento do pessoal, receber do thesoureiro a sua importaneia e fazet· os respectivos
pagamentos;
8", propôr á directoria os meios de propaganda que julgar convenientes ao progresso da Coopet·ativa dos Hetalhistas
'"~ Carnes Verdes;
9°, agenciat· pot· si o maior numero de socws possível;
10, auxiliar o secretario na confeeção do relatorio annual;
11, attender a todas as solicitações e reclamações dos
soeios·
executar, finalmente, todas as deliberações referentes
aos serviços a seu cargo, tomadas pela directoria.
Art. 30. Aos membros da direetoria, presidente, seerdario e thesoureiro, será abona-da a gratificação mensal .de
quatrocentos mil réis, a cada um, e ao gerente a de quinhentos mil réis, tambem mensalmente.
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CAPITULO IX
DO CONSELHO FISCAL

Art. 31. O conselho Jiscal eompÕL'-SC du Lrcs membros effectivos e trcs substitutos eleitos ammalmcnte, solidariamente, responsaveis pelos seus acto:< e omissões e coml1ctc-lhes:
1•, reunir ordiuariamcnte uma vez por mez em dias pt·cfixados e todas as vezes que os interesses a rec}(unem, lavrando-se as competentes actas;
2•, examinar, sempre que o julgue conveniente a cscl'ivturaçiío c mais documentos da sociedade;
3•, assitir ás sessões da dircetoria sempre que para issn
seja solicitado;
/.1", dar parecer, nos termos da lei sobre o balanço, contas e relatorio annual, apr.esentados pela direcLoria;
5•, observar que as disposições da lei c destes estatutos sejam cumpridas pela directoria;
6•, substituir, quando convidado para isso, qualquer vaga
que se dê na directoria, conforme o disposto no art. 28.
§ 1. • A responsabilidade do conselho fiscal cessa pela
mesma fórma consignada no art. 43.

H3
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§ 2. o Os membros do conselho fiscal, depois de tomarem
possé são substituídos no seu impedimento ou falta por sua
ordem pelos substitutos eleitos em assembléa geral.
Art. 32. Os membros do conselho fiscal effectivos terão
a gratificação mensal de cem mil réis cada um.
Paragrapho unico. Aos substitutos em exercício caberá
a parte relativa aos substituídos, segundo o numero de presença.

CAPITULO X
DAS CONTAS E REPARTIÇÕES DE LUCROS

Art. 33. O anno economico da Cooperativa dos Retalhistas de Carnes Verdes é o anno civil.
Art. 34. No fim de cada anno a Jirectoria apresentará
ao conselho ·fiscal o inventario de:senvolvido do activo e
passivo da cooperativa, a conta de lucros e perdas, o relatorio
de sua situação commercial, financeira e eoonom.ica com
indicação das operações realizadas, a proposta de dividendo,
de accôrdo com o n. 37, e a lista indicando os que teem direito a voto e os que teem direito a dividendo de accôrdo com
o consumo que hajam feito.
Art. 35. Fica considerada despeza ordinaria a amortização dentro dos primeiros dez annos das despezas de installação que se apurarem no primeiro exercício a contar da data
da constituição da cooperativa.
Art. 36. Por lucros líquidos nntender-se-ha o saldo que
excede da receita sobre todas as despezas da laboração e exploração autorizadas nestes estatutos e as votadas pela assemblea.
··;:,;.1
Art. 37. Os lucros liquidas serão repartidos pela seguinte fórma: 10 o/o para o fundo de reserva, 45 o/o para ser
dividido pelo capital, e ·'15 o/o para ser dividido pelo associado proporcionalmente ao numero de kilos de carne que
tenha consumido.
Paragrapho unico. Só teem direito a dividendo a a
accões liberadas.
Art. 38. E' creado um fundo de reserva, formado pela
porcentagem de 10 'J'<> mciH.:Íonada no art. 37, por 50 % da
acção liberada, que á sociedade faz entrega o socio de :ma.
acção, quando della se desligar, e por qualquer receita eventual; este fundo é destinado exclusivamente a cobrir os prejuízos da cooperativa. O dividendo é pago aos socios 1.~
dias depois da approvação de contas.
CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES GERAES

. Art. 39. Todo~ os preceitos do_s presentes estatutos, asSim como os serviços da exploraçao da cooperativa que 0
precisarem serão explanados por meio de regulamento organizados por meio da directoria.
As gratificações e porcentagens fi:Xiadas nestes estatutos
~~rão liquidas e livres de qualqu~t ~ontribuição.
1'9der

Exe~utivQ.,....l915
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Os vencimentos da direcLoria e conselho fisllal podei·ão
ser augmentados, reduzidos ou suspensos, por deliberação
da assembléa geral na hypothese de grande desenvolvimento
da sociedade ou suspensão de suas transacções, por mais de
trinta dias.
Art. 40. A sociedade Cooperativa dos ltCibaHdstas de Carnes Verdes poderá Jlissolvet·-se ou liquidar:
1•, quando tenha perdido dous terços do seu cap~taJ.;
2•, quandlo se reconheça a impossibilidade de satisfazer
cabalmente os seus fins ;
3", quando vier a ter menos de sete sacias.
Art. 41. Dada a dissolução ou liquidação da sociedade, os
bens existenbes serão depois de solvido o passivo da mesma,
part:ilhado proporcionahnente entre todos os socio·s.
Art. 42. Todos os casos omissos nestes estatutos. serão
11esolvidos cOIIllforme as leis em vigor c, em especia1l, llOill o
decreto legislativo n. 1.637, de 5 de janeiro de 1907.
Art. 43. A approvacão das assembléas geraes dos balanços
e contas da direcboria liberta esta da sua responsabilidade
para com a sociedade, salvo provando-se que nos bala;nços e
conté!JSI• omissões e falsidades exist~am.
DISPOSIÇÕES 'rli.ANSl'I'ORlAS

Art. H. E' autorizada a primeira diflectoria a adquirir
por compra ou a fazer a montagem de estabelecimento proprio para a sua séde e laboração.
Art. 45. O primeiro relatorio da directoria a apresentar
á assemblé·a geral abrangen"t o período que medeia desde a
sua consti'luit;ão atú 31 de dezembro de 1915.
Art. 46. São fundadores· da presente sociedade os Srs.
Antonio Gonçalves de Souza, Manoel José da Cunha, José
Gonçalves Dias, Oscar de Menezes Pamplona, José de Oliveira
Andrade, João Monteiro Guedes, Joaquim da Silva F<mtes,
Arthur Coelho do Carmo, José Ferreira da Rosa, Antonio
Luiz Teixeira, Lucia Martins, José Gonçalves Fontes, Francisco Goulart de Souza, e as seguintes firmas commerciaes :
Coelho & !tocha e Barcellos & Irmão.
Art. 47. Os primeiros corpos sociaes exerc.erão o seu
m~dato por tres annos c ficam constituídos p!O)los seguintes
SOClOS:

DIREC'l'ORIA

Presidente, Antonio Gonçalves de Souza.
Secretario, OSJCar de Menezes Pamplona.
'l'hesoureiro, Manoel José da Cunha.
Gerente. José Gonçalves Dias.
CONSELHO FISCAL

Vogaes effectivos :
Jos•í de Oliveira Andrade.
Antonio Luiz Teixeira.
João Monteiro Gu(ldes.
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Vogaes substitutos :
Lucio Martins.
Arthur Coelho do Carmo.
José Ferreira Rosa.
Approvad!a em asscmblt;n desta da lia.
Hio de Jmreiro, .15 de dezembro de 1!H4. - Joaquim da
Silva Fontes.-Anlonio Luiz 'l'eixeim.-Artht11' Coelh'o do
Carmo.-Antonio Gonealves de Souza.-Manoel José da
Cunha.-José de Ol-iveiÍ·a Andrade.-José Ferreira da Rosa.José Gonçalves Dias.-L!lciu Mw·tins.:_Osear de Menezes
Pamplona.-João da Rocha Jaeques, como representante da
firma Coelho & llocha.-Manoel Machado CurveUo, como repDosentante de Francisco Goulart de Souza.-João Monteiro
Guedes.- José Gonçalves Fontes.-Antonio Barcellos Bo1·ges,
representante da firma Barcellos & Irmão.
A primeira via está sellada com estampilhas no valor de
tres mil réis c as assignaturas recQnhecidas.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1915. - Antonio Gonçalves de Souza, pr.esidente.

DECRETO N. H. 450 Abre ao Ministerio <la Agricultura,

DE

20 DE JANEIHO DE 1915

Industria

c

Commercio

o

credito de

28:ooo$, para attender ao pagamento, a J, C. Oakenfull, do livro <le propaganda Brasil i11 I9I3

O Presidente da ltepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando d:a autorização que lho foi conferida pelo art. 79,
n. XII da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commcrcio o credito de 28:000$, para attender ao pagamento, a
J. C. Oakenfull, de igual quantia que lhe é devida pela elaboração, impressão e distribuição do livro de propag.anda em
inglez Brazil in 1913.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94" da Independencia da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Panàiá Caloaeras.

DE ORE TO N. H. 451 -Não foi publicado.

DECRE'l'O N. 11. 452 -

DE 20 DE JANEIRQ

DE 1

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 24 :oo7.$437, para paga•
mento, em virtude de sentença judiciaria, a Pedro Rodrigues Ilarroso

O Presidente da Republica dos Estados UnidQs do Brazil,
usando da autorizai}ão constante do art. i • do decreto legislativo, n. 2.945, de 9 do corrente m~z, resolve abril' ao Minis-
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torio da Fazenda o credito oxtraordinar·io de 24:007$437, pal'a
occorrur ao pagamento, em virtude de sentença do Poder Judiciario, ao Sr. Pedro Rodl'i.gues Barroso, 2• tenente do ExerciLo, compulsoriamente reformado.
Rio de Janeiro, 2() de janeiro de 1915, !)4• da lndependoncia e 27• da Republica.
\VENt:Et:;L.\U Bll.\:t. P. Uonu;s.
Sabino Barroso.

DECH.E'l'O N. 11.453 -

DE

2()

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extr:a11nLinario de 97:299$459, para
restituição de impostos indevidamente cobrados a Luiz Hermany & Comp.
e outros, c.onforme sentença judiciarb

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 2. 955, de 13 do corrente mez, resolve abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito extraordinario de 97:299$459, para
restituição de impostos indevidamente cobrados a Luiz Hermany & Comp. e outros, conforme sentença judiciaria passada em julgado.
Rio de .Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
\VENGllSL.\U Bll.\:t.

P.

UOJ\lllS.

Sabino Barroso.

DECRETO N. H. 454 -

DE

20

DE JANEIRO DE

HH5

Abre ao Minlisterio da Fazenda o credito especial de 186:864$283, ouro, e
a.666:534$454, papel, para solução de dividas de exercícios findos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaç,ão constante do artigo uni(}o do decreto
legislativo n. 2. 951, de 13 do corrente mez, reso·lve abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito especial de 186:864$283,
ouro, e 3. 666:534$451, papel, pa11a solução de dividas de exercícios findos, constantes das relações approvadas pelo Tribunal de Contas e por elle enviadas ao Congresso, na fórma
do art. 85 da lei n. 2. 842, d-e 3 de janeiro de 1914.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94• da lndependencia e 27• da Republica.
P. GOMES.
Sabino Barl'oso.
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Abre ao Ministe1"io d,a Viação e Obras Publicas os creditas de 26o:174$31o,
papel, e de 532:778$956, r o :752$845 e 5 :8o3$4o6, ouro, supplementares, ás
sub-consignações da verba g•, art. 64 da lei n. 2 .842, de 3 de janeiro de
11)14

O PreFidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando d·a 'autorização que lhe confere o decreto lP.gislativo
n. 2. 965, desta data, decreta:
Artigo unico. l~icam abertos ao l\finisterio da Viação ·e
Obras Publicas os creditos de 260:17 4$310, papel, e de
532 :778$91í6, 10:752$815 c 5:803$406, ouro, supplementares;.
respectivamente, ás sub-consignações - «Taxas de esgotos
de predios e cortiços»- garantia de juros de 9 o/o ao anno
sobre o capital empregado nos esgotos de Copacabana, Leme
e Tpanema, e identica de .iuros referentes ao esgoto de Paquetá - da verba ~)·, art. IH da lei n. 2. 842, de 3 de janeiro
de Hl14.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BR.\Z

P.

Go.\1ES.

Augusto Tavares de Lura.

DECRETO N. H.456-

DE

20

DE JANEIRO DE

1915

Approva o regulamento para a Inspectoria Federal de Yiação Marítima
e Fluvial

Q Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizações que lhe conferem os arts. 30, n. 1;
e fOi, n. XVIII, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de i9i5,
decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento que corri
este baixa, assignado pelo ministro e secretario de Estado da
Viaçoo e Obras Publicas, para a Inspootoria Federal de Viação Marítima e Fluvial, denominação que passa a ter a Inspectoria Geral. de Navegação.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

Go~ES.

Augusto Tavares de Lyra

HS
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Regulamento da lnspectoria Federal de Viação Maritima
e Fluvial

CAPITULO I
TlA: INSPF.CTOniA FEDEnAT, DE VIAÇ.:\0 MAniTIMA E FLUVIAL

Art. 1. o A lnspectoria Geral de Navegação passará a
denominar-se Inspectoria Federal de Viação Maritima c Fluvial. Incumbe exclusivamente a essa repartição:
~ 1. o o estudo para a concessão de quaesqucr favores ou
subvenção ás emprezas ou companhias. nacionacs ou estran-geiras, de navegação maritima ou fluvial.
§ 2. o O serviço de fiscalização de qhaesqucr companhia~
de navegação maritima ou fluvial. nacionaes ou estrangeiras,
subvencionadas ou favorecidas pelo Governo da Repuhlica dos
Estados Unidos do Brazil, hem como de quacsqucr vapm•efi
que gos·em das vantagens e regalias de paquetes.
Art. 2. o A Inspect.oria Federal de Viação Maritima c
Fluvial, dircctamente subordinada ao ministro c secretario dt~
Estado da Viação c Obras Publicas, a quem se dirigirá o inspector acerca do quanto fôr concernente a esse ramo de
serviço publico, obedecerá ao mesmo rcgimcn de trabalho c
processo de expediente das diversas secções do mesmo ministerio.
Art. 3. o No regimen de fiscali7.ação. esta repartição tem
u seu cargo verificar :
·~ 1. o Si os vapores das companhias ou emprezas subvencionadas ou favorecidas c os navios que gosam de vantagens c regalias de paquetes preenchem as condições precisa,;
para o serviço de navegação a que se destinam; si são cumpridas as condições approvadas por portaria de 2 de outubro
de 1912. para o fim de serem esses navios incorporados :h;
frotas das mesmas emprezas e companhias. ou para o go~o
de regalias c vantagens de paquetes; e si são cumpridas fielmente as disposições do regulamento da Marinha Mercante e
Navegação de Cabotagem, na parte rcfcl·entl' aos capitulo,;
XIX c XX.
§ 2. o Si os vapores dispõem de accommodações conveTIIi cn tes para o traiiJSporte de passageiros. cargas e animaes.
~ 3. o Ri n bordo dos vapores h a os sobresalentes, material
c objectos ncccsRGrios para o scJ·vit::o de passageiros c da tripulação.
§ lt. o Si os vaporrs levam a borflo aguada, victnalha c
rombustivel, de accôrdo com o temno de viagem de um a outro porto de escala.
§ r;_o Ri n;:; yarorr~ l.N'nl ;:;ido Yisforiarlos pelas auforiclades competentes, no sentido de offcrecercm as condicõe's fle
Reguranca precisas, sj estã.o apparelhaflos de telegraphia sem
fio e dos mais aperfeiçoados apparelhos para os ca•sos de
jnr.0nclio. Yaraclonros r mai.,; ar.r.ir!Pnlf's rk mar. 0 si fPI'm sido
rcnlizadas experiencias com esses apparclhos, ~m viagem.
§ (i." Si os vapores são conservados nas condições
de
nsseio. prpscriptas pela h~·gienc, em todos os seus compartimentos.
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§ 7. • Si são observadas as tabellas de ~recos dé p'ásSagens e de fretes de cargas, oncommendas, antmaes e valores,
approvadas pelo Governo, bem como as de ge~eros e ·artigos
vendidos a bordo, appmvafla,; pela Jnspectorm Federal de
Viação Maritima e Fluvial.
§ 8. • Si os vapores de passageiros, obri~ad~s a certo
prazo de estadia nos portos, cumprem o horariO ftxado.
§ 9. o Si os vapores de poassageiros sahen;t e entJram no:o~.
portos nos dias marcados e si concluem as viagens redondas
nos prazo· estipulados.
§ 10. Si as malas do Correio e os dinhtliros publicos são
convenientemente guardados, recebidos e entregues com a nocessaria pontualidade.
§ 11. Si é saUsfatorio o tratamento dado aos passageiros
e ao pessoal de bordo.
§ 120 Si o numero de passag:eiros e a quantidade de carga
embarcados estão de aecôrdo com as accommodações daquelles
e o bom acondicionamento desta o
§ 13. Si durante as viagens se deram a bordo occurrencias dignas de reparo.
§ 140 Si 0::1 eontratos estão sendo observados, propondo
as modificações que a experiencia açonselhar e tomando medidas immediatas para o seu fiel cumprimento, .nos casos previstos pelos contl'latos, impondo as comPtJtentes multas
quando verificar infracção dos mesmos, e representando ao
Governo solbre tudo quanto interessar ao bom desempenho da
fiscalização.
§ 15. Si são procedentes as reclamações que lhe forem
apresentadas, em relação aos serviços das companhias ou empresas subvencionadas ou favorecidas pelo Governo, dando as
necessari.as providencias o
§ 16. Ri os vaporP;; teem um livro destinado exclusivamente a receber as reclamações dos passageiros.
§ 17. Si os pedidos de isenção de direitos aduaneiros ou
outros quaesquer favores ou reducções, das companhias ou
empresas nacionaes ou estrangeiras que a elles tenham direito em virtude de lei especial ou contrato, estão de accôrdo
com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911, ou quaesquer
outras disposições legaes.
Art. 4. o Incumbe tambem á Inspectoria Federal de
Viação Marítima c Fluvial verificar si as companhias estrangeiras de navegação, subvencionadas ou favorecidas, cumprem os seus contratos, l()U onus c ohrigações que contrahiram com o Governo Federal.

CAPITULO H
DO PESSOAL

Art. 5o • O pessoal da Inspectoria Federal de Viação Marítima o Fluvial compõe-se de :
i inspector;
1 sub-inspector;
1 official;
1 escripturario;
1 servente.
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Paragrapho unico. Para auxiliar o serviço âe fiscalização, serão nomeados, em commissão:
a.) dons fiscaes de districlo it.inerantes,
assim distribuídos:
1o districto : Territor i o do Acre, Amazonas, Pará, Goyaz,
Maranhão, P'iauhy, Ceará, Rio Gra.nde do Norte, Plarahyba e
Pernambuco, com séde em Belém;
2• districto: Sergipe, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná, Santa Oatharina, Rio Grande do Sul e Matto
Grosso, com séde em Porto Alegre;
b) quinze fiscaes ajudante's com residencia na séde das
divNsas companhias ou emr1rezas que tcem contrato -com o
Ministerio da Viação e Obras Publicas. ou em localidades que,
por exigencia do serviço de fiscalizacão, forem determinadas
pelo mesmo ministerio, sob proposta do inspector.
Art. 6. o No caso de, em cons,equencia de novos contratos,
augmentarem as necessidades do serviço de fiscalização, o ministro da Viação e Obras Publicas poderá augmentar tambem o numero de fiscaes, comtanto que a despesa resultante
desse augmento não exceda á quota da fiscalização a pagar
por essa ou por essas companhias ou emprezas.
Art. 7. o São attribuições do inspector:
~ 1 . o Dirigir e superintender todos os trabalhos que competem á Inspectoria Federal de Viação Marítima e Fluvial.
§ 2. o Propor ao ministro da Via(:·ãO e Obras Publica-s as
medidas oue exigir o serviço a seu cargo.
~ 3." Trazer o ministro da Viação e Obras Publicas informado das occurrencias do serviço a cargo da Inspectoria.
§ ft. o Manter a ordem e a disciplina dos empregados o
fiscaliz.ar o seu trabalho, assiduidade e procedimento.
~ 5. o Dar posse aos empregados da Inspectoria.
~ 6. o Fazer as nomeações que forem da sua competencüi
e dar parecer sobre as que forem da compeLencia do ministro,
de conformidade com o prescripto neste regulamento.
§ 7. o Admoestar, multar. suspender até 30 dias e demittir
os empregados cuja nomeação lhe eompetir. e, bem assim,
admoest.ar, multar e suspender até Hí dias os que forem de
nomenção do ministro, levando immediatamente ao conhecimento deste o motivo oue determinou o acto.
~ 8. o Abrir e dar direcção á correspondencia official, assignar o expediente. rubriear os livros da Inspectoria e visar
os pedidos de fornecimentos.
~ 9. o Expedir instruc!,'ões para a boa marcha do serviço e
sua regularidade.
§ 1 O. Autori1.ar n rmmpra dos objectos
necessarios á
Tm;pçctori.a, mediante pedido, que será feito e assignado pelo
offrcral.
§ 11 . Passar, depois de cuidadosa. verificação dos pedidos
d_e .artigos para consumo dos passageiros e dos vapores, o certifiCado para concessão de isenção ou abatimento de direitos
aduarwiros. _de accôrdo com as diS!10Sições legaes em vigor.
§ 12. l\hnutar os coQntratos que o Governo tenha de celebrar sobre serviços de naVle.gação, or·ganiz.ar editaes de conct~rr:encia e mandar publicai-os, depois de approva.dos pelo
numstro.
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§ 13. Percorrer sempre que fl'lr preciso as linhas de navegação inspeccionando os districtos de fiscalização e as
agencias das companhias ou emprezas fiscalizadas.
§ 14. Multar as companhias ou emprez.as fiscalizadas, nos
casos estipulados nos respectivos ·c·ontmtos, dando logo parte
do acto ao ministro da Viação e Otlras Publicas.
§ 15. Informar sobre a parte technica do serviço de navegação, bem como sobre todas as questões suscitadas entre
o Governo é as emprezas ou companhias de navegação dependentes do Ministerio da Viação e Obras Publicas.
~ 16. Apresentar todos os annos, até 31 de março, um relatorio circumstanciado dos serviços a seu cargo e o orçamento da despesa para o exercício fli'Ilanceiro seguinte.
!I t 7. Examinar minuciosamente as tarifas apresentadas
pelas companhias ou ·emprezas de navegação e propôr as alterações que se tornarem necessarias, em favor do desenvolviment[} agrícola, industrial e commercial do paiz, para serem
approvadas peio ministro da Viac;)ão e Obras Publicas.
·~ 18. Apresentau no principio de cada exercicj.o a base
da distribuição de credito para pagamento do pessoal e material, de ar,côrdo com o regulamento e ·dentro das verbas votadas para as desoesas da repartição, afim de s,er approvada
pelo ministro da Viação e Obras Publicas.
~ 19. Autorizar os horarios de dias e horas de partida,
demora nos portos, duraçã!o de vi·agens dos vapores das companhias ou emprezas de navegação. de accôrdo com os seus
contrat<>s e, bem assim, quaesquer tabellas ap.resentada-s pelas
companhias ou emprezas e que não se refiram a tarifas de
fretes ou dc passagens, submettendo o acto á approvacão do
~
ministro.
Cabe ás companhias ou emprezas recurso ao ministro no·
caso em que se considerarem lesadas.
~ 20. Providenciar nos casos imprevistos e urgentes sobre os assumptos concernentes á sua funcção. levando immediatamente ao conhecimento do ministro da Viação ·e Obras
Publicas as medidas tomadas.
Art. 8." Ao sub-inspector compete:
~ 1." Auxiliar o inspector em tudo quanto lhe está commettido por este regulamento.
~ 2." Substituil-o nos casos de impedimento oor mo.lestia,
licenca ou ausencia da repartição ou em serviço fóra da sMe.,
§ 3." Inspeccionar os paquetes, sobretudo os das emprezas
ou companhias subvencionadas, tanto na sabida como na entrada do porto do Rio de Janeiro, para os fins do art. 3" e
seus paragraphos do presente regulamento, communicando ao
inspector o resultado do seu exame.
§ 4. • Proceder ás i.nspecções, fóra da séde da repartição,
que lhe forem determinadas pelo inspector e com approvacã.O
do ministro da Viação e Obras Publicas.
§ ~·· Apresentar ao inspector, ·em marco de cada anno, um
relatorw mrcumstan~iado do serviço a seu cargo, inclusive
o resumo dos retatorws apresentado"' pelos fiscaes de districto
informando sobre as medidas e providencias que forem indi~
cadas para os effeitos dos '§§ 14 e 15 do art. 3".
§ 6.• Passar os attestados das viagens realizadas pelas
companhias ou emprezas de navegação com séde no Rio de
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.Janeiro, para o recebimento por parie dec;ta, no Thesouro Nacional, das su~venoões. c.ont;ratuaes que~ lhes .couberem.
~ 7." Hubrwar os livro~ de rcclamaçocs existentes a ho-rdo
dos vapores das companluas ou cmprezas com séde na Capit.a 1 Ferleral. por orcasifío das visitac; rle qne trata o ~ 3".
Art. !), " Ao official ·l'nmpcte:
~ L" Ter a seu cargo todo o expediente, escripturação c
archivo da Inspectoria.
~ 2." Auxiliar ao inspector na cxccur;-ãlo dos trabalhos que
lhe coubcecm.
~ 3." Organizar a estatist.icn do movimrmto dos vnporcs
pclr1. ·I m;pectoria fiscalizados.
Art. 10. Ao escripturario incumbe:
~ 1." Auxiliar o official no exercício dns snas funcções e
·cumprir as determinações que lhe forem dadas.
.
~ 2. Desempenhar os serviços rync lhe forem commet.t1dos
pelo impector.
Art. 11. Ao servente cabe:
~ 1." Ahrir c fechar a rcparti<;ão nas horas dcsignadns.
~ 2." Cuidar da scgurançn, conscrvaçãlo e asseio da
0

m·.~srna.

~ :l." F.n !.regar a r.orrespondencia oHicial c descmpenhal'-sc do sPrviço fllW 1\w ftlr mandaria.
Art. 12. Aos fiscncs de dist.ricto itinernntes é commcttido:
~ 1." Peroorrer mensalmente as linhas marítimas de navegação dentro dos limites do seu districto, em navios differnnt.es das companhias on Pmprr';o;as que IPmn contratos r.om
o 11\Hnistc.rj.o da Viar,ão c Obras Puhlir.as. sohrPt.udo nas das
snbvendonadas; percorrf'T' as linhas flnviaes, quando julgar
coonYenirnte ou quando lhe fôr determinado pelo inspector,
verificando si o serviço, tnnto das linhas marítimas como
1'1nviaes, !\ 1frito dn ae!·tkdn t'nm o rnnt 1·nto: si sfío cumpridas ·
ns rlisposiçõrs do art. :l" dPste rPgulanwnln, e assignanrlo o
liYro de reclamações existente a bordo.
·
~ 2. o No desempenho das commissões que lhes forem ordenadas, observar as instrucções que receberem do inspcctor.
~ 3. o Inspeccionar o serviço a cargo dos fiscaes ajudant.•s, !\Offi os quaPs por!Prão sP l'nrrPspondPl' rlirectarnPntc
para a regularização desse serviço c fiel cumprimento do regulamento, na parte que lhes concerne, levando tudo ao conhecimento do inspector nos seus relatorios mensaes e por
telegramma, nos casos em que a sua gravidade assim o
exija.
~ 4. o Propôr ao inspector as multas de que se tornem
passíveis as emp~ezas ou companhias que fiscalizarem.
§ 5. o Remetter, mensalmente, um relatorio do Rerviço
a seu cargo, e occurrencias que se derem nos seus districtos.
~ 6. o Rubricar os livros de reclamações existentes a bordo
dos vapores de passageiros, que gosam de regalias de paryuetes e pertençam a companhins ou emprezas ryue tenham séde
'f!r-ntro do seu districto.
Art._ 13. Aos fiscaes ajudantes compete:
~ 1. o Fiscalizar especialmente a cmprcza ou ·companhia
qne lhes fOr designada, tendo em contn principalmente o
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âisposto no art. 3" e seus paragraphos deste regulamento,
cumprindo-lhes tambem, por designação do inspector, ter a
seu cargo a fiscalização de outras emprezas ou companhias
que tiverem ou não séde na localidade de sua r·esidencia.
§ 2. • Remetter mensalmente um mappa dos serviços e
occurrencias passadas no mez anterior e relativas ás emprezas ou companhias junto ás quaes estiverem servindo, e boletins de visita aos vapores, tanto na .,;ahida como na entrada
do porto .la sua séde, podendo fazer communicações telegraphicas ao inspector, nos casos. em que :t ·sua gravidade assim
o exija.
§ 3. o Enviar ao inspector estatísticas do movimento dos
paqúetes, dos passageiros, das cargas, das encommendas e
dos valores, de accôrdo com os modelos officialmente adaptados e dentro dos prazos marcados pelo mesmo inspector.
§ 4. o Propôr ao inspector as multas de que se tornem passíveis as emprezas ou companhias que fiscalizarem, com os
motivos do seu proceder.
§ 5. o Informar os pedidos de isenção de direitos feitos
pela.s respectivas emprczas ou companhias, de accôrdo com
as determinações do inspector, para serem passados por esto
os respectivos certificados.
Essa informação será envJada ao inS])ector conjuntamente com a terceira via da relação do material e artigos pedidos, passando os fiscaes ajudantes os certificados, que forem de sua competencia, de accôrdo com as instrucções organizadas pelo inspector.
.
§ 6. o Passar o attestado das viagens feitas, para o fim
de receberem as emprezas ou companhias a subvenção, devendo enviar ao inspector uma cópia desse attestado.
§ 7. o Prestar ao inspector e aos fiscaes de districto a
que pertencerem as informações que, sobre as emprezas ou
companhias que fiscalizarem, lhes sejam pelos mesmos rcquisitad1as.
§ 8. • Visitar todos os vapores das emprezas ou companhias que, tendo séde em localidades diversas, fizerem escalas pelo porto da séde de sua fiscalização, enviando ao in~pector um boletim quinzenal dessas visitas.
§ 9. o Auxiliar os fiscaes itinerantes em tudo quanto lhes
está commettido por este regulamento, substituindo-os nos
seus impedimentos legae!'l ou ausencias Pm serviços fóra da
Hflde, de ·accôrdo com o art. 16, deste regulamento.
~ 10. Viajar, uma vez em cada trimestre ou quando lhes
fôr determinado pelo inspector, nos navios das emprezas ou
companhias que fiscalizarem. assignando o livro de reclamações existentes a bordo, apresentando de cada viagem, com
brevidade, um minucioso relatorio das occurrencias que se
derem n bordo. tendo em vista o cumprimento tlo disposto no
art. 3• deste regulamento.
§ 11. No deRempenho das commissõcs que lhes forem
orldena{}as, observa:r as i;nstrncçõcs que rreehcrPm flo inspector.
Art. 14. O fisrn.l ajudante rlestinado especialmente ás
linhas fluviacs dr Mntto Gro~;;o deverá residir na cidade de
Mont~vidéo.
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CAPITULO 111
NOMEAÇÕES,

DEMISSÕES, VENCIMEN'OOS, DESCONTOS,
APOSENTADORIAS E MON'l'EPIO

LICENÇAS,

Art. 15. O pesso,al da rcpart.ição t1erá os vencimentos
constantes da tabella annexa a este regulamento.
Art. 16. Serão substituídos nas suas faltas ou impedi~
mentos: o inspector pelo sub-inspector; os fiscaes de districto pelos fiscaes ajudantes; os demais funccionarios serão
substituídos por designação do inspector, conforme as analogias observadas em 1servilços congener~ dQ Ministerio da
Viação e Obras Publicas.
Paragrapho unico. Todo o funccionario que substitui~
outro, nos seus impedimentos lega,es. perceberá a differenc~
entre os seus vencimentos e os ·do subsUtuido, e na hypothesc deste não perder vencimento algum, por ser o impedimento motivado por viagem de insp(lcç.fio ou ontro ~servico de
fiscalização, essa differcnça lhe sPrú ]JUga pela verba « IEvenf.uars » da reprurticão.
Art.. 17. A posse do cargo, o desconto por faltas, as demissões, as licença,s, as aposentadorias, o montepio e outras
cJi,sposiçõcs não previstas nes'te rf'igulamento. obeldlecerão ás
condicõrtS fixadas para os funccionarios da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publkas, no qtw lhrs possa serl appJi ...
cavei.
Art. 18. Os V'Bncimenbos do fiscal ajudante com 'residen...
eia em Montevidéo serão pagos em ouro, no Consulado Brazi~
loiro naquella cidade.
Art. 19. O inspector é de livre escolha do Governo e será
nomeado por decre'to, em commissão.
O sub-inspector. o official, o escripturario e os fiscaesJ
por portaria do ministro, ouvido o inspector; os demais
funccionarios serão nomeados por este.
A nomeacão dos fiscaes itine~a~J!Jcs serú feita por promoção, attendendo ao meredmento.
Art. 20. Os officiaes de marinha que accei:tarem qual~
quer cargo na. Inspectoria. Federal de Viacão Marítima Flu-vial perderão desde a data da posse as vantagens pecuniarias
da reforma, emquanto estiverem no exercício dos mesmos
cargos.

e

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES

GEflAES

Art. 21. O inspector, o sub-inspector e os fiscaes, em
objecto de servico gosarão de franquia -telegraphica, e, quando em via~em de inspecção, terão direito a pa.ssag,em nas estmda,; de ferro, correndo as despesas pela verba respectiva
da reparticão
Art. 22. A nenhum funccionario é permittido afastar-se
da ,s1éde da fisc,a.Jização sinfto com licença., devond0 dar. co-
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nhecimeulu uo in~pcdu1·, quaiH]<) tiver de afa::;l.ar-::;c em serviço.
Art. 23. De toda inspeccão realizada será apresentado ao
ministro da Viação e Obras Publicas um relatorio minucioso,
no qual, além da noticia do que houver sido observado in
situ, serão indicadas as providencias julgadas necessarias para
melhorar o serviço examinado.
Si, porém, durante a inspccção, parecer conveniente a
adopção immauliata de qualquor medida, deverá a mesma s.er
proposta ad ministro da Viação e Obi·as Publicas, por officio
ou telegramrna dirigido ao inspector, quando a inspecção for
realizada por outro Juuccionario da lnspectol'ia,
Art. 24. Os directorcs c l'epre.sentantes das companhia::;
e emprezas de navegação nos Estados, bem como os
comrnandantes dos vapores, deverão fornecer ao iuspector,
ao sub-inspector c aos demais funccionarios fiscaes, não só os
esclarecimentos e informações de que precisarem, corno
tambem os ne.cessarios meios .Ue transporte pam o desempenho de sua.s funcçües.
Paragrapho uni co. Os Jiscaes nos po.rtos dJa,s respect.ivas
sédes deverão acompan!m.r o inspector, o sub-iru;pector e os
fiscaes districtaes eu1 suas visitas aos navios, sempre que u
sua. presença fór por elles requisitada.
Art. 25. A Inspectori1a Federal de Viação. Mm·itirna e
Fluvial t,erá á sua disposição, para o serviço a seu cargo, uma
lancha a va·por ou automov,el.
Art. 26. O inspector, dentro de suas a~tribuições, providencta.rá, provisoriamente, nos casos omissos ;:!lo presente
regulamento, quando a urgencia do serviço assim o exigir, e
lew,rá o acto irnmedia.tamenw á approvação do Ministro da
.Viação e Obrws Publicas.
Art. 27. Ao official será a.bonada, no começo de cada
semestre, á quantia de 300$, a titulo de adeantarnento, para
occorrer ás despesas miudas da Inspectoria.
Art. 28. Na sódc da Inspcctori,a seryirá um fiscal ajuda:nte designado pelo inspcl'lor, que lhe abonará, '~ titulo de
gratificação eoctraordina.ria, a quantia de 100$ mensaes.
Art. 29. Os fisc.aes addidos, por qualquer motivo, ú sédle
da Inspectoria, exceptuando o caso do artigo anterior, só terão
direito a dous terços da gratificação.
Art. 30. Este regulamento el1'l1l~a.rá em vigor a pwrtir de
i de f~ve.reiro do corrente mnno.
Art. 31. Fica revogadiO o regulamento que baixou com
o decreto n. 7 .836, de 27 de janeiro de 1910, e, bem a.s1sirn.
quaesquer disposições em contrario ao presente regul•amento.
Rio de Jall'eiro, 20 de janeiro de i!H5. Lyra.

A. Tavares de

126

t\CTOS DO PODEI\ EXECUTI\-o

'l'AUELLA DB VENGIMBN'l'US
Categoria

Onlcna<.lo

Iusvee>lot· .......... .

1 o: ·Í00$000
t>:t>00$000
6:400$000
-i:Oi00$000

t-\ulJ- in,~ p eelu.r

Gratificação
5:~00$000
·Í :400$000

Total

Hí :ü00$000

.••...•
1:3:200$000
:3::!00$000
Oiiieial ........... .
!J:li00$000
Esel'iptural'io ...... .
ü:000$000
:2:000$000
Fiscal districl;al iLinerante ....... ,.. .
4:800$000
4:800$000
Fi,scal ajudwnte .... .
3:600$000
3:600$000
1:800$000
Servente .......... .
1:800$000
l•'i's'cal ajudante em
2:400$000
Montevi,dléo.. (Ouro).
2:400$000
NOTA: Os fiscae:s, quando em viagem Iúm da séde, perceliel·ão a diaria de 5$000.
Bio de Janeiro, 20 de janeiro de 191G. - 11. TavQ.res de
Lyra.

DECRETO N. 11.457- DE 20

DE JANEIRO DB

1915

.\pprov11 o regulamento pa•ra a InspcocliOria Geral do Il1uminação

U Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das autorizações que. lhe ·eonferern os arts. 30, n. 1,
101, n. XVIII, e 109, da lei 11. 2.!)24, de 5 de janeiro de 1!)1G,
decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento que com
l'Sle baixa as~ignado pelo miuisli'O ·~ SPeretario de Estado da
Viação e Obras Publicas, para a Inspectoria Geral de Illuminação.
Rio do Janeiro, 20 de janeiro de 1!)15, 94" da Indopendencia e 27" da Republica.
\VENCESLAU BtL\Z

l'. GOMES •

.tluausto 1'ava1'es de Lyra.

Regulamento da Inspectoria Geral de Illuminação
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 1." A' Inspectoria Geral de Illurninação incumbe o
estudo e solução das questões que se relacion<J~rem com o serviço do illuminação publica e particular na .Capital Federal.
Art. 2." No desempenho dos enoorgos quo pelo presente
regulamento lhe são confiados, deverá esta repartição:
. ~ 1." Fiscalizar a execução dos contractos relativos á illummação vublica o particular da Capital Federal, agindo como
representante do Governo.
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~ 2.o Zelar c acautelar os interesses do Estado o do::;
partícula·ros no quo outender com os serviços a seu car~,
decidindo e;n casos de div·ergencia como intermediario official entre os particulares c os contractantes da illuminação.,
§ 3.'' Proceder a exvcri~~~cias_; analyses .e estudos que so
tornem necessal"los para venhcar;ao da quahdade da luz c do
gaz distribuído vara illu.mi~acão ou outro qualquer mist~r,
tendo em vista as p1.·escnpcoes contractuaes c quaesquer (hsposicões !c~ aos que regulem o assumpto.
§ 4.° Fiscalizar a producção e distribuição do gaz e da
cnergiJa electrica destinados á illuminação, com o fim de verificar que o serviço se faça, quanto possível, ao ·abrigo de
interrupções e accldentes.
§ 5. Aferir os medidores antes de serem collocados, e em
qualquer tempo verificar, sendo necessario, a exactidão de
suas indicações, provideucitando como convier pa•ra acautelar
os ir,teresses em jogo, uo caso de haver erro de marcação excedente ao limite rle tolcraucia que fõr convencionado.
§ 6. .Ministrar aos consumidores, ou a quesquer inooressados, instrUJcções ou info.rmacões que lhe sejam solicitadas
quanto ás obrigações reciprocas dos contractantes da illuminação e dos particulares.
§ 7. Tomar conhecimento das reclamaçôes dos particulares, 'dando-lhes, quando na sua alçada, solução.
§ 8. Inspeccionar as installações de luz, de accôrdo com
um codigo cuj.a organização lhe incumbirá e que pelo menos
de tres em tres armos será revisto.
§ 9. Examinar e conferir titulo de habilitação aos que se
propuzerem a fazer insLallações de gaz ou de electricidade,
regulamentando o respectivo exame e o exercício dessa profissão.
§ -10. Acompanhar os progressos que. se forem l'ealizando
na industria da illuminação a gaz e electricidade e propôr
ao Governo os mclhomrncntos que devam ser adaptados.
0

0

0

0

0

CAPI'fULO li
DO PESSOAL E SUAS ATTIUBUIÇÕES

Art. 3. Os serviços que cabem á Inspectoria Ge['al de
Illuminação serão desempenhados pelo pessoal que se segue:
1 inspector geral;
1 sub-inspectÜ!l';
1 ajudante encarregado da illuminação publica;
i ajudante encarregado da illuminação particular;
1. ajudante encari·egado da rêde de distribuição c das
usinas;
1 engenheiro ele"ctricista;
3 electri'Cistas apparelhadores;
3 auxiliares de electricista;
1. electricista aferidor;
1. aferidor e appoarelhador de gaz;
1. auxiliar de aferidor de gaz;
8 encal!'regados de inspecção, com o titulo de fiscaes;
t chefe de Iaboratorio;
! auxiliar de laboratorio;
0
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f oHicial;
1 contador;

2 cscripLurarios;
1 amanuensc;
1 continuo;
1 servente.
Art. 4." São attribuiçõcs do inspcctor geral:
§ 1." Dirigir e inspcccionar todos os trabalhos por este
regulamento eonfiados ú lnspeetoria, pt·esL:reveudo a:; normas
ou instruL:ções a que elies devam obedeeer.
§ 2." Propôr ao ministro da Viação as providencias e
melhoramentos re.clamados pelos serviços a t>tlU cargo ou
pelos que com eli e se relacionem.
§ 3." Manter a ordem o a disciplina dos seus subordinados, fiscalizando-lhes o trabalho, a assiduidade e o prooodirnento.
§ <1." 1>at· JJOSSI' ao~ PllllH'egauos f.la Insvedoria.
§ 5." Fazer as nomea1;ües que forem de sua competencia,
de accôrdo com o prescripto neste regulamento.
§ 6." Admoestar, reprchender em ordem de servü;o, suspender até 30 dias e demiltir os empregados de sua nomeação, e bem assim admoestar, reprehender em ordem de
serviço e suspender até oito dias os que forem de nomeação
do ministro, dando a este, no ultimo caso, immediato conhecimento do seu acto e das razões que o justifiquem.
§ 7." Abrir e encaminhar a correspondencia official, assignar o expediente e rubricar os livros de documentos officiacs da Inspectoria.
§ 8." Assignar os certificados de aferição dos medidores
e as certidões de exame de installações particulares ou de
material destinado á illummação.
§ 9." Estabelecer instrucções regulamentares pelas quaes
s-e devam guiar os empregc.dos da repartição a seu cargo no
desempenho dos diversos encargos estipulados neste regulamento, discriminando-lhes, de accõrdo com el1e. os deveres e
funcções.
§ fO. Vizar QS boletim referentes ao exame e analyse do
material destinado ú illuminação.
§ H. Ministrar aos particulares ou a quaesquer interessados. sempre que lhe sejam solicitadas, as informações
de que tmta o § ü" do art. 1".
§ 12. Dirimir as duvidas ou divergencias que se suscitem entre os particulares o a empreza contractante da illuminação, tendo em vista as obrigações reciprQcas estatuídas
nos contractos que vigorarem.
§ l:L Orgauizat· um t·odigo em llUC ,.;!'jam compendiadas
as condições a que devam satisfazer as installações electricas
e o respectivo material, tendo sobretudo em vista garantil-as
contra possíveis accidentes.
§ 14. Organizar instrucções para o exame de habilitação
dos qun St) pt·opuzt~rem a fawr insLallar.:õcs de illuminação a
gaz ou a electricidade e estabelecer bases regulamentares
para o exercício dessa profissão, submetúendo-as á approvação do ministro da Viação.
§ 15. Autorizar a compra de objectos neoessarios a qualquer das secções da Inspectoria, mediante pedido que terá
a .sua assignatura ou a do sub-inspector.
§ ~16. Apresentar no principio de cada anno ao ministro
da :Viação um rel~torio cirçumstanci;tdo dos trabalhos d~s~
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empenhados pela ·Inspectoria no anno anterior e o orçamento
das diespezas provave.is para o eX!ercicio financeiro seguinte.
§ 17. Encaminl~ar ao ministr~ .da Viação qualquer pedido ou repr-esentaça<l dos seus auxrhares ou da empreza CC!ntractante da illuminação. fazendo-<ls acompanhar da sua mformação.
§ 18. Regulamentar as obrigações :recip~oca~ dos consumidores e da empreza contractante da rllummaça<l, tendo em
vista as disposições contractuaes que regerem o assumpto e
ficando sujeita á appl'ovaç.ão do miJnistro da Viação a regulamentação que tiver de ser expedida.
§ 19. IJrovidenciar nos casos omissos neste regulamenoo
e urgentes, dando conta immedi~tamente ao min~stro da
Viação dos actos que houver praticado ou das medrdas que
tenha tomado.
Art. 5." Ao sub-inspecoor, além de outros encargos especiaes que lhe possam ser commettidos pelo inspector, incumbe
particularmente:
§ 1. Representar o inspeçtor &era! na sua .a.usencia,
substituil-o em suas faltas ou rmpedrmentos e auxrhal-o no
desempenho de suas attribuições.
.
§ 2. o Assistir ás analyses e estudos experrmentaes para
verificação das qualidades do gaz distribuído para illuminação, tendo em vista as prescripções contractuaes e as normas
e&tabelecidas pelo inspector geral.
§ 3. o Superintender o serv.iç_o de aferição e reaJerição dos
medidores de gaz e de electrwrdade, de accôrdo com as
instrucções que receber do inspector geral.
§ 4. o Dirigir o serviço de fiscalização das usinas de gaz
·e de electricidade e suas dependencias, officinas, armazens e
depositos, tendo em vista as instrucções que recet>er do inspector geral.
s 5." Organizar, de accôrdo com o inspector geral, segundo os elementos que forem fornecidos pelos encarregados
dos diversos serviços, os quadros e demais informações que
devam ser utilizadas para a confecção do relatorio annual da
Inspectoria.
§ 6." Organizar, para uso dos particulares, instrucções
sobre a leitura e modo de funccionamento dos medidores, verificação das contas de consumo e causas mais frequentes de
desarranjo daquelles apparelhos e de elevação do consumo,
submettendo-as á approvação do inspector geral.
§ 7. o Proceder annualmente ao exame da tarifa ou tabella de preços para execu()ão dos serviços de illuminação
publica e particular que constituam privilegio dos contra~tantes da illuminação, a qnal dependerá de approvação do
mspector geral.
§ 8. o Dirigir o serviço de fiscalização da illuminação
publica e particular, de conformidade 'com as instrucções que
lhe forem expedidas pelo inspector geral, sendo auxiliado peJos encarregados das I'espectivas secções que para esse fim
forem designados pelo inspector geral, ao qual proporá as
medidas a adoptar nos casos de irregularidade ou de infracção
de quaesquer disposições contractuaes ou regulamentares.
Art. 6. o Aos ajudantes compete auxiliar o inspector e o
sub-inspector no desempenho dos encargos de que por este
regulamento ficam incumbidos, executando, além de outros
0
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serviços que lhes possam ser designados pelo inspector, particularmente os que constam dos artigos seguintes:
Art. 7. • .Ao ajudante de illuminação publica caberá especialmente:
§ 1 . " Fiscalizar os trabalhos da rôde de distribuição do
gar. o os Rei·viços da respectiv~ usina. agindo de conformidade
com as insteucções que pelo mspector lhe forem dadas.
§ 2. o Indicar ao inspector os melhoramentos de que julgue carecer a illuminação puiblica, ap1 esentando-lhe os planos
respectivos, cuja execw;:ão dependcni de sua approvação.
§ 3. • Fiscalir.ar os trabalhos dte reforma e augmento da
rêdc de canalizações de gaz, organizando as respectivas plantas ou dando parecer sobre as que forem submettidas pelos
contractantes do serviço á approvação da Inspectoria.
~ 4. • Orçar, de accôrdo com as tarifas que vigo.rarem,
os tràbalhos feitos pelos contractantes, na rêde de illuminação
a gaz, por conta do primeiro estabelt•cimento, e verificar os
orçamentos dos. trabalhos já executarlos.
§ 5. • Informar os pedidos de i li um inação nova ou de
modificação da existente, hem como sobre remoções ou quaesquer allerações das canalizações de gaz e dos combustores e
lampadas da illuminação publica.
§ 6. • Organizar os projectos para novas illuminações a
gaz ou a electricdade, ou para modificação da existente, de
accôrdo com o que pelo inspector lhe fôr determinado.
§ 7. o Apresentar ao inspector geral, até 31 de janeiro de
cada anuo, um relatorio completo dos serviços a seu cargo
durante o anuo anterior.
Art. 8. o Ao ajudante da illuminação particular auxiliado
pelos fiscaes incumbe:
§ f. • Dirigir o serviço de aferição e verificação dos medidores de gaz.
~ 2. • Fiscalizar o serviço de co \locação, retirada e reinstallação dos medidores de gaz e dê electricidade, tendo em
vista as disposições contractuaes e as determinações emanadas
do inspector.
§ 3. o Tomar conhecimento das reclamações dos particu.lares, que serão apresentadas, quando necessario, por escripto, submettendo-as com a sua informação á decisão do
inspector.
§ 'L" E"'laminar as contas de consumo dos partioolares,
quando sobre cllas houver duvidas ou reclamacões procedendo
ás neees~arias averiguaçõe•·· de cujo resultado dàrá oonta ao
inspector de modo que o habilite a resolver.
§ 5." Syndicar sobre denuncias de fraude apresenrtadlas
contra qualquer consumidor, prestando, em cada caso, por esoripto, minuciosas informaç:ões ao in~Jwrl rw geral. ao qual
competirá decidir.
§ 6." AprcsPntar até 31 de janriro de cada anno ao inspector um relat.orio completo dos serviços a seu cargo durante
o anno anterior.
Art. 9." Ao ajudante encarregado da rêde de diE"•tribuição
da Pnergia electrica e das respectivas usinaR competirá particularmente:
§ 1." TnsrHJccionar as m·inas e a rêde de di.stribui~·ão da
eleetrir~idadc, as sub-estações e todas as installações annexas,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i3f

dando conta diariamente ao inspector do estado em que a.s encontrar, da>· medidas de segurança ou dos melhoramentos que
se tornarr,m ner,essarios.
~. 2.• Fiscalizar o s~rvi~o de insta)lação, s~u~stituição ?U
modificação das cana!Jzaçoes electrrcas, verifrcando a frei
exec.ução elos pro,iectos c a ob>·ervancia rigorosa dos preceitos
technieos, no duplo ponto de vista da st:gu~ança .do serviço de
illuminação e das garantias contra possrvers accrdentes.
§ 3. • Orçar de accôrdo com as tarifas que vigorar.em, os
trabalhos feitos pelos contractantes na r•\de de illuminação
elecüica, por conta de primeiro estabelecimento, e verificar o
orçamento dos trabalhos já executados.
§ 4.• Apresentar todos os annos ao in>·Pector, a.té 31 de
janeiro, um relat.orio minucioso dos serviços a seu r,argo
durante o anno anterior.
Art. 10. Ao engenheiro electricista enmprirá:
~ U Dirigir o serviço de exame das installações electrica>· éomprehendendo todos os edifícios particulares e puiblicos,
de 'accôrdo com as prescripções do codigo que para esse fim
fôr organizado pelo inspector geral.
~ 2.• Organizar e trazer em dia o registo dos exames das
installações electricas, tendo por base OE• relatorios apresentados pelos seus auxiliares.
§ 3.• Dirigir o serviço de exame e aferição dos medidores
electricos, fazendo proceder ás verificaçõe>· que lhe forem dteterminadas pelo inspector quando sobre a regularidlflde do
funr,cionamento desses apparelhos houver qualquer duvida ou
reclamação.
§ 4.• Proceder ao exame do material destinado á muminação publica ou particular, de accôrdo com as instrucções que
lhe forem dadas pelo im·pector.
§ 5.• Estudar o funccionamento dos medidores electricos,
das lampadas para illuminação publica e particular e quaesquer melhoramentos que possam ser adaptados na illuminação elecüica.
§ 6,• Zelar pela guarda e conservação do laboratorio de
el~Cctricidade, que fieará directamente a >eu cargo e sob sua
exclusiva respons·abilidade.
§ 7.• Dar conta annualmente ao inspector geral dos serviços a seu cargo por meio de um relatorio minucioso, que deverá ser apresentado até 31 de janeiro do anno seguinte.
Art. 11. Ao chefe de laboratorio, e seu auxiliar independente de outras incumbencias que lhe possa dar o' inspector,
compete especialmente:
§ f.• Proceder, pelo menos uma vez por dia e á noite
quando pelo inspector lhe fôr determinado, ás necessarias analyses para verifiea~ã.o das qualidades do gaz distribuído para
illuminação ou outro qualquer mistér.
§ 2.• Regi>tar as observações que fiZJer em livros especiaes
l"lllbricados pelo inspector, ao qual será apresentado diariamente. por cópia, o resultado das obs·ervações e analyses feitas
na mesma data.
§ 3.• Acompanhar o serviço de fabricação do gaz na u,sina,
procedendo a in>·pecções frequentes sobre o funccionamento
dos apparelhos de producção, Itwagem e purificação, oo que
dará conta minuciosamente ao inspector.
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§ 4.• Organizar e trazer em dia o registo dos serviços da
fabrica do gaz, discriminando a quantidade e qualidade do
carvão c outros matcriaes de fabricação e purificação existentes em deposito e consumidos diariamentn. os apparelhus
em actividade e fóra de serviço, a quantidade de gaz produzida, o rendimento dos apparelhos de flabricacão e outras indicações que possam ser exigidas pelo inspector.
§ 5." Proceder, sempre que pelo inspector lhe fôr determinado., ao estudo dos combustíveis e outros materiaes empregados para fabricação do gaz corrente ou outro qualquer
e bem assim ao exame dos apparelhos e véos incandescentes
empregados pelos contractantes ou apl'esentados por qualquer
inlieressado.
§ 6.• Examinar e dar parecer sobre novos typos de medidol'es ou quaesquer apparelhos subsidial'io<; da distribuição
d1o gaz, procedendo de accôrdo com as n•ormas estabelecida'!
pelo inspector.
§ 7." Aprrcsentar mensalmente um r·esumo das observações feitas no laboratorio, acompanhado de quadros ou diagrammas organizados conforme as instrucções do inspeC!tor.
§ s.• Zelar pela gua.rda e conservação dos apparelhos
pertencent.e1s ao laboratorio do gaz, que ficará directamente a
seu cargo e sob sua exclusiva responsabilidade.
§ 9.• Apresentar tod<Js os annos um relatorio completo
d01s serviços a seu cargo, que será entregue ao insp·ector at~
31 de janeiro do anno seguinte.
Art. 12. Aos electricistas apparelbadores incumbe:
~ f.• Proceder ao exame das installaçõe.s electricas que
lhes forem designadas pelo engenheiro electricista, tendo em
vista as instrucções por eHe organizad~as, as quaes obedecerão ao codigo a que se refere o art. 4•, § 13.
§ 2.• Apresentar diariamente ao engenheiro electricista
boletins dos exames que fizerem, de conformidade com os modelos approvados pelo inspector.
§ 3." Auxiliar o engenheiro electricista nos exames de
material para irn.stallações electricas, ou em quaes.quer outros
serviços que por este ,regulamento lhes incumbam.
§ 4." Auxiliar o ajudante encarregado da rêde de dislnbuição e dars usinas em que isso fõr necessario, sendo a designação feita pelo inspector, de accôrdo com o engenheiro
electricista.
Art. 13. Aos auxiliares de electricista incumbe acompanhaJ' e ajudar os eiectricista.s apparelhadores nos serviços
que lhes forem designados.
Afit. 14. Cumpre ao electricista aferidor.~
§ 1. • Fisrcalizar, sob a direcção do engenheiro electricista,
a aferição dos medidores electricos.
§ 2. • L<\luxiliar o engenheiro electricista nos exames que
se tornarem ne.cessarios para verifiocação dos medidores electricos em casos de duvida ou reclamação sobre a regularidade do funccionamento desses apparelhos.
Art. 15. Ao apparelhador e aferidor de gaz incumbe:
~ 1." Auxiliar o ajudante da
illumina.ção pal'ticular na
fiscalização dos serviços de que tratam os paragraphos 2• a
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5• do art. s•, prooedendo aos exames que por elle lhe fo·rem
determi,nados.
§ 2.• Acompanhar, sendo necessario, os trabalhos de aferição e Vlerifioação dos medidores de gaz.
Art. 16. Ao auxiliar do aferidor e apparelhador de gaz
compete proceder aos trabalhos ordinarios de aferição dos
medidores de gaz e de verificação desses apparelhos nos
casos de desa.rranj o ou de fraude.
Art. :.1. Fica especialmente a cargo dos fiscaes. além
de outros serviços que lhes possam ser determinados pelo
inspeCJtor :
§ 1.• Auxiliar o ajudante da illuminação particular em
todos os SJerviços que por este regulamento lhe competem,
procedendo ás syndicancias que por elle lhes forem determinadas para averiguação de quaesquer denuncias ou queixas
dos particulai'es contra 0s contractantes do serviço, ou, reciprocamente, .:estes contra aqu<'lles.
§ 2.• Assistir, quando pelo ajudante da illuminação particular lhe fôr determinado, ;t eol:oLaçiío, retirada ou reinstallação dos medidores nos predios.
§ 3.• Inspeccionar a illuminação publica. de accôrdo com
as instrucções que forem expedidas pelo inspector.
~ 4."· Inscrever dHJriamente, em um livro p,special de registo; as observações que tiverem feito· na inspecção da
vespera, dando ao sub-inspector communicação das irregularidades encontradas.
Art. 18. O o:f'flicial Lerá a seu cargo o expediente, a
escripturação e o archivo da repartição, cabendo-lhe particularmente:
§ 1.• Proceder ao registo de entrada dos papeis e da marcha do processo que seguirem.
§ 2.• Fazer registar nos livros competentes o resultado do
exame das installações particulares, ou outros que forem determinados pelo inspector, extrahindo e encaminhando aos
interessados as respectivas guias.
§ 3.• Passa.r as certidões autorizadas pelo inspector.
§ 4.• Redigir os officios e mais actos emanados do inspector, providenciando para que lhes seja dado o devido destino.
§ 5." Fazer o expediente relativo a nomeações, promoções,
demissões e licenças dos funccionarios da Inspectoria.
§ 6.• Organizar e trazer em di·a o assentamento do pessoal,
com indicação das datas de nomeação e de posse, elogios,
accessos, licenças e tudo mais que possa interessar á carreira
publica de cada um.
§ 7.• Proceder ao archivamento dos papeis e livros que
por ordem do inspector devam ter esse destino zelando pela
guarda, conservação e catalogação dos mesmos:
Art. 19. A cargo do contador ficará:
. § 1. • Conferir e processar as contas da illqminação publica, bem como as referentes a fornecimentos de material e
d~ serviç.os feitos á Inspectoria, authenticando-as com o seu
VISto.

§ 2.• Examinar e escripturar as contas relativas a despezas de primeiro estabelecimento apresentadas pelos contratantes da illuminação publica.
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§ 3.• Classifiear e eseriplurar as despezas autoriz1adas
pelo inspector, de modo a poder-se em qualquer tempo verificar o estado das diversas verbas da repartJção.
§ .i_" Organizar· e tmzer em dia um registo dos serviços a
seu cargo, no que entender com o consumo, preço e despeza
de gaz e ·de energia clcctrica para a illuminação publi,ca.
§ 5." Proceder, quando lhe fôr dctcrrrunado pelo inspector,
ao 1nvcntario dos moveis, instrumentos c demais objeetos
pcrteuccutcs :i luspeetoria.
§ ti." Elaborar a proposta de orçamento annual da repartição, de accôrdo com as instrucções que receber do inspector.
§ 7." Expedir guias para o recolhimento de multas ou
quaesquer quantias ao T!Jesouro Nacional.
§ 8." Providenciar soln·e as contas de prompto pagamento,
promovendo--lhes a liquidação, conforme as disposições legaes
correspondentes.
§ 9." Apresentar ao inspector até 31 de janeiro de cada
anno um relatorio eompleto dos serviços a seu cargo no período annua I an tel'ior.
Art. 20. Compete especialmente aos escripturarios e ao
amanuense, além de outros serviços que lhes possam ser
designados pelo inspcctor, auxiliar o official e contador nos
diversos ser·viços que por este regulamento lhes são confiados.
Art. 21. Ao continuo, independente de outros serviços de
que o possa enearregar o inspector, cumprirá especialmente:
§ L" Abrir e fechar a repartição nas horas determinadas
pelo inspector.
§ 2." Zelar pela scgmanr;a e asseio da reparticão. no que
srrú auxiliado pelo servente.
§ :L" Entregar a correspondeneia official.
Art. 22. O servente ficar:í i11eumllido ela limpeza interna
da repartição, do asseio dos lahoratorios e demais dependencins, e da limpeza e conservação dos apparelhos e instrunwntos perlenre11tes aos laboratorios.

CAPITULO III
D.\ NO 'IIE.\Ç.\0 E SUBS'l'l'rU!ÇXO DO PESSOAL

Art. 23. Serão nomeados: por decreto o inspeoLor e por
portaria do ministro da Viação o sull-inspector, os ajudantes.
o ofl'icial e o contador; os domai<· emprpgados por neto do
inspeel.O!', qne das nome~çúcs que l'izer scientil'icará o ministro da Viação.
Art. 24. O provimento dos Jogares que vagarem será feito
por livre esrolhn do ministro da Yiar;:lo ou do inspector geral,
conforme cOinpetir a nomeação.
Al'l. 2G.
empregados nomeados d1werão tomar posse e
entrar em exercício dentro de no dias contados da data da nomeaçfí(), sob pena de ficar esta sem effeHo.
Art. 2li. Serão substituídos nas Sll1ns faltas e impedimentos: o ins11edor geral pelo Nlb-inspector, este por um dos
ajudantes designado pRlo inspectôr, os demais empregadO<· por
simvles designaçiio do inspReto.r, de accôrdo eom as analogias
observadas nns diffcrrnlcf· serviços.
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Art. 27. l\'os casos de substituição remunerada, não comprehendidos nas disposições da lei n. 2.750, de 10 de Janeiro
de 1!H3, e decreto >n. 10.100, de 2ü de fevel'eiro do mesmo anuo,
ao subslitu:to caberá, além do re~·pectivo vencimento integral,
uma gratificação igual á differença entre este e o do Jogar do
SU>bstitUJdO.
Art. 28. O empregado que exercer interinamente Jogar
vago perceberá todos os vencimentos de~·te, sem accumu,Jru;;ão.
Art. 29. O empregado qu'e substituir a outro licenc1ado
percebera apenas. além do seu ordenado, a gratifica<:ão do
substituído.
Paragrapho unico. Esta disposição será observada em todo~. os casos de substitu,tção, de maneira qu-e o substituto, em
hypothese alguma, venha a perceber mais que o _substituído.
CAPITULO IV
TEMPO DE TRAB.\LHO, VENCIMENTOS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 30. O trabalho na séde da repartição começará ás
11 horas e terminará ás 16 em todos os dias uteis.
Art. 31. Mediante autorização p·rena do mmistro, e
desde que exi•·La saldo na consignação por onde deverá correr a despeza, poderá o inspootor geral, por urgencia de serviço, prorogar o expediente da repartição pelo tempo que fôr
necessario, abonando em tal caso ao pessoal ~ma gratifiCação
correspondente a um dia dl! ordenado, si a proregação exceder
a uma hora.
Art. 32. Competem aos funccionarios da Inspectoria o~.
vencimentos fixados na tabella annexa a este regulamento .
.Al't. 33. Não süffrerá desconto o empregado que deixar
d:e comparecer á Inspectoria por se achar incumb1do:
11•, de qualquer trabalho ou commissão, de ordem do ministro;
2•, de serviço da Im·pedoria que exija trabalho fóra della,
quer durante as horas de expediente, quer nas demais horas
do dia, com autor1zação do inspector geral ou dos chefes dos
diversos serviços;
3", de qualquer trabalho gratuito obrigatorio, em virLude
de lei.
Paragrapho unico. Em qualquer da•· hypolhescs deste artigo far-se-ha declaração no livro do ponto c na folha do venciimento.
Art. 34. O empregado perderá:
~ 1.• Todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem
causá justificada; retirar-se, antes de findos os trabalhos, sem
autorização do im·pector geral ou de quem suas vezes fizer;
ou fôr euspenso do emprego, de accôrdo com o que preceitúa
o art. 49.
§ 2.• Toda a gratificação, quando faltar com causa justificada; comparecer depois de encerrado o ponto sem causa
justificada; ou retirar-se, com autorização do inspector geral,
antes de encerrados os trabalho~·.
§ 3.• Metade da gratificação, quando comparecer, com
cauea justificada, depois de encerrado o ponto, nas tres pri-
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meiras faltas durante o mez e, si houver excesso, dahi em
deante, toda a gratificação.
Art. 35. Serão considerada<• causas j•ustificativas de f,aJtas, unicamente:
~ 1." Molestia dQ empregado ou molestia grave de pessoa
de sua família, provada com attestado medico, quando o numero de faltas exceder de tres em um mez.
§ 2. Nojo, no periQdo de sete dias.
§ 3. Gala de casamento no período de sete diaE•.
Art. 36. Além de oito faltas, só será concrdido abono si o
empregado obtiver licença, cujo tempo de goso .•e.rú ronLado
em ront.inuação das faltas justificadas até aquelle numero.
Paragrapho unico. A justificação de faltas só será
admittida si apresentada dentro do prazo de que trata este artigo o antes do ol'ganizada a respectiva folha de pagamento.
'Art. 37. Não serão justificadas as faltas dadas entre a
data da concessão ou da portaria de licença e aquella em que
o empregado entrar no goso da mcsmu. Nesse caso, far-se-ha
a devida annotação no I ivro do ponto.
Art. 38. As faltas se contarão á vista do livro do ponto,
sendo contada uma falta aos que não comparecerem para assignal-o dut·ante o primeiro quarto de hora do expediente
da repartição, aos que deixarem de fazel-o ao retirarem-se
findo o expediente do dia e úquelles que se ausentarem durante ús horas do expediente.
Art.. 39. Sempre que á hora marcada não estiver presente o empregado incumbido de euccrrar o ponto, fará as
suas vezes o que dever substituil-o ou, na falta deste, o mais
antigo que tiver comparecido.
Art. 40. O desconto por faltas interpolladas não comprehenderá os dias feriados; sendo, porém, successivas, comprehenderú todos os dias.
Art. 41. A' excepção do inspector geral e do sub-inspector, todos os demais funccionarios estão sujeitos ao ponto.
0

0

CAPITULO V
APOSENTADORIA

E

MONTEPIO

Art. 42. As aposentadorias, a que teem direito os funccionarios da Inspect.oria de Illuminação só poderão ser concedidas de accôrdo com as disposições do art. 119 da lei numero 2.924, de 5 de janeiro de 1915, a saber:
§ 1 . o Os funccionarios que se invalidarem no serviço serão aposentados con1 as seguintes vantagens:
a) si contarem menos de 25 annos de serviço, com tantas vigesimas quintas partes do ordenado quantos forem os
annos de serviço;
b) si contarem 25, com o ordenado;
c) si contarem mais de 25 e menos de 35, com o ordenado e mais 2 o/o addicionaes correspondentes a cada anno
que exceder de 25;
d) si contarem mais de 35, com os vencimentos integraes.
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§ 2. o o funccionario que se inutilizar em consequencia
de desastre ou accidente, occorrido no desempenho da funcção
de seu cargo, poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver menos de 10 annos de serviço, e com ordenado
si tiver mais de 10 e menos de 25. Si tiver mais de 25, com
os vencimentos in tegraes.
§ 3. o Para o calculo dos vencimentos do aposentado não
serão leva_rlas em conta as gratifi~ações addicionaes nem as
abonadas a titulo de representação, fieando resalvados1 quanto
a essas gratificações addicionaes, os direitos garantidos por
leis anteriores aos actuaes funccionarios, mas apenas quanto
áquelles em cujo goso estiverem.
§ 4. o Os vencimentos da aposentadoria só poderão ser os
do cargo que o funccionario estiver Pxercendo desde dous annos pelo menos. No caso contrario, serão os do cargo anterior.
Igual disposição se observará quand0 haja augmento de vencimentos por tabella posterior á nomeação.
§ 5. o Para o effeito da aposentadoria só será computado
o tempo de serviço federal.
~ 6. o O processo dos exames de invalidez para os effeitos
da aposentadoria obedecerá ao regulamento que fôr baixado,
na conformidade do disposto na lettra f do art. 119 da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
.
§ 7. o Para verificar a invalidez do empregado, em actiVIdade, addido ou em disponibilidade, poderá o ministro, por
proposta do inspector, mandai-o á inspecção de saude, indepen!ientemente de requerimento, e promover-lhe a aposentadona.
Art. 43. O montepio dos empregados será regulado pelas
leis ns. 942 A, de 31 de outubro de 1890, e 1. 045, de 21 de
novembro de 1890; pelo decreto n. 8.904, de 16 de agosto de
1911, que dá instrucções para execução do art. 84 da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e pelo que em modificação ou derogação destas haja disposto o poder competente.

CAPITULO VI
DAS LICENÇAS

Art. 44. Os funccionarios da Inspectoria de Illuminação
terão direito á licença nos casos e condições previstos nos
decretos ns. 2. 756, de 10 de janei<ro de 1913, e 10.100, de 26 de
fevereiro do mesmo anuo, a saber:
~ 1. 0 As licenças por mais de 30 dias serão concedidas
pelo· ministro da Viação, por molestia provada em inspecção
de saude, que impossibilite o exercício do cargo, ou por qualquer outro motivo justo, allegado por escripto.
§ 2. 0 As licenças até 30 dias serão concedidas pelo inspector geral, de accôrdo com as condições do paragJ'apho
precedente.
§ 3. o A licença concedida por motivo de molestia dá direito á percepção do ordenado até seis mezes e de metade
uo ordenado :por mais de seis mezes até um anno.
§ 4. 0 A licença por qualquer outro motivo justo -e attenrlivel será concedida sem vencimento algum e até um anno.
§ 5. Em todas as concessões de licença marcar-se-ha o
0
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prazo denfro do qual o funccionario deverá entrar no goso
de !las. prazo que não poderá exceder de GO dias.
§ G." E' licito ao funccionario renunciar, em qualquer
tempo, á licença que lhe foi concedida ou em cujo goso se
ache, reassumindo o exerci cio do seu cargo.
§ 7." Nenhum funccionario poderá gosar de nova licenoa, uma vez esgotado qualquer dos prazos a que se referem os §§ 2° e 3" deste artigo, antes de decorrido um anno
da ultima licença que lhe foi concedida.
§ 8. Não serão concedidas licenças aos funccionarios
interinos e bem assim aos que, nomeados, promovidoa ou
removidos, não hünverem assumido o exerci cio do respectivo cargo.
§ 9." Quando a licença fôr concedida pelo inspector geral. deverá este communicar o facto ao ministro da Viaç.ão,
dentro do prazo de 15 dias, e sob pena de responsabilidade,
procedendo de igual modo, dentro do mesmo prazo e sob a
mesma pena, quando o funccionario lic·enciado reassumir o
exerci cio.
§ 1O. O tempo da licença proeog~da ou de novo c.oncedida dentro de um anno, contado do dw em que houver terminado a primeira, será junto ao da antecedente ou antecedentes, para os fins dos §§ 3° c /1° deste artigo.
§ 11. Para formar o maximo de seis mezes de que trata
o § 3o deste artigo, deverá see levado em conta o tempo das
licenças concedidas pelo inspector geral e as interrupções
do exerci cio do emprego.
§ 12. A qualquer pedido de licença dirigido ao Congresso Nacional ·e a ser encaminhado pelo MinisLRrio da
Viação deverá o requerente juntar prova de ter obtido das
r.utoridades competentes [;!'! l'·~erlt;as que P>l.as lhe podiam
conceder, nos termos dos §§ 3° e 4o deste artigo.
Sem o preenchimento destas exigencias, npnhum pedido de licença poderá ser tomado em consideração.
0

CA PTTULO VII
FALTAS DO PESSOAL, PENAS COMl\lUNS; DEJ\f!SSÃO

Art. 45. As faltas disciplinares commettidas pelos empregados da inspectoria, não constitui,ndo crime definido na
legislação vigente, serão punidas, segundo a gravidade, com
as seguintes penas:
1•, simples advertencia;
2•, reprehensão em ordem de serviço;
3•, suspensão até 30 dias;
4•, demissão.
Paragrapho unico. O inspector geral poderá admoestar,
reprchender em ordem de serviço, suspender até 30 dias e
demittir os empregados de sua nomeação; admoestar, reprehender em ordem de serviço e suspender atP oito dias os
de nomeação do ministro, aü qual dará immediato conhecimento do seu acto.
As demais penas só poderão ser applicadas pelo ministro
da Viação.
Art. 46. As penas de advertencia c de reprehensão em
ordem de ~'<rrviço serão impostas, segundo a gravidade da
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falta, nos casos de negligencia, insubordinação ou erros reputados leves, bem como no de incorrecto procedimento na repartição.
Ar-t. 47. A pena de suspensão será imposta
1o, ao empregado denunciado definitivamente em qualquer crime commum ou de responsabilidade, quer se livre
solto ou preso;
2°, an empregado preso por motivo não justificav·el;
3°, aõ empregado que tenha de cumprir pena que obste
o desempenho de suas funcções na repartição;
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. 48. O empregado que faltar oito dias consecutivos
á :repartição, sem participação escripta ao inspector, incorrerá ipso facto, na pena disciplinar de suspen~ão do exercicio, 'com perda de veucimento:'i e antiguidade por oito a
quinze dias.
Art. 49. A suspensão, nx0•lpto nos casos de medida preventiva ou de pronuncia, privar;í o empregado, pelo tempo
correspondente, do exercicJO do mnpt'ego, da antiguidade e
de todos os veneimentos. :'i a hypoLhese de suspensão preventiva, o funccionario deixará dr receber a gratificação e na
de pronuncia ficará privado, al•\m disso, ela metade do ordenado, até ser afinal condemnado ou absüolvido, restituindo-se
a outra metade, dada a absolvição.
Art. 50. A pena de demissão, no caso do empregado contar dez ou mais annos de serviço publico federal, sem ter
soff.rido pena no cumprimento de seus deveres, será app!icada:
a) por abandono de emprego por mais de trinta dias;
b) em virtude de sentença judicial ou mediante processo
administrativo.
· ~ J , O processo administrativo consiste apenas em ser o
interessado ouvido pela autoridade a que competir a demissão, no prazo que lhe fôr marcado, sobre a falta arguida,
sendo então decidido si deve ser mantido ou demittJdo elo
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 de
justiça.
0

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 51. E' prohibido aos empregados da Inspectoria,
effectivos ou addidos, em disponibilidade e aposentados, constituírem-se procuradores de partes perante a Secretaria da
Viação, a Inspectoria ou qualquer outra repartição dependente desse ministerio. Nessa prohibição comprehendem-se
tambem os pedidos de informações e esclarecimentos sobre
andamento de papeis e qualquer acto que importe em in-
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teresse na marcha e solucão de assumptos sujeitos á resolução de autoridades administrativas.
Ficam, porém, resalvados esses actos quando praticados
pelo inspector geral, sub-inspector e chefes de servico, dentro da repartição, para conhecimento do andamento do serviço
ou quando praticados por qualquer empregado e em qualquer
reparticão, no cumprimento de ordem ~uperior e em assumpto
de interesse publico.
Art. 52. Os empregados da Inspectoria não poderão fazer contractos com o Governo, directa ou indirectamente, por
si ou como representantes de outrem, dirigir bancos, companhias ou emprezas, sejam ou não subvencionadas pela União,
salvo as excepções indicadas em leis especiaes; requerer ou
promover, para si ou para outrem, a concessão de privilegias,
garantias de juros ou outros favores semelhantes, excepto
privilt>gio de invencão.
.
Aquelle que infringir esta disposição incorrerá na pena
do pe1·da do emprego.
Al't.. 53. Os funccionarios da Inspectoria terão annualmente Hí dias de férias, de que gosarão sem prejuízo do serviço a juizo do inspector geral.
'Ar L 54. As férias poderão ser gosadas em dias seguidos,
interpolados ou accumulativamontc, de dous em dous annos,
durante 30 dias.
~ 1. o O goso de férias durante 30 dias, de que trata o artigo 'supra, além do inspector geral não poderá ser concedido
a mais de um empregado de cada secção dos servicos da rePartição em cada mez.
§ 2. o A escolha do mez será prEferencialmente feita de
accôrdo com a eategor'ia c antiguidad·~ de classe do funccionario.
Art. 55. Ao contador será abonada, no começo de cada
semestre, a quantia de 300$, a titulo de adeantamento, para
occorrer a despozas de prompto pagamento, ficando obrigado
a prestar conta mensalmente ao Thesouro da applicacão dada
a essa import.rmr,ia.
Art. 56. Os empregados da Jnspectoria encarregados de
servicos externos de fiscalização ou de inspecção, além das
communicações ordinarias que devam apresentar, serão obrigados a participar immediatamentP ao inspector geral, e na
falta deste ao sub-inspeetor, quaesquer occurrencias grav~s que
se deem no servico de illuminação e de que tenham conhecimento.
Art. 57. O inspector geral. denl ro de suas attribuições,
rcso)verá nos caf.Os omissos neste J·ogulamcnto, quando as necessidades ou urgencias do serviç-, o exigirem, das sua-s deci~õe~ scientificando, porém, immcdiatamente, o ministro da
V1açao.
Ar~. 58. As duvidas que porventura se suscitarem na
e~'!_cuçao d9 .Presente regulamento serão resolvidas por decJsao do m1mstro.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 59. Os cargos de official e escripturarios creados
pelo JWesente regulamento substituem os de secretario e de
amanncns-es e o de amanuense ao de auxiliar de escripta, e

iU

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

serão exercidos pelos mesmos funccionarios que occupavam
esses logares do antigo regulamento agora extincto.
Para o novo cargo de fiscal, creado por este regulamento,
será aproveitado o actual archivista, cujo cargo fica extincto.
Art. 60. Emquanto não fôr expedida a nova regulamentação de que trota o art. 4", § 18, deste regulamento, vigorarão
as di•sposições dos arts. 52 a 60 do regulamento anterior da
Inspectoria.
Art. -:i1. Este regulamento entrará em vigor a partir
de 1 de fevereiro do corrente anno.
Art. 62. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915. - A. Tavares de
Lyra.

Tabella dos vencimentos do uessoal da Insuectoria Geral de Illnminação
Categorias

1 inspector geral. .....
1 sub-inspector

1 ajudante da illuminação publica .....
ajudante da illuminação particular ...
1 ajudante da rêde de
distribuição
1 engenheiro
electricista ........... .
3 el(lctricistas apparelhadores ........ .
3 auxiliares de electriciE·-ta ........... .
1 electricista aferidor.
1 aferidor e apparelhador de gaz ....... .
1 auxiliar do aferidor
de gaz .......... .
8 fiscaes ........... .
1 chefe de laboratorio.
1 auxiliar de laboratorio ........... .
1 officflal... . . ,....... .
1 contador .......... .
2 escripturarios ..... .
1 amanwense ........ .
1 oorutinuo .......... .
1 servente que perceberá a diaria de
3$500.
Rio de Janeiro, 20 de
Lyra.

Ordenado

Gratificação

Vencimentos

Total

12:800$
9:200$

6:400$
4:600$

19:200$
13:800$

19:200$
13:800$

7:600$

3:800$

11:400$

11:400$

7:600$

3:800$

H :400$

H :400$

7:600$

3:800$

11:400$

11:400$

6:800$

3:400$

10:200$

10:200$

3:520$

1:760$

5:280$

15:840$

1:600$
2:800$

800$
1:400$

2:400$
4:200$

7:200$
4:200$

3:520$

1:760$

5:280$

5:280$

1:440$
4:400$
5:600$

720$
2:200$
2:800$

2:160$
6:600$
8:400$

2:160$
52:800$
8:400$

3:840$ 1:92.0$
5:200$ 2:600$
5:200$ 2:600$
3:200$ 1:600$
2:400$ 1:200$
1:600$
800$

5:760$
7:800$
7:800$
4:800$
3:600$
2:400$

5:760$
7:800$
7:800$
9:600$
3:600$
2:400$

janeiro de 1915. -

A. Tavares de
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DECRETO N. 11.458-

DE

27

DE JANEIRO DE

1915

Dá regulamento para a cobrança do imposto sobre vencimentos, subsídios, etc.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto nos arts. 1°, n. 31, e 2°, alínea VII,
da lei n. 2.910, de 31 de dezembro de 1914, resolve que para a
cobrança do imposto sobre vencimentos, subsídios, etc., se
observe o regulamento annexo ao presente decreto.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Sabino Barroso.

Regulamento para a cobrança do imposto sobre vencimentos, subsídios, etc., a que se refere o decreto
n. 11.458, desta data
Art. 1. São sujeitos ao pagamento do imposto:
1°, os vencimentos rlo Presidente e Vice-Presidente da
Republica;
2°, o subsidio e ::tjuda de custo dos t'-en:adores <' Deputados
Federaes;
3°, os vencimentos dos membros do Supremo Tribunal
Fednral e dos juizes federaes, dos membros da Côrte de Appcllação e juizes locaes do Districlo Federal e dos juizes do
'l'crritorio do 4cre;
4°, os vencimentos, ordenados, soldo, quaesquer V1antagcns, diarias. salarios, ,jornaes, representação, gratificação de
qualquer natul'cza, porcentagem. quotas e outros, sob quacsquer títulos, que dos cofres puhlieos federa.es percebem o pessoa.! civil ou militar. activo ou inactivo, em disponibilidade,
extincto ou addido, pela prestação de serviços pessoaes; e os
opera rios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União;
5°, as pensões graciosas ou de inactividade, provenientes
de reforma, jubilação ou aposentadoria.
Art. 2. São isentos do imposto sómente as praça·s de
pret.
Art. 3. Si o funccionario, civil ou militar, além dos seus
vencimentos, perceber outras vantagens, como diiarias, gratificações cspeciaes. etc., ou variaveis, como quotas, porcentagem, etc., a taxa do imposto será fixada pela som ma total.
Paragrapho uni co. Das gratificações extraordinari•as,
ajuda de custo e outras. pagaveis por uma só vez, será cobrada
a taxa corr·espondE>nte á respectiva importancia no ado do
pagamento.
Art. "-" O imposto incidirá sobre os vencimentos, Sllbsidios, etc., de que trata o art. 1°, de conformidade com a
seguinte tabella:
·
De fOO$ até 300$ mensaes, exclusive 8 olo:
De 300$ até 1 :000$, exclusive, 1O olo;'
De 1:000$ mensae" ou mais, 15 olo.
0

0

0
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Paragmpho unico. O Presidente da Republica, Senadores
e De.putados Federaes e Ministros de Estados pagarão 20 •1•
sobre os respectivos vencimentos. subsídios mensaes e ajuda
de custo. O Vice-Presidente da Republica pagará 8 •1•, mensalmente. Os operarias, jorna,leiros, diaristas e trabalhadores
da União 5 •1• do pagamento que se lhes fizer.
Art. 5.• A taxa do imposto será fixada pelo vencimento
do cargo e cobrada da quantia recebida effectivamente em
cada mez, "ttendidos os descontos legaes por molestia, licenca
e montepio.
Paragrapho unico. O pagamento. porém, do sello. a que
são obrigados os funccionarios no primeiro anno de exercício,
a indemnizacão de qualquer adeantamento que lhes haja sido
feit,o e o desconto de dividas não prejudicam a cobranca do
imposto.
Art. 6.• O mínimo dos vencimentos !iquidos do funccionario de uma classe melhor remunerada será igual ao maximo dos vencimentos liquidos do funccionario da classe inferior, menos remunerada, devendo para tal fim ser reduzida
a importancia de 5, 8, 10 ou 15 •J•, que houver sido cobrada
~bre os vencimentos superiores.
Art. 7.• A arrecadacão mensal do imposto realizar-se-ha
por desconto demonstrado na folha, nos recibos ou sómente
nestes, quando o pagamento não fôr feito em folha.
~ 1.• Da folha ou do recibo que servir para o pagamento
constará a importancia dos vencimentos, a do imposto e o
liquido que deve ser entregue ao empregado.
~ 2.• A cobranç~ do imposto ficará a cargo da reparticão
que abonar os venCimentos.
Art. 8.• A parte do imposto proveniente de porcentagens
pela arrecadacão ele rendas será deduzida mensalmente das
mesmas poreentagens. no acto de seu pagamento.
Art. 9.• Os membros do Corpo Diplomatico e Consular
sacarão pela importancia de seus vencimentos !iquidos do
imposto, fazendo nos avisos e recibos que acompanh·arem as
letras a declaração exigida pelo ~ 1• do art. 7•.
Art. 10. Quando os vencimentos forem abonados, parte
por uma reparticão. parte ·por outra, a contribuicão será
deduzida na estacão por onde forem pagos os mesmos empregados.
Art. 11. A reparticão que organiza,r os balancos, seja ou
não subordinada ao Ministerio da Fazenda, dará em despeza,
convenientemente discriminada, a somma integral dos vencimentos e em receita a do imposto.
Art. 12. O impORto principiará a ser cobrado de conformidade com este decreto, a partir de i de janeiro corrente;
devendo os membros do Corpo Diplomatico e Con~nlat', que
tiV€rem sacado para o pagamento relativo ao primeiro quartel deste exercido, sem attenderem ao pagamento da contribuição, indemnizar a differenÇ'a no primeiro saque.
Art. 13. Pela arl'eradação desta rr.nda não se dará poreentagem ás reparticoos que a effectuarem.
Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contr:ario.
Rio ae Janeiro. 27 de janeiro de 1915. - Sabino Barroso.
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DECRETO N. 11.459- DE 27 DE JANEIRO DE i9i5
Approva o regulamento para o pr·eenchimento de vagas do primeiro posto no
quadro de intend~ntes

O p.rr,Eülente da Ilepublica elos Estados Unidos do Brazil.
usand() da aLlribuição que lhe C'()nfere o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve approvar o regul.amento para o preenchimento de vagas do primeiro p-osto no quadro de intendeilltes,
que com este baixa, a.ssignado pelo general de divisão José
Caetano de Faria, minist•ro de Estado da Guerra.
Rio0 de J.aneiro, 27 de janeiro de 1915, 9·í" da Independencia e 27• da RepubJi.ca.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Caetano de Faria.

Regulamento a que se refere o decreto n. 11.459, desta data,
para o preenchimento de vagas no primeiro posto do quadro de intendentes

DA PROMOÇÃO
Arl. 1.• O acceõ·so ao primeiro posto no quadro de intendentes será feito mediante concurso, realizadas as promoções
Ha mesma ordem em que foram classificados os candidatos.
Paragrapho nnico. As promoções dOE• candidatos habilitados em um concurso só se farão. quando não houver mai<·
candidatos do concurso anterior á promoçãú.
DO CONCURSO
Art. 2." O concurso terá Jogar todos os annos, cabendo
direito á promoção aO<· candidatos que occuparem na lista de
classificação final o numero fixado pelo 1\finisterio da Guerra
cúmo sendo o de vagas a preencher.
~ 1.• Os eoncurrentes que obtiverem classifioação abaixo
desse numero não serão considerados habi!Hado<· á promoçãú.
devendo fazer novo concu rs!Q.
~ 2.• Para a determinação do numero de vagas a preencher pelos concurrentes ao concurso torna-se a média das vagas do primeiro posto occorrida<· nos ultimüs tres annos, mais
um quinto. Si ainda houver candidaws, deduz-se o seu numoro do obt.ido acima.
Art. 3.• O concurRo comprehf'tHle duag partes:
o) prova escripta;
b) prova oral e pratica.
Art. 4.• A prova escripta será feita na séde das inspecçõeE"·, perante o inspect.or, o chefe do Estado Maior e o do
serviço de in tendencia, ficando estabelecido que serão as questões propostas pelo Grande Estado l\laim.
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J:laragrap!JO Hllico. •.\s provas eseriplas dos l'<tJHiidaLo~ dn
todas as iriSJWe!;Õus serão feitas uo mesmo dia nmrcado IJ(•!o
dwfu do Uraude .Estado Maior c enviadas em seguida, directumeitll~, ao mPsmo, lJLW as julgará de aecôrdo eom o ~eu
,:aloi·, elassificando-us por meio de gráos de 1 a Hl.
Art.. 5. • O tempo para ,a solução das questões da prova
e:o;e!'ipta st•rú de lJUat.J·o horas, deveudo esta realizar-se {'111
eompartiml'nto unieo ]Je1·aute toda a commissão examinadora.
son!dtl vedlado pcrmaneeercm IM1 sala vcssoas estranhas e servir-se os-uandidalos dt• livro~, apontamentos ou outros objecto<• que não os distribu idos vela eouúnissão.
Paragraplw unico. O papel 11ara as provas será rubricado
rwr toda a Counnissão.
Art. ü." l'iudo o b•mpo ~~uncedido }Hll'a a pt·ova escl'ipta,
os candid<üos en:tl·>L•garão as provas como estiverem, assignando
o nome por ex~cnso logo em seguida á ultima linha.
Art.. 7 ." Ser{t eonsiderndo reprovado o ,candidato que assiguar a prova em hranco, !Jcm como o que se confessar inhaltilitado ou, li't·IIJinado o pra1.o ]JaJ·a a prova escl'ipta, não tiver
dado inicio ú solru:iio das qtwslües propostas.
Par.a.gra·phü u 11 i co. Destes fac-tos o inspector da regiã~·
darú scieneia directa ao Grandn Estado Maior, em doeumento
assignado por toda a ~·l()mmissão que JH'cside a prova.
Art. 8." Sú serão subme~tidos a ,prova oral e pratica os
concurren:tr•s que ua l'lassifica!;ão da vrov.a escripüt não exccdPrüm do numero Jixado vdo Mini&tcrio da Guena, mais um
terQo.
Art. 9." A prova ot•al c p1·alica SCI'Ú feita na Ca,pi•Lal Frderal
perante uma eomnt issãu eowpm;ta do eltefe do Grau de Estado
,llaior, como [l!'l'Sidt•nf,., do !'IJPI'n do 1Jl"parl.ament.o da Adrninist.ração c de uni oUieial iJit,cnilleflllc, 1•roposto pm· at}ucllc
chefe ao ministro da Guerra.
Art. 10. Não vodcrão entrar nwis de cinco eandidatos pol'
dia em ·provas oral c prati.ca, durando estas, para eada um, llm·a
e meia, no maxim{).
Art. 11. O .grúo llc r·ada pt·ont. ser:í. a nH;dia dos grãos eonfr•t·idos pelos examinadorc,;, li1·ando-se vara a classifieaçãr,
filial a média dos resultados ohtidos.
Art. 12. O candidato que fa!Lar a qualquer das prova:;
será conside-rado reprovado, o que suoceder·á tambcm a todo
aqnelle que tiver média zero em qualquer de !Ias.
Art. 13. As provas versarão sobre o seguinte:
Serviços de administração nos corpos de tropa;
serviços de administração em ca:mpanha;
cont.abilidade militar;
cscripturação militar;
redacção offieial c modelos regulameutares de esct'ipturação;
regulamento de c.ampanha;
arithmetica pratica: operaç.õcs fundamentaes sobre numeros inteiros, fracções ordinarias c decimaes, systema met.rico, proporções, regra de tres c de juros simples.
Art. 14. A prova cscripta realizar-se-ha na primeira
semana de outubro c a oral e pratica na ultima de dezembro,
devendo' s.er enviada ao l\Iinisleriú da Guerra, nos primeirm;;
dis de ja.nciro seguinte, a classificação final dos candidatos
habil'i tad<ls.
l'oder Executivo -11115 (Voi. I)
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CANDIDATOS

ArL. 1.5. Só poderão inscrev•er-se no conCIUrso os pimei!rús sargentos e sargentos ajudantes que satisfizerem as segUintes condições:
a) tenham mais de cinco a.nnos de praça;
b) não tenham em sua rertidão de assentamentos nenhuma
nota que os desabone;
c) tenham exemplar comportamento;
d) tenham mais de 21 e menos de 35 annos de idade;
e) tenham robustez physica e não soffram de molestia incuravel, provado em inspecção de saude.
Art. 16. A inscripção no concurso faz-se mediante requerimento dos candidatos ao inspector da região, requerimento
a que se junta a certidão de assentamentos.
Art. 17. Os inspecf.ores de região enviam até 1 de dezembro ao chefe do Grande Estado 1\Iaio!' as certidões de assentamentos dos candidatos chamados á prova oral.
Art. 18. Todo candidato habilitado para a 11romocão quiJ
vier a pratiear actos que lhe illllponh:Jm nota que o desabone,
JJerde o direito á promoção.
Art. 19. No corrente anno será abe·rto concurso, cuja prova
escripta se realizará em maio e a oral em julho, só se effcr~tuando outro concurso em 1916.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1015. - José Caetano. d<J
'Ji'a~ia, general de divis!l.o.

DECRE'l'O N. 11.460-

DE

27

DE JANEIRO DE

1915

Reorganiza a Directoria do Serviço de Veterinaria, a cargo do Ministerio
da Agricultura, Indlustria e Commercio, dando-lhe nova denominlação, e
approvll o regulamento o:espeetiv.,

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 79, alinea VIII, da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1\H5, decreta:
Artigo unico. Fica reorganizada a Directoria do Serviço
de Veterinaria, a cargo do Ministerio da Agri'cultura, Indus:tria e Commercio, a qual .passará a denominar-se Serviç.o de
Industria Pastoril, de accôrdo com o regulamento que com
este baixa e vai assignado pelo Ministro de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Industria e Commerci•o.
Rio de .Janeiro, 27 de j:Jnciro de 11l15, 94• da Indepcnôencia c 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

·P.

GoMES.

João Pandiá Caloueras.

J\CTOS DO PODER EXECUTIVO

Regulamento a que se refere o decreto n. H.460, desta data
CAPITULO I
DO Sfi:llVIÇO UE JNDUSTRIA PAS'l'ORIL

Art. 1..: O Serviço de lndustria Pastoril tem por fim:
1", a orientação e o estudo dos assumptos referentes á
criação do gado e melhommento das respectivas raças;
2", o estudo solJro a alimentação do gado e a analyse de
:forragens;
3", a divulgação, entre os criadores, dos methodos zootcchnicos mais aperfei(.',oauos e adaptaveis ao paiz;
4", o estudo sobre a acclimação e multiplicação dos animaes de raça, foruet:eudo aos criadores os necessarios dados;
5", a orientação dos criadores sobre o melhoramento das
raças locaes, indicando-lhes os reproductores mais convenientes para esse fim;
6", o estudo dos melhores processos de conservação e
transporte dos prududos do origem animal, particularmente
tios rnethodos relativos á iuuustria dos lacticinios;
7", o estudo tias molestias e pragas que affectam as
plantas forrageiras e dos meios de as debellar;
8", a organização de concursos e exposições pecuarios;
9°, a reorganização de estatísticas da existencia, p,roducção e commercio de gado e productos de origem animal;
fO", a inspecção sanitaria do gado importado e do gado
exportado;
11 ", a inspecção sanitaria do trafego ou commercio interestadual do gado seja o mesmo realizado por via marítima, fluvi·al ou terrestre;
12~. as investigações scientifi.cas sobre as molestias que
affectam o gado;
13", o preparo dos productos biologicos (sôros, vaccinas,
etc.) usados na prophylaxia das molestias do gado;
14", a orientação c organização de medidas prophylacticas para a repressão e errwdiicação de epizootias;
15°, o tratamento das enzootias e epizootias;
16", a immunização do gado importado;
17", a inspecção sanitaria dos matadouros-modelo, entre·postos, frigoríficos estabelecidtOS mediante favores da União,
e gado que a elles se destinar, bem assim dos estabelecimentos
pastoris ou de lacticinios, feiras e exposições de gado que receberem í'denticos favores;
18", a distribuição gratuita, aos criadores e lavradores, dos
productos biologicos de que trata o n. 13;
19°, a vulgarização de conhecimentos uteis sobre a pratica
da medicina veterinaria e tudo que possa interessar á pecuaria;
;
~ :::,;\:,·~j~j
20", as informações concernentes ás molestias que affectam o g:ado. meios preventivos e curativoo';
·
21°, as informações sobre hygiene dos animaes domesti-cas;
22", I()' serviço gratuito de polyclinica veterinaria;
23°, a inspecção das invernadas de gado;
24°, 'as providencias relativas ao combate e prophylaxia
contrn o carrapato e outros para.'Sitas _externos dos animaes;
1•
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~U", a iusvnr\(:.ão vnLurinaria dos liOl'LOR c das fahÍ'ieas de
pt·oduf;Los animacs destinados ao .cmnmercio interestadual e
i 11Lemacional.
~ 1." As providencias constwntes dos n'l. 11, 2:J c 21 do
pr·t·~enln rt·gulameulo os Esladu,; !JllP l',;labeh'eeL'eJn eo11t a
UJ!IIs locacs.
~ 2." Terão pr·eJet··encia para os favore$ concedidos no
prnsente regulamento os Estados que estabelecerem com a
União o accôrdo a que se refere o pai'agrapho anterior.
Art. 2." A acção do Governo Federal no Serviço de Indu::;Lria Pastoril se exercerá, por intcnncdio do Ministcrio lia
,\g-l'icultura, Industria e Commercio:
1", em toldios os por,tos da 11:epublica por oi!ldc se impol'La.r
e se exportar o gado;
2", na·s fronteiras do paiz;
3". nos pontos por onde se fizer o commercio ou o l.ra!'l';..;tl inlel'estadual do gado c dos produclos animaes nos lerrnos doR ns. 11 c 25 do artigo antorior;
/1", no territorio de qualquer Estado, no caso de moleslia
t•onlagin~·a que, por sua n:aturcl:·a c intensidade, possa. urredar os Estados vizinhos;
5", em qualquer pro.pricdadr, cstahclccimcnto de cria1,;ão
ou industria rural, quando seu proprictario solicite a interl'rreneia da Directoria do Serviço de Industria Pastoril;
6", em qualquer pa!'lle do territori-o da Republica, noH
casos dos ns. 15, 17 e 22 a 25 do artigo anterior.

CAPITULO li
UA OllUANIZAl!ÃO DO SERVIÇO DE INDUSTIUA PASTOiliL

1\.l'L. 3." O Serviço de Indusliria Pastoril ficará a cargo
l Hr1~etoria, ·com sédc na ·Capital :Federal, sendo rcprr,~"itlado nos lEistados por Postos Zooteclmicos, Fazendas-Mode lo, D!nspcctorias Vetcrinarias, Postos Veterinarios, Postao
dn 1 lbservação c mais ostabelecimcntos c funccionarios conslanles 1di(l presente regulamento.
Art. 4." A Directoria do Serviço de Industl'ia Pastoril
1~nustnrá rle t.res secções, sendo a primeiro de zootechnia, a
l''l'gltlnda de veterinaria e a terceirra de expedieDJte.
Art. 5." !A' secção de zootechnia compete:
~ 1." Elaborar memoria;s, monographias c
insLruc1.;Õcs
pral.il):ls refe·rentes aos assumplos da secção, afim de serem
tlistrilmidas aos criadores.
~ 2." Informar sobre as raças dos animaes reproduc.lores
q_na11do Livet·cm de scl" importados pelo Governo ou por pa.rl.Jct!lare.s.
~ 3." Or·ienlar a organiza1;ão de concursos, de cxposiPões
•
de a:n ima<·s c de exposições-feiras relativos á poouaria.
~ 1." rl\[inist.rar aos r,riadorcs instrucções praticas sobrt·l
a a I i mcntação dos animacs•, suas habilbações, valor nutritivo
das forragens c seus methodos de conseTvação.
~ 5." Attcnder ás consultas tios criadores e agricultores
solwc os• differentes assumptos refCII'enrtes á teompetencia da
secção.
rf,
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§ 6. 0 Auxiliar o flirector nos estudos e trabalhos a que se
referem os :rus. 1 a 9 do art.. 1• deste regulanrenio.
§ 7 .• Inspeccionar os estabelecimentos de lacticinios, bem
como os concurs.os, exposições e feiras relativos á peeuaria.
§ 8." Elaborar trabalhos para a Rc1Jista de Vcterinaria e
Zootechnia.
Art. 6. A' secção de veterinaria .compete:
§ 1. o :!...axiliar o dirf'ctor nos estudos e trabalhos a qne se
refe-rem os ns. 1 O a 25 do art. 1o deste regula.rnJento.
§ 2.• Elaborar memorias, monographias e instrnee.õrs praf.icas sobre policia sanita.ria e hygiene animal.
§. 3." Preparar e distribuir os sôros, vaccinas e mais produetos biol<>gi.c;os, de accôrdo com esbe regulamento.
§ 4." Elaborar lrahalhos para a Rl?vista de Vctl?rino:r,ia e
Zootechnia.
§ 5.• Estudar as diversas molestias e parasitas que
affretam o gado e os meios de os debellar.
§ 6. 0 Attender ás consultas dos criadores sobre os a'3snmptos referentes á competencia da secção.
§ 7.• Orientar, na organização dos concursos, exposições fl
feiras, a fiscaHz,ação sanitaria dos animaes.
§ 8. o Proceder :í im;peeçãn veterinaria dos portos, das fabricas de prodnct.os animaes c do transporte do garlo por P.Stmrlas de ferro c ;ís rlPiÜn fpcçõrs dos respectivos vag1írs ..
Art. 7. o A' secção de expedielllte compete:
§ 1." Todo o Pxpr>diente da Directoria e o processo de
r.ontas e de folha~ dP pagamento que lhe disserem respeito.
§ 2.• A m;ct•ipt.ura(;iio das dl'spezaR da Directnria P suas
dllpendencias, segundo as rf'gras geraes adoptaflas prla Dii'Pctoria Geral de Contabilidade.
§ 3." O expediente sobre nomr.a~;:.ões, posse, exonerações e
licenças que, nos termos das J.eis e regulamentos em vigor,
competirem á Directoria.
§ 4. • O protocollo e registro de todos os papeis, fazendo
en t.rPga ús outras seeçõPs dos que IIH~s forem rtest.i nados.
§ '5." A collecção das minutas, doR officios, dos rnqlllwimentos, das cartas c dos t·elegrammas, conservando-os em
ordem chronologica.
§ fi.• A administrar;iio e rlist.rilmir~ão da Rm,.isto. ~~~ VcleTinaria e Zootechnia. ·
·
·
·
Art. 8.• Ficam suhordinados á Dirflctoria do Sct'VÍIJO dr
Indnstria Pastoril:
1•, os Postos Zootechnicos;
2", as Fazendas-Modelo;
3", as Escolas de Lacticinios;
4", as Inspectorias Veterinarias flistricfar.s:
5", as inspecções vetr.rinarias df' portm; r. rias fabricas
dr. productos animaes; .
6", os Postos VetPrinarios e de Oh~r.rvae.iio;
7", as in~pPCÇÕP.s de laeticinios. ·
Art. ll.• AlPm do JWssoal das suas divr>rsas dcpenrtencias.
o _Serviço- de l!'Jdnsi.J•ia Pnstoril Ll\r:í. mais o seguirllte. ua re~pe
cllva DJrPctorJa:
1 director.
0
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Secção de zootechnia:
1 chefe;
2 ajudantes;
1 auxiliar technico;
1 rlactylographo.

Secção de vete1•inaria:
chefe e iuspcctor vdcrinario;
ajudantes;
veterinarios;
photomicrographo;
pharmaceutico-chimico;
auxiliares technicos;
1 dactylographo;
I encarregado do material.

1.
:1
2
t
1
2

Secção de enJc1li'cmfr :
1 chefe;
t primeiro offie.ial:
1 segundo official;
~.

terceiros

officiacs~

1. dnctylographo.
Art. 10. A Directoria do Rerviço de Industria P.'lstoril
terá uma portaria, cujo pessoaL subordinado á se,ct;:.ão de ex-

pediente, será o seguinte:
1 porteiro;
I. continuo;
7 serventes. rlistrilmirlm; dP nrr·ôl'llo r.om as convenienr.ias
do servico.
Pnr:~grnpho unico. () qnarlro do pessoal do Serviço de
Tndnsl.ria Pastoril c stwc; dcpondcnci:1s pndcrá ser· modiricarlo
:umnalnwntc, de aceôrdo com as r·.onvr~nicncias do RPrviço c os
l'P<'lll'Soc: or~nmrntarios para Lal fim votnrlos pelo (;ongTPSsn.
CAPITULO IH
!MS TNSPEGTflRTAS VE'I'FRINARIAS D!ST!UCTAES

Art.. H . Os trabalhos a cargo do Serviço de Tndnslrià
Pn,c:;f.nJ'i\ nos 'f~s!ados serão con fiarlos n dPz lnspcctorias, r-omJll'Plwnrlemln os srp;uintos districtos:
1", Amazonas, Par:\. e Mr~ranhiío, stlrlo Belém;
2•, Piauhy e CNir:\.. st5de Fortaleza;
:::·. nio Grande rln Nortr, Pnrahyhn () PPJ'll:lmlmr.o, s6dc

Tit~dfe;

J,_o,

.AJngoas,

8f~r~ipp

c B.ahiíl.

Sf~dc

Bnhia:

!l", S. Paulo r Mat.tn Grosso. sédP S. Paulo;

G•, Minas Geraes o Goyaz. séde Uberaba:
7•, Rio de Janeiro e Espírito Santo, sérlr Campos;
R•, Paraná. séde Ponta Grossa;
!1". Santa Cathnrina. Rédp, Florianopolis:

10" llio nrande dr) flnl, Rérk Snntn. M:ll'Ín da Bocca do

Monte. '
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Paragrapho unico. O Governo poderá, quando julgar con·
veniente, mudar a séde de qualquer linspectoria.
Art. 12. Cada nrn dos districtos terá um inspector veterinario. um auxiliar de 1" classe c tantos veterinarios e auxiliares do 2• claRf1C quantos forem nc1~essarios ás exigencias
do Rerviço, rk arcôrdo ~~om os recursos orçamentarios.
Art. 13. O pessoal das Jnspectorias Veterinarias districtaes podeá ser dcelocado rte nm districto para outro, em
caso de ner.Pssidade. a .ini.:w do director do Serviço.
!Art. H. Ficarão a carg-o da secção de veterinaria a zona
do Estado do Rio de Janeiro e norte do de S. Paulo cortada
pela Estrada de Ferro f1entral do Brasil, até Cruzeiro, e a
zona do Estado no Mina~ comprehondida no valle do :rio Parahyba.
Art. 15. As Inspectorias Veterinarias districtaes do Ser_.
vico de Tndnstrin Pasforil R,-,rfio im~tall:Hlas nas Rédes indicadas no art. 11 e terão:
a) laboratorios bacteriologicos para estudos e pesquisas
relativos ·ás molestias que affectam o gado;
b) o material nercssario para o exercício da polyclinica
veterinaria;
c) material para o servil)o de poli<cia sanitaria;
d) livros e revist;as sobre assumptos referentes á veterinaria e hygiene animal. para serem eonsultados por lavradores, criadores e mais interessados;
e) serviço gr:ünifn flp polyclinica veterinaria;
f) serviço gratnito de informnções sobre os assumptos
de attribuição da::; lnspectorias;
g) serviço de rlistrihnição fios sôros, val3cinas e productos
hiologi(}OS de que trata o n. !3 do art. !
Art. 16. Conforme ::~~ exig-enci::~s do serviço, o Goverrto
poderá rontractar um ou mais vetcrinarios para servir nas
wnas eriadoras de maior extensão e importancia relativamente á industria Pf>mJaria, nomeando em commissão os auxiliares e mais pPSSO;l I nrPessario. ele a't·côrdo com os recursos
nrçamentarios.
Paragranho unira. No caso do presente artigo, ficarão
os veterinarios contractados subordinados immediatamente ao
in,:pector vetm·inario fio respectivo disfricto.
0

•

CAPITULO IV
DAS TNSPECÇÕES VRTERINARTAS DE PORTOS

Art. 17. A inspecção do gado importado e dó gado export:Hio incumbe aos insnectores vcterinarios de portos.
Paragrapho unieo. Nos portos em que não houver serviço especial de inspecção, esta s·erá feita pela Inspectoritll
Veterinaria local.
'
Art. !8. São cons'iderad'as contagiosas, para os effeitos
do presente regul•amento. a.s seguintes molestias: pestl'l bovina ou typho, contagioso em todos os ruminantes; peripneumonia, contagiosa na espccie bovina; gafeira e sar.na, nas especies ovi•na e caprina; febre ap'htosa, nas especie."l bovina,
caprina, ovina e porcina; môrmo, nas suas manifestações internas e cutaneas, nas especies cavallar c asinina e seus hybridos: raiva e carhunrmlo, em todas as especies; carbunculo

<>'Yrnptomat,i.r,o on r.mphysemnl.oso, na r,specie bovina; rou~,~t
fl pnenmocntm·Hc, na nspccie !mina; pyroplasmosc c trypn,nosorniases, nas especies bovina, cavallar, mnar e canina; t.ubernu los e, em todas as csper.ies, e dwlera, nas gallinhas.
Paragrapho nnico. A fmumernção aas molesti•as de que
trata o presente artigo poderá .ser alterada de conf,ormidade
•~nrn os csLudos n irrvestiga(;õcs fr,il.os pela Direct.oria do
l"erv.iço de Jndust.l'ia Pastoril ou po·r scientistas nacionaes e
••steangeiws.
Art. '19. Não será permittida, por qualquer doo port.os
ou fronteiras da Republica, a entraua de animaes atacadoR o.n
Hnspnif.os de molestias contagiosas, assim como de seus uospojos, tio .productos c de •forragens procedentes de qualquer
11aiz Dnde reinem as referidas molestias ou nfi·o haja leis e
Yegulamentos concernentes á policia sanHaria dos animaPs
riomest.ieos, :í. importaeiio e :'t exporf.acrw ele gado e contra a
:invasiío c propagação das Ppizootin.s.
Paragrapho unico. Fieam c.a.mprehendidos no pre~enl.n
nrf.igo quaesquer ob.ieetos que tenham estado em contacto
·~om os animaes doentes ou suspt'itos, desde que possa111
sr·rvir fie vehiculo á transmissão de germens infectuoso.s.
Art. 20. A prohibição a que se refere o al'tig.o anterim·
J.ornat·-se-ha effectiva quando, apesar rias leis e regulamento:;
rr.t'cridos, haja apparecido qualquer epizootia e não tenham
:;;ido tomadas as providencias precisas on quando as mesmas
JniR e regulamentos não offereçam sufficiente garantia, a
.i11iw rio Governo Federal.
Art. 21. J.'icam igualmente prohibidas:
~ 1." A importação de animaes por outros portos do paiz
ou pontos fia fronteira não indicados no presente regulanwn to.
~ 2, A importação de animaes que, não obstante procelTerem de paizes immunes, t,enham sido adquiridDs em paiz
mnnprehendido no art. 1!l, mórllllentc na vigencia de qualquer epizootia.
~ 3, A importação de animaes transportados em naviO~':
que não possuam as condições exigidas no presente r-egulamento c tenham conduzido, dentro doo 30 dirus anteriores,
gado de qualquer procedencia incluída na prohibição do
aJ·t.. 1n ou tocado em portos infectados.
~ -i." A importação de animaes que procedam de Jogares
f]tJe officialmente tenham sido declarados infectados.
Art. 22. Os contraventores das disposições dos arts. f!)
a 21 ficarão suJdtos ás penaiidades estabelecidas em lei.
Art. 23. A importnçã.o de animae•s fica subordinada ás
seguintes condições:
a) apresentação, por parte rio proprietario ou de seu
J'epresentante, ao inspector do porto ou a quem o represonte,
d·o att-est.ado de saude dos animaes, firmado por autoridadP
eompetente, com declara<:fio de que. nos :30 dias antoriores ao
embarque, não grassn\·a, na zona de que procedem, nenhuma
moles tia contagiosa;
b) apresentaçâ() do attestado official de tnberculinizadlo,
tratando-se de bovinos, e de malleinização, tratando-se· dn
r~avallares e muares;
c) serem os mesmm; sujeitos :í. inspccçfio vctcrinnria e
recnnlH'f'. idos sfi nR;
0
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d) suhmnt.tnrrm-Rf', quando for necesRario,. pelo tempo
fixado nas im;trucçõeR que :forem expedidas, á observação n
medidas prophylneticas estabelecidas pela Direc~oria do Serviw de Inrluslria Jlasloril, inclusive a tuberculinização c malIr i'n ização.
§ 1.. o .Para os animaes importados pela fronteira, drve o
:üt.esLado de sandc certificar tambem que os mesmos foram
suhmettidoR :íR mndidnR ofl'if'ilws r~ont.ra o eatTapat.o P outt·os
parasitas·§ 2. o Tratando-sr de animaPR dP raça, destinados :í. rnprot.lucção, deverão ser apresentados os respectivos pedig1•ees.
_\J•t.. :? '1. 'Para a ohsrrvanria doR a riR. 1 n. 20 P ::!1, RPJ•ão
sujrit.o;;; :í. in;;;Jwr·eãn sanitaria, rxereida poe · fmwr~ionario do
~Pt·vit:o dP lndn:"ll'ia l'asltll'il, torlnR o;, animnrs f' J11'orltwf.o~
rll' Ol'igrm animal intJ·odllzi!ln~ Plll !Pnitrwin nar·io11al por via
llllll' iti !na nn t Pt'l'Ps f 1'1~.
Art. 25. Si 1 do exame a que se proceder, se verificar que
se trata de ammal suspeito de molestia contagiosa, será o
mesmo reexportado on submeUido a observação no lazareto
;;eterinario.
Paragrapho unim. Serão igualmrnte Rujeit.o>< a oll><rrvação c R'_Ibmrtt.itlos :ís medidas prophylacticas adcqnadm• o~
animars que cstiYerem em contaeto com o animnl su><peito
e as forragen>< e demais objectos que os acompanhem.
Art. 20. Na frírma. do artigo anterior serão reexportadoR
ou Racl'ificados os nn imaes introduzidos conjuntamente, Ri se
tratar de animaes destinados ao córte, devendo os mesmos
ser anterio:rmPntr~ snlJmrttidos ao processo dr drsinfPcção
empregado na morlalirlndP rlini-ca de qur foi nromnwf.tido
o animal que drterminon a referida providencia.
Art. 27. Si se tratar de peste bovina, os animacs serão
Racrifieados e incinerados, srm que os proprietarios tPnham
•li rei to a indemn ização, sa!Yo o caso do art.. 30.
Art. 28. Igual proYidencia será p11aticarla em relnção aoR
animaefl pertencentrs ao mesmo rrhanho que, porvrntum,
tenham ><ido imporl.ados antPs da verificaç.ão da moles !,in,
Art. 29. Si se tratar de animaes destinwos á rc,prod.ucçã.o, serão elles .flnhmrttidos á quarrntena, regulada dr accôrrlo com o período rlc incubação de cada molestia. c com os
meios conher.ido>< para o rliagno;:;tico das infrcçõe<;.
Art. 30. No <•.aso rm que a necropsia do animal sacrifi!1ado não assignaiP ns lesões ou elementos pathognomonico,;
caracteristicos da molcstia que motivou essa providencia,
;cahrrá ao proprietario do animal indrmnir.ação em dinheiro,
eorrespondente ao valm· integral rJ1o mesmo animal, quandlo
importado de accôrdo ~om toda,; as prescripr,ões do presente
regulamento. c hem assim rio:; ohjcctos destruidns, deduzida
a ímportaneia corore;:;ponrlcnte ú varte não prf'judicadta.
§ 1. • A necropsia dP fJUP se trata drví'r:Í RPr refJU<'rida
ao director do Servic-o de Jndnstria Pastoril, quando a importação for feita pelo porto do Rio de .Tanciro; aos inspectores, na s~tlP da;:; TnspPrtorias, e aos vPtPrinarios, na falt.a
dafJurllefl.
§ 2.• " Quand·o a n~;crop!!ia requerida deixar tlP sr rralizar
dentro' tlc 2-1 horaf:, a contar do momento em que for sacrificado o animal, por falta de providencia do funccionario
competente, ficar(! rPconhceido o direito do reclmnantc á in..
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dmrmizar:.ão tlr\ qnP trata o art. 30, sendo responsavel pelà
inrlrmnizadío o mesmo fllncr,ionario.
§ :1. • ·No easo de Rer o diap.-nostieo confirmado pela net,ropsia. as dPspez8s rr'stwetivas r0ITrrão por eonta do inl•·r·(•ss;Hio Qlln a lrnuver r·c•qnerido.
§ tl." J\s dPRIWZaR de que t.ral a o paragrapho anterior scriío
:u·hiLradas nas iusfruer;ões flllt' forem expedidas, devendo
a respf'cfiva importuneia ser depositada pelo interessado, no
1110mento dr. requerer a nccropsia.
Art. 31. No caso do art. 33 todas 8S despezns correrão
por conta do Governo.
'Art.. 3:?. Nos casos previstos no art. 30, o director do
Rerviço do Industria Pastoril nomeará uma commissão do
tres membros, da qual fará parte o proprietario do animal
ou seu representante, para arbitrar a indemnizacão, cabendo
I'f'rmrso Yoluntario para o Ministro.
Art. 33. Quando o intei'P-Rsado nffo concordar com o resultado da necropsia, poderá requerer novo fcxame cadaverico, apresentando, neste cnso. profi~sional de sua confiança,
para acompanhai-o. Ri o!'; dons nrol'i~~ionaes não chegarr.m a
accôrdo quanto ao novo exame, escolhPr·iio 11m terceiro profissional, que decidirá a duvida.
Art. 3·i. No momento r! e se proceder á inspecção sanitaria, de que trata o art. 24, o proprictario dos animaes
importados ou seu representante deverá apresentar, além
dos document.M exigidos pelo art. 23. os seguintes esclarecimentos:
a) nome do importador;
b) profissão;
c)' residcncia;
d) inàiracão das nsnf'cir>~ rlf• animacs importados (boYino-s, equinos, aves, etl'. 1 :
e) procedencia;
f) destino;
(f) quanto,: dias trar.em de viagem;
h) para quem e para que são importados.
Art. 35. O Governo Federal dotará o Serviço de Industria Pastoril de um lazareto quarenfenario (~ mais dependencias annexas nos portos do paiz e nos pontos da fronteira habil itarlos para a ímportacão rln gari o, :'t medida do
des:cnvolvimento do servico e de acrf\rrlo com os recursos orr:.amentarios.
··
Art. 36. Os lazaretos quarentcnarios só poderão ser
utilizados por :mimaes importados ou por animaes a exportar c ficarão sob os cuidados dos inspectores de portos ou
dos funccionarios dr,signados pela Directoria rio Serviço de
lodustria Pastoril.
Art. 37. Os animam; que vierem acompanhados dos documentos exigidos pelo art. 23 do presente regulamento serão submettidos a uma inspecção summaria. nntes de serem
rml.regues nos seus destinatarios, o os que forem importados
sem esses documentos rlevr>rão ser postof; em observa~;ão
quarentenaria.
Art. 38. Em instrucções especiaes serão regulados os
serviços affectos aos lazaretos quarentenarios e mais depenrlmwias, bem como os deveres dos respr.ct.ivos funccionarios .·
Art. ~~!}. Ficam hrtbilitados pm·a n importação de gado
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'estrangeiro, além dos pontos da fronteira ser"vidos a.ctualmente por alfandegas e mesas de rendas, os seguintes portos: Belém, S. Luiz, Fortaleza, Recif.e, S. Salvador, Victoria;
Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Florianopolis, Rio Grande
e Cuyabá.
Art. 40. O Governo Federal tornará extensiva a medida do artigo anterior a outros portos do paiz e pontos dà
fronteira que, a seu Juizo, reunirem as condições nAcessarias
e desde lJUe o serviço o exija.
Art. 41. Os animaes importados por via marítima oü
pela fronteira deverão, na fórma do art. 24, ser examinados
pelos inspectores de portos ou por veterinarios designados'
pelos inspectores veterinarios districtaes, no porto de chegada ou quando penetrarem em territorio nacional, cumprindo
aos interessado.c; communicar, em tempo, o dia da chegada, aos
mesmos inspectores, indicando o numero de :mimaes, a especiê, a raça e a procedencia.
Paragrapho unico. O Governo providenciará para que
seja feita communicação pelo inspector da Alfandega ou
administrador da Mesa de Rendas, independentemente da
communicacão dos interessados.
Art. 42. O Governo poderá prohibir a importação de'
uma ou mais espccies de animaes. assim como de forragens,.
carnes, leite, couros, lãs, pc lles, ossos, estrumes; etc. , qu•ando
procederem de paizes onde reinem molestias contagiosas, oU:
nos casos doe; arts. 20 e 21.
:Art. 43. Ficam 0hrigadas n's cmprm:as rle nnvegação e as
eSt~radas de ferro, que trnn.c;port,~rem gndo do estrangeiro, à
exigir dos intrresRados. no ponto de embnrque, attestados expedidos pelo Ministrrio da Agricultura do -paiz de origem
ou pela repartiç5.o a rrue estiver affccto esse serviço, os quaes
deverão ser visados pelo consnl brasileiro, declarando:
1•, que no paiz de onde procedem os animaes não existe
nem existiu, no decurso dos der. ultimos annos, peste bovina;
2•, que no alludido paiz não oxistem nem existiram, dentro
de seis mezes, a peripneumonia contagiosa e, ha mais de um
mez, a febre aphtosa.
Art. 44. Tratando-se de gado ovino, serão €xigidos os
attestados mencionados nos ns. i e 2 do artigo anterior, além·
de outros, que prrwf'm não existirem a varíola ovina, com
caracter epizootico, c o nbort.o conta~ioso, nem se haver pro~
duzido caso algum dessas enfermidades.
Art. 45. Para o transporte do gado caprino c do gado
suíno, dcvecão os aUcstado.c; satisfazer ás exigenci:as dos
ns. 1 e 2 do art. ~3, assignalando tambem, quanto ao ultimo,
a não existencia do môrmo, em todas as suas fórmas, com
caracter epizootico. ou a verificaç.fío do nenhnm caso esporndico, nos ultimas seis mezes.
Art. 46. O.c; inspectores ÕB port.os deverão remettcr
moosalmente um boletim dos serviços rcalir.ados pela rBpartição e annualmonte. até 20 de janeiro, um relntorio completo sobre os t.rahalhos n seu cargo.
Art. 47. A inspecção vetcrinaria rm cada um dos portos
do Rio de Janeiro c Santos se-rá. feita por nm inspector c um
auxiliar.
Paragrapho unico. Para este \serviço serão ~admittidos
os trabalhadores nccessarios, de accôrdo com os recursos or~
çamentarios.
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CAPITULO V
DA INSPF.CÇÃO E DERINF'ECÇÃO DOS l\T'EIOR DE 'I'RANSPOR'l'E

no c:Ano

ArL t,8. As f'mpt'11'7.aR do navega\:iio. :lR nR~fradaR do forro,
pfr,. sii.o ohr·ig-adas a. fawl' aprP-sf'ntar ao PncarrPgad() ·do servil;o dn lransporf.p, f! dPsinrf'!~ção do gado on ao inspf>r•!.or· vetf'l'innr·io uistrictal, ou sou repr1esentante, Jogo após a chegada do trem ou embareação, um boletim em que venham
espr~eififoados o numero, a Pspor,iP. o a raça dos animaf's transplli'Lados. os propt·ietal'ios ou consignatarios dos mesmoo, o
ponto ondP foram embarcados e o nnmf'ro df' dias de viag-om,
e. Jrmn assim, f<i hmlYP algum r•.aso de mortP duranlP n
viagrm.
·A !'f • .-1 !l. O Governo Federal, por intermedio do Ministerio
da. Viar,fi() e Obras Publicas e do conformidade com os reem·sos orçamontarioR, promoveFá O melhoramento gradual dn
nmterial das Pstradas do fpt•ro da União dPstinado ao tmmporte do gado e entrará p,m accttrdo. 1mra o mesmo rim. rom
aR estradas do forro arrendadas o eom as Pmprozas dn viação
mrhvmw.innadas. tonostres, marit.imas on iflnviaes.
Art.. !)0. O Governo pr·oviclenriar:'t para quo todas ns
PlllJ1l'P7.rus f!P navegação e estradas do ferro flUA transportam
gado sejam dotadaR do material .nt'r.PsRa>l'io a esse fim, tendo
<•m vista a segurança, a hygiene e as accommodacões apr·oJll'iadn'~ n. cada Pspecie de animal, prescrev·end'o-lhes igualmrmte as regras attintentf's á desinfecção das emhnrr,açõeR e
f!UaPSf!UPl' vPhir,nlOf; de quP se servirem.
Art.. fi!. A desinfecção de que trata. o artigo ant.Arior sor:'í
f'l'fod.nnda soh a inspecção do encarregado do serviço de transport.P o rlesinfeeção do gado ou de um vetcrinario, o qual pasf;:li':Í o attestado de expurgo.
Art. 52. A inspecção e a desinfecção referidas nos artigos 2·1 e 58 fi.cam a cargo, na Capital Federal, da secção
fll' vet.Prinaria da nirortoria do SPrviço dP Industria PaRI.oril
,r•, nos F,stadus, das Inspectorias clistrictaes, cabendo o trabalho
llln teria l ús administrncõcs respectivas.
Pn.nagrapho unico. Para este serviço o Governo podot·:í
[trJmil.l.ir·, na Capital Fedrral, de nccôrdo com as nocossitladt>s
dn '"'''Vi\:o o os rP-cursos or'çamentarios, o Sl'guinte pessoal:
1 oncarregarlo ele t.ransport.P f' desinfecção do gado;
1 capata:r.;
:J dcsinfectadores.
Art. 53. O Go>~erno providenciará no sentido de orga.nizm· um sNviço do rlesinff!rcãn systematica dr- todos os rar·r·os das osf,radas de ferro, embarcaçõl's e outros vehirnlos,
bem como boxes, curraes, galpões, omlmrcadoruros, etc. que
SPI'V i L'l'lll pam o transpOL·te e embarque de animaes.
Art. M. Para 0xocnr.ão do rlisposto no arUgo antnrior,
fi;•mn as rompnnhias de Pslrad.n•s dn fPI'J'O o do navegnçii.o olll'ig·ntla~:

.

se servirem flB emhnr<'açõPs 011 quae~qner ven l.rnnspol'te rle animaPs sem prt':via dosinl'eccão

$i 1." A não

hrrllln>~ par·a
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§ '2:" A usarem o antiscptico que a DirccLoria Llo Serviço
de lnllustria Pastoril approvar e que não occasione estragos
uus carr·os, embarcações, etc. em que fôr empregado.
§ 3." A' .raspagem, pulverização ou outro qualquer proecsso de prophylaxia em uso, adequado ao caso.
Art. 55. Oceorrendu em alguns dos meios de transporLo
citados no artigo precedente qualquer caso de molestia contagiosa, <1 vehiculo ser:'~ sulnnettido, no primeiro ponto de
inspecçãÕ veterinariu, :i mais completa desinfecção, d<Cvendo
ser observados os dispositivos do presente regulamento.
Art. 56. Todo animal que tiver de ser exposto poderá
ser detido em observação, isolado e desinfectado, nos portos ou
estações de embarque, a juizo do inspector veterinario distl'ictal ou de seu representante.
Art. 57. Na fórma do art. 19, fica prohibido o transito
ou o commm·cio, entre os Estados, por via marítima, fluvial ou
teiTestre, de animaes atacados ou suspeitos de molestias contagiosas.
Art. 58. Toda emlmrcação ou qualquor vehiculo que
tenha servido para transportar animaes nas condições mencionadas no artigo anterior ficará sujeita ás medidas de
desinfecção ou quaesquer providencias de caracter prophylactico adaptadas pela Dkectoria do Serviço de Industria Pastoril, com approvação do Ministro.
Art. 59. Em instrucções opportunamente expedidas serão
estabelecidas as condições que deverão preencher os referidos meios de transporte, as providencias referentes ao embarque c desembarque do gado, tempo necessario ao repouso do
mesmo e ouh·as medidas de hygienc c prophylaxia upplicavois ao trafego on commercio interestadual do gado e as penalidades em caso de infracção.

CAPITULO VI
DOS POSTOS VETERINAIUOS E DE OBSERVAÇÃO

Art. GO. De conformidade com as attribu•içõcs tlo Serviço
de Industria Pastoril consignadas no art.. 1•, serão creados
Postos Vetcrinarios naa principaes zonas criadoras dos Estados da llcpublica.
Art. 61. O Goycrno Federal entrará em accurdo com os
Governos locacs para que fornecam o terreno e os cdificios
neccssar1os aos POEitos Vef.oerinarios, ficando oa. cargo da União
o pessoal, o material technico e o custeio dos estabelecimentos.
Art. 6:?. Aos Postos Vetcrinarios comp.ctc:
~ 1. O e<·tudo das molcstias que affcctam os animaes domesticas, principalmcJl!Lc das trop•ioa•cs.
§ 2.• A organização do serviço de prophylaxia, de accôrdo com os modernos preceitos de hygicnc, sanccionados pela
pratica.
. !I 3.• A divulgação de conhooimentos praticas conC'ernen~
tcs á ,hygiene animal vcterinaria e prophylaxia das molee.tias
infecciosas.
§ 4.• A distribuição gratu~ta de sôros e vaccinas, con~
forme o n. 18 do art. 1•.
0
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s. 5." O estabelecimento de enfermarias para a internação
de ammaJes doentes, de conl"ormidade com as instruccõeE, organizadas pela Directoria e approvados pelo Ministro.
§ 6.• A organização de um Bcrviço de vigilancia medico:vcterinaria em todos os eslabeleeimentos pastoris e de l.acticinios, de accôrdo com os respectivos propríetarios~ que, neste
caso, deverão sujeitar-se ás instruccões do Posto.
§ 7." O serviço gratuito de polyclinica veterinaria.
§ 8." As informações sobre assmnptos referentes á medicina veterinaria e á hygieue animaL
§ 9." As providencias attincntes ao saneamento dos campot· invalidos pelo carrapato c mais parasitas e discriminação das respcet.ivas zonas.
§ '10. O auxili{l ús Inspcclorias Vcterinarias districtaes
em tudo o que dissce respeito ao levantamento da e<:-tatistica
pecuaria n :fõr J•c!alívo ús molestiaf, que affcctam o gado no
J'cspectivo districto.
§ 1 L As invcstigw;õe:- ''olm; l!Ovos methodos therapeutico~. c prophylacLico;:;.
§ '12. A distribuição de puhlit~U\:ÕCs relativas ao serviço
J'cmetLidas pelo l\1inisterio.
§ 13. A provaganda do Hegisto do Lavradores, Criadores e
P rofissionaes de Industrias Co-nncxas.
Art. 63. Cada um dos Poslos mcrwionados no art. 60
terá o seguinte pessoal:
i uirector (bacteriologista);
i veterinario;
i pharmaceuitieo-chimic{J;
2 auxiliares;
1 porteiro-contínuo; e o numer·o de >•Crventes e trahalhadoL·es que fôr necessario, de accôrdo com os recursDs ort;arncnlarios.
Art. 64. Além dos Postos Veterinarios, o Governo estabelecerá Postos de Ob~:·ervtaçiio uos portos do paiz e nos pontos da fronteira habilitados para a importação e e:xportacão
de gado, nas invernadas e nas divisas interestaduaes.
Art. 65. Os Postos de Ob~:•rr·y,ação deverão ser construidüs
na conformidade do art. 61.
A rl. GG. Aos l'ostüs de Observação compete:
§ 1." A inspeeção do gado em transito e a applicacão de
l.laultos insecticidas.
§ 3." O isolamento e ob:':-t'rvação dos animaes suspeitos e
o sacrifieio dos atacados de molestias infecto-contagiosas, na
Jórma deste regulamenw.
§ 3." A applicação de medidas prophylacticas ao gado da
região.
§ 4." A concessão de attestados de livre-transito, com declaração de que os animaes f·oram submettidos á observação e
ás medidas prophylacbcas adaptadas.
Art. G7. Os banhos insecLicidas e quaesquer medidas a
cargo do Posto serão prestados gratuitamente aos criadores,
cmtquanto o Governo julgar oonveniente.
Art. GB. Os banhos insccticidas serão preparados de aecôrdo com as insirucçõcs da Directoria, que terá. a seu cargo
o estudo dos preparados destinados a esse fim e a escolha dos
mais convenientes.
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fArt. 69. O pessoal dos Postos de Observação, de que trata
64, será o seguinte :
1 administrador (veterinario);
1 auxiliar;
2 serventes·.
Art. 70. Ao Posto de Observação e Enfermaria Veterinaria
installado CIIll Bel! o Horizonte, nos termos do decreto n. 8. 974,
de 14 de ~tembro de 1911, compete:
§ 1 ..• A realização de estudos e pesquisas concernentes ás
molestias ·que affectam o gado, principalmente as tropicaes.
§ 2.• O tratamento de animaes da enfermaria veterinB~ria
annexa.
'§ 3.• O serviço gratuito de polyclinica veterinaria, na séde
do Posto.
§ 4.• A prestação de soccorros medico-veterinarios aos
centros de criação mais proximos.
§ 5.• O preparo e distribuição de sôros e vaccinas, acom~
panhados das respectivas instrucções, aos lavradores e criadoi1es, de ,c,onformidade com o disposto no presente regula~nento e a juizo do director.
§ 6.0 As informações sobre assumptos attinentes á medicina veterinaria e á hygiene animal.
§ 7.• A distribuição de publicações remettidas pela DireCitaria.
Art. 71. O director e seus auxiliares technicos deverão eolIaborar na Revista de Vetm·inaria e Zootechnia.
Art. 72. O Posto de Observação e Enfermaria Veterinaria
de Bello Horrizonte terá o seguinte pessoal:
1 director (medico bacteriologista) ;
1 assistente;
1 veterinario;
2 auxiliares, sendo um pratico de pharmacia;
1 escrevente;
1 porteiro-continuo;
2 lJCT'Yentes.
Art. 73. Em instrucções especiaes, formuladas pelo director do Serviço e approvadas pelo Ministro, serão especificados
os deveres inherentes ao pessoal referido nos arts. 6i:l, 69 e 72.
IA.rt. 74. Os di<rectores dos Postos de Observação deverão
remetter mensalmente, até 20 de janeiro, um relatorio completo sobre os trabalhos a seu cargo.

.o

~rt.

CAPITULO VII
DOS INSPECTORES DE LACTICINIO.S

Art. 75. Aos inspectores de ladicinios, a que se refere
o art. s• deste regulamento, compete visitar as principaes
fabricas de productos lacticini01s, bem como os estabelecimentos pastorts do paiz, devando apresentar ao chefe da
secção de zootechnia relatorios ntinuciosos de tudo quanto
observ!l!rem ·em relação á exploração do leite e dos seus deri:vados. '
rA.rt. 76. Nas visitas a esses estabelecimentos devem os
inspector.es de laeticinios observar todos Q8 d!efeitos .que en-

1110
ecmtnu·t~lrt e f'll~iuat· aos t:riadores o:; IIH~Iltnt·es meios de exliltM'atfio do lt~i~c c seus derintdos.
.
.
Art. 77. O dirc()Lur do Srrviço dt• lmluslna .l'aslonl
tl,.,:,lacarú os iuspcelorcs de laeticinios para os !JOnlos !JW~
julgar· mais •convenientes,, podendo removt·l-os de um ponl.o
11a,m oulro sempre que houver conveniencia para o servit,:o.
Art. 78. O serviço de inspecção de lacticinios será feito
JIO.I' ü·cs iuspceLurc;s c tantos mestres de lacticinios quwn,tos
forem necessall'ÍOS ao SCI'VÍf./0, de aC()Ôl'dO com OS l'CCUl'SOS
orçamentarios.

CAPITULO VIII
DOS

CUI~SO.S

IJE PHA'l'ICOS-VE'l'ERINARIOS

nas fa"l.c:JHlaH de
a.pto a desempenha.r as principaes funei,!Õl'H
praf,ic~as de vete·rinrario, principalmente em mnas em que •llfiu
Pxislmn estes profi.ssionaes, fica. estabelecido no Servicn de
IruJuslria Pastoril um curso especial de praticos-veterinarios.
Art. 80. O cnrso de J>t·a.t.icos-vctcrirHH'iO;> comprchcwlc
o estudo pratico e summario das seguintes materias: nocões
dt! anatomia e physiologia dos nnimaes domesticas, n.o\:.õe:;
de embryologia, noções de microbio-logirn; e paras'itolo.gia applir•.adas ú veterinaria, noc.ões de pathologia. medica e. cirurgica
dos ,animaes domesticas. nn~.ões de therapeutica veteri•naria,
JW\.\Ões de zootechni.a, e1studo pratico das princip.a.es operaçõe;:.
t•it'lll'gieas dos animaes domesticas, estudo summario das molnstias do pé do cavallo (ferradura), hygiene e prophylaxia das
molrstias contagiosas.
Art. 81. As materias que con,stituem o curso de p.raticosYdl'rinario-s serão sempre professadas com caracter eminenlemente pratico e ficarão a cargo da secção de veterinaria.
Atl'f.. 82. O curso de praticos-vet.erinrarj.os será dado rw
tt••riodo de seis mezes, a começai' do dia 1" de maio.
Art. 83. :A organização do programma do curso de pral.inos-veterinarios será feita pelo chefe da secção de veterinaria. com a audiencia do director do Serviço e approvação do
Ministro.
A t•t. 8.1. O prograrnma de que" lt·ata o a digo anterior I'ICl'Ú
nq~•;mizado sob a. fórma. de 11nntos, t]Ue deverão ser lecciona··
dos prlo chefr, aJudantes e veterinarios da secção de veterinaria, f\ahendo a distribuição delles ao chefe da secção.
Art. 85. Os trabalhos do curso de praticos-veLnrinat·ios
,;prfio executados na séde do Serviço, nas dependencias da
nm General Canabarro nu nas Fazendas-Modelo e !Postos Zoof,.nhuir\o;.;, sPmJ)rP que 'honver nccPssidade de trabalhos prat.icns
que stí nestes estahrlPcimentos se possam realizar .
.Art. 86. O ultimo mez do curso será deslinado a ex•~tll'.'Õf1R ús .Fnr.r,enrlns-1\·lodrlo e Postos 7.oolet•.Jmicos. afim du
que sejam ahi C'ffC'duadns os pri·nci raC's trabalhos ·pratit·o:;
que SP realizam cnmmummentc nesses C'stabP!er:imenLos.
1\ rt. 87. As inscripções para o curso dP praticos-vdf'J'imll'ios serão fe·itas na Directoria de Induslria Pastoril, aLt\
o dia 15 de abril de cada anno, sendo v.ref~ridos os criadores.
AI'L. '7!1. Com o fim de se preparar,

et·iaçfio,

pes~cKt.J
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Paragrapho unico. As inscripçõcs serão feitas por meio de
requerimento, dirigido ao director do Serviço, e que deverá vir
acompanhado de attestado de curso primario.
Art. 88. O numero de alumnos do curso de vraticos-veterinarios será de 20, podendo ser elevado, a juizo do Ministro.
Art. 89. No fim de seis mezes, serão et'fectuados os
exames pr._aticos oraes das materias que fazem parte do curso,
e oos alumnos approvados serão expedidos eertificados de
pra ticos-veterinarios.
Art. 90. Os certificados de que trata o artigo anterior
dão preferencia, aos seus possuidores, nas nomeações para os
cargos de auxiliares do Serviço de Industria Pastoril.
CAPITULO IX
DOS DEVERES DO PESSOAL

Art. 91. !Ao director do Serviço, •que sel.1ál o consultor
do Ministro sobre todos os as.sumptos technicos relativos lá
zootechnia e veterinaria, compete, além das attribuições a
que se referem os §§ 1•, 4", 8", 9", 11, 13, 14, 16, 17; 18; 21,
22, 23, 26, 28 e 29 do art. 27 do regulamento approvado pelo
decreto n. 11.136, de 13 de janeiro de 1915, e sem prejuízo
das que couberem aos director~s ou chefes das diveNas dependencias do Serviço, de accôrdo com os respectivos regulamentos, o seguinte:
§ f.• Velar pelos estudos e pesquisas que se fizerem na
séde da Directoria ou em qualquer de suas dependencias.
§ 2. • Prover a repartição livremente, nos limites da
respectiva verba orçamentaria, de pessoal extranu~erario,
.sempre que as necessidades do serviço assim o exijam, mediante prévia autorização do Ministro, quanto ao numero e
aos vencimentos desse pessoal.
§ 3.• Communicar ao Ministro o apparecimento de qualquer epizootia em paiz que tenha commercio de gado, directa ou indirectament.e, com o Brasil.
§ 4.• Fiscalizar, por si ou por funccionario da Directoria,
as construcções que se •fizerem para o Serviço a seu cargo.
§ 5.• Propôr ao Ministro as bases para acoordos e convenios que tiverem de ser feitos.
§ 6.• tPropôr ao Ministro, quando fôr conveniente, a alteração da relação das molestias contagiosas, de a0côrdo com os
estudos e pesquisas realizados por centros scientificos nacionaes ou estrangeiros.
§ 7.• Propôr ao Ministro a organização de commissões
para estudos scientificos que interessem directamente ao Ser;viço, formulando as respectivas instrucções.
§ 8.• Organizar e dirigir os cursos de praticos-veterinarios
a que se refere o capitulo Vflil.
§ 9.• ·Propôr ao •Ministro o chefe de ·secção que deverá
substituil-o em seus impedimentos.
§ 10. Dar posse aos funccionarios da Directoria e, em caso
de urgencia, aos de suas dependencias, fazendo .lavrar e asaignando o respectivo tevmo de compromisso.
Poder Executivo- 1915 (Vo.J. I)
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Art. 92. Ao chefe da secção de z.oot!lC:lmià compete:
§ 1.• Superintender os serviços a cargo da secção, executando-os c fazendo-os executar pelos ajudantes e mais funccionarios.
§ 2." Dar parecer ~obre os assumptos que dependerem da
secção.
o§ 3." Organizar as instrucções para os funccionarios da
secção, quando em serviço :l'óra da séde, submettendo-as á approvaoão do director.
§ '•·" Collaborar na Revista de Veterinaria e Zootechnia e
orienbml-a no ponto de vista technico, quanto aos assumptos rcf·erentes á secção.
§ 5." Apresentar ao director, quando disso for incumbido,
as bases para. instrucções que tenham de ser apresentadas ao
Ministro.
·
§ 6.• Providenciar afim de que sejam attendidas as solicitacões dos l'avradlores c cTia{iores em relação aos serviços da
secção.
§_ 7.• Dirigir, orientar c organizar programmas e instrucçõcs pawa concursos, exposições de animaes e exposiçõesfeiras relativos á pecuaria.
§ s.· Corresponder-se com os directores dos Postos Zooteclmicos e Fazeudas-1\Iodelo e mais funccionarios do Serviço, relativamente a pareceres e esclarecimentos para instrucção de
informações que devam subir \á consideração do director.
Art. 93. Ao chefe da secção de veterinaria compete:
§ 1. .Superintender os serviços technicos a cargo da secção,
executando-os e fazendo-os executar pelos ajudantes e mais
func.cionarios.
§ 2." !Opinar sobrB os assumptos technicos que dependerem
de pareoor da secção.
§ 3.• Apresentar ao director, quando disso for incumbido,
as bases para instrucoões que houverem de ser apresentadas ao
Ministro.
o§ 1." Organizar as instrucções para os funccionarios da
secção que tiverem de exercer qualquer commissão e submettel-as á approvação do d1iroooor.
§ 5." Collaborar na redacção da Revista e oriental-a, no
ponto de vista technico, quanto aos assumptos de sua especialidade.
§ .t.r. u Providenciar pam que sejam attcudidas as requisições dos lavradores c criadores, quanto ao serviço dos ajudantes e veterinarios.
§ 7.• Oll'ientar e dirigir os estudos e pesquisas bacteriologicos a cargo da seccão.
0
.
~ 8.
Promover a distribuicão de vaccinas, de sôros e
de outros productos biologicos, observados os dispositivos do
presente regulamento.
§ 9.• Aconselhar c dirigir as intm·dicções e o levantamento das mesmas, todas at~ vezes que se fizer neccssario, sujeitando as providencias a tomar á approvação do director .
. § ~O. Organizar as bases para. o serviç.o de combate ás
ep1zootuts e pal'a os convonios que tenham de ser estabcleddos, em .qualquer paiz, relativamente ao assumpto.
i i . Corresponder-se c.om os inspectores veterinaríos e
mais funccionarios sob sua jurisd!iccão, relativamente a va0

*
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receres r esdarerimenlos para instrucção de informações que
devam subir á consideração do director.
~ 12. Exercer, quanto ás zonas do Estado do Rio de Jaueiró e do norte do de S. Paulo cortadas pela Estrada de Ferro
Oentral do Brasil e ás do Estado de Mina~ Gemes menos
accessiveis ás respectivas Inspectoria~, as funcções que competem ao&- inspectores veterinarios.
Art. 94. Ao chefe da secção de expediente cabem todos
os serviços da competencia da secção previstos no art. 7" do
presente regulamento.
·Paragrapho unico. O chefe da secção de expediente será
substituído, em suas faltas e impedimentos, ·pelo 1o oriicial.,
Art. 95. Aos ajudantes oompete:
~ 1.0 Auxiliar o chefe da secçãio nos servjços a seu cargo
e substituil-o em suas faltas e impedimentos, conforme designaç.ão do dill'ectoT.
~ 2.• Cumprir as insúruoções do director e do chefe da
secção, attendendo, todas as vezes que lhes fôr determmado,
aos serviços fóra da séde.
§ 3. o Collaborar na Revista de Veterinaria e Zootechnia;
Art. 96. Aos inspectores veterinarios districtaes compete:
§ 1 • o Superintender os serviços a seu cargo no respectivo
districto.
§ 2. o Requisitar e mandar proceder á desinfecção nos vchiculos que tenham transportado animaes doentes.
§ 3. o Mandar proceder á fiscalização na entrada e na sabida dos animaes, de acoeôrdo com o pr.esente regulamento.
§ 4. • !Proceder ás visitas sanitarias nos pontos de entrada
e de sabida dos animaes, ou mandar que esse serviço seja
feito por um dos veterinarios.
§ 5.,° Corresponder-se eom as demais dependencias do Serviço na circumscripção, transmitti.ndo-lhes as ordens recebidas do director e prestando a este as informações sobre o serviço e a solução das questões.
§ 6. o ·Pirocurar dar a divulgação possível ao .serviço de polici.a sanitaria, prestando os soccorros profissionaes que lhes
forem pedidos.
§ 7. o .soccorrer, eom a maxima urgencia, aos criadores do
districto, com recursos indispensaveis, afim de poder evitar
a invasão de qualquer epizootia nos Estados, nos municípios e
mesmo de fazenda a fazenda.
§ 8. • Dar colllhiooimento, ás autoridades, da necessidade de
vigilancia nos pontos declarados inficionados ou suspeitos e
pôl-as regularmente ao corrente da marcha da molestia e das
medidas adaptadas, scientificando o dircctor das providencias
tomadas e apontando as medidas que lhes parecerem applicaveis.
§ ·9. o Da.r conhecimento, ás autoridades locaes e ao director,
do apparecimento das epizootias, dos estr!ljgos occasionados e
dos pontos visitados pelo mal.
§ to. ·Proceder, sob sua inspecção ou de seu preposto, ás
desinfecções que julgar necessarias por occasião do appare-.
cimento de epizootia e, depois della debellada, suspender a
declaracão de clnfeccão~.
§ t t •. Visitar ou fazer visitar todos os Iocaes em que o
serviço de policia se tornar necessario, aconselhando a. fazer
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conhecer as vantagens desse serviCQ e os perigos a que ficam
expostos os interessados não aooeitando os conselhos que lhes
forem dados.
§ 1.2. Fiscalizar os Postos Veterinarios e de Observação e
todo o serviço da circumscripção, apontando medidas e modificações a serem adoptadas e salientando a marcha do serviço.
§ HL Ter a seu cargo um livro de •registro para a inscripcão das declarações de molestias contagiosas ou de casos
suspeitos, verificados em sua circumscripcão, e para a dos serviços prestados, como de fornecimento de vaccina, serviços
i{lrofissionaes, etc. pedidos por autoridades locaes e por particulares.
§ H. !Fornecer annualmente, até o dia 1.5 de janeiro, ao
dirootor, um relatorio dos trabalhos feitos e, semestralmente,
um boletim detalhado de todas as occurrencias que se tiverem dado nesse lapso de tempo, apontando as medidas que a
pratica tiver aconselhado como de necessidade e proveito.
Art. 97. Aos veterinarios da Directoria compete:
§ 1. o Cumprir as ordens do director e do chefe da secção,
accorrendo, todas as vezes que lhes· fôr determinado, aos pontos ünde a sua presença fôr reclamada.
'§ 2. o Auxiliar o serviço de polyclinica na séde da Directoria.
§ 3. Substituir os ajudantes, em seus impedimentos, conforme designação do director.
Art. 98. Aos veterinarios das Inspectorias compete auxiliar o inspector nos serviços a seu cargo, substituil-o em
seus impedimentos e cumprir as ordens e instrucções que
pelo mssmo lhes forem dadas.
Alrt. 99. Aüs in.spectores de Iaeticinios compete:
§ 1. o !Cumprir as ordens do director e do chefe da secção
de zootechnia.
§ 2. o Inspeccionar, sempre que lhes fôr determinado, os
estabelecimentos e fabricas de productos lacticinios.
Art. :1.00. :Aos auxiliares technicos da Directoria comp~tem os serviços de que forem incumbidos pe.lo director e
pelos chefes de secção, inclusive as funcções de escripturario.
Art. 1.01.. Aos auxiliares das Inspectorias competem os
serviços de que forem incumbidos p.elos inspectores e pelos
:veterinarios, inclusive as funcções de escripturario.
Art. 102. Ao photornicrographo compete executar todos os
trabalhos referentes á sua profissão que lhe forem detet·minados
pelo director c pelos chefes de secção.
Art. 1.03. Ao phar:macewt:ioo-cJümielo compete:
§ 1..• Zelar pela C()nservação e guarda do material da pharmacia.
§ 2.• Fazer a expedição de vaccinas, E.ôros, desinfectantes
e mais medicamentos, de accôrdo com as ordens do director
e do chefe da. secção de veterinari;a.
§ 3.° Cumprir o que lhe fôr determinadü pelo() director e
pelo chefe da secção d~ veterinaria sobre o preparo de receitas e de todo e qoolquer producto qu~ poss~ s~~ manipul_ado peJa pharmacia.
0
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§ 4.• Rcprc)';onl ar ao chefe da secção dr veferinaria f{)bre
as necessidades da pharmacia. fazendo uma rr,lação do que
fôr necessario para o serviço.
§ 5.° Fazer a escripturação, em livros, segundo os modelos
adopLadm-., da entrada e da sabida de vaccinas, sôros, desinfectantes e mais medicamentos pertencentes á pharmacia.
§ 6.• Organizar o inventario dos mesmos productos e material de .:.:'SO existentes em 31 de dezembro de cada anno.
Ai"t. 104. Aos officia;es comp~ executar os tmbalhos
que lhes forem distribuídos, in'iormando sobre todos os
pontos indispensaveis para o esclarecimento do assumpto.
Art. 105. Aos dactylograplws compete exooutar os tJrabalhos de que forem i:ncumbidos pelo chefe de secção a que
estiverem subordioodGs.
·
Art. 106. O dactylographo da s~ão de veterinari!lll ficará encarregado da bibliotheca da Directoria, cabendo-lhe,
nes~.e casü, mais as seguintes attribuições:
§ 1.• Zelar pela boa ordem e conservação da bibliotheca.
§ 2.• Providenciar sobre a encadernação dos livros, revistas e folhetos.
§ 3.• Organizar e manter, oom perfeita regularida«fu, o
catalogo de todas as obras e folhetGs.
~ 4.• Velar para que as collecções ~e mantenham completas, 'reclamando a remessa dos numeros de publicações que
deixarem de ser remettidos á Directoria ou que faltarem nas
collecções.
§ 5.0 Manter em dia o livro de carga dos volumes e p:wblicações que tiverem de s!llhir da bibliotheca com permis;.~ão
do chefe da secção.
§ 6. 0 Executar Of! demais trabalhos que lhe forem determinados pelo chefe da secção.
Ar.t. 107. Ao 'encarregado do material compete:
§' 1.• O recebimento. a guarda e a conservação de todo
o material technico adquirido para o supprimento da Directoria e s·uas dependenciaE-..
§ 2. • O fornecimento aos laboratorios da Directoria e ás
dependencms nos Est~dos, de accôrdo com .a requisição feita
pelo director ou pelo chefe da secção.
§ 3. o A escripturação, em livros, segundo os modelos ado.ptados, da entrada e da sabida do material.
§ 4.• A organizacãü do inventario do material exiSJtente
em 31 de dezembro de cada anno.
§ 5. 0 Representar ao chefe da. secção sobre a necessidade
de novo material, á medida que E•e fôr esgotand~ o existente
em deposito.
§ 6. o Organizar o material necessario, confoi"me a indicacão do chefe da secção, para o serviço externo dos ajudantes
e vet.erinarios.
Art. 108. O recebimento dü material srerá verificado relativamente á quantidade, á qualidade e ao preço, pelo encarregado do malerial e por um funccionario technico designado
])elo chefe doa secção. O material recm·ado por não corresponder ás oondições do pedido será immediatamente devolvido ao
fornecedor, correndo por sua conta as despezas de transporte.
Art. 109. Um dos serventes da Directoria, designado pelo
director do Serviço, ficará incumbido dos trabalhos de arrumação e limpeza do deposito e do material nelle existente.:
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.Airt. 11 o. r.A.o porteiro t,jürope.te:
§ 1. o ~brir e fechar as portas da Direct.oria, não só na c;
hora,:, do expediente. mas tambem nas que forem determinadas
pelo director.
§ 2.° Cuidar da Sflgurnnça p a~~Pio da Dircntoria, fi~r.ali
zando os serventes encarregados desse serviço.
~ 3. Expedir ou fazer expedir a correspondeooia official,
por "meio de protocollos em que E·e possa verificar o devidQ
recebimento.
§i 4. Encerrar o ponto do continuo e dos serventeE~ ficando
o meSJmo sujeito ao 1;isto diario do r1hRfe da secção de expediente.
§ 5. o Representar ao chefe da ~ecção de expediente sol:)rc
o procedimento do continuo e dos serventes.
~ 6. o Faz,er ao chefe da secção de expediente as devidas
communicaçõcs sobre sua uusencia e a dos demais empregados da portaria.
§ 7. •Comprar, de otdcm escripta do director, os objecto~
necessarios ao serviço da Direct.oria c de suas dependencias;
conforme os pedidos assignado.s p·olos chefes das respectivas
secções.
!§ s.• Attender :1s despezas miudas da 'Directoria, taes
como carretos, passagens c outras de vrompto ]mgamento,
sujeitand<Hls sempre á ordlem do director.
§ 9.• Fazer a escripturação das despezas que realizar com
os adeantamentos rccebido.s para ·attender a t.aes despezas.
§i 10. Ter sob sua responsabilidade. medianto inventario,
todo~ os moveis e ob.iectos da Directoriu.
Art. 111. Ao continuo compete:
§ 1. o Cumprir as ordens do director, dos chefes de secção, dos a:iudantrs r dos offieiaP.~, relatiYamentc ao movimento de papeis dontro da Di:rectoria.
~ 2. • Zelar pelo asseio e boa ordem de todas as depen'drmC'ias da Directoria P pela con!'lerva~ão rios moYris, livros
c mais oh.iectos empregados no serviço.
§ 3." Encaminhar ao gabinete do director do Serviço a<;
pa'l'tes que tiverem de trata.r de interesses pendentes da Directoria, observando para isso as instrucções quo receber do
director.
~ I(. o Receber e transmitJtir ao gabinete do dil'ector os
papeis. car1as e cartões ou recados que as partes lhe qonfiarem.
0
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CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 112. Será de livl'e escolha do Governo a nomeação
do director e recahirá sempre em profissional de provada competencia, entendendo-se eomo tal, pessoa que tenha conhecimento de, pelo menos, uma das especi-alidades de que se
compõe o Serviço e que tenha, além disso, publicado trabalhos
originaes de valor reconhecido por sniPntif;tas de noto't"ia ·autoridado nessas rspecialidades.
u\rt. 113. Os nargos technicos da Directoria e de suas depcnclrncias serão preenchidos mcdianto concurso, cujas in-
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sbrruccões serão elaboradas pelo dilrector do se:rviço e approvadas pelo Ministro.
§ 1." O director proporá :ao Mimistro a nomeação interina do candidato que for julgado mais competJê.nte pela
commissão examinadora.
,
§ 2. • Só depois de um anno d'o exercício será esse funccionario provido dfectivamente no cargo, si tiver dado desempenho rabal ás suas funcções, a juizo do direc.tor; no caso
contrario, será exoneraido, abrimdo-~o novo concurso para
provimento interino do cargo.
Art. 114. Para proV'imento dos cargos de chefe da secoão
tle expediente e de 1• official, serão escolhidos fuonccionarios
de categaria immediatamente imtl"erior, das diversas repartições do Ministerio, tendo preferencia, em igualdade de condições, IQS da Directoria.
Art. 115. O provimento do cargo de 2" official será f-eito
por merecimento, dentre os a•• officiaes.
Art. 116. O provimento dos cargos de 3•• officiaes será
feito mediante concul'ISo, de ae;côrdo com o disposto nos artigos 44 a 48 do regulamento approvado pelo dec.reto n. H.43G,
de 13 de janeiro de 1915.
A!rt. 117. Cada uma das secções tecJmicas da Directoria
terá um laboratorio, perfeitamente apparelhado, para •a. execução dos differentes trabalhos a seu cargo.
Art. 118. De accôrdo com o que a expe;riencia demonstrar
e com os recursos orçamentarios, poderão ser creados novos
serviços, que serão distribuídos pelas secções technicas, conforme ·as :respectivas especialidades, e regulados por instrucções que opportunamente serão expedidas.
Art. 119. Para a dlistribuição de productos biologicos, de
que trata Mte regulamento, terão preferencia os lavradores e
crhlllores i·mscriptos no registo do !Miinisterio.
Art. 120. Funccionario algum poderá recorrer á intervencão de pessoas estranhas á administração do ·SeiWiço, fazendo reclamações, pedidos ou denun:cias que affectem materia de serviç.o ou que com elle se relacionem. Nesse sentido, todas as reclamações, declarações ou pedidos referente'!
as suas pessoas serão dirigidos ao di;rector ou ao Ministro,
por intermedió daquelle.
Art. 121. Em instrucções opportunamente expedidas serão fixadas as regras que deverão ser estabelecidas quando,
.em consequencia da hypothese de que trata o n. 4 do artigo 2• deste !'legulamento, se verificar a acção da Directoria
do Serviço de Industria Pastoril no territorio de qualquer
Esta:do.
§ 1. • Si a epizootia que der logar a ess::~. interferencia
assumir caracter grave, caberá ao Governo Federal, de accôrdo com o Governo do Estado, fiscalizar os matadouros,
feiras, exposições e commercio de transporte do gado dentro
do Estado ou nos seus limites e tomar as providencias que
o caracter da epizootia exigir.
§ 2. Dada a interferencia, a que se refere o paragrapho
anterior, em territorio de qualquer Estado, correrão por conta
deste ou do município todas as despezas de caracter local,
relativas a obras e installações pe•rmanentes.
§ 3.0 O Governo Federal nomeará o pessoal extranumerario que o caso exigir e installará os postos de desinf€cção
·
que, a juizo QO Ministro, forem mecessarios.
0
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Art. 122. As investigações scientificas sobre as mole!!tias que affectam o gado serão feitas na séde ·da !Directoria;
no Instituto Oswaldo Cruz, conforme o accôrdo que fôr estabelecido entre o Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio e o Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
nas sédes das Inspectorias e nos demais estabelecimentos technicos dependentes da Directoria do Serviço de Industria
Pastoril.
§ 1. o O Governo Federal poderá entrar em accôrdo com
os governos locaes e institutos scientificos, afim de que possam ser realizados nos estabelecimentos mantidos pelos mesmos, attendendo á respectiva especialidade, estudo, e pesquisas, pel<Os inspectores veterinarios e mais funccionarios
technicos da Directoria, sobre as molestias que affectam o
gado.
§ 2. o A Directoria do Serviço de Industri8 Pa:Storil procurará úbber os produe,tos biologicos, não só para serem
empregados como meios prophyla(ltie,os. mas tambem como
meios curativos. desde que tenha chegado á conclusão positiva
de sua efficacia.
§ 3. P~ro os fins dos parag.raphos anteriores. a Directoria do Serviço poderá entender-se com os estabelecimentos
cong·e;neres, nacionaes ou estrangeiros, ··detarmilnantfu assim
a troca de relações.
.
Art. 123. A orientação e or.ga•nização das medidas prophylacticas para a repressão e erradicacão das epizootias ficarão a c·argo da Directoria. que as estabelee,erá de aooôrdo
com a natureza das differentes modalidades patholo~ricas.
Art. 124. O tratamento das enzootias e epizootias ficará
a cargo cta Directoria do Serviço de · Industria Pastoril. das
Tnspactorias nos Estados, dos especialistas que fizerem parte
do serviço de inspecção do trafego ou commercio interestadual do gado, dos Postos Veterinarios ou de qualquer veterinario disso encarregado pela Di:rectoria.
Art. 125. A Directoria do Serviço de Industria Pa~toril
manterá uma revista com o titulo de Revista de Veterinaria
e Zootechnia, destinada á vulgarização de -conhecimentos uteis
sobre a pratica da medicina veterinaria e sobre a zootechnia,
e que conterá:
1°, todos os actos officiaes que disserem respeito aos
assumptos de sua especialidade;
2°, o resultado dos estudos effectuados pelo pessoal technico da Dir·ectoria do Serviço de Industria Pastoril e pelos
encarregados dos institutos zootechnicos federaes ou fundados com o auxilio da União;
3°, os trabalhos originaes elaborados por pessoas estranlhas ao mesmo Serviço e de reconhecida competermia, que
queiram prestar a sua collaboração;
4°, o resumo, quando não interessar a publicação integral, dos :relatorios apresentados pelüs ,funccionarios a cujo
cargo estão os serviços de vcterinaria c de zootechnia do
Ministerio;
5°, os dados estatistiws, noticias e informações que possam ser uteis aos criadores.
Art. 126. A Revista de Veterinaria e Zootechnia será publicada trimens·almentc ou mensalmente, conforme as conveniencias do serviço.
0
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Art. 127. A redacção e a direcção da Revista de Veterinaria e Zootechnia ficarão a cargü do director do Serviço,
cabendo a administração ao chefe da seccão de expediente,
devendo os respectivos artigos ser subscriptos pelos seus autores.
Art. 128. A revista será distribuída gratuitamente no
paiz aos criadores e profissionaes de industria :rural, com
preferen1n·a os que se acharem inscriptos no registo respectivo instituído neste IMi,nisterio, e aos interessados que a. solicitarem e dada em permuta de publicações congeneres do
paiz ou do estrangeiro.
Art. 129. A direccão da revista poderá ·receber annuncios, utilizando em proveito da mesma. a receita aJ:'Irecadada.,
Art. 130. A receita e despeza, nos termos do antecedente artigo, serão demonstradas em balancetes enviados
á Directoria Geral de Contabilidade, que providenciará para
que seja recolhido, ao Thesou:ro Nacional, o saldo que se ve-.
rUicar no fim do exercício, como renda da União.
Art. 131. O serviço de informações •resultante dos ns. 3
a 5 e 19 a 21 do art. 1o será feito na séde da Directoria e nas
das Inspectorias, •nos Postos Zootechnicos, nas Fazendas-Modelo e em qua!.quer dos •outros estabelecimentos dependentes
do Servico de Inidustria Pastoril.
Art. 132. O servico de polyclinica veterinaria será organizado na fórma do presente regulamento e com caracter
gt·atuito.
Art. 133. A inspeccão das invernadas de gado será regulad~ pelas instrucções opportunamente expedidas e mais disposicões comprehendidas no accôrdo que fur firmado entre o
Go·•erno Federal e os governos Jocaes.
Art. 134. O Governo .Federal promoverá as medidas precisas para o combate ao •Darrapato e a outros transmissores
de germens inf.ectuosos.
Art. 135. No intuito de evitar a propagacão da tristeza,
o Governo Federal fará estudar. consoante o accôrdo que fôr
estabelecido com os governos locaes, as diversas zonas dos
centros criadores e exportadores de gado, de modo a dividil-as em tres categori.as, isto é, zona indemne, zona intermediaria e zona infectada, correspondendo, respectivamente, á
região completamente livre de carrapato, á parcialmente invadida e á infectada..
§ 1. As pesquisas e estudos sobre o a.ssumpto serão .confiados nos Estados aos inspectores veterinarios, auxiliadüs
pelos veterinarios do. Servico e por veterinario!l •ou especialistas nomeados para esse fim.
§ 2. Nas linhas divisarias das zonas referidas serão estabelecidos pelo Governo Federal banheiros insecticidas, pelos quaes passará o gado da zona infectada para a inte.rmediaria e desta para a indemne, não podendo ter livre tl'ansito sinão o que estiver isento desses insectos ou de outros germens.
§ 3. o A Directoria do Serviço de Industria Pastoril designará as linhas divisarias das differentes zonas e os pontos
intermediarias que lhes corresponderem e estabelecerá as medidas necessarias para o saneamento dos campos invadidos
pelo carrapato e as regras para a inspecção dos mesmos ou
dos animaes que delles procederem.
0
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§ 4. • Os dispositivos do paragrapho anterior não se apl1licarão aos animars JH'Pt'edcntrs de P;;tahrlecimentos da zona
intermediaria declarados limpos, quando se destinarem a pontos da zona indenme ou da intermediaria onde existam banlheiros c i•nspecção sanitaria, dt>sdc que os referidos animaes
possam ser transpot'fados dirr·etamente por via •fluvial, mal'i ti ma ou terrcs Lre.
§ fi." Excepcionalmente, a juizo do dircctor do Serviço,
em período de carestia da carne para o consumo, poder-se-ha
dispensar o disposto no § 2", desde que o transito se possa
fazer directamente por via marítima, fluvial ou terrestre, mediante as cautelas prescriptas pela Directoria, deve.ndo os animaes transportados nestas condições ser desembarcados nos
matadouros e immediatamente sacrificados.
Art. 136. A Directoria do Serviço promoverá nas zonas
criadoras a propaganda em favor do combate ao carrapato e
outros par•asitas, indicando DS meios necessarios pa.r.a, esse
fim c organizando planos e indicações para a construccão de
banheiros.
~ 1. O Governo Federal auxiliará os criadores, para construcção d'C banheiros c acquisição dos insecticidas nellcs
en]lpregadios, de accôrdo com os recursos o~çarnentario~.
~ 2. Tea'ão pr>eferenc'i:a na organiz.ação dios serviç.os para
construccão de banheiros insecticidas os Estados e muniripios
que auxiUarem o Governo Federal, i:Ornecendo os terrenos e
as installações rlestinadas aos mesmos banheiros, e se obrigarem a observar as instrucções dadas pela Directoria do Serviço.
~ 3." Cada banheiro carrapaticida federal f.iJcará a cargo
de Úm guarda, encarrega!dio· de dirigir o expurgo do gado e
Jawr a ostatJistica do mo'V'imento du banheiro.
Art. t:n. A Directoria do Rerviço de Industria Pastoril
promoverá estudos e medidas pl'ophylacticas tendentes a
(]ümbat.Pr a disseminação das trypanosomiases, do berne e de
r;ualquer parasita que affecte a ,saude do gado.
Art. 138. O Governo expedirá opportunamente as
instru~1ções relativas ao serviç.o de prophylaxia contra o carrapato e outros parasitas animaes.
Art. 139. O Governo poderá contractar prof1i:ssionah3s esf.rangeir·o~ para os differentes serviços, .na falta de brasileiros.
.
A'rt. 140. O director do Serviço, ao autorizar qualquer
despcza, deverá recommendar á secção de expediente que o
inform0 RDbre o estado da respectiva verba, para os devidlos
0
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Art. 1M. Os Postos Zootechnicos, as \Fazendas-Modelo p
a Esoola de Lacticinios de Barbacena J1icarã.o sujeittos a regulamentos especiaes, além das disposições deste regulamenw
que lhes disserem respeito.
Art. 1.12. São extensivas ao Servdço die Industria Pastoril, na parte que lhe fôr appl'icavel. as disposições constantes dos arts. 30, 37, lt9, 50, 51, 53, 54, 56 a 8;4, 90, 91 e 95 a
98 rio regulanwnto approvado prlo derreto n. 11.436 de 13
de janeiro d'e 1915.
'
.
Art. H3. Os vencimentos do pessoal do Serviço de Industria Pastoril serão os da tabella annexa.
Art. 144. Os funccionari-os nãD contemplados na reforma constante do pmselnte regulamento ficarão add.idos e
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poderão ser distribuídos pela Directoria dQ ServiQO e suas
dependencias, de accôrdo com as conveniencias d10 serviço,
emquanto não fornm aproveitados na fórma do art. 109 da
l.ei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 145. As duvidas que porventura se suscitarem na
exe'CuçãJo dest,e regulamenfio serão reso•lvidas por decisão do
Ministro.
Art. 146. O presente regulamento entrará em vigor
desde já.'Art. 147. Ficam revogadas as dilsposi.cões em enntral"io.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. - João Pandiá ·
Calogeras.

'l'abella a que se refere o art. 143 do regulamento annexo ao de·
ereto n. 11.460, desta data
ORDENADO

CATEGORIA

GRATIFICAÇÃO

TOTAL Al'I'NUAL

Di1•,rforia

Director ........... .
Chefe de sflcção .... .
!Ajudante ........... .
:Veterinario ......... .
i • official .......... .
Photomicrographo
2• official .......... .
'P harmac Pu ti~o-chimico ............ .
3" Qfficial .......... .
!Auxiliar technico .... .
Dactylographo
Encarregado do material .............. .
Porteiro ........... .
Continuo ........... .
Servente (salario mensal de 150$000) ...•

12:000$000
8:000$000
6:400$000
5:600$000
5:600$000
-1:000$000
lt:OOOjj~OOO

6:000$000
4:000$000
3:200$000
2:800"$000
2:800$000
12:000$000
2:000$000

18:000$000
12:000$006
9:600$000
8:400$000
8:400$006
6:000$000
6:000$000

3:600$000
3:200$000
3:200$"000
2:400$000

1:800$000
1:600$000
1 :60U$01lô
1:200$000

·5:400$000
14:800$000
4:800$000
3:600$000

2:400$000
2 :ltô0$'000
f.:600$000

1:200$000
1:200$000
800$000

3:600$000
3:600$000
2:400$000
1:800$000

1nspectorias Veterinarias districtaes
Inspector .......... .
:Veterinario ........ .
lo\uxiliar de 1• classe.
~uxiliar de 2• classe.
Guarda de banheiro
c arrrap a ti c i da (sa
I a r i p mensal d e
i00$000) ..........
Servente (salari-o mensal de 100$000) ..• ·•

6:400$000
4:800"$000
2 ;1400$000
2:000$000

[

.........

3:200$000
2:400$000
1:200$000
1:0M$000

9:600$000
7:200$000
3:600$000
3:000$000

1:200$000

·~·

·-· -.;. ·-· . ·-·
.•

1:200~000
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ORDENADO

CATEGORIA

Gl\UIFICAÇÃQ

TOTAL ANNUAL

lnspecção veterinaria
de portos
Inspector ........... .
Auxiliar ........... .
'l'rabalhador (salario
mensal de réis
100$000) ....... .

Inspecçtío de
nios

5:600$000
2:400$000

8:.\00$000
3:600$000

2:800$000
1:200$000

1.:200$000

lactici-

Inspector .......... .
Mestre de lacticinios ..

4:000$000
2:000$000

2:000$000
1:000$000

6:000$000
3:000$000

5:600$000
41 :800$000

2:800$000
2:-100$000

8:400$000
7:200$000

2:400$000
2:000$000
1:600$000

1:200$000
1:000$000
800$000

3:600$000
3:000$000
2:400$000

Postos Veterinarios
Director (bacteeriologista) ............ .
Veterinario ......... .
·P h arma r, cu tico-chimico ............. .
Auxiliar ........... .
Porteiro-continuo
~ervente ou trabalhado r (salario me n!';Ul de 60$ a 100$000)

.......... ·1r

720$000

a

1:200$000

Postos de Observação
!Administrador (veterinario) .......... .
Auxiliar ........... .
Servente (salario mensal de 60$ a 100$000)

4:000$000
2:000$000

2:000$000
1:000$000

r

··········-\

I,,

6:000$000
3:000$000
720$000

a

1:200$000

Posto tlc Observação e
Enfermaria Veterinaria de Bello Horizonte
Director (medico bacteriologista) ..... .
Assistente .......... .
Veterinario ......... .
Auxiliar ........... .
Escrevente ......... .
Porteiro-continuo
Rervente (salario mensal de 100$000) ....

7:200$000
5:600$000
4:800$000
2:000$000
2:000$000
1:600$000

3:600$000
2:800$000
2:400$000
1:000$000
1:000$000
800$000

10:800$000
8:400$000
7:200$000
3:000$000
3:000$000
2:400$000
1:200$000
I

Rio de .Ta_neiro, 27 dr, janeiro de 1!H5.- João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 11.461- DE 27

DE JANEIRO DE

i9i5

Approva o regulamento dos P06tos Zootechnicos Federaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 79, alínea VIII, da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Art. 1." F'ica a•pprovado para reger Ds Postos Zooteehnicos Fedei-aes o regulamento que com este baixa, assignadrJ
pelo Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2." Revogam-se as disposições em ·contrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiTo de 1\:1'15, 94" da Ind~pen
dencia e 27" da Rcpublica.
WENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

Regulamento a que se refere o decreto n. H.461, desta data
CAPITULO I
DOS POSTOS ZOOTECHNICOS FEDERAES

Art. 1.0 Os Postos Zootechnicos Federaes, subordinpdoa
ao Serviço de Jndustria Pastoril, teem por fim effectuar todos
os ensaios e estudos experimentaes que tenham directa e imrnediata applicacão pratica ma industl"ia pecuaria do paiz, principalmente da região em que se acham localizados.
Art. 2." Aos Postos Zootechnicos Federaes incumbe:
f•, proceder a estudos zootechnicus, especialmente sobre a
acclimacão e a adaptação economica das diversas racas de gado
e seu aproveitamento como productoras de forca motriz, leite, carne etc., indicando assim os methodos de criação e engorda e de exploracfio do leite;
2", promover a acclimação e multiplicaç.ão de animaes de
raça, fornecendo aos criadDres productos seleccionados;
3", facilitar aos criadores o melhoramento das racas locaes, por meio dos repr<>ductores m'a•is convenientes p1ara
esse fim;
4•, promover a seleccão das racas nacionaes mais conveni,antes;
5", estabelecer o registo S'C[lealogico dos animaes dDs
Postos, bem como das estações zooteclmicas ambulantes;
6", ministrar aos criadores instrucções sobre hygiene e
alimentação dos animaes, suas habitações, valor nutritivo da'i
forragens etc.;
1'\ estudar as forragens sob o ponto de vista agrícola,
chimico e economico, dando preferenoia ás naeiona.es·
s•, estudar as molestias e os parasitas que affectam o
gado, sua prophylaxia e tratamento;
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!J>, estudar, sob o ponto de vista pratico, os processos
relativos á industria de lacticiníos;
'10", proceder ás analyses das terras de cultura, sementes,
adubos, forragens, productos alimentícios de origem animal,
etc.;
11,, realizar cursos abreviados sobre zootechnia, veterinaria e i•udu.:;tria de lacticinios;
12", attender ás consultas dos criadores sobre os diffel'cntes assumptos que se relacionam com a pecuaria.
Art. 3. Os servicos a .cargo dos Postos Zootechnicos l<,cdcraes serão de duas categorias:
a) serviços administrativos;
b) serviços teehnicos.
Art. -1." A direcção de cada Posto Zootechnico será confiada a um direotor, auxiliado, nos serviços technicos, por
um a.iudantc de zootechnia e leiteria, um ajudante de veterinaria, um ajudante de agll'ostologia e bromatologia e dous auxiliares e, nos servicos administrativos, par, um secretario (encarregado da contabilidade), um almoxarife e um porteirocontinuo.
0

CAPITULO li
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E TECHNIOO DE CADA POSTO

Art. 5. • Compete ao director, além das attribuições a
que se referem os §§ 1>, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26 e 28 do artigo 27 do regulamento approvado pelo decreto n. H. 436, de
13 de jruneiro de 1915, o seguinte:
1•, admittir e dispensar o pessoal assalariado do estabelecimento, de accôrdo com os recursos orçamentarios;
2", fazer éxperieneias relativamente á produccão de
plantas forrageiras;
3•, organizar projectos e orçamentos para a execução de
trabalhos e obras do Posto;
4", organizar o prog.ramma dos cursos abreviados;
5", organizar e fazer organizar as instrueções que tiverem de ser expedidas em relação a qualquer dos serviços a seu
cargo;
6", encaminhar aos ajudantes as consultas dirigidas pelos
cniadores, relativas a qualquer dos assumptos de que se oooupa
o Posto;
7", apresentar, trimensalmente, á Di·rectoria do Serviço
de Industria Pn.storil, um boletim do movdmento geral do
Posto, inclusive o balancete da receita e despeza:, e annualmen:te, até o dia 20 de janeiro, um relatorio compl-eto 8\lbre os
tl'ahalhos a seu cargo.
Art. 6." Ao ajudante de zootechnia e leiteria compete:
1•, superintender os serviços de cavallarica, estabulos,
poeilga, aviario e abrigos, de accôrdo com as instrucções do
director;
2", fiscalizar diariamente a distribuição dos alimentos,
fazendo para isso uma tabella mensal, onde sejam discriminadas as quantidades necessarias de generos para cada dependencia e o respectivo custo;
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3•, annotar e fazer annotar diariamente todas as ocêurrerrcias normaes e anormaes referentes aos serviços, taes
como nascimentos, coberturas, mortes, accidentes, etc.;
4•, communicar ao veterinario qualquer occurrencia que
se manifeste nos animaes a seu cargo, fazendo-os immediatamente internar na enfermaria;
. 5•, annota.r diariamente a producção de leite, ovos, lã,
etc.;
6•, fazer, sobre a alimentação com forragens nacionaes, experiencias 1relativas á engorda, á producção do leite e á criação
dos indivíduos novos, quando a isto fôr autorizado pelo diI"OOtor;
7•, responder a toda ~~ qualquer eousulta que lhe seja
enviada pelo director;
s•, preparar e designaT, em época propria, os animaes que
devem servir nas estações de monta, tendo o cuidado de dis-·
tribuil-os de accôrdo com as exigencias Iocaes das estações a
que vão servi11;
9• percorrer diariamente todos os abrigos, informando-~oe
dos re'spectivos encarregado~. sobre o andamento dos serviços;
to•, propôr ao director semamalmente as medidas que julgar necessarias para a execução dos trabalhos;
H•, fazer com que o auxiliar escripture os registos genealogirJOs e todos os dados referenJtes ao serviço, trabalho esse
que deve sempre andar em dia;
12•, manter a maxima hygiene nos estabulos, estrebarias,
aprisco, pocilga, aviario, etc.;
13•, apresentar quinzenalmente ao director um relatorio
concernente aos diversos serviços executad10s;
u•, superintender os serviços internos e externos da leiteria;
f 5•, zelar pela conservação das machinas e mais material
a seu cargo;
16•, manter a maxima hygiene na secção da laeticinios;
17'\, presidir a todo o trabalho de manipulação do leite;
18•, fazer diariamente a analyse dos leites a seu cargo;
19•, fabricar<, quando houver necessidade, manteiga, queijos, requeijões, etc.;
20", fazer experiencias sobre a esterilização do leite desnatado, conservação da manteiga. etc.;
21~, fazer, de accôrdo com o director, observações relativas ás variações de composição do leite, EoQb a influencia dos
diversos fact~res;
22•, cf1fectuat~ a venda do leite c dos productos manipulados;
23•, explomr a leiteria a seu cargo como faria um particular, tendo em vista a producção maxima sob o ponto de
vista commercial;
'
24", procurar relacionar-se com os estabelecimentos congeneres do paiz, tendo em vis·ta a troca de id:éas relativumcnte
á parLe eeonomica e scientifiea;
25°, obserwar a applicação dos methodos scicntificos na
exeeução dos tr-abalhos;
26•, enviar mensalmente ao dircctor, com as 1~esr)()ctivas
guias da secretaria do Posto, as importancias relativas á renda
da leiteria.
1\rt. 7.• Ao a:judantt.e de veterinaria compete:
1•, inspeccionwr diariamente os animaes do Posto;
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2•, examinar e .submetter a tratamento os animaes doentes;

3", p1rescrever as medidas prophylactkas que julgar necessarias, em raso de epizootia;
4", atlestnr a morte dos animaeE·, indicando as causas que
a de-terminaram;
5•, dar consultas na polyclinica do Posto;
6•, attender ás requisições que lhe forem feitas, por intermedio do ajudant.e de zootechnia e leiteria, para tra.tamento de qualquer animal doente;
7", r•ealizar pesquisas c estudos bacteriologicos no laborat.orio reE·pectivo;
8", informar o direclor sobre ü estado em que encontrar
os animaes na visita diaria a que deve proceder;
g•, ter sob sua guarda todo o material da enfermaria, de
laboratoriüs c gabinete;
10•, dar instrucções directas sobre o tratamento de animaes aos encarregados dos abrigos, cstabulos, cavallariças, etc.;
11 •, prescrever e assistir á execução de todos os trabalhos
thcrapcuticos c cirurgicos applicados aos animaes;
12", apresentar mensalmente ao directot um relatorio dos
trabalhos a seu cargo;
13•, velar pela hygiene geral dos diversos depwrtamentoa
do Posto;
u•, attender, a juizo do director, -.i clínica externa;
15", responder ás consultas de criadores que lhe forem enviadas pelo director.
Art. 8. • Ao ajudante de ag.rostologia e bromatologia
compete:
1•, a cultura de forragens nacionaes e est:rangeiras, quer
do ponto de vista experimental, quer para a alimentação dos
animaes do Posto;
2•, o estabelecimento de prados artificiaes e melhoramentos dog prados naturaes;
3•, os trabalhos e experiencias relativos á drenagem e
irrigação;
4•, o estudo das molestias communs ás plantas forrageiras
e dos meios de as combater;
·
5", a fiscalização e sclecção das sementes;
li", o emprehendimento de cnRaios n demonstrações, com
instrumentos agricolas, applieados ú cultura, colheita e pr~
paro das forragens;
7", o estudo pratico dos processos relativos á cons·ervação
da·s forragens;
8", os cstudús ehimieos e physiologicos sobre o valor nutritivo das forragens ·e productos destinados á alimentação do
gado c das forragens alimenticias de origem animal;
9'', a analyse das terras de cultura, adubos e correctivos.
Art. \J. • Aos auxiliares compete cumprir os deveres inherenks ás suas i'u:neções c dar execução ás ordens que lhes forem d'adas pelo director e ajudantes.
;\rt. 10. Ao secretario, encarregado da contabilidade,
compete:
1°, receber c cneaminhar ao pessoal do Posto, depois de
protocollados, todos os papeis que aos diversos funccionarios
devam ser dirigidos, de aceôrdo com as ordens recebidas;
2•, receber e encaminhar ao director. com a sua informação, tod()s o-s papeis que tiver.em de ser· despachados;
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" · ·.~ 3•, fazer a correspondencia do Posto, de accôi'dõ com as
linstrucc;.ões que lhe forem mi.nistradlas pelio direct.or;
4• organizar o attestado de frequencia dos divcroos funccionàrios do Posto, rcmettendo uma das vias á Directoria da
Despeza ;Publica do 'l'hesouro Nacional e outra á Directoria
Geral de Gontabilidade do Ministerio;
5•, registar, em livros proprios, os assentamentos relativos
aos funccionarios do l)osto;
6•, velar pela boa conservação e ordem da bibliotheca, facilitando a consulta dos livros aos interessados, de .accõrdo
com as instrucções do director;
7•, ter süb sua guarda e responsabilidade os nwveis e mais
objoecto:s pertencentes á secretaria e bibliotheca;
8", ter sob sua guarda e a immediata fiscalização do direotor todos os assumptos referentes á reoeita e despeza do
Posto;
9", fazer a escripturacão da. receita e desp·eza do estabelecimento, em livros proprios, rubricados pelo director;
10•, processar as contas de fornecimentos que lhe fôrem
remettidas, submettendo-as ao estudo, e approvação do director;
.,
. , . : .~
11•, fazer o inventario de todo o material do Posto, additando reg:ulM'mente ao mesmo as novas acquisieões feitas;
12•, organizar os balancetes que houverem de ser remettidos á Directoria Geral de Contabilidade do Ministerio · e á
Directoria do Serviço de Industria Pastoril;
13•, auxiliar o director na fiscalização do material forne"'
cido ao estabelecimento.
Art. H. Ao almoxarife compete:
1•, o recebimento, a guarda e a conservação de todo o
material adqui.rido pam o supprimento das diversas dependencias do Posto e que não estiver sob a responsabilidade de
outro funccionario;
2•, ü fornecimento ás referidas dependencias, de accõrdo
com as ordens do director, de todo o materilll:l de que as
mesmas precisar·em e de que se achar abastecido o almoxarifado;
3•, a escripturação dos livros necessarios á bõa marcha
dos serviços a se.u cargo, segundo os modelos adoptados;
4•, a organização do inventario em 31 de dezembro de
cada anuo e tambem quando deixar definitivamente o exercício do cargo, além dos que forem determinados pelo director, de accõrid'O com as conveniencj,as do serviço;
5•, a requisição, ao director, de todo o material de con-.
sumo e mais artigos indispensaveis ao serviço, á medida que
se forem esgotando os depositos existentes.
§ 1.• O recebimento de material será verific-ado, quam,to
ã quantidll,'d-e, qualidade e preço, pelo almoxarife e por dous
funccionarios technicos designados pelo director, segundo a
especialidade de que se trat,arr. O material recusado por não
corresponder ás condições do pedido será immediatamente
devolvido ao fornere·edor, correndo por conta deste a.~
despeZI8.S.~

§ 2. Um dos serventes do Posto, admittido por proposta
do almoxa.rife, ficará incumbido exclusivamente dos trabalhos
do !llmoxarifado .•
·
l'Cidez: Exeeutiv~ -1915 (Vól. I)
12

.
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Para auxiUar nos trabalhos de arrumação e limpe7A!. dos
depositas, serão designados pelo director outros serventes ou
trabalhad0l'C8, sempre .que for nccessario.
Art. 12. Ao porteiro-continuo compete~
1", abrir c frchar o edifício do Posto;
2", cuidar da segurança c asseio do edifício do Posto:
3", expedir toda a corre•spondencia official c publicações
do Posto;
4", ordena.r e fiscalizar os t1.1abalhos dos serventes, propondo alo di.rect.or a dispensa dos que não se·rvirem bem;
5", transmittir os papeis e recados dentro do Posto.
Art. 13. O director, em seus impC(!imentos, será substituído por um dos ajudantes, designado pelo Ministro sob proposta do director do SPrvico de Industria Pastoril, r, em
falta dr de.~ignar:ão. pelo mais antigo.
Art. 1'1. O dirrctor srrá obrigado a residir no Posto.
Art. 15. O pessoal suball 1'rno constará do seguinte: feitores, vaqueiros, trabalhadorr;; ruraes. serYentes de estabulo;;,
campeiros, moços de cavallarica e guardas nocturnos e ruraes.
1

CAPITULO III
DOS CURSOS PRATIOOS DOS POSTOS ZOO'l'ECHNICOS

Art. 1G. Nos Postos í'.ootechuicos Fcrlcraes havcr·á, para
adultos, cm·sos praticas c abreviados, os quaes se distribuem
pelas seguintes especialidades:
Zootechnia c veterinaria;
Leiteria;
Agrostologia.
Art. 17. Cada um desses eursos sen't ministmdo durante
o 11er·iodo de trcs mczes.
Art. 18. O curso de zootechnia c veterinaria constarú do
seguinte:
a) nor;ões de anatomia c physiologiu, para o Pstudo <la
a·limentação uos animaes domestieos c da secreção do lc i L•~:
b) alimentação racional dos animacs domesticas;
·
c) composição do corpo, composição dos alimentos, papel
dos alimentos e papel dos elementos nuti·itivos, digest.ihilidadc dos alimentos, arraçoamcnto, modo de nrcparar as rações, cama, penso elos animaes c hygicnc;
d) secreção do leite, trato;
c) noções sobre a escolha das vaccas lciLeiras e sobt·e os
proc,essos de mellwr.amcnto da cspccie hovina c cavallar;
() hygienc geral dos animaes domestieos, hygiene da gesbayão e da parição, hygiene da pelle. hygiene da producção do
lmte.
·
Art. 1!). O curso de leiteria constará do seguinte:
a) descr.ipç~o e C?mposição do leite, alterações, falsificações, descrtpçao dos mstrumentos que servem para determi-
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nar o valor do leite e descobrir a fraude, thermometro, cremom:;t,ro, acidirnetro, pasteurizador, etc.;
b) insta Ilação de uma leiteria, Iocaes, agua, etc.;
c) venda e transporte do leite;
d) fabricação da manteiga, quantidade. e qualidade do
leite a empregar, conservação, embalagem, expedição e utilização dos seus productos;
e) fabricaç,ão de queijos, leite a utilizar, ooagulação, dados theoricos e praticos relativos ás differentes especies de
queijos.
Art. 20. O curso de agrostologia constará do seguinte:
a) estudo pratico da terra e do clima, em relação com a
formação dos prados e o cultivo de plantas forrageiras;
b) escolha de terreno, preparação geral do sólo;
c) conhecimento c manejo individual das machinas;
d) prepáração e applicação dos adubos;
e) conhecimento e classifielação das sementes;
f) formação dos prados artificiaes, temporarios e permanentes;
g) ensilagem, modo de preparai-a;
h) limpeza dos pastos, córte das forragens, extirpação
das hervus damninhas, etc.
Art. 21. Os cursos acima referidos serão dados, todos O'J
dias uteis, aos que satisfizerem as seguintes condições:
a) ter, pelo menos, H. annos de idade;
b) exhibir certificado de instrucção primaria.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 22. Em instrucções especiaes, elabor<adas pelos directores dos Posto:>, com a audicneia do director do Serviço de
lndustria Pastoril, que as submetterá á approvação do Ministro, serão estabelecidas as regras p3Jra a utiliznção dos anirnaes reproductores, por parte dos interessados.
Art. 23. Nos Postos Zootechnicos poderão ser adrnittidos,
a juizo do Ministro, ouvidos os respectivos directores, aprendizes gratuitos, com numero determinado, principalmente filhos de agricultores e cri•adorcs, que queiram estudar qualquer dos assurnptos nelles tratados.
Art. 24. Nos Postos Zootcchnicos c nas estações zootechnicas ambulantes serão realizadas periodicamente, a juizo
do respectivo dirocf.or, conferencias elo caracter vmtico espcci·a.lmente destitmdas aos agricultores e criadores.
'
Art. 25. As renda;; arrecadadas pelos Postos Zootcchnieos serão applicadas ao custeio desses proprios estabelecimentos, de accôrdo com as disposições do arL 82 da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
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ArL 26. Será de livre escolha do Governo a nomeaÇão do
uargo de director, que deverá recahir sempre em profissional
dr, provada comnetencia em qualquer das especialidades a
!':u·go dos Postos.
Art. 27. Os cargos teci micos dos Postos Zootechnicos serão provid'os por concurso, de accôrdo uom o disposto no artigo 113 do regulamento approvado pelo decreto n. 11. 4GO,
de 27 de janeiro de 1915.
Art. 28. O pessoal teclmico dos Postos Zootechnicos Fcdcraes deverá collaborar na l!evista de Veterinaria e Zoote•
clmia.
Art. 29. No ~aso de ap,parecimooto de qualquer molestia nos animaes dos Postos Zootcchnicos, deverão os respectivos directores fazer as devidas communicações á Directoria
do Serviço d'e lndustria Pastoril, que providenciará immediatamente uomo no caso couber.
Art. 30. O pessoal dos Postos Zootechnicos Fedõraes terá
os vellcÍ!nentos constantes da tabella annexa.
Art. 31. São extensivas aos Postos Zootechnicos F~:
deraos, na parte que lhes for ar1plicavel, as disposições constantes dos arts. 37, 50, 51, 53, 5G. a 84 e % a 98 do regulamento apvrovaclo velo decreto n. 11. 43G, de 13 de janeiro
de 1915.
1\rt. 32. De accurdo com o vresenlc regulamento, ficaw
mantidos os Postos de Pinheiro, no Estado do Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto, em S. Paulo, c de Lages, em Santa
Catharina, e nos termos do decreto n. 8.810, de 5 de jullw
de Hlll, o de Viamão, no Estado do IUo Grande do Sul, podendo ser creados outros quando o Governo julgar convcn i ente, dn ardu·do com os recursos orçmnentarios.
Art. 33. Os ajudantes do Posto Zootechnico de Pinheiro
fkarfio obrigados ao cumprimento das attribuições que lhes
competirem de accôrdo com o regulamento da Escola de
Agricultura alh existente.
Art. 3.1. Os funccionariiOs não contemplados na reforma
constante do presente regulamento ficarão addidos c podol'ão
ser distribuídos pela Directoría do Serviço de Industria Pas·toril e suas dependcnclias, de accôrdo com as convcniencias
do serviço, cmquanto não forem aproveitados na fórma do
art. 109 da lei n. 2.024, de 5 de janeiro de 1915;
Ar L. 35. As duvidas que se suscit.:wem na execução do
presente n•.gulamento serão n~solvidas por decisão do Ministro.
Art. 3ü. O presente regulamento só entrará em vigor depois de registado pelo Tribunal dP Contas o credito quo fot·
oberlo, ua fórma do arL 70, alínea VIII, da lei n. 2.924, de 5 de
j:uwit·o do 1!) 15, para o uusteio dos serviços nelle previstos,
na parte :c•xcedcu te á respectiva. dotação orç.amentaria.
Art. 37. Ficam revogadas as disposiç.ões: em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. Caloaa1'as,

-·-

-.

João Pandüi
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'l'abella 4oa vencimentos do pessoal dos Postos Zootechnicos Pe4eraes
., a que se refere o art. 30 do regulamento approvado pelo decreto
n. 11.461, desta data

Oategoria

Ordenado

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

Director
Ajudante
Secretario
Auxiliar...•...•..•..
Almoxarife. . . . . .....
Porteiro-continuo.
o

a

o

ooo

O

o

o

O

o

....

8:000$000
4:000$000
4:000$000
2:000$000
1:600$000
1:200$000

4:000$000 12:000$000
6:000$000
2:000$000
6:000$000
2:000$000
3:000$000
1:000$000
800$000 2:400$000
600$000
1:800$000

Rio d'e Janeiro, 27 de janeiro de 1915. -

Calogeras.

DECRETO N. 11. 462- DE 27

Total annual

Gratificação

João Pandiá

DE JANEIRO DE

1915

Approva o regulamento para reger o serviço de inspecção das fabri!l!'s dé
pro;'hwtoe nnimn""• n r.org-o il" Ministerio dn. Agricultura, Industt'in e
Commercio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da a·uif!ol'izncfío ronstnntP do arL 79, alinea VIU, dilli
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, resolve approvnr para
reger o serviço de inspecção das fabricas de productos animaes, .a cargo do 1\fini,stcrio da Agricultura. Industria e Commercio, o regulamr.nto •qne com este baixa, assignado pelo
Ministro de F.stndo dos Ncgodüs da Agricultura, Jndustria e
Commercio.
Rio dto Janeiro, 27 de janei·11o de 1915, 94° da Independontcia e 27° da Republicn.
P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

Regulamento a que se refere o decreto n. H .462, desta data

Art. f. o O serviço de inspecção vcterinaria das fabricas
de producto,; animaPs, subordinado á Directoria do Serviço
de Tndw;trla Pastoril. tem por fim fiscalizar todos os esLaheJecimenoos em qu.e se elaborem productOE• animaes de.stinados
á exportação para o estrangeiro ou ao commereio entre os
Estados da }lepublicn ·: ··
· ·
·
·
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Art.. 2. o Os cstahelecimcntos •n qne Rc refere o artigo an:tr:l'ior, qun qu izcrem vnlcr-SIJ daR v:mlagons rlf'~lo regnlam<'n(o,
fir·am nbl'igadOE"· a cnll'ar, no primeiro mcz de cada srmPRLt·n,
rm,·a o 'l'lwsonro Naeional, eom a qumtf.ia quo fôr osLipulada
pelo Govrtrno, destinaria ús flpspczas resultantes da mesma
inspocção.
Art. 3. • Qualqu•er estabelecimento fundado para o fabrico de productos animaes des-tinados á exportac.ão só tcr(t
direito .ans favores dest'r rcgulamc•nto si for eonst.ruido medi ante as condições srguintcs, ncrcssarias c imprescind•iveis
ú inspceção de qn.c 'foral.a o art. i o:
I, solicitar do Minislcrio da íAgrieultura, Indnstria c Commercio a inspecção prrjvia dos terrenos c approvação dos pJ,a,..
nos de ins.fallação;
11, doelarar a es.pccie ou especics de animaes que se pre~enrlc ,sacrificar, o numero a:pprox•imado düs que se hão de
ahatcr por Romana c a classe c quanti·dadc de productos que
serão elaborados;
UI. dPclarar os paizes estrangeiros a qu•e se des·t.ina a
exportação dos productos, afim rlc que o Ministrriü da Agricullnra, Induslria c Commcrcio possa provirl,enrklr no ~entido
de serem fomeridas Úo· nutoridad"s rompcl.entcs desses paizP,>~
as assignaturas authcnticas dos inspcctores de carnes, que
terão de firmar os certificados a que se refere o 31rt. i 9.
ParagJ·apho unico. Os· estabrlceimentos .iá existentes scrão obrigados a cumprir as condições TI c ITI do p-reRentc artigo, hem eomo a dcelarar ü local em qne se acham inslallados e a reunir todas U$ condiç.õ.c.s hygienicas .iu,Jgadas indisprmoav'cis, a juizo do Serviço de Industria Pa·sloril, Rob pena
de lhes ser rer.usada a inspecção vr·f;rrinaria rlc que lra·La
este rrgulamcnto.
Art. 1.• Os cs·ba1bclcrimentos existrnúes ou que se vierem n
fundar na vi.gencia deste rcgulmn~nto serão obrigados a ter
mn ou mais inspcctore;:; veterinarios dr rarnPS e auxiliarrs verificadores, a juizo do Governo e de ac·curdo com a natureza e
importancia de eada estabelecimento.
Art. 5." Os inspeC'lm·cs do carnrs e seus auxiliares ficarão,
para todos os f\frcitos, subordinados á Dircctoria do Serviço de
Jndusd.ri'a Paswril.
Art. 6." A inspccç.ão vcterinal'ia a que se refere o art. i•
eonsf.ará do exame de sanidade dos animacs a serem abatidos c
do rxnmc de s·alubridadc dos ~ens productos c dos estabclccimCJntos c suas dcpcndcncias, c para e~sc fim observar-se-bo. o
,c;cguinte:
I. Será franqueado livre acccss(o aos inspecl:ores de carnes
c• seus auxiliares nos estlabeler,imcnf.os c •mas dcpendencias.
TI. Scní prohibidn a entrada rle animal, vivo ou morto, on
PI'orlndü provnnientc de nnimues, .smu inr.::,pci·ção prévia.
UI. Serão fornecidos pelos proprietarios ou encarregados
dos nst•alrelcciment.os, quando exigidos pelos inspector<es de
carnes, todos os dados quo elucidem e comprovem a proccdencia dos anim1a.es.
IV. Serão 0 s inspcctorcs dn rnrncs obrigados a proe~cder
a uma in:specc.ão nJi.nueiosa nos nnimans nn1tes de serem abatidoR, não 11crmiLtindo, soh pena de a.pprchcnsão, o sacrifici;o:
i", dos animaes que não .t.cnham permanecido pelo menos
24 horas nos· ptastos;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

!83

2", dos que estiverem fatigados otl' febris, em ronsequettcia de algum psLado pathologico;
3", das vaccas em PsLado de gestaç.ão adeantada (depois de
sete mez'es) ;
4•, das va;rcas r•PcentcmDnte paridas, isto é, com menos dl)
36 horas;
5", dios animam; que Pstivcrem ·excessivamente fracos ou
cacheticos, assim como dos que estiverem atacados die qualquer
molestia que os torne im[lroprios pa:ra o c:onsumo.
V. Serão notificadas, de v espera, mos inspect.ores de carnes a hora em que dev.fl começar e a em que deve terminar a
matanç<a, ficando prohibicla a sua pratica S'C'm aviso prévio.
VI. Será pcrmittido aos inspectores de carnes fazer córtes nos anima.r"s ou cadavcrcs de anirnllles para recolher os ma·teriaes necessal'ios ao exame vC'terinario, podendo isolar qualque!' animal durante o tempo indispensavel para formular o
seu diagnostiro, quaiHI•o assim o exigir a natureza das lesões
encnntrada,s.
VII. Serão o.::l inspcdores ele carnes obrigados a proceder
a uma insp,r>ceão minuei·osa dos animaes S31'Jrificados e não
permittirãn que sc,ja aproveitado .animal algum que tenha
estaclü d()l<mte ou que ciiPva ser conside,rado inapLo ou perigoso á alimentaçãü.
Art. 7. • Serão rejeitadas as carnes ele todos os animaes
sacrificados em cuja nccropsia forem encontradas manifest=:tções provenientPs ele rarhunculo, pneumoenterite, tuberculose generalizada, tJ·i;:;tPza, pnPumonia ou qualquer molestia
inflamatoria dos pulmões, do pei'itoneo ou do intestino, pyemia
confi r·maela ou duvidosa, phlebite suppurada do cot·dão ·umbilical, diarrhr'a infPcciosa elos vitcllos (arthrite infecciosa),
peste bovina, hoa-cholera, trichinose e tetano.
Serão queimados com o couro os que estiverem atacados
de carbunculo, raiva, peste bovina ou· tet.ano c esterilizados em
digestores ou queimados, depois de retirado o couro, os que
tiveN~m sido rejeitados por outras causas.
Os animacs :rejeitados por anrmia ou fraqueza não poderão
servir para alimentação, podendo, entretanto, deixar de ser
queimados.
A parte machnr~ada ou affectada de tubmculose localizada,
de aetinomycose, de adinobaeillose, de cravagem, de lesões
parasitarias diversas (disbomas, cysticercus, echinococcus,
strongylos, coceideas, rfe.), de abrPssos, tumoreR, ulceras ou
kystos, em qualquer animal, será rejeitada c queimada.
Será ainda lrPjeitado e queimado qualquer produeto que
não haJa sido elabomdo em condições hygicnicas.
Art. 8." A listrt de mol•rstias c de alteraçõ•es qlllr. dão Jogar
á apprehensão paroial ou total p6de ser alterada, a juizo do
Ministro, mediante proposta do dircctor do Serviço de Jndustria Pastoril.
Arrt. 9." Em todos os eRtados morhidos ou anormaes
omittidos no quadro das apprehensõcs, paeci.aes ou t.otacs. a
d\-cü;~o a t,omar fica sujeita á apr'eciação do insp"ctor vetermarw de carnes.
·
Toda a apprehensão feita nestas condições deve sm justificada no eegistro das operações do serviço de inspecção, devendo ser ·entregue o respectivo certificado aos proprietarios
dos animaes.
·
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Art. 10. Havendo conflicto entre os interessados, o faefiJ
será levado ao conhecimento immediato do director do Ser•
viço ou do inspector vctcrinario do districto.
Art. 1 L No caso rlo proprietario protestar contra uma
apprehensão e desejar recorrer a uma contraprova, o insper:tor rlc carnes RequcRtra rá a ·carne, assim como todas a:; viR(\Cl'!lR, de modo que oR p0ritoR possam julgar com pleno conheómPnto de causa.
§ 1. • O pedido de contraprova sei'á feito pelo p·roprietario
e •rJonsignado em um registo especial, que dever~ existir no
serviço de ins·pecção. ent.regando-.se ao proprietano uma de0laraÇão de que c'onsta do liwo respectivo esse. pedido, mencionado::; a hora da apprehensão, a hora do pedJ.do de contraprova c o nome do perito indicado pelo proprietario.
§ 2.• No caso de.st.e perito não concordar com o insrtector
fie ,c'arne<;, será escolhido, de commum aceôrdo, um segundo
11crito, cpw decidirá a duvida.
§ ::1. Qn.ando o proprid,ario da carne ou producto apprch{mdido não tiver formulado, nas 2.1 hora·s que se seguirem
á maf.:mça. o podido rlc r.onflrnprova rle que trata o § f•, a
earnn será desna:turada I' lhe ser:i dado o destino indicado
J;f'lo insper.tor vetcrinario de carnes.
Art.. 12. Em rada estabeleeimf'nto devcrã.o existir tres
livros para registo, sendo que I'ID um Rerão inscriptas as
apprehrmsões, eom a ·indica~:.ão do numero rle ordem, data e
hora da operação, nome,; rlos empregados presentes, designaç,ão do animal, pe${) e naitureza das partes apprehend~das,
motivos da apprehensão e 'J)rOcedencia do animal; no outro
:-:crão mencionadas as verificações dr nwlestias contayiosas,
contendo numero de ordem, nnmf'TO da apprehensão, molestia c lesões obscrvada!'l, methodos diagnosticas empregados,
si:;mars c marras do animal, origem do mesmo, peso e valor,
nlf>m flc todas as indicar.õcs piossiveis. c, finalmente, no terr,eiro serão meneionadas ns 1'eclmnar:ões e pedidos de· cont1'ap1'ova.
Estes Iiv.ros deverão ser escripturados pelos inspectores d•e er1rnes, a quem serão rc.meftidos pelo Rerviço de JndnsLI'ia Pastoril, rompctcnfcmcnt.c authenticados pcJ.o direC't,or do mr1smo, eompet.indo ninda ao~ inspectores •enviar semanalmente :í Dircctoria do P·cnieo papl'!ctas com os dados
rcfPrf'ntf'R aos animars rejeitados c á rausa da Tfljeicão, assim
como ao movimento da matança,
Ar·t. -1::1. Si fôr comprovn.da on ~mspeit.ada a existen<~ia
de nnimn.cs ntaeados de molestias contagiosas (peste bovina
pcripn0nmonia contagiosa, febre aphtosa, môrmo, variola
ovina, /wa-cholnra). o inRpcctor de enrrws procederá ao isolamento completo da tropa em cruc foi encontrado o animal
suspeito c pedirá .instrucções, pelo telcgrapho á Directoria
do í-'Prvir.o de Jndustl'ia Past.oril on no ini'pcctor vetcrin:wio
rio clistrido, rsper,ifi.rando todas as eoncliçõl's que se relacionf'm c.mn o easo.
Art. H .. 'l'odo.~ os productos de nrorNlenria de df'termir,ado f'stahclecimento se:rão assigualado,q, pelos inspectores de
carne~ ou por seus auxiliares, com as mai-c•as officialmente
I'Scolhrclas pelo Serviço de Industria. Pastoril, e deverão levar a nuu·,~a do esf.ahclecimento que os tiver elaborado •.
Art. Hí. O IWRs<xtl f'IH:Gl'l'('f!3ci1J ela manipula~üo de car0
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heS ÕU prOdUCLOS alimenticios de OL'igem anima) fica,rá SUJeito ás disposições seguintes:
i •, deverá apresentar certificado medico que atteste estar isento de molestia eontagiosa ou de qualquer outro mal
que o impossibilite de se dedicar a esse mistér. Este certifi-cado será renovado semestralmente, podendo o inspector de
r~arnes exigir o exame medico toda vez que o julgar ne.cessario;
2•, deverá trazer trajes hygienicos (blusas, aventaes, etc.);
3", ser-lhe-ha expressamente prohihido fumar nas salas
de mat.::mça, resfriamento e congelação de carnes, sendo-lhe,
outrosim, vedado escarrar em qualquer outro logar qne não
Rr~Ja em escarradeiras hygienil'as collocadas em determinados
pontos.
Art. 16. Aos auxiliares compe.tP- fazer a fiscialização dos
anirnaes vivos, na occasião da entrada 'e durante a sua permanüncüt no estabelecimento, assistir á m1atan<:a dos animaes,
notar tudo quanto fôr anormal, acompanha;r os inspectores em
seus trabalhos, fazer a carimbagem das CJarnes boas e mandar
transportar para os locaes sanitarios as carnes upprehendidas ou os animacR que necessitem de um exame mais completo.
Paragrapho unico. Fica expressamente prohibida aos auxiliares a carimbagem das carnes, mesmo absolutamente normaes e de bo:u qualidade, sem ordem prévia do inspector.
Art. 17. Os eRtabelecimentos fic1a.rão obrigados á observancia de quaesqucr outras regras sanitarias que venham a
ser estabelecidas pelas autoridades competentes.
Art. 18. Havendo, nas vizinhanças dos estabelecimentos,
invernadas ou pasl.os para gado, fica estabelecida nara os proprietarios dessas invernadas ou pastos a obrigação de notificarem aos inspectores de carnes dos mesmos estabelecimentos,
dentro de 24 horas, a morte de qualquer animal que ahi se dê ..
O inspector de carnes praticará a neCII'opsia afim de dete:rrninar a causa da morte.
Si a neoropsia provar que a morte não foi devida a molestia contagiosa, não será aproveitada a carne pa.ra alimentação, mas o proprietario ficará autorizado a utilizar-se do
c-ouro, da carne e da graxa, para usos industriaes.
Si, po;rém, a necropsia provar que a morte foi devida a
uma molestia contagiosa, proceder-se-ha á incineração completa do cadaver, ao isolamento e fechamento do pasto, telegraphando-·se ao inspector veterinario do distrkto ou á Di~
rectoria do Serviço de Industria Pastoril, afim de se.rem fornadas
as medidas necessarias.
Art. 19. •rodos os P'roduc:Los elaborados nesses estabelecimentos, que tiverem de ser exportados para fóra do paiz,
s~erão aoompanharios do competenile cerlifiCJado de salubridade,
de accôrdo com o modelo annexo, firmado pelos inspectores de
carnes a .que estiverem affectos os mesmos estabelecimentos.
Paragwapho uni co. Os certificados se-rão redigidos nas
línguas portugueza, franceza, ingleza e allemã e serão assignados sómente pelos inspectores veterinarios cu,ios nomes .i<\
tenham sido notificados aos paizes importadores.
:Art. 20. Os inspec.tores veterinarios e auxiliares verifi-cadores a que se refere o art. 4• deste regulamento perceberão
us gratificações mensaes dQ 800$ 400$, r_espectivamente.
·

º
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Art. 2l. As duvidas que pm·vcnturra, se suscitarem no presrnl.c rrgulamento serão .resolvidas porr deeisão do Ministm.
Art. :?2. O IH'Irosenle regulamento cn:lrará em vigor desde já.
Art. 23. Revogam-se as disposições em eontrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. - João Pandíá
Calnacl'as.

MINISTERIO DA AGRir.Ur:rUnA, INDUSTRIA E f'..Ol\11\TERCIO

Inspccr;ão sanitaria das fabl'icas de p1•oductos animacs
Certificado n, . , . ,
O abaixo assignado, insprctor veterinario de carnes do
Servi(;o tln Jndustria Pastoril do 1\Iinistrr·io da Agl'ieultuea,
Industr·ia c Commendo da 'H1rpublir·a dos Estados Unidos do
Br·asi L ePrli fit'.a que ......... volumPs, dl' ns ........ a ..... .
COll!Pndo .......................................... , .... .
foram sujeito::; :'t inspecção veterinal'ia P ret•ouhPddos em condi(:ões de 110der.em ser exportados .
.. ... .. . .. .. .. . .. .. , de ................ de 19 .. , ..
O inspPctor veterinario de carnes,

DECRETO N. 11. 4ô3 -

DE

27

DE JANEmo DE

1915

Concede autorização á Société .Anonymc des Roulements à Billes Suedois
S. K. F. para func<lionlor na Wepublica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
a f tmrdendo ao que requcr'eu a Soei é L<\ Anonyme des Houlenwnts à Billes SuMois S. K. F., r,om s1\de em Gothembmgo,
RPino da Succia, c devidamente represcn ta da, decreta:
Artigo uni co. E' coneodirJa autorização á Soeiété Anonyme eles Roulements à Dilles Suedois S. K. F. para funecion:w na Hepubliea, com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pelo ministro do I<~stado dos N~gocios da Agl'icull.ura, Industria e
Commercio, fieando, porém, a mpsrna companhia obrigada a
rump1·ir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1!)15, \Ho da IndcpendPneia o 27° da Republicn.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES
João Pandiri Caloacras.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 11.463, desta data
I

A l3QciNé Anon~'me dcs Roulcmrmts à Dilles Suedois
S. K. F. ó obrigada a ter um representante geral no Bmzil,
com plenos e il\imitados poderes para tratar e definitivamente
resolver as questões qne se suscitarem, quer com o Governo,
quer com particulares, pndendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

Todos os netos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ús respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes jmli!'.iarios 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 execuç.ão das ohras ou serviços a que elles se referem.
1II

.Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização pat·a funccionar na fiepublica si infringir esta clausula.

IV
:Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo dr
principio de. adinl'-se a companhia sujeita ás disposições du
llireito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual nãt
í!Sleja comminada pena especial será punida com a multa de
um ronto de réis (1 :OOO)jl) a cinco contos de réis (5 :000$)
e B!l caso de reincidencia com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual babmm as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 27 de j:meiro de 1915. -

CalQueras.

Jotio Pandiá

E!fuardo Fred~rico Alexi:mder, traductor publico das lin~
guas mgleza, hespanhol.ll; italiana~ frªn(ler.a; ~Uemã; ºte.; e
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interprete commercial ,juramentado da prac:l do Rio de J:i...
nci r o, etc. :
Certifico que me foi apresentada a Jl:l,fente de registro de
finna da S. A. dos Tlonlemt>uts h Billns Sucdois S. K. F., esel'ipto em sueco, o qual a JWdido da parte h·nduzi litteralmenl,e para o iuioma naeiona I e uiz o seguinte, a saber:
TRADUCÇÃO
Kungl. Patent och RcgiRtrcringsverket - Aktiebolalgsafdelningen - Stocl•holm.
Estampilha, uma cmôa - Que a Kungl. Patcnt och R>ügistrcringsverket, em 9 de novembro de 191 ~. tem concedido registro para a companhia de aecões S. A. des Roulements à
Billcs Sucdois S. K. F., e que nesta oecasião foi no registr·o
annotado que o capital em aeeões, que monta a 100.000 corôas, tem sido integmlmenle pago, cer-tifico pelo presente;
para comprovar.
Slockholmo, ao-s 16 dle novembro de 1 !H~. - Ex-of{icio:
E. F. Bjr)rkrnan. (Carimbo da Recebedoria do Rio dlc Janeiro
P estampilhas do valor de Rs. O. 600.)
(Carimbo. Imposto:
Kr. 1.50; sello, Kr. 1.00; somma, 2.50.)
O cornmissionario da Kungl. Patent och Registreringsverket, por pedido.
Confirmamos a exactidão da cópia. - Alb. Lindskog. Knut Frcdholm.
Que e•sta cópia completamente confere com o original expedido pelrt Kungl. Patcnt orh RegistreTingsverket, em StocldJo]mo, com data de 1!i do novr·mhro de 1!H'Í, e a mim apresentada c que o Rr. K .F. Bjiirkman assignou o original pela
Kungl. Palent och Hr•gist.r·P!'ingsvcrkPI, e quo os Srs. Alh.
LinrlR!Wg.rl Knul FrPrtholm dr\ mano Jli'OJ)J•io lPstcmnnharnm a
rxnf'tidão dn cópia, certifico pelo presente.
Cat·imbo e estampilhas do valor do ns. 6.000. Cnrimho do
\·ic.o-ronsnlado. Gothemburgo, aos 23 de novembro de 1!)H.
~ ll'. F'1·odi, vicc-consul do Brazil.
RPconhrç.o vrTdadeira n assignalnra rotro do Sr. ,V,
Frodi.
Sceção dos Negocias Reonomicos c Consulnres da Europa,
1\sia. .i\frica P Oecania. (Carimbo do Ministerio das Reln~ões
Exfnl'ior·cs do Braz i!.) TI i o de Janeiro, 30 de dczemhro dte 1!lH.
~ O direetor, Gregorio Pcceaneiro do Amm·al. (Estampilhas
do valor de Rs. 550.)
R nada mais continha a dita patente de registro de firma,
fJiliO li e fielmente traduzi do proprio original
cscripto em
!':neeo, ao qual rnn reporto. Em frí do que passei o presente,
qtw assignei c scllei eom o scllo do meu officio nPsta cidade
rlo flio de .Janeiro, aos trinta e um dias do nwz' de dPzembro
r!P mil noveren tos e quatorze.
Data: Rio de .Tnneir·o. :11 rln dewmhro dP HJH. - 0 prnposüJ, Fernando Ale.rauder. (Carimbo do (,rnduelor.)
Eçlnardo Frederico Alcxande!', traductor publico das !insuas lllglcza, hcspanhola; italiana: franccza: allemfí; etc.; Q
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'r~erpreté commcrcial juramentado da praça do Rio de Janeiro, C'tc.:
Certifico que me foi apresentado 0 certificado ua lista de
accionistas da S. A. Je,s Jtoulements à llilles Sueuois S. K. F.,
escripto em sueco, o qual a pedido da parte traduzi lillt·t·almente para o idioma nacional c diz o segvinte, a saber:

TRADUCÇÃO
Pela presente certifico que as pessoas abaixo mencionadas

são accionistns na eompanl~ia de aq;ões S. A. does Roulements
à llilles Suàdois S. K. F.

Acções
Negociante Axel Carlander, de Gothemburgo............ 10
Negociante Chr. Carlander, dü Gothemburgo.,......... 10
Ncgocian&e Knut Mark, de Gothemburgo............... 10
Dr. Phil. GustnJ Ekman, de Gothemburgo.............. 10
Engenheiro J. James Gibson, Jonsered................. 1J
Director geral Sven Wingquist, de Gothemburgo. . . . . . . • 10
Dircctor E. O. Ekman, de Gothemburgo................ 10
Gothemburgo, em 12 de novembro de 1014. - Axel Carlander, presidente.
Certifico pelo presente que o negociante- etc.: Sr. Axel
Carlandcr, presidente da directoria da companhia de acções
S. A. dcs lloulements à Billcs Suedois S. K. F., de mano proprio assignou este documento.
Gothcmburgo. em 21 de novembro de 10H. - W. Frodi,
vicc-consul. (Carimbo do vice-consulado.)
Carimbo c estampilha de valor de Its. 3.000. Recebi
Kr. 6..10. - W. Frodi.
Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. W.
Frodi.
Secção dos Ncgocio.s Economico.s c Consulares da Europa,
As ia, Africa c Occania. (Cat'imbo do Mini.sterio das Relações
Exteriores do Brazil.) llio de Janeiro, 30 de dezembro de 1914.
- O direc;tor, Grc(lm·io Pcccauciro do Amaral. (Estampilhas
do valor de Rs. 550.)
E nada mais continha o dilo certificado, que bem o !Leimente traduzi d-o r1roprio original, cscripto em sueco, wo
qual me reporlo. Em fé do que passei o prosentc, que assigne:i e sellet com o seno do meu officio, nesta ai'Cl•ade do Rio
rle .Taneiro, aos trinta c um dias do mcz de dezembro de mil
novecentos e quatorze.
Rio de Janeiro, 31 de dezcmlwo de HJ14. - O preposto
Fernando Alcxandcr. (Carimbo do traductor.)
'
Eduardo ~rcrlcrico Alexand~r (carimbo do Lraductor)
traductor pulllwo das lll1guas mglcza, hespanhola, italia~
na, franccza, allemã etc., interprete commercial juramentado
da praca do Rio de Janeiro, etc.:
9ertifioo _que me foi apresentada a patente de registi'IO!
a~ firma Soc1été Anonyme des Rourlements ti Billes SJ,têdoi!!
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H. l\. F., escri111La em sueco, a quql a pedido ~a pa.rte traduz~
liU.i'ral!llcutc para o idioma uacwnal c diZ o segumte, a
sa!Jer:

TfiADUCÇÃO
SeBo i corôa-Que a Kungl. l)atcnt och fiegistrerings'Verket a~s 9 de novembro de 1914 tem concedido registro
á Companhia de Acções S. A. de ItoulemenLs á Billes Suedois S. K. 1•'. e que nesta occasião foi no registro annotado que
a directol'ia, quo tem a sua sédc em Gothemlmrgo, é composta
do negociante Axel ChrisLoffer Carlander o dircctor geral
Sven Gustaf Wingquist e o director Bror Olog Ekman tendo
como su.pplentcs os d'ircctorcs Albert Lindskog e Carl Wiesclgrcn, lodos residentes em Gothcmburgo, c que o nome da
firma será assignado pct.os membros ordinarios da dircctoria
c SU11fllcntes, caüa um por si, c que até hoje nenhuma alteração disto tem sido l'cgistrada - communioo pelo presente
para comprovar.
Sto{·kholmo, aos 1G de novcmbl'O de 191!1. - Ex:-officio,
E. F. Bjürkman.

Sello: Imposto Kr., 1.50; estampilha, Kr., 1.00; somma
Kr., 2.50.
Carimbo da Recebedoria do Hio de Janeiro c estampilha
de valor de Rs. 0.600.
Kungl. Patent och ficgi·streringsvcrket o commissiouario

p. h.

Certifico ser verdadeira a cópia.- Alb.

J(nut Prcdholm.

Lindslwg.-

Que esta cópia em tudo confere com o documento original ex:p·edido pelo Kungl. Patent och ficgistreringsv·erket
em Stockholmo com data de 16 de novembro de 1914 e a mim
apresentado e que o Sr. E. F. Bj ürkman tem assignado o
dito documento original pelo Kungl. Patcnt och Rcgistreringsv·erkct c que os Srs. Alb. Lindskog c Knut Frcdholm de
n1ano proprio testemunharam a cx:actidão da cópia, certifico
pelo presente.
Gothemburgo, aos 23 de novembro de 1914. - ·w. l<'rodi.
y. consul do Brazil. (Cat·imbo do vice-consulado).
Carimho c estampilhas de valor de 7$000.
llccchi Kr. 14. 92. - W. F'l·odi.
llcconllcç.o verdadeira a assignatura retro do Sr. W.
li'rodi, Scc!.)ilo dos Negocios Economieos c Consulares da Eul'OJlU, As ia, Africa, c Occania.
Hio de Janeiro, 30 de dezembro de 1!H4. - O dircclor,

Grc{}UJ'io Pcr:eguciro do Arnaral.

Carimbo do Ministcrio das Relações Exteriores do Bt·a7.il.
E nada mais continha a dita patente do rcgistrD de
flt'ma que bem c fielmente traduzi do propr·io original. eseriJllO em sueco, ao qual me reporto. l~m fó do que passei
o presente, que assiglwi c sellci com o scllo do meu oHicio
nesta cidade do Ilio de Jancit·o, aos trinta c um dias do me;,
dü dezembro de mil novecentos c quatorze.
rti-o de Janeir-o, 31 de dcz·~mbro de Hl14. - O preposto,
f:!Jrna:ndo Alcxandcr.

· ·

·
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Eduardo Frederico Alexander, traductor publico das linguàs ingleza, hespanhola, italiana, franccza, allcmã, etc., c
interprete conunercial juramentado da praça elo Itio de Janeiro, ele. :
Certifico que me foram apres·entados os estatutos da
Soeit\tú .\nonyme des lloulemrmts á l3illes Suedois S. K. F.,
escriptos em - sueco - os quaes, a pedido da parte, traduzi
litteralmcntc para o idoma nacional e dizem o seguinte, a
saber:
TllADUCÇÃ.O
Estatutos da companhia de acções S. A. des Roulements
á Billes Suàdois S. K. F.

I. Esta companhia, cuja firma ó Companhia de ucções S.
A. des Hoult'llH'Ills ú Billcs Suedois S. K. F., ú fundada sobre aq;ücs com resrwnsa!Jilidade limitada, segundo as determinações da lei sobre Companhias de Accõcs de f!HO.
11. A actividade da companhia terá como fito o commcrcio, e eventualmente a fabricação.
III. A dircctoria da companhia terá a sua sédc em Gothemburgo.
IV. O capital em acções da companhia será no mínimo,
de cem mil (100.000) corôas e no maximo de tresentas mil
(300.000) corôas.
V. Cada acr:ão terá o valor de mil (i. 000) corôas e será
emittida em nome do respectivo accionista.
VI. Todas as acções terão o mesmo direito á participrapação nos haveres c lucros da companhia.
VII. A directoria da companhia consistirá de tres membros e dous supplentes.
A directol'ia, que entre si escolhe o presidente, reunirse-ha á chamada deste, todas as vezes que elle o achar necessario, ou quando outro membro da directoria delle assim o
exigir.
·
A dircctoria pódc tomar resoluções sempre que estiverem
presentes pelo mcrws dous dos seus membros, c estiverem
do accôrdo.
VIII. Terá direito de assignar o nome da firma .. o membro ou membros da dircctoria que esta, para este Jim, eseolher. A directoria pôde, tambem, com o consentimento da
assemlllra dos accionistas nomear outro, não pertencente á
directoria. para assignar o nome da firma.
IX. Para a revisão da administr·ação da dircctoria e das
contas set"ão aunualmente escolhidos dous revisores c um
supplentc.
X. As contas devem ser eoncluidas e saldad~s em cada
anno civil r. cnt.rcgues aos revisores escolhidos a'lltr.s de 1 do
ahril elo anno sPgu i11 LP, .i unto com os donmwntos per-tencentes c um relal.orio da directoria sobre a administração, com
um calculo sobre lum·os c perdas c folha. de balanço do ultimo
anno mercantiL Os revisores devem, até 15 de abril, dar o seu
p'tlr:ecer por escripto sobre a revisão, aconselhando ou não de
um modo terminante a quitação da directoria.

192

xr. Chamadas á assembléa o outras cõmmunicacões ao3
ntTionislas SPrfio feitas por meio de notificação ou inseridas
l'IJJ H:n jul'llal diario, publicado em Gothemburgo, ou então
pt Jl' t·at·Las reHtdtiLlatJ pnlo CenTeio a ·cada um dos accionistas,
et~ttl'tll'JJle ao ultimo emlet·eço iuscriuo uo Livro do ltegistros.
As ref0riuas chamadas tlev·em set· feitas ao menos duas semanas antes da asscmbléa ordinaria c ao menos uma semana
autos da asscmbléa extraordinaria.
XH. A asscmbléa será aberta pelo Ill'CSidente da dircctoriu, o, depois, os accionistas rn·esettlcs escolherão entre si, em
votação al.Jerla, o pl'esidcntc da assembléa.
Na vot.:u:ão das assembléas cada acção dú. o direito de um
voto o cada um dos accionislas tem de votar conforme a
ljtmnLidadc eompleta das acçõos que possuir.
A assemiJléa ordinaria terá logat· c.ada unno antes de terminar o mez de maio.
:::i<eriio tt·aLadas nas ussembléas ordinarias as seguintes
ma ter tas:
a) eleição de prcsiJcnle da assemiJléa;
b) relatorio da direeloria e dos revisores;
c) consLutar o balanço;
d) dar quitação á dircctoria;
e) modo de cmprcgat· os lucros disponíveis;
f) fixação dos ordenados da dircctoria o revisores;
a) eleição de memhros da directoria o supplcntes;
h) eleição de revisores c suppleules;
tJ oulms maLm·ias dependentes
de resolução da. asscmbléa.
Carimbo da llccebeao!'ia do Rio de Janeiro. Estampilhas
do valor de 200 réis. Aktiebolagct S. A. des Roulements tí.
Billcs S. K. F. - A.rel Carlandcl', presidente.
Quo esta cópia dos estatutos da companhia de acções S.
A. dL·s RouiPmcnts á Billes Huedois S. K. F. confere em
tndo com o documento original segundo o qual a Kungl. Patent oeh Ilcgistrcringsvet·ket - a Repartição de Patentes o
ncgistl'Os em Stockholmo, aos U de novembro do 191 -i,
concedi ú t·efcrida cmnpanhia o dirpito de registro o que o
pt·esidente St·. Axel Cnrlander assignou de mano proprio
tanto o doeumenlo origi>nal cntrrgado ú Kungl. Patent och
llegistrt•t·ingsvet·kct e bem assim esta cúpia, certifico c confirmo com o sc.llo desLc Vice-Consulado.
Gothcmburgo, aos 21 de novembro do 1914.. - W. Frodi,
vico-consul.
Carimbo do VieP-Gonsnlallo do Brar.il em Gothemburgo.
Carimbo e estampilhas de valor de 8$000.
Ca.rimbo do Ministcrio das Relações Exteriores do Brazil.
Reconheço verdadeira a assignatura supra do Slr. W.
Frodi.
RI'C!:fíO dos Nrgor.ios F:conomicos c Consulares da J!luropa,
t\sia, Africa c Oceania.
Rio de JMióro, 30 de dezembro de 1914. - O dire.ctor,
Gl'coorio Pcceguciro do Amaral.
.
E nada mais continham os ditos estatutos, que bem e fiel•
mente traduzi do proprio original, escripto ~m sueco, ao qual
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me reporto, em fé de ·que assignei e sellei com o sello do
officio, nesta cidade do Rio de Janeiro aos trinta e um
do mez de dezembro de mil novecentos e quatorze.
Data - ll.io de Janeiro, 31 de janeiro de 1914 . ....:.. O
posto, Ferna11do Alexander, sobre tres estampilhas de 300

DECRETO N. 11.464 Conceid~

autorização á

meu
dias
preréis.

DE 27 DE JANEIRO DE 19f5

socioedade ru10nyma Edludadora para
ReJl'Uibli<lal

foocdonar

na

O Presidelllte da Repu1bllica dos Estados Unidos do Brazil,
u'Ltendendo ao que requereu a sociedade anony.ma Educadora,
oom séde n:e~ta Capital e devidamell'te representada, decreta:
Artigo uruico. E' concedida autorização á ·sQCiedade anonyma Educadora para fwnccionar 111a Republioa com <l8 estatutos que apl'lesentou, ficando, porém, a mesma soc.iedade
obrigada a (C'Urmpri'r as formalidades exigidas pela legislação
e.m vigor.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94" da Iooependencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
JOão. Pandiá Ca'bogeras.

ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL DE INSTALLAÇÃO DA SOCIEDADE ANONYMA EDUCADORA
Aos dezeseis dias de dezembro de mil e novecentos e
quatorze, na séde provisoria da sgciedade anonyma Educadora, á rua Theophilo Ottoni setenta e quatro, segundo andar, cidade do Rio de Janeiro, ahi presentes os senhores
accionistas que assignam esta acta e que representam mais
de dous terços do capital social subscripto (cem contos de réis), foi acclamado pr-esidente dessa assembléa geral de fundação o incorporador Sr. Dr. Francisco Alvaro Bueno de Paiva, o qual declarou aberta
a sessão, convidando para seu ~ecretario o Sr. Hugo
de Andrade Braga, e mandando que este procedesse
á leitura dos estatutos e do conhecimento do deposito, no
Banco do Braz·il, da quantia de dez contos de réis (dez por
cento do capital social), o que foi feito. Pelo que o Sr.
presidente, depois de mostrar que estava subscripto todo o
capital de cem contos de réis, perguntou si algum dos senhores accionistas tinha. qualquer observação a fazer sobre
os mesmos estatutos, anteriormente assignad~s. Como ninguem pedisse a palavra, foi declarada legalmente fundada a
sociedade anonyma Educadora, que se regeria pelos estatutos
app.rovados e assignados por todos os accionistas. Pediu a
palavra ,o Sr. Dr. A. A. Lamounier Godofredo e propoz
que a directoria ficasse assim composta: presidente, Dr.
Francisco Alvaro Bueno de Paiva; vice-presidente-medico,
Dr. Cincinato Simões Corrêa; se'*eta,rio e dir_Elçto;r.: de inl>ªd!l_t: :Exe!lutivQ .,....1!115 (VQl. I)
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strucção, Hugo de Andrade Braga; thcsoureiro, Alvaro Freire
Braga; gerent% Francisco Luiz Ribeiro; superintendente ge.ral, Adolpho Toledo. E o conselho fiscal, assim: Virgilio
Senra, Carlos Martins da Costa Cruz e Dr. João Bastos •reilos de Mcnez~J~S; supplentcs: Dr. Jovino José Lopes, Carlos
Gianini c Antonio de l'.aiva Haposo Junior. Posto a votos,
Joram todos ele i tos por acclamação. Em seguida o Sr. presidente declarou á assembléa que os incorporadores tinham
feito alguns pequenos gastos anteriol'es, que precisavam de
approvação. Approvaram-se unanimemente. Pediu então a
palavra o Sr. Dr. Eustachio Garção Stockler e, fazendo notar
que ficava á deliberação da assembléa geral a questão do
ordenado da directoria, propoz que, como uma moção de confiança, ficasse a mesma directoria autorizada a marcar as
retiradas mensaes de cada director, dentro dos limites de
quinhentos mil .réis e um conto de réis, de accOrdo com o
progresso _da ooci!Eldade, ;assijill. como de cada membro d?
conselho fiscal, dentro dos hmü.es de cem a tresentos mtl
réis. Foi unanimemente approvada tal proposta. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. presidente levantou a sessão.,
Para constar e para os effeitos lcgaes, lavrei esta acta
em duplicata, a qual vae assib'llada por mim secretario e por
todos os senhores accionistas pr·esentes. - Hugo de Anarade
Braga. - Francisco Alvaro Bueno de Paiva. - Cincinato Simões Corrêa. - Francisco Luiz Ribeiro. - Adolpho Tole!io. Ant:onio Teixeira Lopes Bheriny. - Ca1·los Gianini. - Ca1·los
lUartins da Costa Cruz. - Candido José Teixeira Chaves. João Bastos 1'elles de Menezes. - A. A. Lamounier Godo{redo.
- José M:o1·eira BraruUio Castello Branco. - Dr. Jovtniano
Joaquim de Carvalho. - Dr. Sebastião Mascarenhas. - Anthero de Andrade Botelho.--José lllonteiro Ribeiro Junqueira.
- Dr. Eustaehi·o Garção Stoc/r,ler. - Josino Alcantara de
Araujo. - Julio Lopez. - José Antonio Coxito Gralnado. Horacio Ribeiro da Silva. - J.vJvino José Lopes. - Bernardino
de Souza Monteiro. - Je1·tmymo de Souza Monteiro. - J. D.
Leite de Cast1·o. - Antonio Noronha A1·antes. - Dr. Luiz
dP Carvalho e Mello. - D.r. Juvenil da Rocha Vaz. -- Virgínia Werneck Campello. - Gustavo Fernandes de Oliveira
Guimarães. - José C. Barbosa da França. - Por procuração
do Guilherme de Souza Campos, Francisco Alvaro Bueno de
Paiva.»
·
Confere 'esta cópia tirada do livro de actas das assembléas
geraes da sociedade anonym~ Educadora.
Ri'o de Janeiro, 19 de janeiro de 1915.-Dr. Cincinato Simões Corrêa, vice-vresidente em exercício.
Reconheço a fl'l'ma d'o Dr. Cinoinato 'Simões Corrêa.
Em 2~ de janeiro de 19.15. - Major CarlOs Theodoro
Gomes Gutmarães, tab~llião interino.
Relação dos accionistas da sociedade anonyma Educadora
Nomes -

Profissão -

Domicilio -

Acções -

br·. Francisco Alvaro Bueno de Paiv'a
adv-ogado, Capital Federal. ...... .'
br. José Bernardino de Souza Monteiro, advogado, Capital Fedeml. . . •

Entradas

20

10:000$000

1

500$000
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Nomes -

l'rolisaão -

Domicilio - Acçõea -

Dr. José Mont.ciro Ribeiro Junqueira,
advogado, Cal!iLal .Federal
Dr. Guilherme de Souza Campus, advogado, Capilal Federal ........ .
Dr·. J'Ol1o Moreira Brandão Cast.ello
Branco, advogado, Capital Federal.
Dr·. Anthero de Andrade Botelho, advogado, Capital Federal ......... .
Dr. Jusino Alcantara de Araujo, advogado, Capital Federal ........... .
Dr. Sebastião Mascarenhas/ medico,
Capital .Fed'CI'al ............... .
Dr. J. D. Lei te de Castro, engenheiro,
Capital Fledei'al ................ .
Dr. João Bastos Telles de Menezes, medico, Capital Federal ........... .
Dr. Cincinato Simões Corrêa, medico,
CapifJllll Federal ...............•.
Dr·. Hugo de Andrade Braga, advogado,
Capital ,Federal ..•..............
Dr. A. A. Lamoun.ier Godofredo,
advogado, Capital Fede.ral ....... .
Dr·. Joviniano Joaquim de Carv·alho,
medico, Capital Federal ........ .
Adolpho Toledo, commeroiante, Capital
Federal
................... .
Coronel Francisco .Paolielo, advogado,
Capital Federal, ............... .
João .França de Carvalho, academico,
Capital Federal ................ .
Francisco .Luiz .Ribeiro, guarda-livrps
Capital ,Fed€ral ................ .
Alvaro Freire Braga, proprietario, Capital Federal .................. .
Carlos Martins da Costa Oruz, pharmaceutico, Capital Federal ........•
Carlos Gianini, e<ommetrciante, Capital
Federal.
.................... .
José Antonio Coxito Granada, commerciante, Capital Federal ......... .
Antonio Teixeira Lopes Bhering, commerciante, Oapital Federal ...... .
D. Ma•ria. José L. S. Beirutti, proprietaria, Capital !Federal ......... .
Virgilio de Mello Senra, commerciante,
Capital Federal ................ .
Alvaro Lage, industrial, Capital Federal.
.......•..........•....
Manoel Pereira de Magalhães, commerciante, Capital Fedel'lal ......... .
Manoel Gomes Moreira, funccionario
publico, Capit•al Federal ........ .
Candido José Teixeira Chaves, industrial, Capital Federal ...........· .

En~radaa

1:500$000
l:iU0$000
3

1:500$000

3

1:500$000

3

1:500$000

3

1:500$000
1:500$000

3

1:500$000

20

i0:000$000

20

10:000$000
i :500$000

3

1:500$000

20

i0:000$000

2

i :00'0$000:

i

500$000

20

i0:000$000

20

10:000$000

3

i:500$000

i

500$000

i

500$000

2

i :000$000

3

1:500$000

3

1:500$000

2

i :000'$000

i

500$000

i

500$000

i

500$000
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Nomea -

Proftuão -

Domicilio - Acçõell - Entradas

Julio Lopez, commerciante, Oapital :Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Luiz ArmandQ da Gunha, commerciante, Capital :Federal . . . . . . . . . . . . . .
OctaciliQ da Silveira Azevedo, commerciante, (Japital Fedem! . . . . . . • • . •
Dr. Horacio Ribeiro da Silva, advogado,
Capital Federal .. . • • . . . • . . . . . . . .
Dr. Jovino José Lopes, dentista, Capital Federal ........ .,. . . . . . .. . • •
Dr. Antonio Augusto Carvalho Chaves,
advogado, Capital ,Federal . . . . • . .
Dr. Gastão de Oliveira Xavier, engenheiro, Capital Federal • . . . . . . . .
Dr. Juvenil da Rocha Vaz, medico, Capital F'ederal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Gustavo Fernandes de Oliveira
Guimat·ães, engenheiro, Capital Federal. . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Virgílio \Verneck Campello, medico, Capital Federal • . . . . . . . . . . . .
Dr. Eustachio Garção Stockler, medico,
Capital l<'edocal .... ,;, . . . . . . . . . .
Dr. Jeronymo de Souza Monteiro, advogadQ, Capital Federal . . . . . . • . •
José C. Barbosa da Franca, pharmaceutico, Capital ,Federal . . . • . . . . .
Domingos José da Fonseca, commerciante, Capital Federal .. . . . . . . . . . .
antonio de Paiva Raposo Junior, funccionario publico, Capital Federal.
Antonio No[·onha Arantes, eommerciante, Capital Federal . . . . . . . . . . . . .
Dr. Luiz de Carvalho e Mello, engenheiro, Capital Federal . . . . . . . . .
Dr, Luiz de Lacerda Guimarães, medico, Capital Federal . . • . . . . . . . . .
Dr. Eduarda :França, medico, Capital
F'edenl. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ..

i

500$000

1

500$000

1

500$000

3

1 :5(}0$000

·2

1:000$000

3

1 :500$000

1

500$000

1

500$000

3

1 : 500$000

3

1 :500$000

1

500$000

i

500$000
500$000

i

500$000

i

500$000

i

500$000

1

500$000

~

i :000$000

~

1:000$000

200

100:000$000

Ria de Janeiro, 19 de jane.iro de 1915. -

Simões Corl'êa, vice-presidente em exercício.

Dr. Cincinato

Reconheça a firma do Dr. Cincinato Simões Corrêa.
Rio, 2i de janeiro de 1915. -

Go1nes G'!-ti1naraes, tabellião interino.

-

Major Car.los Theodo1'0
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:Estatutos da sociedade anonyma
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CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SÉDE, DURAÇ~O E FINS DA SOCIEDADE

A·rt. i. o Sob a fórma anonyma e sob a denominação de
Educadora, fica fundada na Capital Federal uma sociedade die
educação, que ·Se regerá pelas disposições dos presentes estatutos e pela!'· leis da Republica que lhe forem applicaveis.
§ 1." Terá o capital de 100:000$ repartido em 200 acções
indivisíveis de 500$, o qual será realizado no ac;ttO da subscripção e pod'erá ser augmentado, de accôrdo com as dispoE·iç.ões do decreto n. '•'34, de 4 de julho de 1891.
§ 2. Durará 90 annos civis.
§ 3. Tem por fim diffundlir a educação secundaria e especiál. scirentifica e artística e a educação profissional, pelo
melhm systema pedagogico, amparadas por armazens bonifiradores.
0

0

CAPITULO 11
SECÇÃO DE EDUCAÇÃO

Art. 2. o Logo que, a juizo da directoria, forem sufficientes os recursO>· da assooiaçãn, auxiliados eom as rendas dos
armazens bonificadores, a sociedade creará nesta Capital ou
fór,a um ou mais institutos de ensino, para meninos de 9 a H
annos, com su:ceursaes pro.fissionaes e t.echnicas, installandlo~os
de preferencia em Jogares de reconhecida salllltbridiade.
a) deverá augmentar e aperfeiçoar OE"• programmas officiaes, \l)ara poder diffundir, ao lado dü theodco, um ensino
eminentemente pratioo.
Art. 3. Os instHutos terão por fim:
I. Proporcionar á mocidade uma perfeita educação physica, mOTal e inltellcctual. pelos melhores me'f.ohodos pedagogicos, em esLabc:lecimentos modelares.
li. Proporoiooorr aOIS operarios e aos seus filhos, a preço
muito redluzido. uma perfeita educação profissional e technica,
em aulas praticas diurnas e nocf.turnas.
Paragrapho uni co. E manterão para es&e fim:
a) cursos thecrie<o,; por methodos rigorosam,~nte praticas, cursos especiaes e p,ara admissão nos estabelecimentos de
ensino superior;
b) cursos dle lebtras e ar\Les;
c) cursos prati;cos de artes e officios, commereiaes, industriaes e manuae~.
III. Deverão crear:
a) gabinete de astronomita. physica1 chimica, zoologia.
botanica. mineralogia, geologia, geographia e historia;
b) ateliers e salões para o estudo pratico de lettras e
a.rles;
0
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c)' salões das secções de hygiene. phnrmacia e odontologia, asE•im como uma enfermaria;
d) bihli.o•theca e salões d1e leitura;
e) secção de diversões moraes;
f) officinas succursaes, com o material apropriado, prtra
o rmsino profissional;
g) campos de demonstração agrícola e zooteclmica;
h) campos e tanques de -exercícios physicos.
Art. 4·. Esses estabelecimentos serão regidos por um r·~
gulamento especial, elaborado pela congregação do primeiro
gymnasio fundado, sob a presidencia do director de instrucçfio,
devendo ser approvado pela directoria.
§ f.• Serão dkigidos por directores de reconhecida capa!'idnde. propostos á sociedade pelo director de instrucção.
§ 2. o Ficarão sob a immediata. fiscalização do d1irector de
instrucção e do vice-presidente medico (em toda a rnateria
de hygiene) e, mediatamente, sob a fiscalização do presirtcnte ou da directoria reunida.
§ 3. o Crearão uma ca'ixa escolar destinada:
a) a dar ao alumno a educação gratuita, até o fim do
curso, caso venha a fallecer a pessoa que o inf.0rnou no instituto;
b) 3J conferir premios de todo l'!:enero (mesmo de visita
nos estabelecimentos similares nn paiz ou no estrangeiro) ao::;
nlumnos distinctos.
§ 4.• No regulamento dos institutos serão tambem delineacl:ls as bases da caixa escolar.
Art. 5. • PaJ·a a matricula, oR estatutos dos estabelecimentos eseolares se firmarão na5 seguintes bases geraes:
I. Nenhum alumno poderá ser matriculado sem éJUC
soffra. o exame medico, afim do que a congregação possa verrificar qual o systerna de educação que lhe é mais conveniente e afim de que a pessoa que matriculou o menino possa
vt>rificar, de seis -em seis mezes, a sua ficha de saude.
li. Sempre que fôr possível, os paes dos a'lumnos soffrerão o exame medico, o qual póde ser substituído por declarações d'Cl pessoas que os conheçam, a juizo medico.
III. As joias de entrada serão reduzidas pa.•·a us pessoas
que tiverem dons ou mais a.Jumnos inf()rnos e para os uccionisf.as e consumidores.
IV. As mensalidades serão reduzidas quanto possível.
V. Ficarão totalmente abolidos os castigos de quaifJUer
especie, tornados como castigos, sa Ivo a exclusfoo do alumno,
em caso absolutamente extremo.
Art. 6.• Ao lado dos gymnasios e sob regulamentação especial (feita pelo diirector d'e instrucç.ão de accôrdo com a di.rectoria) serão creados os institutos profissionaes, para ambo<i
os sexos, em secç.ões separadas.
§ 1." Serão regidos por dircctorcs de nomeação da directoria C\ terão curso absolutamente pratico.
§ 21• A juizo dos diroctores d'o instituto c de instrucção (e
da directoria em ultima instancia) o alumno terá. o seu diploma quando se mostrar perfeitamente apto para exercer a
artp, nffido ou profissão que tiver livremente escolhido.
0
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CAPITULO III
DA SECÇÃO DE AR.l.\{AZENS

Art. 7.• A sociedade creará armazens dle genero de primeira necessidade, onde convier, adaptando-lhes um systema
de bonificações o podendo praticar todos os actos de commercio.
Art. s.• Os nrmazens se regerão pelas seguintes bases:
Ji. Os interessados, para supprimento de suas casas, pagarão
na séde da sociedade ou em agencias especiaes um ou mats talões
de 10$, rubricad10s pelo presidente e pelo gerente, descontando-os em generm; nos armazens, sempre dentro do mesmo

mez.

a) para facilidade dos interessados, as frocções de 10$
serão pag'as á vista, no proprio armazem;
b) rus compras podlrm seT feita.s diariamente nos depositas da sociedade.
II. No momento do desconto, os talões serão numerados,
á vista do interessado, devendo ficar esse com um bilhete,
qllle contenha o seu numero.
III. Os generos serão vendidos pelos 'preços mais reduzidos da praça ou por pr~.os íl!inda menores, a juizo da directoria.
IV. A directoria instituirá premios. podendo modificaios á sua vontade; mas sempre no intefl~sses dos compradores.
V. Em r,ada 1>ortcio entrarão todos os nume!I'OS do DliC(l;
anterior; os sorteios s~'rão feitos publicamente, no segundo
dia util de cada mez.
VI. Haverá nos armazens uma escripturação especial, de
nccôrdo wm ns determinações do director g'CI'ente.
Paragrapho unico. A directoria porá em pratica toda.s
as medidas nrcessaria,, para o maior desenvolvimetnto desta
acção.

CAPITUW IV
DOS FUNDOS SOCIAES

Art. 9. • As rendas da sociedade serão constituídas pelas
seguintes verbas :
a) renda das -secções commercialas;
b) renda gymnasial e dos inst~'tutos profissionaes;
c) renda da caixa escolar;
d) renda eventual:
Art. 10. Cada secção mant&á sua escripta clara e distincta deo 'toda a sua veceita e despeza, devendo submetter-se
ás instrucções do director gerente. Na séde social será f.etita.
uma ou!Ira escripta oompleta, de modo a facilitar 31 qualquer
socio v.erificar o seu estado financeiro em qualquer época.
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Art. 11. A distribuição de lucros liquidas, verificad06
em balmç.o (a que se proc.edJe.rá em dezembro de cada aono),
será feita do seguinte modo:
10 "I" par-a fundo de applicações;
15 "I" para gratificação ú direc'lmin;
5
para a caixa escolar;
5 • • para fundo inamovível;
25
p•ara reserva do capital accionista;
-10 • • para dividendos.
ParagNvpho unico. O fundo de reserva do capital accionista &erá a·pplicado aos in.stitu.t10s de ensino até á sua cGmpleta fundação e depoi~~ poderá ser applicado ao augmento
de capital, desde que is;;o seja necessario.

"j"

"I"

CAPITULO V
DOS ACCIONISTAS, DA DIRECTORIA E DO CONSELHO

Art. 12. Os accionisbas terão os direito·s e deveres marm•,st.cs estatuiJoo, completJa:dos pelas disposições do derr·Pto n. -134, de ·i de julho de 1891.
Art. 13. A sociedade será administrada por uma directoria composta. dos segu·intes membros, em numero de seis,
pot' ·escolha dr01s socios em a-ssembltm geral, r·Pgularmente constituída, de accôrdo wm o capitulo VI dleste.s estatutos e o
Rüu mllmd:ün durará pelo espaço de seis am10s, podendlo ser
rPeloita:
Um JWflsidente;
Um vice-presidlent'e medico;
Um secretario e diredo.r· rlP insf.rucção;
Um thesoureiro;
1Um ge.rente;
Um superintendente geral.
Art. H. Annexo á directoria, pode.rá funcciünar um
corpo clin·ico composto de tanf:os profissionaes quantos forem
nece.ssa.rios, propost.os pelo vice-presidcmte e nomeadoo• pela
dii·erto.rhl·, firando tml corpo ,;ob a immediata dir!ecção· do
mctrJlico.
Art. 15. A' directoriw são conferidos amplos poderes
pam praticar todos os actos de gestão Te.lativos aos fins da
socif\dadc>, representando-a em juizo e passivamenfie; f'allecelhP, pOJ·c•m, autoridade para a!i1enar os bens da sociedade.
Art. 16. A' directoria em conjuncto compete:
a) resolve·r em conselho üS •a,&;=mmptos sociaes, que fará
consignar em livJ'O espncial, dievidamente aberf;o e rubricado
{leio presidP1nte. As deliberações da directo.ria dPIV!'rão ter a
parrt.icipação 1rl'a maioria de seus membros;
b) nomr1a·r os emprpgado~ npcessarios ao serviço, bem
como. o eorpo rlir!'dor f' docr,nte dos estabelecimento,; de ensino da. sociedade, arbitrando-lhes os ordenados e outras
quaesquer va:ntngen.g•, e, do mesmo modo, impor-lhes as penas
pela.~ farltns em que incomerem;
~~ados
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c)' convocar as assembléas gera.es ordinaria.s e extraordi~narias;

.

"d) prover interiruamente .quaesquer oorgoSI da directoria,

quando vagos por imped!imento transitO'rio;
e) reunir-se em sessão ordinaria duas vezes por mez e
extraordinariamente sempre que para isso fôr convocada, por
iniciativa do presidente ou de qualquer outro director;
f) zelar pelos fundos socia1es. damdo-Ibes as applicações
regulares;
g) organizar e publicar semestralmente o balancete deba.lhado do movimento da sociedaJdle;
h) confeccionar o relatorio annual da ISOCiedlade pava ser.
presen.te á assembléa geral;
i) procurar met.hodiza,r e id!esen;volver o ensino nos estabelecimentos da sociedade;
j) presbar finalmente fiel obserVIancia aos presentes
estatutos .e regulamentos complementares, tomando por norma o direito e leis geraes nos casos omi1&sos.
Art. 17. Ao presidente compete:
a) presidir ás sessões da directoria;;
b) a&signar com 0 thesoureiro as acções. bem como
quaesquer cheques para o levantamento de d!illllheiros e quaesQuer outros valores da sociedade;
c) cOiffio orgã 0 da. directoria, da!r e promover o cumprimento de todas as suas deliberações';
d) representar a socieldade em todos os
seus effeitos
,jurídicos e sociaes; assignar escripturas e procura(.)ões; abrir
e encerra,r os livros destinados á escript:uração;
e) apresentar á assembléa, geral o relatorio da administração;
f) convocar ,a directoria e conSielho filllcal e as assembléas geraes, quer ordinarias quer extraordinl31rias;
g) communicar-se com o fiscal do Governo junto aos
estabelecimentos de ens:ino da sociedade. bem com<l com as
autoridades superiores, si preciso, p:ara o regular funccionamento das suas diversas aulas e disciplinas.
Art. 18. Ao vice-presidente medico compete:
ai substituir o presidente;
b) organizar o fWrviço elinieo P hygipniro dn;; pstabelecimentos escolares, pr01pondo os aux,iliares que julgar necessarios;
c) zelar pelo bom funcc.ionamento das secções dle enfermaria, pharmacia, etc., e. finalmente pela boa hygiene dus
alumnos e secções escolares;
d) organizar e dirigir ,o departamento medico.
Art. 19. Ao secvetario e director de instrucção compete:
a) redig.ir as ar.tas das reuniões da directoria;
b) assignar todas as circulares;
c) organizar c superinte.nd~r todas as secções de educacão, entendendo-se para esse fim oom os dMferentes directores e fazendo cumprir as determinações da directoria;
d) 1.elar pelo bom funccionamento dos servJeos de inst.ruccão.
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Art. 20. Ao thesoureiro compete:
a) assignar com o presidente os cheques para a retiroda
dos dinheiros, assim como as acções e fornecer á. directoria
todas as info-rmações referentes á situação financeira dia sor~iedade;

b) prestar contas á directoria do fundo social e fornecer-lhe o balancete mensal com a demonstracão do estado
da caixa;
c) recolher aos bancos o dinheiro da sociedade, eonservandio sob sua guarda as cadernetas respectivas bem como
os títulos de renda representativos de valores;
d) supprir, quandlo requisitadas e autorizadas pela. diref'loria, as quantias necessarias ao custeio dos estabelecrmentns da sociedade e gastos mcudos da mesma.
Art. 21. Ao drirector gerente compete:
a) substituir o seeretario e expedir toda a corresponclrmcia;
li) ter sob sua guarda a eseripta da sociedade, trazen'rlo-a em dia, conservando o archivo em ordem, d\istribuir e
dir·igir o expediente geral;
c) propor :'i directoria o numero e ordcnll.idlo dos funccionarios da sédle, categoria, funcçõcs, horas de trabalho; noJnrar:ões, suspensões, riemissões, etc.;
dl exercer por si só actos administrativos de caracter
urg-ente, dando dos mesmos pleno conhecimento á directoria
na sua reunião snbsequente aos mesmos actos.
Art. 22. Ao superintendente gerr~l compete:
a) substitui!' o gerente;
li) Ol'ganizar, Ptwaminhar e dirigir todos os serviços relativo~ :\. sociPriadP na (]lWlidade rh"\ seu agente executivo;
e! r·rmtract.ar l'eprPsrmt.antes, corretores, viajantes qur.
fnr•c•m ne<•essa!'ios 1ao srrvir.o da socied'ade;
1l'i rr·,...,a.r suerursaes ~' r~grnrias onde convier, de accõrdo
rom a direrLoria. P, finalnwnte. dcsrnvolyrr a propaganda da
soriNhde:
c) effectuar todas as compras necessr~rias ao supprinwnt.n dos depositos da associação;
fiscalizai· os estabelecimentos da sociedade.
Art. 23. Todos os membros da directoria serão obrigados nas reuniões quinzenaes a dar contas de todos os seus
1rabalhos.
Art. 24. O conselho fiscal terá os direitos e deveres que
lhe são conferidos pelos arls. 11R e seguintes do decreto numero .'f:-1!\, de 4 de julho rlr 18!H.

n

CAPITULO VI
DAS

ASSEMBL:Jl:AS

AI' L 25. As assembléas
lanco e conik'l.s da sociedade,
de março de cada anno, por
JH'i:nsa, ctnn 15 c s<':to dias

gemes, para apresentação de base reuni,râo no primeiro dia: util
duas convocações fci'tas pela irnde ,3[1tecedencia.
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Al'lt. 26. Nas assembléas de qualquer especie, cada a.Cção
representa um voto.
'-- Art. 27. As demais questões relattvas ás assembléas geraes ordinarias e extraordinarias serão regidas pel<ls arts. 128
e seguiniLes do decreto n. ·i3·í, citado.
CAPJTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS

1\!I"b. 28. Qwl,nto ás accões, sua .transferencia, etc., assim
como quantlo á dissolu·cão da sooiedade e aos casos omissos
neste regu.lameruto, a associação se subimetterá á legislação do
referido decreto n. 134, do 1891, salvo cru'anlto ao art. io dos
est:11tU'tJos.
Art. 29. A direct'Oria caucionará, para grurantia de sua
goslão, a quantia de 9:000$000.
Art. 30. ESites estatutos só podro"ão ser reformados em
assembléa geral, mediante requerimento a'S<Signado por aooionistas que represiCn~.em metade do capital.
Rio de Janeiro, 19 de ja'llleiro de 1915 - Dr. Cincinato
Simões Corrêa, vice-·presidente em exeroicio.
Heconheç.o a firma do DI'. Cincinato Simões Corrêa.
Em 21 de jane-iro de 1915. - Carlos Theodoro Gomes
Guimarães.

Certi:f,'ico que por despacho da Junta OQmmercial, de H
de .iarl!ei!I"o vigento. anchivu;ram-se nesta repartição, sob o
n. 4 .152, os <S•egninbcs documentos referentes á SIOCiedade
anonyma Educadora, a sa:her: os seus estatutos; a acta da
assembléa g-eral do ins1Lal1açã.o, realiz·ada em 1.6 de dezembro
de 1914; a lista nmninlativa dos subscriptores com o DU!rnero
de acções< de cada um; uma publica fórma do deposito dru decima pa;r•Le do seu capital em dinhei'l'O, feito no B:anco do
Brazil, e uma puhlica-fór:ma do documen:to oom.probatorio do
,pagam~nto do sello devido, fei<to filo Thesouro Nacional. E
eu, Horacio Pestana de Ag·niar, 3• official da secretari<a, desta
,junta, passei a presente.
Rio de Janeiro, 27 de janeko de 1915. - lsidoro Camw.v,
dirootor.

DECRETO N. 11.465-

DE

27 DE JANEIRO DE 1915

:Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de z6:z68$tr4, para pngamenm ao
Dr. Luiz Alves Pereirn, em. virtude de sentença judõcüaria

O Presidente da Republica dos EstadQS Umdos do Brazil,
usando da autorização constante do decre·to l:>gislativo numero 2:953, de 13 do corrente mez. resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 26:268$114, para pagamento ao Dr. Luiz Alves Pereira, em virtude de sentença
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judiciaria, conformo precataria expedida ao mesmo ministerio pelo juiz federal da 2" Vara do Districto Federal, em
26 de novembro de 1913.
Rio de Janeiro, 27 do janeiro de 1915, 94" da lndependencia c 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

C'..OMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 11.!166 -

DE

27

DE JANEIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Fazendla. o credito especial de 5:330$295, para occorrer
â restituição devida á Sra. D. Antonia Viriato de Medeiros

O Presidente da Republica dos Estados Umdos do Brazil,
usando d~ autorização constante do decl'eto l-egislativo numero 2. 920, de 31 de dezembro do anno proximo passado. vesolve abrir ao Ministerio da Fazenda um credito especial de 5:330$295, para occorrer á restituição devida á
Sra. D. Antonia Viriato de Medeiros, por ~ito feito na
Ca1xa de Orphãos de Sobral, Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94" da lndepenf~rncia e 27" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMEfl.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 1 i. -167- DE 27
Reorganiza a

DE .TANEIRO DE

19Hi

Brigada Policial dlo Districto Federal

O Presidente da R•epuhlica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização conferida pelo art. 7• da lei n. 2.924;
de 5 do corrente mez, resolve reorganizar a Brig·ada Policial
do Distl'icto Federal. de accôrdo com as tabellas que a e~·te
acompanham. assegurando aos officiaes da alludida corporacão os commandos. em commissão, das unidades respeotiva!:•'
revogadas as disposições em contrario.
'
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 91" da Independencia c 2i• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereim dos Santos.
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QU~RO DO PFSSOAL DA BRIGADA

POLICIAL DO DISTRICTO FEDERAL, A QUE SE

REFERE O DECRETO N,

ti. ~67,

DESTA DATA

Pessoal
Estado
etrectivo
Postos o graduações

Vencimento
annual

Total

"'

Q)

"'c....,.
Ul

-~
C)

e
o
General. •••••••••••.•..
Tenente-coronel •••.••••
Major •• , •••.•••.••.•..
Capitão •••••••..•...•••
Tenente •••••••.•.•.••••
Alfere<S .................
Sargento ajudante ••..••
t 0 sargento •••••••••.••.
2° sargento•••••••.•... .

3° sargento .••••••••••••
Cabo ....................
Outras praças .••••••..•

22:8008000

i
8

t~:400;)000
tt:~oo5ooo

9:0008000
6:9008000
5:4005000
t:6425500
1:4608000
i:2775500
t:i685000
i:0228000
9495000

"'

c..

H

--

42
45
66

-

22:8005000

··-

-

t i5 : 2008000
t25:~0SOOO

7

57
f20
88

~20

378:0008000
310:5008000
356:4005000
H:4078500
83:2208000
t53:3008000
i02:7848000
~29:2~05000

2.323 2.204:5275000

Fardamento....................................... 302:0908940
Alimentaçlo para 3.0t5 praças a 5475500 ........... i.650:7i28500
Forragem, ferragem o curativos para 597 cavallos e
muares ..•.•..••.....•.••..•....•..............

Soldo para ofiiciaes aggregados ..................... .
Passagens para ofiiciaes e praças ••••••••••••••••••••
Empregados nas fachinas dos quarteis, nas cavallariças do regimento, nas enfermarias do hospital,
no serviço de locomoção e no de outras depen-

~35:8to8000

30:0008000
t2:0008000

dencias dos corpos ... •.....•..•.••••..•...•....

149:~008000

Gratificação a um medico occulista contractado •••..•
Gratificação ao ordenança do Ministerio da Justiça ...
Quebras ao pagador . ..•••.•..••..........•••.......

a:6ou5ooo
3605000
6008000

Somma •• ••••••••••••••••••••••••••••••

6.877:UtS9~0

ACTOS DO POoEn KXECUTIYO

11Iaterial
llornonta dn anirnaes ..••.•..•..•.••.•••....•....•••
Aequisi•Jio o enueort<l do at•rn:wwnto, munic;;l.o, oquipamt:!nto, atTeiamcuto, vohiculos, inclusive :Lutomoveis e ~cus acccssorios, moveis, utensílios c
outro artigos ................................. .
1\le:licamcntos, instrumentos cirurgicos, roupas c outros
artigos para o hospital. ....................... .
llluminaçiio c artigos proprws ..••••••.••..........•
Gonscrva<;ão, mudauça c assignatUI as do linhas telophonicas •............•.......•••.•..•.•.•....•
Taxa de esgoto dos qnarteis ........................ .
Expediente, publicações, livros, impressos, etc •..•...
ObrH c consc!'vação dos qnartois e de outt·os proprios
nacionaes fWt'lencentes ú. Brigada ••...••••....•.

·íO: 000$000

100:000$00\J
30:000~000
60:000~000

6:000$000
f:000$000
15:0005000
40:000$000

~----

~omrna

gm·at. ......................... 7.169:44!$940

Tabclla de vencimentos das praças

Vencirnen to dial'io
Discriminação
Soldo
Sargento ajudante c equivalente ........
:1. 0 sargento c equivalente, •.••••.•..••..
2° sargento e eqnil'alente ............••.
3° sargento e equivalente •••••••....••••
Gabo ..................................
Outt·as pr·aças ••••••••••..•.•....•••••.

IGra~fi·l

2$600
2S±OO
2S300
2$200
2S100
28000

caçao

1S900
18600
18200
18000
$700
$600

Total

4$500
4$000
3S500
3S200
2S800
28600

Observação
As pr·aças te!'ão direito a uma. etapa fixada no va.lot• de !8500.
Os interiores e outras pmças que prcseutomcntc tiverem maior
gratificação do que a lixada, cmquanto tüo interromperem as suas
funcçiics, tm·ão as suas gratilieaçõe::~ completas pela consignaça.o
«Empregados, etc.» ou pela caixa !l:L !kigada, quando essa consignaça.o não comportar a despeza.
Rio àc Janeiro, 27 de janeiro de 1915.- Carlos Maximiliano.
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Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915.-Carlos Ma.ximiliano.
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DECRETO N. 11.468- DE 27 DE JANEIRO DE 1915
Cessa as regalias de paquete, concedidas aos vapores «Campeiro». «Pos·
teiro » e «Tropeiro», de propriedade da Em preza de l'."'lavegação SulRio·Grandense

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra:zil:
considerando que os vapoi'es Campeiro, Posteiro e Tropeiro,
de propriedade da Empreza de Navegação Sul-Rio-Grandense
passaram a novos proprie~arios, sem que fosse observado o
disposto no art. 159, lettra K, do regulamento da Marinha
Mercante e Navegação de Cabotagem, approvado pelo decreto
n. 10.524, de 23 de outubro de 1915, decreta:
:Al'tigo unico. São cassadas as regalias de paquete a que
se refere o decreto n. 10.669, de 7 de janeiro de 1914, concedidas aos vapores Campeiro, Posteiro e Tropeiro, então de
pl'opriedade da Empreza de Navegação Sul-Rio-Grandense.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94° da Independencia
e 27° da Repub lica.
WENCESLAU BRAZ P. GúMES.
Augusto Tavares de Lyra.
DECRETO N. 11.469 -

DE 27 DE JANEIRO DE 1915

Approva o regulamento para a Inspectoria Federal das Estradas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizações que lhe conferem os arts. 30, ns. I e
VIIT; e 109, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulameruto que com este
b:1ixa, ass!gnado pelo ministro e secretario da Viação e Obras
Publicas, para a Inspectoria Federal das Estradas.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915, 94° da IndependAneia e .27° da Repuhlica.
WENCESLAU iBRAZ P. GúMES.
Augusto Tavares de Lyra.
Regulamento a que se refere o decreto n. H.469, desta data

CAPITULO I
DA INSPEC'I'ORIA FEDERAL DAS ESTRADAS
Art. 1. A Inspectoria F·ederal das Estradas tem a incumbencia de fiscalizar todos os serviços relativos a estradas
de ferro e de rodagem dependentes dQ Governo da União, exceptuadas as que estiverem sob sua administração directa.
Art. 2. o As estradas de que trata o artigo precedente vem
a ser: as autorizadas pelo Governo Federal, as por elle concedidas ou arrendadas, as que- gosam de garantia de juros ou
fiança de qua-lquer especi·e, subvenção, auxilio ou favor por
parte do mesmo, ou as declaradas de interesse geral.
0
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Art. 3, A Hscalização das estradas em que o Governo
Federal houver empenhado interesse pecuniario, por garantia de juros, subvenção ou fiança de qualquer espacie, será
ampla, quer no tocante a despezas, receita, tarifas, renda!:> das
estradas, quer no que resQeita á conservação desta, sua.; dependencias e material, policia, segurança e circulação, de
a.ccôrdo com as •leis, regulamentos, instrucções e diecisões que
vigorarem, além do que legalmente estatuirem os respectivos
contractos.
Art. 4. Nas emprezas não subvencionadas, a fiscalização
se reduzirá ao exame das obras e da conservação do leito,
material fixo e rodante e ao que concerne á segurança, regularidade e commodidade do transito nas respectivas e;stradas,
incidindo tambem a fiscalização, para aquellas que gosam do
privilagio de zona, nas tarifas que, devidamente informadas,
terão de ser submettidas á approvacãlo do Governo.
Art. 5. o Compete á Inspectoria Federal das Estradas:
1°, o estudo de todos os assumptos geraes e dados refer.ente.s ás estradas de 1le.rro e de rodagem informando circumstanciadamente ao Governo para as suâs derliberações a respeito;
2°, .a. direcção, coordenação e collecçã.o de todos os elementos indispensaveis á organização e execução do plano de
viação federal ferrea ou de rodagem e do levantamento e cadastro das demais estradas da Republica para a confecção
da carta g1e·ral da via·ção solicitando para esse caso o necessario auxilio das autoridàdes competentes;
3°, o reconheeimento e a exploração das estradas de interesse geral, quando assim o determinar o Governo, e a organização dos respectivos projectos e orç-amentos;
4°, o pr·eparo das bases gcraes dos edHaes de concurrencia para a realização dos serviços sob sua alçada, o estudo
das propostas aprr8rntadas e a organização dos contractos,
submett.endo todos os documentos ao ministerio, pana sua
approvação, registro e expedição floR actn~ rP·spectivos;
5°. n fiscalizal'ão não só das estradas em construcção,
como tambem das estradas em trafego, com excepção das que
tiverem administração directa do Governo;
6°, a organização, guarda e conservação de todo o archivo technico das estrada.s federaes;
7°, a estatística dP todas as estradas de concessão federal. estadual e municipal, dos seus elementos technicos e
dos transportes rffe.ctuadns annnalmente;
so, a vigilancia pelo cumprimento das leis, regulamentos
e insf['ucções vigentre.s ou d'os que forem expedidos em re•lacão á industria de transporte terresLre da Republica e dos
contractos ou inter·e.sses do Governo ligados a esrse assurnpto.
0

0

CAPITULO II
DO PESSOAL DA INSPECTORIA

Art. 6. o A inspectoria se· comporá:
a) de uma administração cenf,ral, com escrip.t.orio e séde
na cidade do Rio de Janeiro;
b) de d1s•trictos de fiscaliz.~ão de rêdes ou de fiscalizações de estradM isoladas, cujo numero fixado na tabella
annexa, poderá ser alterado pelo ministro, sob proposta do
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inspector, de accôrd~ com as nec~~idades do serviço e dentro
da J:le.spectiva dotaçao orçamentana;
c) de commissõe.s· encarregadas de estudos, projectos,
planos e orçamentos das estradas a serem construídas.
.
Art. 7. o A administração central, á qual ficam subord~
nados os serviços a que se refer~ ~ artigo ante~ior. será d~
rigida por um inspector e const.itmda dias segumtes sub-divisões:
a) secção das estradas em ~tudos e em construcção, com
o pessoal seguin~:
1 chei1e de secção ;
3 engenheiros ajudantes ;
1 desenhista de 1• classe ;
1 desenhi.sta de 2" classe ;
1 official ;
1 primeiro escripturario ;
1 segundo escriptur•ario ;
2 calculistas ;
1 continuo.
b) secção das esVradas em trafego e estrutistica, com o
seguinte pessoal:
1 chef.e, de secção ;
3 engenheiros ajudantes ;
1 official ;
1 primeiro escriptu.rario;
1 .segundo escri[)turario;
1 ·terceiro esc.ripturario;
1 continuo.
c) secção de expediente e contabilidade, oom o seguinte
pessoal:
1 chefe de seccão;
1 engenheiro ajud1ante;
:l official;
1 archivista;
1 primeiro escripturario;
1 <:egundo escripturario;
2 terooiros escripturarios;
2 cüntinuos.
d) portaria :
1 porlteiro;
3 serventes.
ArL. 8. Os differentes districtos serão dirigidos por um
engenheiro chefe a que ficará subordinado o respec·tivo pessoal, composto dé engenheiro<:• f.iscaes de f• classe, engBnheiros fiscaes de 2" cla<:·se, primeiros escripturar.ios, segundüs
escripturarios e serventes, de accôrd() com o quadro annexo, que
poderá ser modificado por pürtaria mini<:·terial, conforme as
necessidades do servic().
Paragrapho u!Ilico. Conforme a impovtanci.a ou extensão
das estradas isoladas ou em oonstrucção, a sua fiscalização
será d:I•I'igida por engenheiros fiscaet"• de f• ou de 2" classe,
auxiliados pelo pessoal technico ou administrativo constante
do quadro annexo que, como o dos districtos, rpoderá ser modificado por portaria ministerial. A' proporcão que eesas estradaE· forem sendv ligadas ás rêdes de viação ferrea, passa0
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rão a ser fiscaliZiadlas pelos districtos. ficando extinctas as
fiscali1Jações independentes.
Avt. 9. • As (}Ommissões de que trata a lettra c do art. ô•
serão constituidas. por um engenheiro chefe e pelo pessoal
technico, administrativo e trabalhadores constante do quadro
annexo.
Art. 10. Os chefeõ• d'e districto e das fiscalizações independentes do districto e o respectivo pessoal poderão ser removidOE, em qualquer tempo para qualquer outro districto ou
fiscalização, sendo que os chefes de districto não poderão perma.necer em um mesmo d'istricto por mais de tres annos.
CAPITULO UI
DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO PESSOAL
i i . Compete ao inspector:
i •, fornecer ao Governo todos os elementos indispensaveiõ•

~-\rt.

á organização do plano geral de Viiação;
2•, mandar effectuar, quando determinados pelo ministro.
o reoonhecimento e a exploracão de todas as estl'ladas que possam ser dle interesse geral;
3•, mandar exec.utar os eõotUJdios necessarios para cumprir
o dispos.to nos numeros anteriores;
~·. Zlelar pelo exacto cumprimento dos oontra(}fJos das estradas dependentes do Governo Fedieral, expedindo as instruccões que para esse fim julgar necessarias, submettendo-as á approvação do ministro;
5•, subme!Jter á approvacão do ministro propos·tas que
julgar convenientes e que importem em:
a) modificacõeõ• de traçado em plantn. e perfil, desde que
não acarretem augmento de despezas e melhorem as condições technicas relativas aos raios de c-urvas e á·s decliV'idades;
b) alterações nos iProjectos de obras de arte, uma vez
que dellas resultem economia õ•em prejuízo da segurança, ou
que se obtenha maior segurança sem accrescimo de despeza.
6•, acceitar provisoriamente, si autorizado pelo ministro,
os trechos de estradas, á medida que fioorem concluídos pel•ae emprezas •constructoras;
i", encaminhar ao ministro, devidamente informados,
os pTojectos de tarifas, instrucções regulamentares, quadros
de pessoal e horarios propostos pel'a.s emprezas concessionarias, mesmo a titulo provisorio;
s•, submetter á approvação do ministro quaesquer medidas das quaes advenha o desenvolvimento das zonas atravessadas pelas estradas dependentes do Governo Federal;
9•, examinar minuciosamente a, organização das tarifas
e alterações que se tornem necessarias em pról do desenvolvimen,to agrícola, industrial e commercial do paiz e em beneficio do trafego internacional limitrophe;
10, dirigir todo o serviço da inspectoria, expedindo as
necessarias instrucções para a boa marcha dos serviços, parn
o regular andamento dos papeis e documentos submettidos
ao seu estudo, distribuindo-os convenientemente pelas varias
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dependencias da repartição, de modo a tornar tão expedito
quanto possível o necessario estudo e expediente;
111, inspeooionar pes·soalmente, quando julgar conveniente, qualquer dos serviços a cargo da inspectoria;
12, organizar a estatística e o cadastro das estradas, quer
as dependentes do Governo Federal, quer as dos governos
dos Estados ou das munioipalidades, solicitando ou obtendo,
pelo modo mais conveniente, os elementos necessarios;
13, fisealizar, pela fórma mais conveniente, todos os documentos relativos á renda e á despezta das estradas arrendadas e das que gosam de favores pecuniarios do Gov-erno e providenciar a respeito pela fórma que julgar mais garantidora
dos interesses da União;
14, mandar proceder semestralmente á tomada de contas
das emprezas que gosarem de garantia de juros <lU que, não
gosando desse favor, sejam obrigadas a prestal~as por disposições de seus contractos, regulando-&e nesse assumpto pelas
instrucções espeeiaes para esse fim approvadas pelo ministro;
15, apresentar ao ministro, até o d~a 15 de março de cada
anno, o relataria circumstanciado de todos os serviços do
anno anterior a cargo da inspectoria, e bem assim o orçamento das despezas parn os serviços da repartição no exercício futuro e das relatiYas aos favoH'S pecuniarios ooncedidos ás en1prezas;
16, apresentar ao ministro, até aquella data, afim de ser
devidamente imp11essa, a estatística das estradas dependentes
da repartição.
Art. 12. Compete .aos chefes de secção:
1•, ter sob su'a responsabilidade e direcção a respectiva
se.cção, distribuir o serviço por seus auxiliares e examinar todos os documentos e assumptos estudados, de modo a conhecei-os nos seus detalhes;
2", ser o intermediaria entre o inspector e o pessoal da
secção, zelando pela boa marcha dos trabalhos e cumprimento
dos deveres dos empregados;
3". fazer o ponto do pessoal da secção e prestar nesse
sentido informações á secção de expediente e contabilidade,
para os devidos assentamentos e folhas de pagamento;
4•, propôr ao inspector as penalidades em que incorrer
o pessoal da secção;
, 5•, organizar e ter sob sua responsabilidade o archivo,
correspondencia e protocollo dos documentos d'a seccão;
6", estuda1r e informar ao inspector, ou visar todas 'as informações da secção, sobre os assumptos que á mesma forem
.
submettidos;
7•, corresponder-se directamente com os chefes de districto ou de construcção, sómente quanto aos serviços da secção
pai'Illi esclarecimentos que se fizerem precisos á solução dos
assumptos submettidos ao seu estudo;
s·, apresentar ao inspector, até o dia 15 de fevereiro
de cada armo, o relatorio dos serviços da S'ecção, correspondentes aiO <anlll() anterior;
9•, ~subs~ituir o i nspector em seus impedimentos, quando
designado pelo ministro.
1
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Art. 13. Ao chefe da secção das estradas em estudo e
construcção, p.Qr si e pelo pesS!Oal da secção, inCIUmbe :
1•, examinar e prestar informações soboo todos os estudoo,
pll"ojectos, planos e orçmrrnentos de estradas, quer os organizados pelas cornmissões officiaes, qUJe'l' os ap,reseDJtadOIS pelas
empreza-s contradantes;
2•, propôr ao inspector o pessoal extranumerario p•ara as
c10mmissões incumbidas dos estudos das estradas que o Governo designar, a dispensa dos engenheiros e mais auxiliares,
á medida que se tornarem desnecessarios alo serviço;
3", propôr ao inspector as modificações ou melhoramentos de trues estudos, fazendo os res:pectivos desenhos e orçamentos;
4•, estudar as condições, especificações e tabellas de preços para a eml!strucção das es,tradas, de accôrdo com os dadlos
relativos a cada zona do paiz e com as necessidades da rêdo
local, informando ao inspectJor sobre as alterações precisas
qu1e forem indicadas pelo estudo comparativo dos dados ad-quiridos e a pratica de taes serviços;
5•, informar detalhadamente sobre a qualidade, procedencia, valor, resistencia e condições a que deve satisfazer o
material fix,o, com emprego nas estradas em construcção;
6", informar á secção das estradas em trafego e estatística sobre todos os dados precisos para a organização dos projectos de estações ou de:pendencias, obras d'CI arte e typos
de material fixo, que tenham de -ser empregados nas est.radas
em trafego;
7•, verificar si a applicação dos preços dos contractos ou
instrucções do Governo é feita com exactidão nos calculos das
medições ou avaliações de serviços executados pelas emp-rezas contrae<tantes;
s•, infoil'mar a secção de expediente e contabilidade a
respeito da organização das folhas e C>eTtificados de pagamento
dos servir;.os executados;
9", examin:ar, registrar e submet·ter á secção de expediente e contabilidade as reiações dos materiaes necessarios
aos estudos das estradas, quando tiverem de ser feitos sob
a acção da inspectoria, ou dos que tiverem de ser impoi'Itados
l•ivres de direitüs, na conformidade das dispos,ições de lei que
vigorarem.
Art. 14. Ao chefe da s~cção das eSJtradas em trafego e
estatis:tica, por si e pelo pesso•al da secção, incumbe:
1•, estudar e examinar exclusivamen•te os aSISumptos que
digam com a parte em trafego das eSJtradas concedidas, informando sobre elles minuclios:amernte ao inspector;
2•, informar sobre o processo de acceitaç.ão de qualquer
t:recho de estr:ada que deva ser entregue ao trafego publico;
3•, informar a respeito do es1tabelooimento de estações
ou paradas, horarios e ve-locidade dos trens e sob['e os regulamentos especiaes pa,ra os transportes nas estradas em trafego;
4", ootudar e examinar os projectos de -tarifas e condições de trans.porte das estradas sob o ponto de vista do augmelliLo da regularidade dCJo seu traf1ago, submetJtendo esse
estudo á secção de expedie_nte e cont:),bi!idadle para revel-o
sob o ponto de vista de vantagem financeira p>a.ra o Governo;
5•, estudar os meios de diminuir as destyezas de l:'usteio
das estradas e desenvolver as fontes de receita de sua explorw;ão technica e commercial;
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6•, examinar, rubricar e suhmetter á &ecção de expediente e contabilida·de as relaçõ€s do.s materiaes necessai"ios
ao trafogo das estradas e que ·tenham de ser importados com
isenção de direitos, na 'conformidade das disposições de lei
que vigorarem;
7•, informar sobre o augmento ou acquisição de material
fixo e rodanbe para as estradas em trafego, de accôrdo com
os dados fornecidos pela secção das estradas em estudo e
const.rucção;
s•, estudar <Os contractos de trafego mutuo e os de
tnallllsito reciproco do material rodante ent:oo as estradas em
trafego, propondo as soluções necessarias;
9•, examinar as propostas de tarifas e suas mütdiificaçõea,
informando de modo preciso sobre as va:nJtagoos de sua approvação para <> Thesouro Nacional;
10, recolher todos os dados referentes a custas, despezas;
lucros e perdias para organização da estatística e resumos
parciaes para cadia estrad/aJ ou rêde durante o anno anterior;
11, organizar para 0ada anno a estJatlistica geral de construcção e trafego, receita e despeza das estradas fi<scalízadas para ser submettidJa, ao exame do ilnspector e apresentada
ao ministro para a necessaría publicação;
12, confeccionJar 001 dados precisos e fúer o historico de
cada rêde de viação e de seus contractos á vista do que constar
e do que fôr succedendo, para cada caso, de accôrdo com os
dados fornecidos pelas outras secções da inspectoria;
13, fazer o registro, por meio de ext.racto, id'os actos da
inspectoría e dos Poderes Legislativo e Executivo, com referencia a cada uma das estradas;
14, organizar um archívo da legislação ferro-viaria brazileira e estra.n,geira e dos actos de lei e regulamentos da
Republica, que diglam respeito á.s estradas em gel'lal, ou ás
mesmas interessem sob qualquer ponto de vista;
15, colleccionar e ministrar ao inspector -todos os dados
para a confecção do reLatorio annual dra. iD'spectoria.
Art. 15. Ao chefe dJa secção de expediente e contabilidade, por si e pelo pessoal da .seccão, tncumbe:
·
i o, organizar as folhas de pagamento do pessoal da ínspectoria de accôrdo com as notm;. dos livros de ponto. das
secções, para serem encaminhadas ao respectivo .processo;
2°, organizar os certificados de pagamento de serviços
feHos pelas commissões ou pelos contractantes para a execução das estradas em construcção ou modificações de estradas em trafego, quando taes trabalhos tenham de ser levados
á conta de capital dos contractantes .ou de ser pagos pelo
Governo;
3", examinar os pedidos para l•evantamento de fundos.
retiradas, cauções e depositos e guias ·de recolhimento aé
Thesouro de quaesquer pagamentos, de accôrdo com os contractos;
4", informar, tendo em vista os creditos votaKlQ.S, os qua
dros de pessoal de varios serviços loeaes e dos controotante:
propondo alterações que forem convenientes, no ponto de visf
da despeza;
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5•, proceder a minucioso exame nos proce&sos de tomadas
dJe cO'Iltas. aos contrac.tantes e prestar sobre os mesmos as
necessarias informações;
6", organi.lar a escripturação geral da inspectoria, de
modo que fiquem estabelecidas contas geraes e especiaes para
estradas em cO'IlStrucção e em trafego, mencionando detalhadamen:te os encargos do Governo, os pag~amentos por elle
feitos por qualquer titulo, os depositos, as cauções ou garantias dos contractruntes1, as restituições ou pagamentos
feitos ao Governo, o CJaiPital fixado p!lllra cada estrada, suas
garantias, juros e amortizações e os emprestimos feitos pelo
Governo para a realização dos con:tractos, esta~elecendo ~C!b
fórma cllllra e precisa um regimen de verdadeira contablhdade para seguras informações;
7", escripturar em um livro especial, além dos livros
geraes, a conta corrente da receita e despeza da inspectoria;
8", preparar OS dadOS pOOCiiSOS para OS OrÇaillleillitOS annuaes da repartição e para o relatorio idlo inspector, quanto
ás despezas necessarias aos serviços do anno seguinte;
9", organizar, conservar e catalogar todo o archivo filllanceiro da inspectoria;
10, apresentar ao inspector até o dia 15 d'e cada mez,
um balancete da escripta do mez anterior e até os dias 15
dos mezes de agosto e fevereiro, um balanço do semestre e
anno anterior; ·
11, dirigir o expediente da administral}ão central, zelando pela ordem, disciplina e asseio geral d:o escriptori·o• da
inspectoria;
12, abrir, catalogar, preparar, submetter ao inspector e
redigir a correspondencia official;
13, zelar pela boa distribuição dos papeis e documentos
da inspectoria, sendo responsabilizado pelos seus extravios
quando não forem elles devidamente protoc-ollad!os;
'
14, providenciar para a acquisição dos materiaes necessarios ao expediente da administração central e distribuil-os
conforme as necessidades de ·cada uma de suas secções; ·
15, proceder aG assentamento ct:o pessoal da inspectoria,
oom a indicação do nome, idade, estado, residencia, data da
nomeação, categoria, posse, licença, remoção, tempo de exercício, elogios, penas, de tudo quanto possa interessar aos empregados, de modo a permittir informação prompta e segura
a respeito dos mesmos.
Art. 16. Aos chefes de districto, das commissões e das
fiscalizações de estradas isoladas ou de grupos de estradas em
construcção, por si ou pelo pessoal dos mesmos subordinados,
incumbe:
1•, representar direetamente a inspectoria junto ás emprezas fiscalizadas, sendo o intermediaria entre ellas e o
inspector em todos os assumptos que digam respeito ao seu
d istr icto ou zona de serviço;
2•, .zelar pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos e dos contractos em vigor, e pelo bom desempenho
dos deveres do pessoal sob sua direcção ;
3", fazer executar as instrucções especiaes para os serviços a seu cargo e expedir as ordens e dietalhes de serviços
necessarios á boa marcha e andamento dos trabalhos de seu
districto ou commissão;
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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6°, examinar, rubricar e submetter á secção de expediente e contabilidade as relações dos materiaes necessarios
ao trafeg-o das .estradlas e que tenham de ser importados com
isenção de direitos, na 'conformidade das disposições de lei
que vigorarem;
7°, informar sobre o augmento ou acquisição de material
fixo e rodantJe para as estradas em tra.fego, de accôrdo com
os dados fornecidos pela secção das estradas em estudo e
oons trucção;
so. estudar os contractos de trafego mutuo e os detnallliSito reciproco do material rodante entne as estradas em
trafego, propondo as soluções necessarias;
9°, exarrninar as propostas de tarifas e suas m<Jidiificações,
informando de modo preciso sobre as vantagens de sua approva(.)ão para o Thesouro Nacional;
10, recolher todos os dados referentes a custas, despezas;
lucros e perdias para organização da estatística e resumos
parciaes para crudia estrad'al ou rêde durante o anno anterior;
11, organizar para cmda anno a estJa,tistica gera.l de construcçâio e trafego, receita e despeza das estradas nscalizadas para ser submeftidla, ao exame do ~nsP'ector e apresentada
ao ministro para a nccessaria publicação;
12, confeccion'ar os1 dados precisos e fúer o historico de
cada rêde de viação e de seus contractos á vista do que constar
e do que fôr suooedendo, para cada caso, de accôrdo com os
dados fornecidos pelas outras secções da inspectoria;
13, fazer .o registro, por meio de extracto, idlos actos da
inspectoria e dos Poderes Legislativo e Executivo, com referencia a cada uma das estradlas;
14, organizar um archivo da legislação ferro-viaria brazileira e estrangeira e dos actos de lei e regulamentos da
Republica, que dig~am respeito ás· estradas em genal, ou ás
mesmas interessem sob qualquer ponto de vista;
15, colleccionar e ministrar ao inspector -todos os dados
para a confecção do reLatorio annual d!a; inspectoria.
Art. 15. Ao chefe d'a secção de expediente e contabili·
dade, por si e pelo pessoal da .seccão, 1ncumbe:
1°, organizar as folhas de pagamento do pessoal da inspectoria de accôrdo oom as notaiS dos livros de ponto das
secções, para serem encaminhadas ao respectivo .processo;
zo, organizar os certificados de pagamento de serviços
feHos pelas commissões ou pelos contractante.s' para a. execução das estradas em construcção ou modificações de estradas em trafego, quando taes trabalhos tenham de ser levados
á conta de capital dos contractantes oQu de ser pagos pelo
Governo.;
3°, examinar os pedidos para levantamento de fundo.s,
retimdas, cauções e depositos e guias de recolhimento ao
Thesouro de quaesquer pagamentos, de accôrdo com os contractos;
4°, informar, .fendo em vista os creditos votarl'os, os quadros de pessoal de varios serviços locaes e dos controotantes,
propondo alterações que forem convenientes, no ponto de vista.
da despeza;
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5•, proceder a minucioso exame nos processos de tomadas
dle cont.M. aos contrac.tantes e prestar sobre os mesmos as
llJJeceSISarias informações;
6• organi.:ar a escripturação geral da inspectoria, de
modo que fiquem estabelecidas contas geraes e especiaes para
estradas em construcção e em trafego, mencionando detalhadiamenie os encargos do Governo, os pagrunentos por elle
feitos por qualquer titulo, os depositos, as cauções ou ga-rantias dos contractruntee. as restituições ou pagamentos
feitos ao Governo, o oopital fixado ptaJrta. cada estrruda, suas
garantias, juros e amortizaçõe.s e os emprestimos feitos pelo
Governo para a realização dos contractos, esta~elecendo ~<!b
fórma cla.ra e precisa um regimen de verdadeira contabilidade para seguras informações;
7•, escripturar em um livro especial, além dos livras
geraes, a conta corrente da receita e despeza da inspectoria;
s•, preparar os d1ados proci,sos para os orçamellJtos annuaes da repartição e para o relato.rio idlo inspector, quanto
ás despezas necessarias aos serviços do anno seguinte;
9•, organizar, conservar e catalogar todo o archivo fiiJJanceiro da inspectoria;
10, apresentar ao inspector até o dia 15 d!e cada mez,
um balancete da escripta do mez anterior e até os dias 15
dos mezes de agosto e fevereiro, um balanço do semestre e
anno anterior; ·
11, dirigir o expediente da administrat'ão central, zelando pela ordem, disciplina e asseio geral do escriptorio da
inspectoria;
12, abrir, catalogar, preparar, submetter ao inspector e
redigir a correspondencia official;
13, zelar pela boa distribuição dos papeis e documentos
da inspectoria, sendo responsabilizado pelos seus extravios,
quando não forem elles devidamente protooolladlos;
14, providenciar para a acquisição dos materiaes necessarios ao expediente da administração central e distribuil-os
conforme as necessidades de ·cada uma de suas secções; ·
15, proceder ao assentamento do pessoal da inspectoria.
com a indicação do nome, idade, estado, residencia, data da
nomeação, categoria, posse, licença, remoção, tempo de exercício, elogios, penas, de tudo quanto possa interessar aos empregados, de modo a permittir informação prompta e segura
a respeito dos mesmos.
Art. 16. Aos c:hefes de districto, das commissões e das
fiscalizações de estradas isoladas ou de grupos de estradas em
construcção, por si ou pelo pessoal dos mesmos subordinados,
incumbe:
f•, representar direetamente a inspectoria junto ás emprezas fiscalizadas, sendo o intermediaria entre ellas e o
inspector em todos os assumpws que digam respeito ao seu
districto ou zona .de serviço;
2•, zelar pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos ·e dos contractos em vigor, e pelo bom desempenho
dos deveres do pessoal sob sua direcção ;
3•, fazer executar as instrucções especiaes para os serviços a seu cargo e expedir as ordens e dletalhes de serviços
necessarios á boa marcha e andamento dos trabalhos de seu
districto ou commissão;
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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4", examinar todos os trabalhos sob sua direccão e· distribuir o pessoal de accôrdo com as instrucções do inspector
e com as attribuições regulamentares;
5°, examinar e inspeccionar com frequencia todas as
secções a cargo de seu districto ou commissão por visitas
pessoaes, pelo menos dle duas vezes ao mez, fazendo com que
os seus auxiliares procedam a exame e inspeccões mais frequentes ou assistam pessoalmente e diariamente aos serviços de que forem incumbidos;
6°, communicar ao inspector, por telegramma, sempre
que se ausentar ou regressar á séde do districto, em cumprimento da obrigação constante do numero anterior;
7°, verificar de continuo as eondições de conservaçtão,
ordem, andamento e progressão dos trabalhos ou estradas
sob sua fiscalização ou direcção e proceder ás experie.ncias
necessarias ao emprego dos materiaes a ella destinados;
8", examinar eom o maximo cuidado todos os materiaes
que tenham de ser empregados nos serviços ·a seu car~o, fazendo cumprir as ordens para sua applícação, substituição
ou rejeição;
9°, estudar e propôr ao inspector as medidas tendentes
a melhorar as condições technicas ou economicas dos serviços sob sua inspecção ou direcção;
.
iO, providenciar nos casos de urg~ncia do serviço d.e mo-do a manter a sua boa organização e ordem, communicando
immediatamente os seus aetos á inspectoria e sujeitando-os
á sua approvação, quando não estejam previstos em suas attribuições;
1 i, authenticar ou visar todos os documentos que devam ser remettidos á inspectoria ou aos contractantes, com
os quaes é de sua competeooia. se 'corresponder directamente;
i2, proceder aos trabalhos de exame, avaliação. ou me·
dição dos servicos contractados e ao ajuste de contas, de
accôrdo com as instrucções especiaes para esse fim e as respectivas eondicões contractuaes, dando andamento aos respectivos processos para a sua Interior approvaçãoi
13, impôr aos contractantes as multas e penalidades por
inobservancia de disposições do contracto, submettendo-as á
inspectoria para a sua homologação posterior com os motivos
de seu proceder e as justificativas dos contractantes punidos;
14, inventariar os materiaes de serviço a seu cargo,
mandando proceder a balancetes mensaes, zelando por sua
büa rscripta e conservação;
1 5, apresentar, por oceasião da terminação dos serviços
especiaes, ou até o dia 15 de agosto e 15 de fevereiro, relatarias semestral e annual, incluindo todos os dados, quadros,
estatísticas exigidos pela inspectoria, bem como um orçamento da despeza provavel dos serviços do anno a seguir;
16, organizar methodi<camente todas as informações e
dados relativos aos serviços, exigindo das estradas ou dos
contractantcs, os doc.umentos, as provas, planos e orçamentos,
e, em geral, todas as communicações e detalhes que forem
fifWlRRnrios á fisc:1lizar,.ão c inRpf'cr,ão ou realização dos trabalhos a seu cargo.
Art. i7. O ehefe do districto reRirlirá na respectiva séde
onde tambem funccionará o escriptorio com o pessoal que
fôr designado para nelle •servir. Esta séde poderá ser transferida por portaria ministerial sob proposta do inspector, sempre que as neeessidades do serviço o aconselharem.
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§ 1 . o Os districtos serão divididos em secções de fiscalização, para cada uma das quaes será designado um engenhei-ro, com residencia obrigatoria dentro da secção.
§ 2. o O chefe do di·stricto distribuirá, com approvação
prévia do inspector, os engenheiros fiscaes sob as suas ordens, não podendo conservar na séde sinão aquelles que. não
tiverem sido destacados para servirem nas secções.
§ 3. o A disposição deste artigo é extensiv·a ás fiscalizações isoladas e ás commissões de estudos.
Art. 18. O eng·enheiro chefe não poderá ausentar-se da
séde do districto a não ser em serviço de inspecção ou mediante ordem superior. Os engenheiros que servem nas
secções, sómente quando chamados a serviço pelo respectivo
chefe e por prazo nunca superior a 15 dias.

CAPITULO IV
DA ADIM:JSSÃO, NOMEAÇÃO, LICENÇA, FALTAS E DEMISSÃO DO PESSOAL

Art. 19. O pessoal da inspectoria divide-se em empregados de titulas e empregados subalternos não titulados, cabendo a uns e outros os deveres e direitos dos empregos para
que forem nomeados ou engajados.
.
Art. 20. Serão considerados funccionarios de titulo todos os empregados da inspectoria, oom excepção dos serventes, guardas, trabalhadores ou ope•rarios.
Art. 21. O numero, categoria e vencimentos do pessoal
da administração central, dos districtos e das commissões de
fiscalizações independentes ficam fixados pelos quadros annexos a este regulamento, que poderão ser alterados por portaria ministerial.
Art. 22. O numero e a categoria do pessoal das commissões serão fixados para cada caso especial pelo ministro, de
accôrdo com a proposta do inspector, sendo os vencimentos
regulados pela tabella tambem annexa ao presente regulamento.
Art. 23. Para os diversos cargos de engenheiros das
commissões de estudos. poderão ser designados engenheiros·
do quadro da inspectoria. Nesse caso os seus vencimentos
serão pagos pelo cargo que occuparem no quadro, sendo-lhes
abonada, além da diaria, a differenca entre os seus vencimentos e os marcados pela tabella das commissões.
Art. 24. O :pessoal effectivo desta inspectoria, salvo os
funccionarios em commissão, que serão sempre livremente
demissíveis, só poderá ser destituído do cargo que exercer,
no caso de contar dez ou mais annos de serviçD publico
federal sem ter soffrido penas no cumprimento de seus
deveres:
a) por abandDno de emprego por ma.is de trinta dias;
b) em virtude de sentença judicial ou mediante processo
administrativo.
§ 1. • O processo administrativo consi.ste apenas em ser
ouvido o interessado, no prazo que lhe fôr marcado, sobre a
falta arguida, e bem assim o chefe irnmediato do serviço ao
qual elle pertença, si houv.er, despachando, depois, o ministro, mantendo-o ou demittindo-o do cargo.
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4", examinar todos os trabalhos sob sua direccão e distribuir Q pessoal de accôrdo com as instruccões do inspector
e com as attribuições regulamentares;
5", examinar e inspeccionar com frequencia todas as
secções a cargo de seu districto ou commissão por visitas
pessoaes, pelo menos dle duas vezes ao mez, fazendo com que
os seus auxiliares procedam a exame e inspeccões mais frequentes ou assistam pessoalmente e diariamente aos serviços de que forem incumbidos;
6", communicar ao inspector, por telegramma, sempre
que se ausentar ou regressar á séde do districto, em cumprimento da obrigação constante do numero anterior;
7", verificar C:e continuo as eondições de conservacão,
ordem, andamento e progressão dos trabalhos ou estradas
sob sua fiscalização ou direcção e proceder ás experiencias
necessarias ao emprego dos materiaes a ella destina.doo·s;
s•, examinar com o maximo cuidado todos os materiaes
que tenham de ser empregados nos serviços a seu car~o, fazendo cumprir as ordens para sua applicacão, substituição
ou rejeição;
9•, estudar e propôr ao inspector as medidas tendentes
a melhorar as condições te·chnicas ou economicas dos serviços sob sua inspecção ou direcção;
iO, provid~nciar nos casos de urg~ncia do serviço de modo a manter a sua boa organização e ordem, communicando
immediatamente os seus aetos á inspectoria e sujeitando-os
á sua approvação, quando não estejam previstos em suas attribu icões;
i i, authenticar ou visar todos os documentos que devam ser remettidos á inspectoria ou aos contractantes, com
os quaes é de sua competencia se 'corresponder directamente;
i2, proceder aos trabalhos de exame, avaliação. ou medição dos servieos contractados e ao ajuste de comas, de
accôrdo com as instrucções especiaes para esse fim. e as respcctivns condições contractuaf's, dando andamento aos respectivos processos para a sua lutcrior approvação;
i3, impôr aos contractantes as multas e penalidades por
inobservancia de disposições do contracto, submettendo-as á
inspectoria para a sua homologação posterior com os motivos
de seu proceder e as justificativas dos contractantes punidos;
14, inventariar os materiaes de serviço a seu cargo,
mandando proceder a balancetes mensaes, zelando por sua
hüa Pscripta e conservação;
1il, apresentar, por occasião da terminação dos serviços
espc(~i:ws. ou até o dia 15 de agosto e 15 de fev.ereiro, relatorios scmf'stral e annual, incluindo todos os dados, quadros,
estatísticas exigidos pela inspectoria, bem como um orçamento da despcza provavel dos serviços do anno a seguir;
i6, organizar method~camente todas as informacões e
dados relativos aos serviços, exigindo das estradas ou dos
contractantes, os docum·entos, as provas, planos e orçamentos,
e, em geral, todas as communicaçõee e detalhes que forem
necessarios á fiscalizaç.ão e inspecç.ão ou realização dos trabalhos a seu cargo.
Art. 17. O chefe do districto residirá na respectiva séde
ünde tambem fnnccionará o escriptorio com o pessoal que
fôr designado para nelle .gervir. Esta séde poderá ser transferida por portaria ministerial sob proposta do inspector, sempre que as necessidades do serviço o aconselharem.
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§ 1 . o Os districtos serão divididos em secções de fiscalização, para cada uma das quaes será designado um engenheiro, com residencia obrigatoria dentro da secção.
§ 2. o O chefe do di•stricto distribuirá, com approvacão
prévia do inspector, os engenheiros fiscaes sob as suas ordens, não podendo conservar na séde sinão aquelles que. não
tiverem sido destacados para servirem nas secções.
§ 3. o A disposição deste artigo é extensiva ás fiscalizações isoladas e ás commissões de estudos.
Art. 18. O eng·enheiro chefe não poderá ausentar-se da
séde do districto a não ser em serviço de inspecção ou mediante ordem superior. Os engenheiros que servem nas
secções, sómente- quando chamados a serviço pelo respecti~o
chefe e por prazo nunca superior a 15 dias.

CAPITULO IV
DA ADIMJ:SSÃO, NOMEAÇÃO, LICENÇA, FALTAS E DEMISSÃO DO PESSOAL

Art. 19. O pessoal da inspectoria divide-se em empregados de títulos e empregados subalternos não titulados, cabendo a uns e outros os deveres e direitos dos empregos para
que forem nomeados ou engajados.
.
Art. 20. Serão considerados funccionarios de titulo todos os empregados da inspectoria, 'com excepção dos serventes, guardas, trabalhadores ou operarios.
Art. 21. O numero, categoria e vencimentos do pessoal
da administração central, dos districtos e das commissões. de
fiscalizações independentes ficam fixados pelos quadros annexos a este regulamento, que poderão ser alterados por portaria ministerial.
Art. 22. O numero e a categoria do p-essoal das commissões serão fixados para cada caso especial pelo ministro, de
accôrdo com a proposta do inspector, sendo os vencimentos
regulados pela tabella tambem annexa ao presente regulamento.
Art. 23. Para os diversos cargos de engenheiros das
commissões de estudos. poderão ser designados engenheiros
do quadro da inspectoria. Nesse caso os seus vencimentos
serão pagos pelo cargo que occuparem no quadro, sendo-lhes
abonada, além da diaria, a differen(,ia entre os seus vencimentos e os marcados pela tabella das commissões.
Art. 24. O pessoal effectivo desta inspectoria, salvo os
funccionarios em commissão, que serão sempre livremente
demissíveis, só poderá ser destituído do cargo que exercer,
no caso de contar dez ou mais annos de serviç-o publico
federal sem ter soffrido penas no cumprimento de seus
deveres:
a) por abandono de empreg-o por mais de trinta dias;
b) em virtude de sentença judicial ou mediante process-o
administrativo.
§ 1. O processo administrativo consi.s•te apenas em ser
ouvido o inbeTessado, no prazo que lhe fôr marcado, sobre a
falta arguida, e bem assim o chefe immediato do serviço ao
qual elle pertença, si houv.er, despachando, depois, o ministro, mantendo-o ou demittindo-o do caJI'go.
0
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§ 2.• Si o funccionario ou empregado fôr de nomeação e

dem~ssão

de outra autoridade que não <> proprio ministro,
nesse caso o demittido poderá reclamar contra o acto perante
o ministro, o qual, ouvida a autoridade em questão, decidirá
como fôr de justiça.
§ 3. • Fica subentendido que, tratando-se de funccionario
ou empregado nomeado por decreto do Presidente da Republica, o ministro não poderá despachar no processo administrativo sem prévi1a deliberação do mesmo Pm:~sidenbe a oose
respeito.
Art. 25. Fóra daB hypotheses ora previstas nos artigos
anteriores, todo fuiiiccionario ou empregado desta inspectoria
é de livre nomeação e demissão do cargo que exercer.
Art. 26. Estas disposições são applicaveis a todos os
funocion:a:rios e empregados desta inspectoria, ficando, por
força das mesmas, modificadas ou revogadas quaesquer disposições constantes de leis ou r:egulamentos até agora reguladores da materia.
Art. 27. Serão nome.ados: por decreto e em commissão o
inspector; e por portaria do ministro os chefes de secção e
de districtos, os ajudanbe,s de secção, os eng€nheiros fiscaJes,
officiaes escripturarios, desenhistas, archivista e calculistas.
Art. 28. Os demais empregados da inspectoria serão nomeados pelo inspector, com excepção do pessoal subalterno
e jornaleiro dos districtos, fiscalizações independentes e commissões, que será engajado pelos respectivos chefes de serviço
e terá os vencimentos e vantagens constantes da tabella annexa
a este regulamento.
Art. 29. O cargo de inspector só será confiado, por livre
escolha do Governo, a engenheiro nacional que se recommende por sua experiencia e capacidade profissional, anteriormente demonstrada em trabalhos concel'nentes á viação
ternestre.
Art. 30. As vagas no quadro do pessoal effectivo da inspectoria ,só poderão ser preenchidas alternadamente por
antiguidade e por merecimento, de accôrdo com as seguintes
disposições :
a) as de chefe de secção por engenheiros ajudantes, exceptuando-se a de chefe da secção de expediente e contabilidade, cargo que não será de accesso, e sim de livre nomeação
do ministro;
b) as de engenheiro ajudante e as de chefe de districto
por engenheiros fiscaes de primeira classe;
c) as de en!;lenheiro fiscal de primeira classe por enge·nheiro fiscal de segunda classe;
d) as de official por primeiros escripturarios;
e) as de primeiro escripturario pelos segundos escripturarios e as destes pelos terceiros;
f) as de desenhistas de primeira classe pelos de segunda.
Art. 31. Os lagares de engenheiros de segunda class.e, de
terceiros escripturarios e de archivista não são de ac.cesso:
sendo que os engenheiros de SL~gunda classe s.crão nomeados
dentre os profissionaes diplomados que satisfizerem as preseripções da lei n. 3.001. de 9 de outubro de 1880.
. Art. 32. As nomeações para lagares de desenhistas e calculistas serão feitas mediante concurso.
Art. 33. O inspeclor será substituído em s>eus imped;imentos pelo chefe de secção que fôr, designado pelo minis-

ACTOS

DO

POOER EXECUTIVO

229

tro; os chefes de secçãQ por um dos seus ajudantes, designado
pelo inspector, e os demais f'llllCcionarios da administração
central, dos districtos ou fiscalizações, pelos seus immediatos
em categoria, des1ignados pelo inspector, respeitado o caracter technico da funccão.
Art. 34. As substituições temporarias nas commissões de
estudos serão feitas, PaJI'la os chiefes de serviço, pelo inspeotor,
dentre o seu pessoal de maior categoria e, para os auxilioces,
pelos respectivos chte.fes.
Art. 35. O p~e8soal titulado perceberá os vencimentos
oonstantes da tabe!.la annex&
Art. 36. Ao pessoal não titulado será abonada a importancia que lhe comp0tir, de aoc.ôrdo oom as diarias fixadas na
tabella annexa, assistJindo-lhe tambem o direito a pagamento
por serviço extraordirua,rio feito em dias de desorunço e feriados ou á noite.
Art. 37. ~ vencimentos do pessoal titulado, dous oorcos serão considerados como ordenado e um terço como gratificação.
Art. 38. Todo •empregado terá direito á passagem livr~
por pade do Governo. para seu transporte em serviço, não
lhe cabendo nesse caso nem augmemtio de vencimentos, nem
d:bria, salvo nos ~a:s-os de nomeação ou de remoçãQ definitiva.
dos empregados titulados, aos quaes será abonada uma ajuda
de custo correspondente á metade do respectivo ordenado
mensal, para a sua insta Ilação.
Art. 39. Aos funccionari()·& da Inspectoria Federal das
Estradas será sempre a;pplicado o regulamento que vigorar
na Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, na par>te
referente a liüenrya., descontos por faltas, ·medidas disciplinares, aposentadoria, montepio e outras disposições não previstas nesrtJe regulamento.
Art. 40. As licenças ao pessoal serãto concedidas até 30
dtas pelo inspector e as de maior prazo pelo ministro, a quem
o m~C~SmQ inspector encaminhará as petições, devidamente informadlas, e acompanhadaos do laudlo de inspecção de saude.
Art. 41. O 1nspector e chefes de serviço poderão impôr
qualquer pena até a de demissão, nos termos do regulamento
em vigor para a Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, aos funccionarios de sua nomeação, limitando-se a de
advertencia, repreheniSão e suspensão até oito dias aos de
nomeação de seus superiores aos quaes dará disso conhecimento immediato.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES

DIVERSAS

Art. 42. O inspector, ouvidos os• divers.os chefes, expedirá as illlstrucções e os regimentos internos indispensaveis á.
boa marcha de cada um dlos serviços, de modo que fiquem
bem d_efinidas as• attribuições das varias classes de empregados, e ~ndicados os processos e modelos a ·adaptar pa>ra a
escripturacão, contabilidade e estatística, correspondentes MS
mesmos serviços.
Art. 43. Emquanto não forem expedidas as inst.rucções
especia-es de que •brata o artigo antMedente, deverão ser observadas, com relação ás estradas em trafego e em constru-c-cão, as disposições dos decretos nJS. 2.885, de 25 de abril de
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1898, e «.871, de 23 de junho de 1903, em tudo quanto não fôr
conLrario ao presente regulamenlto.
Art. 44. O escripttorio central da inspeotoria e os das
sédes dos distrLctos, fiscaliz.ações independentes e oommissões, funccionarão das 10 horas ás 15, em todos os dias uteis,
com excepção dos f•f:'lriados da Repub[iica. A hora do começo e
encerramento do exp-ediente ·poderá ser alterada pelo inspector, ma.IIItido o mesmo tempo de duração dos trabalhos.
Art. 45. Na adminrstração ~e.entral ficam sujeitJos ao p.onto
todos os empregados, com excepcão do inspector e dos chefes
de secção e nos districtos todo o pessoal administrativo.
Art. /16. Os chefes de distri-eto ou das fiscalizações independentes, quando chamados a serviço, terão direito aos
seus respectivos vencimentos desde que a sUia permanencia
nesta Oavital não exceda de tl'es mezes. Não se poderá chamar o mesmo funccionario uma segunda vez a serviço sem
que medeie entre um e outro chamado pelo menos o prazo
de um anuo.
Em casos exoepcionaes, o ministro poderá permittir que
qualquer funccionario fique addido ao ministerio ou á inspectoria, mas apenas por tempo limitado e sem direito :a outra
vantagem que não seja a percepeão do respectivo ordenado.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES 'l'RANSITORIAS

Art. 47. Os funocionarios pertencentes aos quadros
actuaes da inspectoria, que não forem aproveitados, serão
con,servados addidos até serem aprov·eitados nos mesmos lo!'"arcs que exerciam anteriormente ou em outl'os equivalentes.
í)am este fim o inspector organizará e remetterá ao ministro,
com a maior urgenci'a, uma relação de todo o pessoal dos
quadros, seja qual fôr a categoria dos empregados, e com a
indicação do seu tempo de serviço, para que o Governo resolva quanto ao pessoal a ser aproveitado com a r.eforma e
aquelle que deverá ficar addido nos termos do art. 109 da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 48. O ministro, sempr'e que o julgar conveniente,
pockrú designar funccionarios addidos, eom exercício na
insp<,cloria. par,a proeedorem (t revisão de medições provisorias, verificação de contas ou outros quaesquer serviços de
interesse p11blico.
Art. 119. O pagamento do pessoal não comprehendido na
tabella eonstante dn. verb:1 H, do art. 29 da lei n. 2. 924, de
5 de janeiro de 1!H5, corrorá por cont:a da consignação para
pessoal da mesma v.erba. até quo, vigorando este regulamento. s·e f:v:.a a precisa distribuição, na conformidade das disposi(:Õf'S quo autol'izam esta reforma o constantes do decreto
que ap]1rova este regulamento.
Art. 50. Este regulamento entrará. em vigor a partir da
rlntn da sn·n, pnhlicnr:iío no Diario O(ficial.
Art. 51. Ficmn rcvogndas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. - Augusto TavarPs de Lyra.
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Administração central

Pessoal
Ordenado

t inspector ..•.••
3 chefes de secção ........
7 engenheiros
ajudantes •••
3 officiaes .••••••
f. archivista .•..•
3 1•• . escripturarws ........
3 2°1 escripturarios •....•••
3 3°0 • escripturanos ........
i desenhista de
t• classe ....
f desenhista de
2• classe.....
2 calculistas .....
i porteiro ......
i contínuos ......

Total•..•.•••

Gt•tificação

Vencimentos

Teta!

f.6:000I.IOOO

8:0008000 24:0008000 24:0008000

12~000$000

6:0008000 t8:ooo8ooo 54:0008000

9:6008000
4:0008000
3:6008000

4:800$000 14:4008000 f00:800SOOO
2:0008000 6:0001.1000 t8:ooo8ooo
1:8008000 5:4008000 5:-i008000

3:2008000

t:6008000

4:8001.1000 !4:4001.1000

2:6668666

1:3338333

4:0008000 12:0008000

2:4001.1000

1:2001.1000

3:6001.1000 to:8008ooo

4:0001.1000

2:0008000

6:0008000

6:0001.1000

3:2008000
3:0008000
2:0008000
:{:6008000

{:6001.1000
1:5008000
1:0008000
8008000

4.:8001.1000
4:500$000
3:0008000
2:4001.1000

4:8001.1000
9:0008000
3:0008000
9:6001.1000

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

------

••.••••••• 27!:8008000

-----

3 serventes, percebendo cada um a diaria de 51.1000.

Districtos e fiscalizações
Numero e categoria

9 chefes de districto ............... ..
32 engenheiros fiscaes de t• classe •.•.
48 engenheiros fiscaes de 2• classe .•••
9 t •• escripturarios ••••••••••••...•.
tO 2•• escripturarios ................ .

Venqmentos

Totaes

:i8:000I.IOOO
i4:000SOOO
!0:8008000
4:8008000
4:0001.1000

t62:000SOOO
U8:000I.IOOO
518:4008000
43:200$000
40:0001.1000

Total. • • • • • • • • . • . • . • . . . . . . . . . . • • • • • • . • • •

f. 21 i :600$000

t3 serventes com a diaria de 41.1500. .. . .. .. .. .. • • •

21:3521.15000

Total...................................

!.232:9521.1500
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Peuoal dos

di~trictos

e das fiscalizações

Districtos

o
....,
o
"E::
....,

~

Sédas

~::a>

ao

40
!íO

60
70
go
9o

I::

Q) ..

!>IJO

!>JlI::
r;.;l<l)

c

1
20

.c::: o

Q)..C:::

i::i
{O

~"'
·c<!
Q)-

]~

I:Jl

-

o5]

o

Ul

r.:l

'"é

I

São Luiz ...•••••
Fortaleza •••••••
Recife .....••..•.
Bahia .......•...
Rio de Janeiro .••
Rio de Janeiro .•.
S. Paulo ......••
Curityba .••..•..
Porto Alegre •••.

i
3
2
4

f
f

t
f
f
f
f
i
i

6
6
2

Q)

EgJ

o
"E::

.9

~

~

...."'I::

·co

~

c<!

,c: o

:::l
....,

"""
c

!>JJ<N

·c

r.:l""
'"é

o

·Q)- c<!

c

4
4

o.

ál
Q)

i

i
f
f
i
t
i
i
i

2

to

2

3
3
6
3

2
i

~

c<!

....:::lo.

Q)

Q)

:>-

00
""
"'""
-----o
tN

-

i
i
i
i
i
i

2
f

i
-

t
I
i

"'""

lO

t.l"'

c<!

-~
~

Fiscalizações

o

iZ"'
{&
2&

3•
4&
!í&

Porto Velho ••••.
Cametá. •••••••..
Natal. ••••••••..
Blumenau •.•••••
Santa !\laria .....

-

{

-

I
i
2

--- -Totaes .•...•

9

32

-

f

t
i

8
~--

48

-

-

-

~--

9

i
I
i
3

I-

i
i
i
i

- - --{0

{3

233

AC'IOS DO POD-ER EXECUTIVO

Distribuição do pessoal dos districtos e fiscalizações
I
PESSOAL DOS DISTRICTOS
Prime,~ro

districto- Estado do Maranhão

Sédte - S. Luiz
Estrada de Ferro de Caxias a Cajazeiras Fer.ro de S. Luiz a Caxias:
i chefe de districto;
i engenheiro fiscal de i• classe;
4 engenheiros fiscaes de 2" classe;
1 primeiro escripturario;
1 servente.
Segundo odistricto -

Estrada de

Estados do Piatthy e Ceará

Séde -

Fortaleza

Rêde Cearense:
1 chefe de districto;
3 engenheiros fiscaes de i• classe;
4 engenheiros fiscaes de 2• classe;
i primeiro escripturario;
i servente.
·
Terceiro districto -Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco e Alagdas

Séde- Recife
Rêde da Great Western:
i chefe de districto;
2 engenheiros fiscaes de i• classe;
2 engenheiros fiscaes de 2• classe;
i primeiro escripturario;
i servente.
Quarto districto- Estados da Bahia e Se?'gipe

Séde- Bahia
Rêde Bahiana :
i chefe de districto;
4 engenheiros fiscaes de i• classe;
iO engenheiros fiscaes de 2• classe;
i primeiro escripturario;
2 segundos escripturarios;
i servente.
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Qttinto districto -

Estados do Espírito Santo, Minas Geraes e
Rio de Janeiro
Séd'e -

Rio de Janeiro

Est.rada de Ferro Leop.oldina, Es.trada de Ferro de Rez.ende a Areia.E:·, Estradia de Ferro Bananal. Estrada de .Ferro
Corcovado, prolongamento da Maricá, Estra·d'a de Ferro de
Vioto11ia a Diamantina e Es·tradla de F-erro Sul do Espirito
Santo:
1 cheft~ de districto;
6 engenheiros fiscaes de 1a classe;
2 engenheiros fiscaes de 2• classe;
1 primeiro escripturario;
i servente.

Sexto districto -

·Estados de .lfinas Geraes e Goya:;

Séde -

Rio de Janeiro

Rede Sul Mineim e Estrada de Ferro dn Goyaz:
1 chefe de districto;
6 engenheiros fiscaes de 1" classe;
3 engenheiros fiscaes de 2" classe;
i primeiro escripturario;
i segundo escripturario;
1 servente.

Setimo districto -

Estados de S.

Pau~o,

Goyaz e Matto Grosso

Séde- S. Paulo
Estradas de Ferro Paulista - S. Pau•lo Rai!way - Estrada de Ferro Mogyana - Estrada de Ferro Noroeste do
Brazil (Baurú a Itapura) - Estrada de Ferro Araraquára e
Estradas de Ferro Goloniaes:
1 chefe de districto;
2 engenheiros .fiscaes de 1" classe;
3 engenheiros fiscaes de 2" classe;
1 1o escripturario.
1 servente.

Oitavo dist1·icto -

Estados do Paraná e Santa Gatharma
Séde- Curityba

Linha de Itararé ao Uruguay e ramaes-Estrada de Ferro
do Paraná -Linha de S. Francisco -Estrada de Ferro Doua
Thereza Christina e linhas de ligação:
1 chefe de districto;
:? engenheiros fiscaes de 1" classe;
() Pll!<"Pnheiros fiscacs ele 2• classe;
1 primeiro cscripturario;
1 segundo escripturario;
1 s·ervente.
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Estado do Rio Grande dVJ Sul

Séde - Porto Alegre
Rêde de Viacão Ferrea do Rio Grande do Sul - Estrada
de Ferro de Quarahim a Itaquy - Estrada de Ferro de Itaquy a S. Borja:
·
1 chefe de districto;
1 engenheiro fiscal de 1" classe;
3 engenheiros fiscaes de 2• classe;
1 primeiro escripturario;
1 s-ervente.
li
PESSOAL DAS FISCALIZAÇÕES

Primeira fiscalização -

Séde -

Estado do Amazonas

Porto Velho

Estrada de Ferro Madeira Mamoré:
1 engenheiro fiscal de 1" classe;
f 2• esc r ipturario;
1 servente.
Segunda fiscalizaçÕJO- Estado do Pará

Séde -

Cametá

Estrada de Ferro do Tocantins :
f engenheiro fiscal de 2• classe.
Terceira fiscalização -

Estado do Rio Grande do Norte

Séde -

Natal

Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte:
1 engenheiro fiscal de f • classe;
f engenheiro fiscal de 2' classe;
f z· escripturario:
f servente.
Qum·ta fiscalização - Estado de Santa Catharina
Sé de - Blumenau

Estrada de Ferro de Santa Catharina:
1 engenheiro fiscal de f • classe;
i engenheiro fiscal de 2• cla,sse;
f 2• escripturario;
i servente.
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Quinta fiscalização -

Estado do Rio Grande do Sul

Séde -

Santa Maria

Estradas de Ferro de Basilio a Jaguarão, S. Sebastião
a Sant'Anna do Livramento, Alegrete a Quarahy, S. Pedro
a S. Luiz e ramal de S. Borja e Alegrete a Santiago:
2 engenheiros fiscaes de 1 a classe;
8 engenheiros fiscaes de 2" classe;
3 segundos escripturarios;
1 servente.

Quadro do pessoal das commissões de estudos
Vencimentos

Diarias

18:000$000
12:000$000
9:600$000
6:000$000
4:800$000
4:000$000
4:800$000

Engtoo.heiro chefe............. .
Chefe de secção ............. .
Engenheiro ajudante ...•......
Conductor ................... .
Desenhista .................. .
Auxiliar technico ............ .
Escripturar.io pagador ......... .
Servente .................... .

f5$000
f0$000
8$000
6$000
3$000
3$000
8$000
4$000

Quadro e diarias do pessoal jornaleiro
Cada secção dJe trabalho terá no maximo o seguinte
pessoal:
f feitor a ........................•.......
4$000
2 porta-miras a ......................... .
3$000
1 balisa de ré a ......................... .
3$000
3 porta-instrumentos a ................... .
2$000 e 2$500
f a 2 esta.queiros ~ ..................... .
2$500
3 homens para abertura de picadas com o
transito a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$500
2$500
f machadeiro a...........................
6 foiceiros para secções a.................
2$500
4 cruzeteiros a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$500
2 cozinheiros ,a,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$500
1 cocheiro a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$500
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1915. - Augusto Tavares de Lyra.
DECRETO N. H.470

-DE

3

DE FEVEREIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de
29:o68$, para occorrer ao pagametnto de dlesp~eza a fazer-se com a execução do regulamento approvélldo pelo deoreto n. 11.436, d'e IJ de janeiro de 1915, no corrente anno

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 79, n. VIII, da leil
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, e tendo ouvido o Trthunal
de Contas, na fórma .do art. 70, § 5°, do respectivo regulamento,
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resolve abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de 29:068$, para occorrer á despeza a faz;e:rse com a execução do regulamento approvado pelo decreto
n. H. 436, de 13 de j anairo de 1915, e para a qual não h a recursos na verba i" do art. 78 da referida lei·.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1915, 94• da Independencia .e 27• da R>apublica.
WENCESLAU BRAZ P\ GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.471-

DE

3 DE FEVEREIRo DE 1915

Providencia sobre a emissão de letras do Tbesouro até o valor
ouro

so. ooo :ooo$,

O P.residente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 4• da lei n. 2. 919,
de 31 de dezembro de 1914, decreta:
Art. 1. • O ministro de Estado dos Negocios da Fazenda
fica autorizado a emittir letras do Thesouro até a quantia
de 50.000 :000$, exclusivamente destinadas ao pagamento de
de{icit, nessa especie, do exercício de 1914 e anteriores.
,§ 1. • Essas letras vencerão o ,juro de 5 •1•, ouro, ao
anno; serão ao portador e resgataveis <.lentro de um anno,
contado da data de emissão.
,§ 2. • Taes letras terão os seguintes valores, nominaes,
em ouro : 100$, 200$, 500$, e 1 :000$000.
§ 3. • As quantias inferiores a 100$ de qualquer divida
paga por este modo serão satisfeitas em moeda-ouro.
Art. 2. • Si, ao tempo do resgate das letras, não for
possível ao Governo obter o ouro necessario para esse fim,
poderá elle realiza.r a operação em moeda-papel, ao cambio
do dia.
Art. 3. • Caso as circumstancias do paiz não permittam
o resgate de taes letras na época do vencimento, o Governo
reserva-se o direito de, pagando apenas os juros vencidos, reformai-as pelo mesmo prazo e com o mesmo juro.
Art. 4." $ssas letras serão entregues pelos seus valores nominaes escriptos.
Art. 5.• Essas letras serão emittidas pelo Thesouro Nacional, no Rio de Janeiro, e por elle pagos os juros e operarados os respectivos resgates.
Art. 6. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ p,~ GoMES.

Sabino Barroso.
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[)ECRETO N. 11.472-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1915

Approva os estAtutos da sociedade de seguros mutuos Monte Pio da Familia,
com séde em S. Paulo, autorizada pelo decreto n. 7.852, de 3 de fe·
verciro de 1910

O Presidente dfl. Republica dos :Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade de seguros mutuos
Monte Pio da Familia, com séde em S. Paulo, resolve approvar os novos estatutos apresentados na assembléa geral extraordinaria de 18 de dezembro de 1914, mediante as seguintes alterações:
Art. 4•- Onde se diz: « illimitado », diga-se: «de 90
annos, podendo ser prorogado ».
Art. 1'4, § 1• - Substituam-se as palavras: «de vinte e
dous. . . mesma», pelas seguintes: «taxa de sello de accôrdo
com a legislação em vigor ».
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1915, 9'4• da Independencia e 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P'. GoMES.
SabinJo Barroso.

Sociedade de seguros mutuos Monte Pio da Familia

COPIA AUTHENTICA DA ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 1914
(Terceira convo.cação)
Aos 18 dias do mez de dezembro de :1914, ás 10 horas da
manhã, no salão Celso Garcia, sito á rua do ca,rmo n. 39, nesta
capital do Estado de S. Paulo, presentes, pessoalmeiJJte e por
procurações, dous mil duzentos setenta e sete assoc-iados, con:1\orme as assignaturas constantes do livro de presença á e~
sembléa, o Dr. Arthur Fajardo, presidente da, directoria do
1\fonte Pio da Família, acompanhado dos demais directores,
Srs. Dr. Claro Homem de Mello, barão da Boca i na, Dr. J. J.
Cardoso de Mello Neto e Dr. A. Murtinho Nobre, declarou que,
sendo es,ta a terceira convocação, a assembléa podia funccionar com qualquer numero de socios, na fórma do artigo 49
dos estatllltos sociaes, pelo que convidava os senhores associados a escolherem um presidente para, de accôrdo com o artigo 51 dos mesmos estatutos, dirigir os traba.Jhos da presente
assembléa geral extraordinaria. Por proposta do Dr. Gastão
Meirelles França, a ·alSisembléa acclamou presideTite o Dr.
João AlYares Rubião Filho, que, tomanC:o assento á mesa,
convidou para secretarias os socios Dr. Gastão Meirelles
França e Sr. João AJ.tenfelder Silva, os quaes tomaram os loga.res indicados.
C'>Onstituida assim a mesa; o Sr. presidente abriu a sessão,
e ·depois de declarar que os fins para que havia sido convocada a presente assembléa geral extraordinaria eram: 1o, dis-
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cutir e votar o projecto de reforma dos estatutos sociaes,
apresentado .pela dii"ecf:oria; 2°, resolver sobre o procedimento
do director da succursal e do membro do conselho fiscal do
Rio de Janeiro; 3°, providimciar sobre todos os assumptos de
interess'e social, nos termos do edital de convocação da mesma, nomeou uma commissão composta dos Drs. Pedro Rodovalho Leite Ribeiro, Mario Rodrigues da Fonseca Lessa e
FranciSco de Paula Vicente de Azevedo para auxiliar a mesa
na verificação do numero e da validade das p.rocurações apresentadas e na organização da lista dos procuradores com o
numero de votos de cada um, e suspendeu a sessão emquanto
a mesa e a comrnissão procediam a esse trabalho.
Theaberta a sessão, foi lida á assemlbléa a seguinte lista
dos procuradores, organizada pela mesa e pela commissão
nomeada pelo Sr. presidente: Luiz Narciso Gomes. dous votos;
Julio Pedro Pontes, nove votos; José Guerner de Almeida,
cento e quarenta e nove votos; Eduardo de S<luza Freire,
cento e oitenta e sete votos; Dr. José Candido de Souza, duzent.os e dezeseis votos; Dr. João Alvares Rubião Fi.lho,
cento e trinta e dous votos; Oandido de Assis Ribeiro, sessenta
e um votos; Dr. Pedro Rodovalho Leite Ribeiro, tresentos e
setenta e nove votos; Dr. Luir. Porto Moretz-Sohn de Castro,
cem votos; João Altenfelder Silva, tresentos e vinte e dous
''otos•; Paulo José Abrantes, quarenta e nove votos; João d9
Góes Conrado, quarenta e sete votos; Pedro Justiniamo .dos
Santos, vinte e seis votos; Joaquim da Silva Mendes, vmte
votos; Juvenal Murtinho Nobre, ·tri.nlta e nove votos; João
Baptista da Silva Pereira, duzentos e oitenta e seis Viotos;
Carlos A. Nogueira da Gama, quatro votos; Dr. Ernesto Pedroso, cinco votos; Gabriel Theodoro de Lima, quarenta. votos; Francisco Marques da Silva, quarenta e seis votos; Dr.
Casemiro da Rocha, sete votos; Gànymedes Villaça, doze votos; João Rodrigues de Camargo, vinte e Ulll1 votos; Joaquim
de Lacerda Abreu, cinoo votos; Dr. José Ayres Netto, tres votos: Manoel Lope~ Leal, dous votos; Oscar Barcellos, dou!'!
votos; Dr. Remigio Guimarães, cinco votos; Dr. Gastão Meirelles França, tres votos; Eduardo Browne, trinta e seis votos; Horacio Guimarães, doze votos.
Em seguida o Sr. presidente mandou proceder á leitura
da acta da assembléa geral ordinaria de 17 de março do /Corrente anno, e das actas das duas reuniões anteriores á presente assemtbléa, realizadas em dous e dez do corrente mez.
Posta em discussão a redac.ção dessas acotas, pediu a pal8Nra
o Dr. Rodovalho Leite Ribeiro para fazer algumas observações sobre a act.a da assembléa de 17 de março. Constando dessa acta 'terem comparecido á assembléa e votado a approvação
das contas da directoria, com flagrante violação do paragrapho
unico do art. 50 dos estatutos, dous empregados da solciedade, o Dr. Rodova,lho propoz que a acta não fosse approvada.
Consta da acta, diz o orador, que á assembléa comparecer·am os Srs. Rolim e Affonso Vargas, que são empregados da
succursal do Rio de .Janeiro. Este vicio é cardeal e importa
em nullidade, de modo que o facto da assembléa, na terceira
convocação, funccionar com qualquer numero de votos, não
exclue a nullidade, e sendo esta de pleno direito, a assembléa
não póde approvar a acta.
O Dr. Mario Lessa opina que, constando da acta o nome
de dous empregados•, bastará excluir della os seus nomes para
a acta poder ser approvada.

O Dr. Rodoyalho affirm~m novamente que a acta não
podia ser approvada. Tralava,-se de uma questão de direito,
que devia ser discutida com clareza: o que é nullo de .pleno
direito não ·póde ser ratifi~ado. Appella para os illustres advogados que fazem parte da assembléa, afim de que declarem
si S. S. está ou não com a razão.
Pediu a. prulavra o director-ju.ridico da sociedade1 Dr.
Cardoso de Mello Neto, e declarou que muito bem anaou
o
Sr. presidente da assembléa quando poz em discussão a redacção da a.cta, .sómente a redacção, porque a approvação de
actos da administração feita por uma assembléa não póde
ser invalidlllda por outra assembléa geral. Sómente por accão
ordinaria - diz positivamente a lei das sociedades anonymas
- no \caso de erro, dolo e fraude, póde ser annullada a approvação do balanço e contas da administração.
Desta maneira de accôrdo com a interpretação do Dr.
Rodovalho Leite, n'ão haveria mais act·os de assembléa geral
definitivamente approvados.
O que os Srs. associados estavam verificando ao. ~ppro
varem -ou não a redacção da acta, o que estavam verificando
pela sna lei•tura é si os factos estão descriptos na acta como
realmente se passaram. E' isto, e nada mais. Isto o Dr. Rodovalho declara que não põe em duvida, mas continúa a affirmar que a nullidade por S. S. apontada é de pleno direito.
O Dr. Rodovalho Leite requer.eu então que ficasse
constando da acta a pro·posta que fez.
Pediu a palavra o Dr. Ernesto Pedroso, que ·entendia
tratar-se de uma questão facil de resolver. As d~ISposicões dos
estatutos vedam aos empregados do Monte' Pio da Fam!lia o
direito de receberem procurações para representar quaesquer
associados; sendo esta uma disposição dos estatutos, deve s-zr
respeitada pela assembléa; e, para evitar delongas, requer que
sejam eliminados os votos desses dous mandatari·os. Assim ficará sanada a difficuldade, o embaraço em que a assembléa se
acha para approvar a acta.
O Dr. J. J. Cardoso de Mello Junior disse que era bom,
entretanto, ficar consignado que os empregados que votaram
com procuração foram os unicos votos que a directoria teve
~ontra si na interpretação dada aos estatutos.
O Dr. Alfredo Augusto da Rocha, na impossibilidade de se poderem eliminar os votos em questão, proJjoz
que o requerimento do Dr. Rodovalho L·e.ite Roheiro ficasse
consi1gnado na acta como um protesto contra o facto desses
empregados terem tomado parte na votação.
Tendo os Srs. associados prestado a sua acquiescencia ao
alvitre lembrado pelo Dr. Alfredo Rocha, encerrou-se a
discussão da1s actas, que foram postas em votação e approvadas com mil seiscentos e sessenta e oito contra quatrocentos
e oitenta e cinco votos, tendo havido cento e vinte e sete
abstenções.
EmquanLo se procedia á votação, pediu a palavra o
Dr. João Baptista de Oliveira Penteado para declarar que votava pela approvação da acta, devendo constar da acta da presente reunião o requerimento cJ;o Dr. Rodovalho Leite e as
declarações do Dr. Cardoso de Mello Neto.
Passando-se á primeira parte da ordem do dia, pediu a
P!llavra o0 Dr. J. J. Cardoso ode Mello Neto que, em nome da
dtrectoria, enviou á mesa o original do projecto de reforma
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é:loo estatutos, assignado por todos os directores e authenticado pelo prilmeiro tabellião de notas desta capital, Antonio
Hypolito de Medeiros, projecto que é do teor seguinte:
(Deixa de ser transcripto na presente cópia o projecto,
vist.o .ser a mesma acompanhada do original apresentado pela
directoria á assembléa, authenticado por tabellião.).
Fundamentando o projecto que enviou á mesa, disse o
Dr. Cardo-so de Mello Neto que o motivo princitpal, capital,
da presente assembléa géal é exactamente a discuSISã.o e votação do projecto de estatutos apresentado pela director1a.
De ha muito, se vinha sentindo a necessidade de reformar os estatutos do l\ltonte Pio da Família, collocando a sociedade em uma posição de estabilidade que os anteriores estatutos absolutamente não lhe davam.
O Monte Piü da .Família ~oi organizado, a primeira série
foi iniciada e terminada, e a segunda serie., em formação, foi
iniciada no tempo de plena prosperidade de todos os negocios
e de todos os emprehendimentos. Nesse tempo quaesquer estatutos eram bons; hoje, porém, que a crise conhecida de todos
e por todos sentida cada vez se avoluma e cresce o Monte
Pio dta Fami!ia precisa ficar armado de uma lei que o torne
intJeiramente estavel.
E' preciso que os estatutos do Monte Pio da Familia resistam a uma producção pequena de socios, oomo é a actual,
motivada não só pelas condições geraes do paiz.. como pela
multiplicação de soci'edades mutuas, muitas das quaes Slem
base e tendentes a desapparecer em breve prazo, e pelos complots organizados. no inconfessavel intuito de prejudicar sociedades de seguros.
As rnodificacões essencia<es feitas aos estatutos são, em
resumo, as seguintes:
Primeiro: a reducção da directoria a cinco membros com
a extincção do Jogar de director gerente. Entendeu a directoria.,
de accôrdo com a pratica, que a gBrencia deve ser exercida
pela direct.oria, collectivamente, ou por empregado de sua
absoluta confiança, demissível ad nuturn.
Em segundo Jogar supprirniu, unicamente por medida de
eronomia, a succursal do Rio de Janeiro, nas condições em quQ
os estatutos a instituíam. Não quer isto dizer que os associados
do Rio de. Janeiro, com iguaes direitos aos demais associados
do l\Iontc Pio da Farnilia, fiquem em po.sição inferior á dos
outros. Por isso, propoz-se a suppressão da succursal, mas
creou-se uma agencia, como as que a sociedade mantem em
Santos, por exemplo.
Uma agencia gratuita? - pergunta um Sr. associado.
Não senhor, ~responde o Dr. Cardoso, -uma agencia no
regime,n oommum das agencias; uma agencia como a dle
Pernambuco, a da Bahia e a do Rio Grande do Sul, onde ha
maior numero de socios que no Rio de Janeiro.
A outra modificação feita é em relação aos fundos.
Pelos estatutos actuaes, ao fundo de peculio pertencia metade
da joia do socio que entrasse, todo o rendimento social e toda
a arrecadação das quotas por fallecimentos. O fundo de despezas. fundo que paga toda a producçã-o de socios, que é hoje
caríssima; q\lle I'esponde pelas despezas de ar:veocadação geral
das joias e quotas, igualmente grandes, pelos gastos com a
propaganda pela imprensa, igualmente cara, que arca com
todos os prejuízos porventura havidos com os agentes, banPoder Executivo -1915 (Voi. I)
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queirul:l o corretores, ttue I'espoutlc, l'Iufim, JIOl' toua a administração da sociedade - o fundo ue despezas é dotado uuica
e •exclusivamet1te com cincoenta por cento das joias dos
soeios que entrem. Quer dizer que, para responder a despezas
certas e determinadas. imprescmdiveis e inadiaveis, o iundo
de despezas conta exclusivamente com uma dotação move!,
absolulamentc movei. !'elo estatuto actual, não 1eiltrando
socios no Monte Pio da Família, não ha dinheiro para as
dcspe.zas.
Não podemos chegar a esta situaçã-o absurda: o fundo de
peculios tem mil e quinhentüs contos em apolices, quinhentos
ou seiscentos coiltos a receber de joias de associados, mais de
200 contos 110s bancos; a vrimeir'a série está com dous mil e
ti'esento!l e muitos soci•os pagando, fóra os quinhentos remidos: a segunda série está com mil c tantos ·Socios em dia, a
sociedade está perfeitamente normalizada, os peculios são
pag-o·s tultecipadalnente - antecipadamente, é preciso notar o quo nenhuma sociedade tem feito até ago.ra, e, apezar de
toda esta prospera situaç.ão, o Monte Pio da Família póde
não ter dinheiro pata fazer a arrecadação de quotas e joias,
pa1'u pagar as agencias, que não podem ser gratuitas para
pagai' as despezas da sédo, que não púde desapparecerl
Esta é a situação actual, determinada pela dcf'icicncia dos
estatutos sociaes, pelos quaes se entende que as despezas da
sociedade devem ser pagas sómente pela nova entrada de socios, o que se verifica ser hoje urna utopia.
A' vista disso, a directoria apresenta a seguinte modificação dos estatutos:
«Art.· 7. o O fundo social será dividido em tres partes, con-stituindo respectivamente os fundos de «peculio», de «producção e arrecadação» e de «administração».
Art. 8. o O fundo de peculio, distincto para cada série, é
destinado exclusivamente ao pagamento de peculios aos beneficiarios do socio fallecido, não .sendo pcrmittido desviar-se
delle qualquer quantia para fim diverso.
O fundo de producção e arrecadação é destinado ao pagamento de todos os gastos inherentes á produccão de socios, e á arrecadação de joias, quotas e rendimentos dos haveres sociaes.
O fundo de administração é destinado ao pagamento de
todas as mais despezas da sociedade não discriminadas na alínea. anterioi', e de uma porcentagem de um por cento a cada
director, sobre o total das joias, a qual será retirada mensalmente na proporção dos novos socios admittidos.»
O intuito da divisão dos fundos de despezas em dous fundos é de que os Srs. socios possam verificar por si, á primeira
.vista, o que é propriamente gasto com a administração da
sociedade e o que é gasto com a entrada de socios, que é
preciso produzir, e com a arrecadação de joias e quotas, que
precisa ser feita, para que de futuro não venha a directoria
soffrer, por parte de alguns, que não querem entender o mecanismo da sociedade, a accusação injusta de despezas exaggeradas da directoria, parecendo que a directoria gastou comsigo mais do que os estatutos lhe permittiam, ou distl'Íbuiu
entre os amigos o que foi despendido.
O fundo de peculio, distincto para cada série, é destinado ~clusivamente ao pagamento de peculios aos beneficiarios dos soei os fallecidos.
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cArt. 9. • O fundo de peculio formar-se-ha com cincoenta
por cento das joias dos .socios, cincoenta por cehto dQ rendi•
mento dos haveres sociaes e oitenta por rento das contribuições arrecadadas vor occasião de cada fallecimento. :.
Com a arrecadação das quotas, o fundo d~ peculiQ fica
dotado sufficientemente para pagnt· o peculio fixo de trinta
contos. Qualquer differença que haja em época de maior decadencia de socios responderá, por ella o fundo de peculio1
hoje de mais de dous mil e quinhentos contos, accrescido das
dotações determinadas no referido artigo.
E agora, que teve a opportunidade de fallar em peculio,
deve dizer que a directoria affirma desassombradamente aos
Srs. sociol'l que a experiencia lhe demonstrou que, honestamente, não se póde offerecer ao socio cio Montepio da Familia urn peculio superior a trinta contos de réis. O augmento
do peculio que se fez foi um erro, um erro grave, de que a
directoria se penitencia no momento. Tudo quanto foi pago,
além de trinta contos aos beneficiarias dos socios fallecidos,
foi prejuízo á sociedadE!, dinheiro que ella não receberá de
maneira alguma e que não augmentou a producção, nem por
elle ficaram a~<"radecidos os beneficiarias dos socios fallecidos,
porque todo o ~mundo entende que quando se ofterecem trinta
e quatro contos é porque se podiam offereJer trinta e seis ou
trinta e oito.
Os outros fundos são divididos proporcionalmente:
«0 fundo de producção e arrecadação será constituído
ooru vinte e cinco por cento das joias dos socios, cincoenta
por cento do excedente •a um conto de réis nas joias pagas
por prm:.tações, vinte c c.inco por cento dos rendimento~ dos
haveres soeiacs c dez por cento das contribuições p~Jr fallecimcnto».
O fundo de administração é dotado da. mesma maneira.
:A divisão é fei.ta proporcionalmente, de maneira que são formados de varcellas ig.u,aes :
«0 .fundo de administração formar-se-1m com vinte c
cinco por cento elas joias dos foüCÍOS, cincoenta. por cento do
excedente a. um cont.o ele réis nas joias pagas por prestações,
vinte e cinco por cento dos rendimentos dos haveres sociaes
e der. por cento das contribuições por fallecimento».
:A outra modificação importante eE•tá na maneira dll applicação do fundo de peculios. Ao art. 57 a directoria Pede
licença para apresentar uma. emenda, afim de tornar mais
claro esse dispositivo. A emenda. é a seguinte:
q:Q fundo de peculio poderá ser applicado em npolices
da divida publica da União e dos Estados, em acções das
Comp-anhias de EstradaE• de Ferro Paulista e Mogyana, em
emprestimos sob caução desses titudos ou sob primeira hypothec.a de prcdios situados na capit a! de S. Paulo, séde da
sociedade ».
'l'eve o orador opportunidade de verificar que o Monte
Pio da Família é hoje a unica wciedade Que emprega o seu
fundo de pel}ulioE• exclusivamente em ap.o!ices da divida publica da União e do Estado de S. Paulo, cUjo rendimento é
de cinco e de seis por cento. Ora, o fundo de pecullo, lendo
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que responder tambem pela falia que possa porventura existir no pagamento de cada peculio. precisa ficar armado de
uma dotação maior do que actualmente tem, e, por isso, não
seria natural que ficasse a sociedade adstricta exclusivamente
á applicação em a.po!ices.
Com··iderando que a sociedade tem agencias, e agencias
importantes. em diversos Estados, parecia uma excl.usão odiosa
poder applica,r exclusivamente em apolices da União e do Estado de S. Pau1lo os dinheiros da sociedade. Portanto, essa
app!icação poderá ser em apolices doõ• Estados, feita naturalmente a necessaria verificação da qualidade do titulo; em
acções das Companhiag de Estrada de Ferro Paulista e Mogyana, que são p-ara todos os effeitos de garantia tão boas
como apolices; em emp.restimOõ• sob cam;ãü desses títulos ou
sob primeiras hypo'lhecas de predios situados na capital de
S. Paulo. Quer a directoria apenas a faculdade de empregar
dinheiro em primeiras hypothecas em S. Paulo par.a, poder
verificar ,pessoalmente a qualidade da garantia, verificação
,que seria difficil, ou mesmo impossível, fóra da séde social.
A experiencia que a direcção dá sociedade, durante estes cinco longos annos, tem dado á directoria está enfaixada
no projecto de estatut.os que ella agora submette á consideração dos Srs. aõ·Sociados, esperando com satisfação qualqwe.r emenda que venha esclarecer o unico fim que todos teem
em vista: - a prosperidade e o engrandecimento do M·onte
Pio da Família.
Em seg·u:ida, t.endo o primeiro secretario da mesa começado a leitura do projecto de reforma dos estatutos, pediu a
palavra pela ordem o Sr. Ganymedes Villaça e disse que,
deõde que as modificações attingiam alguns arti.gos dos estatutos, bastava ler c pôr em discussão esses artigos que foram alterados, poupando-se assim maior trabalho.
O Dr. Cardoso de Mello Neto explica que além das modificações por S. S. apontadas ha outras, embora de menor
impm·taneia e muitas de redacção, que convém s.e•rem conhlecidas da casa. Por isso, devia ser lido o projecto de reforma
dos estatutos, porqu-e, além de tudo, foi publicado na imprensa
com :a1lgumas incorrecções.
O Dr. Oliveira Penteado, pela ord!em, 1evantou
uma
duvida a respeito da reforma dos estatutos antes de completa
a segunda seric de assoeiados do l\lonte .Pio da Família. E
perguntou si o conselho fiscal dera o seu parecer sobre a
reforma dos estatutos.
O Dr. Cardoso de Mello Neto responde que a directoria
não submetbeu especialmente á consideração do conselho
fiscal o projecto de reforma dos estatutos porque nem pela lei
das sociedades anonymas nem pelos estatutos do Monte Pio
da Família essa attribuição é conferida especialmente ao
conselho fiscal. Não se encontra na lei ou nos estatutos disposição a.lguma que torne imprescindível a audiencia do
conselho fiscal parf.t apresentação da reforma de estatutos. O
con&elho tfiscal é fiscal das contas.
A requerimento do Dr. Alfredo Rocha foi dispensada, por
unanimidade de votos. a le·itura do projecto de ~!forma dos
estatutos, que .iá teve ampla divulgação pela imprensa e era
conhecido de todos os Srs. associados.
6 Sr. presidente declarou então que estava em discussão,
em globo, o projecto de reforma dos estatutos apresentado pela
directoria.
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Tomando a palavra. o Dr. Rodovalho !Je,ite Ribeiro começ.ou pedindo aos seus consocios que não vissem na sua interfe~encia nos debates um intuito de fazer opposição; o que
S. S. pretendia era, na medida de suas forças, concorrer para
que o Monte P,IO da Família lev·asse a termo os seus fins.
Acceita as considerações feitas pelo director jurídico da
sociedade, qU!e demonstrou de um modo evidente e cabal que
a situação economica e financeira que presentemente atra'V'essa o paiz e quasi todo o mundo não permitte o mesmo
desenvolvimento obtido pelo Monte Pio0 da Familia nos
seus primeiros dias. Posto isto, julga desnecessario accrescentar qualquer cousa ás considerações feitas pelo Dr. Cardoso de
Mello Ne,to, porque é ponto fóra de duvida que a reforma dos
actuaes estatutos da sociedade é uma questão vital e, por isso,
a reforma mel'lece o apoio de todos os Srs. associados que
visam a defesa desta meritoria sociedade.
Mas o orador teve opportunidade de estudar com attenção
a proposta apresentada pela directoria e pareceu-lhe que,
comquanto sábiamente articulados os seus dispositivos, ella
não encarou o ponto essencial da reforma que a sociedade
precisa. A directoria, baseando-se em situação que ao orador
não parece acceitavel. dividiu em tres verbas os rendimentos
da sociedade e em tres fundos a sua escripta, determinando
quaes as porcentagens das rendas que deverão constituir os
fundos da sociedade.
O Dr. Rodovalho Leite Ribeiro estuda detalhadamente
essa parte da proposta apresentada 'pela directori.a., eetudo
que logo deixa de lado para passar a analysar e explicar as
disposições do substitutivo que vae apresentar á consideração
da assembléa. Considera como ponto principal da questão o
pagamento de peculios, e por isso dedicou ao estudo desse
ponto dos estatutos, que deseja reformar, uma grande parte
dos seus esforços e de suas cogitações.
Apresentou á assembléa e explicou-lhe minuciosamente o
resultado dos calculas que fez para propôr no seu substitutivo
a unificação das séries da sociedade. que entende ser outro
ponto de vital interesse para o Monte Pio da Fami:Jia.
Nesses calculos tomou por base a entrada de dez novos associados, mensalmente, para o Mont.e Pio da Familia, procurando demonstrar que, mesmo tomando-se esta base mínima e uma vez feita a unificação das séries, o Monte Pio
ficaria armado dos meios necessarios para levar a bom termo
os seus fins sem embaraço de qualquer especie, desde que
fosse adaptada a divisão dos rendimentos da sociedade proposta no seu substitutivo. Adaptadas as disposições do seu
substitutivo, a directoria não se veria mais nas difficuldadrs assignaladas pelo illustre director-,iuridico da sociedade. ·
Quant.o á unificação das séries. disse o Dr. Rodovalho
Leite que o seu substitutivo respeita os direitos dos socios
remidos, e novamente o orador apresenta a série de ca.Jculos
que fez para provar que, feita a unificação das séries, a sociedade disporá dos recursos necessal'ios para attender ao
pagamento de tres peculios por mez, fazendo tres chamadas.
O segundo fundo de reserva é destinado ao pagamento do
peculio dos socios que pertençam ás duas séries e será constituído pelo rendimento das apolices, hypothecas, etc., e por
vinte por cento das contribuições por fallecimento.
Neste ponto estabeleceu-se um verdadeiro dialogo entre
o orador e o Dr. Francisco de Paula Vic~nte de Azevedo,

ACTOS DO POD•ER EXECUTIVO

que declarou achar de todo o ponto inexequivel a idéa do
Dr. Rodovalho Leite em relação á unificação das séries. O
Dr. Vicente de Azevedo disse que se acha inscripto nas duas
Ri'irirs, sondo portanto vantajmm para R. R. a proposta do Dr.
Rodovalho, mas não pódc deixar de declarar que, por muitos
motivos. a acha impraticavcl. Dos tresentos e tantos socios
qne estão na primeira e na segunda sérir., nenhum decahirá,
·tacs são as vantagens que a unificação das séries lhe traz.
Demais, o plano do DT'. Rodovalho, como S. S. acaba rte
declarar, comporta até trcs obitos, por anno, de socios inscriptos em ambas· as séries, o que indica qlH'l a sua exequibilidt~de depRnde de viverem os rcfcrirtos socios, em grande nnmP.ro, mais cem annos ...
Além disso, o Dr. Vicente de Azevedo entendeu que é
muito baixa 11 base de tres ohitos por mez para as duas sól'irs
unirieadas, pois que, sendo o numero total de ·L 000 (quatro
mil), pôrlP-Rc r.ontar rom mn por cento no mínimo. Tamlmm em rf\Jacão á base do dez entradas de novos socio::; pm·
mm:, o Dr·. nnrrloso rlc Mello Neto drrlara, P.m aparte, qtw. si
o nnmrr·o dr rntrarhls mrnsnlmcnffl no Monte Pio da Familia fo,;::;c sômcnte psse, o Montr Pio não se poderia
manter. F.·stc nrgumcnto, auc, á primeira vista, parece corroborar as comideraçõos do Dr·. Leite Ribeiro. serve pn m
flPmonstrar qnr. S. S. tomou para hasr fios seus calcnlos ha~:I'R erradas.
O Dr. Rodovalho Leite analyson ainda as disposiçõos do
son substitutivo referC'ntes ao fundo dP. despcr.a, mostranflo
q110, adaptadas as medidas que propõe, fiea n directoria dcsPmbarncafla do risco q1w tem corrido de andar sempre :í PRp~'ra do flinheiro com quP. deve fazer face ás desper.as da ROricdndc.
Passa a tratar do numl'ro de membros que devem constituir a dircctoria e que o sen RUhRtit.utivo reduz consideravelmente.
Fnnflnmrn f an rlo I' RI a pal'l o dn sen Rnhsf.itnt.ivo. r!iRsn o
orador que r\ convicção sua que dns collectividnflr.s pouras
if)éas tecm sabido verdadeiramente proveitosas. As idéaR sm·gem sempre de um só cerr.bro. r!epois de aturada mrditnção:
c, assim sondo, entende que ó um granr!c rrro rlar a uma
collccf.ividndr attribuiçõrR ndministrativas. A administrarão
devo Ror pessoal; dcvr cabeT' a um nnieo soeio a rrsponsnbilidadr doR destinos da sociedade, c esse ó que fP.m flp enmpar'l'el'r rr.rantc a assembléa c presbr snas contas.
1\fn::;. r·omo o homrm não tmn n donr rln IJhiqnirlndP, 11
nnl.ural qnr. PRse ndministrnflo~' sr,ia r~nxilindo pOJ' nlgnrm, P.
por is::;o, o ornrlor propõn no Rl'n snhstitut.ivo f!UP n sociNlnflr
Reja adminis!T'ada nor llln pTwdfll'nll'. r~nxilindo nm' flom; flirnct.oros, um ser.rctario, que t.cr:í a nttr·ihnir.fío de m1xÍiinr o
nrrsiflrn fi' rm todas ns suns fnncçõrs. substituindo-o nos sl'ns
im]wflimenLoR. o um dirP-ctnr da sncrursal do fiio de .Tanr.iro,
pois o DT'. noctovalho não vô motivo algum para se supprim ir P.ssa succursnl.
Um Rr. assoeiado lemhr'a então ao oraflor ll1H1 rlP-vo Ror
Prrnrlo mais mn Jog-ar riP dirPrfor pnrn o Estnflo do fiio llrnnrlr 1ln Rnl e outro narn o rla Bnhia o outro pnra PPT'namhuro.
F.m fim, romn.tn o Dr. nodovnlho as Rnas r·onsidrrar.ÕI'R a
rr:sJwil.n dP~II' ponto dizl'mln qur o sou intuito fi CJill' ha.ia um
rlrr·pdnr l'P!'lnonsnvPI. rrmovonrlo nssim a fliffir.lJirlado que
J1l'PSI'lli.Pment.r sn unia rínquella nssPnThll:n, rcsullantc de não
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se saber quem é o dir.ector directamente responsavel por Cel'""
tos e determinados actos. Com isto é que é poociso aoab!lr .,
Havendo um presidente a quem esteja confiada ·a administração da sociedade, elle comparecerá perante a assembléa e
responderá por todos os aotos seus. Trata~se, portllnto, de
uma questão de responsabilidade. O Sr. Thomaz da Cl.lnll~
Beltrão responde que em todas as sooiedades, mutuas ou anonymas, resp·onde por todos os seus actos a directoria, oom.,
posta de tres, quatro ou oinco membros.
Depois de outras considerações relativas aos cargos de
direotor-medico e director-juridico, que. o sub;;~Ututivo do Dr.
Rodovalho Leite extingue. termina. S. S. a fundamentação do
~:~eu substitutivo, que manda á mesa para ser submettido á
apreciaoão da casa.
O Dr. Alfredo Rocha, em vista da difficuldade Ql.le havia de serem estudados o projecto e o supstitutivo no limitado espaço de tempo de que a casa di!3Punh•a, propoz que
fos~e nomeada uma commissão enoarregada de estudar e dar
parecer sobre a materia, suspendendo"se a assembléa poli."
vinte e quatro horas.
Pediu a palavra o Dr. Cardoso de Mello Neto, que declarou ter a direr.toria do Monte Pio da Família apresentado
IÍ consideracão dos Srs. associados, em tempo opportuno, oom
a devida antecedencia. o projecto de reforma dos eeba•tutos
sociaes. O associado que veiu tomar parte na as;;~embléa veiu
sabendo o que devia fazer. Além disso tinha a oppôr> ainda á
proposta o Dr. Alfredo Rocha a seguinte consideracão jurídica: a terceira convocarão de uma assembléa g~eral não é
adi;wel a pretexto algum. Adiada a assembléa, haveria necal!si(Jado de fazer convocação de nova assembléa geral,
Posta em votaciío a proposta do DI•. Alfredo Roo}la, foi
rejeitada por mil e sr,tecentos r, doze votos contra quinlwntos
e do~e. r.ontinuando, portanto, a discussão do pro.iecto.
O Br. Ganymedes Villaca declarou que votava contra fi)
directoria de cinro membros, por achar que tres são suffioiontlls. O Sr. presidente convidou o Sr. Vi !laça a apresentai' por esoripto a sua emenda. afim de ser submettida. a estudo e votação da assembléa. Ninguem mais pedindo a palp.vra, foi oneerrada a discussão do projecto. sendo a sessão
suspensa por vinte minutos para serem redigidas pelos Srs .,
Roeios ns eqwndas quo desejassem apresentar.
Reaberta a sessão, o Dr. Cardoso de Mello Neto propoz
qur, fosse votado em primeiro Ioga r o substitutivo do Dr.
floctovalho Leite Rihriro, requerimento este que. foi approvado
11ela. as~wmhléa.
Foi entiio posto em yofação o Rnbst.itutivo, manifestando-sei
contra mil setecentos e quarenta e cinco (L745) vot,Qs e a:
favor qua,!'I'ocflntos e quarenta e dons ( 442) havendo dezeseis
(f6) abstenções. sendo, portanto, rejeitado 'por mais de dons
t11rços rlos socios presentes.
O Sr. presidente annunciou em sej;uida que ia pôr em votação o proje.cto rle reformru dos estatutos. apresentado pela directoria. in!Je~ralmente. salvas as emendas que seriam depois
'
discutidas e votadas separadamente.
Posto em votação o projecto, verificou-se ter obtido dou"
mil cento e setenta e um (2.171) votos favoraveis, tendo havi-
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do dous (2) votos oontra e dezeseis abstenções, sendo,. assim,
approvado por mais de dous terços dos socios presentes.
Passou-se então á discussão das emendas, começando pela
seguinte, apresentada pelo Dr. Alfredo Rocha :
«Substitua-se o art. 2" do projecto pelo art. 2° do substitutivo e seu •parag-rapho, e corresponderutemente os artigos
do projecto pelos do substitutivo referente;.; á unificação das
duas séries.~
Posta em votação, f.oi esta emenda1 rejeiltada por mais do
dons terços dos socios presentes.
Em seguida, o Sr. presidente annunciou a discussão d'a
emenda seguinte, tambem aprle'sentada pelo Dr. Alfredo Rocha:
«Onde convier : os vencimentos da direotoria e conselho
fiscal ficam reduzidos ~espectivamente a 500$ e iOü'$000.:.
Ningu·em pedindo a palavra. o Sr. presidente encerrou ·a
'discussão, e, p:ondO-a em votação, verificou ter sido rejeitada
por mais de dous teroos dos votos presentes.
Annunciada a discussão da •emenda !enviada á mesa pelo
Dr. Alfredo Rocha e assim concebida :
«A dircctoria apresentará por occasião da assemblé3J geral
de cada anno o orçamento das despezas annuaes, e depois de
approvado es·se nenhuma outra despeza poderá ser effectuada:.,
e p'Osta a mesma em votação foi rejeitada por mais de dou<J
terços dos votos pres·ernte:s.
IFor em seguida po.~ta f'tn di"cn"são a cm0nda a-o art. 8"
do projecto apllesentada pelo Dr. Erne·sto Pedroso :
«Supprimam-se as palavras: de uma porcentagem de um
por cento a cada dirf'..c,tor .»
Justificada pelo s!E\u autor, foi submettida a votação e rejeitada por mais de dous terços dos votos presentes, passandose á diRcussi'io da rmrnda Rrguintc, tambem ao art. go do
projecto :
' :i
«A porcentagem dos directores quando as entradas forem
por prestações serão deduzidas na proporç.ão das entrad'as _
Moretz-Sohn de Castro.»
·
Pediu a palavra o Dr. Moretz-Sohn de Castro e disse que
uma vez que os estatutos admitJtem que a joia dos socios pos~
sam ser pagas por prestações, el'a justo qUJe a porceontagem
dos directores fosse deduzida proporcionalmenoo ás entradas
Ninguem mais pedindo a palavra, foi a ·emenda pos1a eni
votação e rejeitada por mais de dome; terços dã assembléa.
O Sr. presiden{e poz em discussão, em seguida a emenda
do Sr. f'róes Conrado mandando suprprimir o art. 20,' lefltra b.
O Sr. Carlos A. Peçanha manifestou-se favoravel á approvaç~o _dessa emenda porque a ~ettra b do art. 20 do pro.iecto
seria Impugnada pela Inspec.torm de Sieguros, como já o fôra a
lettl'a c do al't.. 20 dos actuaes estatutos.
Havendo sobre a mesa uma emenda do Dr. Moretz-Sohn
de Castro que trata do mesmo as;>umpto, o Dr. C. de Mello
Neto rnquer preferencia pan ella, pois lhe parecia que eiJa
vem resolvei' as difficuldades levantadas.
Approvado o requerimento do Dr. Cardoso, é posta em
discussão .a emenda do Dr. Moretz-S'ohn de Castro, que é do
teor segumte:
«Ao art.. 20, paragrapho 11nico, accrescente-se: ficandolhe salvo recorrer ao Poder Judiciario para ser readmit.tido,:.
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Sendo posta em votação, depois de defendida pelo seu
autor, foi approvada a emenda do Dr. Moretz-Sobn de Castro por mais de dons terços dos socios presentes, ficando assim prejudicada a emenda do Sr. Góes Conrado.
O Sr. presidente deciara então em discussão a •emenda
do Sr. Ganymedes Villaça ao art. 28, assim redigida:
4:Proponho que a directoria seja composta de tres membroa, que entre si escolherão os cargos de presidente, thesoureiro e secretario.»
Posta em votação, foi a emenda rejeitada por mais de
dons terços dos votos da assembléa, ficando assim prejudicadas as emendas apresentadas pelos Srs. Dr. l\loretz-Sohn de
Castro e Góes Conrado no mesmo sentido.
En• seguida a assembléa rejeitou sem discussão por mais
de dous terços de votos a emenda ao art. 31, formulada p·elo
Dr. Moretz-Sohn de Castro:
cEm vez de cinco annos, diga-se: dous annos. »
Entrou em discussão a emenda ao art. 35 do projecto
apresentada pelo Dr. Moretz-Sohn de Castro, assim redigida:
·:·\
c:Ao art. 35, accrescente-se: nem as apolices, sem autorização expressa da assembléa gera.!.»
Usou da palavra o Dr. Cardoso de Mello Neto para declarar que a directoria era de parece•r que a. emenda do seu
prezado consocio Dr. Moretz-Sohn de Castro merecia •a. approYação da assembléa, pois sempre fôra intenção da direotoria proceder como indicava a emenda; porém, melhor
ainda era que essa disposição ficasse consignada nos estatutos da soci•E'dade.
Ninguem mais pedindo a palavra, foi a emenda posta. em
votação, sendo approvada unanimemente.
Posta em discussão a emenda ao art. 43 do projecto
aprE'sentada pelo Dr. Moretz-Sohn de Castro, assim redigida:
«Art. 43. Accrescente-se, lettra d: examinar sempre
que entender necessario a escripturação e archivo da sociedade, exigir informaçõed da directoria sobre quaesquer assumptos de interesse social», pediu a palavra, para encaminhar a votação, o Dr. Cardoso de Mello Neto, declarando que
a directoria entendia que era merecedora da approvação da
casa a emenda que acabava de ser lida, a qual apenas vinha
esclarecer o que. já está nas attribuições do conselho fiscal do
Monte Pio da Familia, e que é a cópia das disposições da lei
sobre sociedades anonymas.
Submettida a votação, a emenda. foi unanimemente approvada, passando-se a discussão da emenda ao art. 49, apresentada pelo Sr. Góes Conrado, assim concebida:
cO socio poderá ser representado por pessoa. de sua confiança sem ser socio. »
Ninguem pedindo a palavra, foi a emenda a votação, sendo rejeitada contra o voto do seu autor.
Declarada após em discussão .!li emenda do D.r. Ernesto
Pcdroso ao mesmo art. 49, que declarava:
«Não podendo os mandatar·ios representar mais do dez
mandantes», o posta em votação, foi rejeitada, tendo votado a
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favor apenas o sou autor, ficando por isso prejudicada a:
emenda do mesmo teor ilns Srs. Dr. Moretz-Rohn de Castro
e Góes Conrado.
Passou-se á discussão da emenda assim concebida:
«!Ao art.. :w, fmpprima-fw «por escrutínio s:ecreto. Ao
:Ji'l. lt.?, Sllt1PI'irna-sr «por c!'>crntinio :'>Ccrel.o».
Pediu a palavra o DI'. Cardoso de l\lello Neto, que declarou que a emenda tinha toda a razão de ser, pois pela organizar;ão da sociedade se vê, e naquelle momanto m&smo se
esf.ava verificando, que as votacões não podem ser feitas por
rsnrn t.inio Ro1~reto, uma Vf!:>: qnn os soei os podem ser representados por procuracão.
Ningnem mai>s tendo pedido a palavra, foi a emenda posta
vof.nção c approvada unanimemente, passando-se em seguida {t discussão da emenda apresentada pela directol'Ía, confnrnw ()xplicm1 :í assrmblra o Dr. Gardoso ele Mello Neto, r
q11r Pf>tavn rPdhrida da seguinte fórma:
·
«Ü fll'f.. fl7. rrdi,ia-SP: «Ü fnnclo dP pPr.uJio poderá SI'!'
nppli·cnclo em npolices da divida publica da União e dos Estados. rrn :~r·~õrs dn~ nompanhias de Estrada do? Ferro Paulisf.a r 1\'fogyana e em emprr,stimos sob cancão desses t1tnlos
011 Roh primrira hypotheca de prrdios situados na capital de
R. Prmlo, ~rldr da sociedadr.»
RnbmeHida n votaciío. foi esta 1rmenda unanimemente
n ppi'Ovnfln, passando-so á rliscmsão rla emenda que declarava:
~s arts. 7°, Ro o !lo r.omirlrram-so para todos os rffrifos om oxc1mção desde o dia 1 de· julho do corrente anno.:.
O Dr. GardoRO de Mr.llo Neto, pedindo a palavra, dissil
qnr. drsrlr (}ne ficou verificado (}Ue o fundo do despezas rla
Rol'irllndc r\ iwmffici,enfr. e a mai.oria dos Srs. associados já
tendo flJ)provndo o pro.iect.o dfl estatutos, seria de toda a conveniencia que esses fundos foss·em divididos desde o dia 1
clr julho do corrente, entrando assim a sociedade neste ultimo
Sf'Tflf'Stl'P TIO !!ORO do proveito que OS nOVOS estatutos lhe dão.
O f' r. Villaca ob.iecf.ou qne a a~sembléa podia autorizar a
rlir·rr.toria a utilizar-se rlessa medida. sem que ficasse consignada noR estatutos n clisposiç.fio contida na emenda.
A este reRpeito trocaram-'Se vnrios apartes. manifestando-Rc alguns dos Srs. associados a favor da proposta do Sr.
Villnca e üU fros contrn. Afinal encerrou-se a discussão da
rmenda, quo foi poRia em votação e approvada por· mars de
dnus tcrçoR dos socios presentes.
Ini1ciadn a segunda parte da ordem do dia. pede a palavra o Rr. Carlos Augusto Pecanha e diz que re.signa o sou
r•.ar·go, declarando, porém, que continuará no sen posto até
que a rlirectoria designr, pessoa que o substitua.
Doclara que o motivo dn sua desistrncia é não querer
nrrmnneeer· mn um logar já extincf.o pela assembléa geral.
'rrrmina fnzPnclo votos pela prosprridado da sociedade.
A cnsa nr.r~eitnn a renuncia do Rr. flnrlos Augusto Peçanhn, t:Pndn o Dr. Rodovalho Leite prdido a pnlavra para RaJio~Lnr a ncc5o cffkaz do Rr. Pe,:anha desde a fnndnl)ftO da
sor.rrrlarle. nrr:ão Rcmpre l1onesta e intollig-ente.
O Dr. Alfredo llocha di:>: que não prr.tr,ndia vir á assemhJ,;n, mas demoven-o dosse intento o edital de convocação,
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cujos termos estranhou, por fallar no julgamento âo p.roce•
dimento do fiscal do Rio de Janei'I'o. O orador diz que nãJn Á
fiscal do Rio de Janeiro, mas sim da sociedade Monte Pio
da Família, com séde em S. Paulo. Entendi>a que nllo é poasivel censurar-se o seu pro0edimento por ter sido r.igoroso no
cumprimento de seus deveres.
Torminnndo, flesistiUi do cargo de fiscal, por não pod·er
continuar n. exercei-o, em virtude da cxigencia dos novos estatutos, quo determinam que os fiscaes residam em São
Paulo.
O Dr. Gardoi;O ri c l\Jpl\o Neto, <'fi nomc da directoria declarou ao Dr. Alfredo Rocha que a directoria não teve intenção
de offonder pessoalmente o direotor do Rio de Janeiro nem
o fiscal, e redigindo o edital de convocação o fez por aquella
fórma exactamente para não citar nomes.
A direotoria, porém, tendo de convocar uma assembléa
geral para reforma de estatutos, não podia deixar de chamar
a attenção dessa assembléa para 'a altitude do membro do
conselho fisca.I que. data venia. nessa parte fugira das suas
>ütribuicões, porque as nttribuições do conselho fiscal não
são as de prefaciar pamphletos sobre a sociedade para serem
fliskitmidoo; p1·ofusamente pelo Brazil.
Si o illustrc Dr. Rocha entendia que a direccão da sociedade era má, tinha na lei c nos estatutos outros meios
de cumprir seu dever de fisca I. Aliás, o conselho fiscal sabe
(o o orador lamenta que os outrüs membros não estejam
presentes) que a directoria nunca escondeu actos por clla
praticados pelo receio de os trazer ao conhecimento das assembléas geraes. Todos os esclarecimentos necessarios para
que o conselho fiscal pudesse dar seus pareceres no tempo
devido, e wm sã ronsri'rnr.ia, foram sempre collocados á sua
ilispo~icão. Tudo quanto, bom ou má o, á directoria fez, o
fer, claramente e francamente o expoz ás a:sRcmhléns geraes
que, torlas, te em llpprovado os seus ar. tos.
O Dr. Alfredo Ror h a acceita as explicações dadaR pelo
Dr. Cardoso rio Mello Neto. acreditando que não houve realmente intuito d0, o ffender pessoalmente o orador.
Em seguida, foi posta em votação c acceita a renuncia
nprPRent.ada pelo Dr. Alfredo Rocha.
O Dr. José Ganctido de Souza rliz que teve occasião drl
mandar á mesa uma moção de confianca á directorifl. nctnnl
do 1\fonte Pio da Família, c que não tem outro ob.iectivo
sinão o de prestigiar os acf.uaes rlirectorm;, pessonR n.
rruem muito considera c de rmja probidade p6de dar os melhores testemunhaR. Parece-Ih r, quf' a assembléa approvará
PRSa moção rle apoio c de confianca á dircctoria do Monto
Pio, que é extensiva á succursal do Rio de Janeiro.
A moção apresentada pelo Dr. .Tosé Grmrlido de Souza,
nuc foi approvnda pela casa, eontrn o voto do Dr. Alf)'(~do
nocbp, é a seguinte:
A assembléa geral cxtraordinaria do Monte Pio d:t Familia, ora reunida. tenrlo em vista o zelo e a dedicação com
que a directoria actual tem gerido os negocios sociaes, plevando a sociedade ao gr:'io de prospr.ridade em Qne ;;e acha,
reRolve manifestar o seu inteiro apoio :'i orientnção ela. referida directoria c mais que sc.ia oonshmarlo na anta nm voto
rle appJ.auso c de r.onfianca á mesma. S. Paulo, 1R rio dozemhro de 1!114. - José Candido de Souza. - José Guerner de
Almeida. - Paulo José Abrantes.:.
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O Dr. Leite Ribeiro, attcndendo ao adeantado dtt hora,
e por não haver mais nada a tratar, requereu que fossem
encerrados os trabalhos e que a af!sembléa. autorizasse a
mesa a lavrar ,a acta e assignal-a, devendo ser submettida
á approvação da assembléa a sua redacção, em occasião opportuna.
Terminando, pediu que ficasse consignado na acta um
voto de louvor á mesa pelo modo intelligente, attencioso e
imparcial porque dirigiu OS· trabalhos da assembléa.
Ambas as propostas foram unanimemente approvadas
pela assembléa.
Antes de declarar encerrados os trabalhos da assembléa
o Sr. presidente agradeceu aos seus illustres consocios a
honra que lhe conferiram elegendo-o para presidir os seus
trabalhos, agradecendo tambem a urbanidade que usaram
para com a mesa todos os Srs. associados. E nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente encerrou a ·sessão, da qual
eu, João Altenfelder Silva, secretario lavrei a presente acta,
que, lida e achada eonforme, assigno com outros membros
da mesa.
S. Paulo, 26 de dezembro de 1911. -- .João Alvares Rubião Filho. - Gastão Mcü·ellcs Fmnr;a. - .João Altcnfelder
Silva.
Reconheço verdadeiras as firmas supra e dou fé. São
Paulo, 26 de dezembro de 1914. Em testemunho da verdade,
(rsta\'a o ~ignal puhliro), ill(1'r•dn rlf' Campos Snlles, s• tabellião.

Estatutos da sociedade de seguros mutuos Monte Pio da Familia apresentados pela directoria á assembléa geral extraordinaria em 18 de dezembro de 1914
DA SOCIEDADE, SEU FIM, SÉDE E DURAÇÃO

Art. 1. A sociedade de seguros mutuos Monte Pio da Família, fundada nesta capital do E~.tado de S. Pa·u.lo aos oito
de dezembro de 1909, composta de numero illimitado de pessoas. sem distincção de sexo, nacionalidade e crença, com facu,ldarle de operar em todo o Brazil, reger-se-ha pelas disposições destes estatutos c pelas leis que lhe forem applicaveis.
Art. 2. E' s·eu fim:
Constituir séries de tres mil (3.000) pessoas, afim de
proporeionar aos sem• heneficiarios um peculio fixo de trinta
contos de réis (30 :000$000), pagavel no caso de fallecimento
dos sooios, qualquer que seja a causa da morte, excepto dando-se esta por suicídio dentro do primeiro anno da vigencia
do contracto.
Art. 3. o A sociedade terá sua séde e fôro na cidade de
S. Paulo.
Art. 4. o O prazo de duração da sociedade é illimitndo.
O anno wcial é o mesmo anno civil.
Art. 5. • O fundo social será constituído pelas joias de
in~r.ripção dos so!'ios, pelas contribl.lições d!'lstes sempre .que
0
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se der o fallecimento de um socio e pelos rendimento~. dos
haveres sociaes.
Art. 6. o A joia de inscriwão de cada socio é de um
conto de réis ( 1 :000$000), quando paga no acto e de uma
só vez. Poderá tambem ser paga por prestações conforme a
tabella do arf.igo doze (12). A contribuição em virtude de cada
fallecimento é de quin:ze mil réis (15$000).
Art. 7. o O fundo social será dividido em tre<• partes.
oonstiLutindo respectivamente os fundos de peculio, de producção e arrecadação e de administração.
Art. 8. o O fundo de peculío, distincto para cada série,
é destinado exclusivamente ao pagamento de peculios aos beneficiarias do socio fallecido, não sendo permittido de<·viarse delle qu.alquer quantia para fim diverso.
O fundo de producção e arrecadação é destinado ao pagamento de todos os gastos inherentes á producção de socios
e á arrecadação de joias, quoLas e rendimenLos düs havere<•
sociaes. ·
O fu'ndo de administração é destinado ao pagamento de
todas as mais despezas da sociedade não discriminadas na
alinea ant.erior e de uma porr.entag·em de um por cenLo a
cada director .sobre o total da<• joias. a qual será retirada
mensalmente na proporção dos novos socios admittidos.
Art. 9." O fundo de peculio formar-se-ha com cincoenta
por centD das joias dos socios, cincoenta por cento do rendimento dos have11es sociaes e oitenta por cento da<, contribuições arrecadadas por occasião de cada fallecimento.
O fundo de producção e arrecad31Ção será constiLu.ido com
vinte e cinco por cento das joias dos socios, cincoenl.a por
cento do excedente ·UJ u:m conto de réis nas joias paga~· por
prestações, vinte e cinco por cento dos rendimen~us dos haveres· sociaes e dez por ,oenlo das contribuiçõed por falleci~~.

~

O fundo de administração Jormar-se-ha com vinte e cinco
por cento dUJS joias dos socios, cincoenta por cento do exced~nte a um conto de réis nas joias pagas por preSitações, vinte
e cinco por cento dos WJndimentos dos haveres sociUJEiS e dez
por cento das contribuições por fallecimen:to.
Art. 10. O pe.eulio de trinta contos de réis é pagruvel
desde que estejam inscriptos na série quinhentos socios. O
pagameiiJto será feito ao beneficiaria ou á herança do socio
fallecido, após habili;tação julgada pela directoria, e só se
tornará exigível após a cha_!llada da quota correspondente
ao f<allecimento do socio.
DA ADMISSÃO, DEVERES, DIREITOS Dcj; SOCIOS E PENAS
AOS MESMOS APPLICAVEIS

AI't. 11. Poderão inscrever-se no Monte .Pio da Família
até completar o numero de tres mil (3. 000) socios em cadà
série, as pessoas que preencham as condições seguintes :
a) ter vinte e um (21) annos de idade no mínimo e cincoenta e cinco (55) no maximo;
·
b) ter bom procedimento civil ~ moral;
c) ter occupa()ão licita que lhe garanta a subsistencia;
d) es-tar em boUJS condições de S'aude constatadas em inspoocão por medico dia confianca da sociedade.
·
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Ar L. 12. O pretendente á inscrivcãu deverá asslgiiar uma
provosta. Ui0 conformidade com as prescripções da sooiedade
c ·eHectuar no m.cstno acto o deposito da importancia da joia,
QUe poderá ser paga d'e uma só vez ou em prestações, conforme Q. tabella ~eguinte:
De unHJJ só vez ........................ .
l>uas prestações semestr•aes ..... : ........... .
Quatro prestações trirnestraes ................ .
Duas prestações annuaes ............•........
Quatl'O prestaçõe,s semestrrues ................ .
ll!na pr·estação inicial de .................... .
e sct.c trimestr::ws de ...................... .

1:000$00()
520$000
265$000
550$000
275$000
200$000
132$000

Art. 1:.!. Sendo recusada a pt·uposta do candidato, scr-lbeha restituída a quantia depositada deiduzida a importauciu
do v in te mil réis (20$), custo do 'exame medico.
Paragrapho unieo. O pretendente que for recusati:O por
mo Li vo de más condições de saude poderá sw: posteJ'iornwnto
aee•·ilo, si em ulterior exame for considerado bom. No caso,
porém, de ter sido recusada a sua proposta em consequencio.
de novo exame medico, não poderá jámais ser admit.tido como
sacio.
Art. H. Ao sacio incumbe:
1", pagar uo acto da admissão a quantia de cinco mil réiS
(ti$). cus lo da apolice, c a de vinte c dous mil réis (22$),
se !los da mesma;
i:!", contribuir, por occasião de cada chamada d'~ quotas
voslel'ior á sua acceitação como socio, com a quantia de quinze
mil réis (15$), dentro do prazo de vinte dias, a contar da dato.
do eonviLo feilo pela directoria. por avisos d1rect(}s e pela impreusa. Os avisos díreolos são feitos pelo Correio; os avisos
pela imvren.sa são pu!Jlicados durante o prazo, em um dos jornaes de maior circulacão, na capital do Estado de S. Paulo e
na cidade do Hio de Janeiro. A indicação dos jornaes officia:es
da sociedade será feita ao socio na carta em que lhe for notificada a sua inscripção, dando-se-lhe noticia por carta registrada de qualquer alteração que occorra dahi por deante;
:.!", eoncorrcr para o engrandecimento da sociedade, procut·amlo ele val-a no conceito social c publico;
-i", indicar por e.scripto a pessoa :1. quem lega o pcculio,
{CIIllo em vista as disposiçõ!)s sçguintes:
a) a nomeação de ben:eficiaríos é rcvogavcl em l]Uahtuer
telllpo, mediante commuuicação pot· escripto á directoria ·
ú) dando-se o f.allecimcnto do soei o sem ter declar~do a
quelll lega o peculio, ca!Jer(t este ú ~:~uccessão, na fórnm da lei;
G", p<wLicip:ar por escripto á directori;a a mudança de
IHJllle, nesidcncia ou domicilio, devendo neste ultimo caso
comsütuir na sóde da sociedade, ou nas cidades orudle houvc1r·
agmwias ou succursacs, um rcprescnl:mte incumbido de pagtu·
as contribuições.
AL't. lG. O sodo que não. pagaJ' a quouru de quinze mil róis,
( 1G$), conforme o disposto no numero dous do artigo quatorze,
f.erá mais o prazo de dez dias para fazer ess·e: pagamento;
mas durante este segumdlo p~azo ficarão suspensos os seus
direitos sociaes emquanto não se quitar, ntio podendo tomar
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p::Ldo em qualquer Jeli!Jcraçãu Lia sociedade nelh sei!' voladó
para oargo algum, e si vier •a fallecer sem que se tenlHJ.
qui Lado o. beneficiado não olerá dit'leito ao peculio instituído.
Arl.. 1 G. (luanLio o socio se obrigar a plllgar po.r presta!JÕos a joia de admissão, de\óerá effectual-as nos prazos fixados, eonforme a su•a, proposta. Si não fizer o pag1amento no
tempo id'evido, lerá uma espera, de 30 dias. contados da da;ln
do .r,espectivo vencimento. Durante estJe pmzo de tolerancia,
fica o associado mamtido em todos os direitos sociaes•.
Art. i 7. Fallecendo um socio sem que haja completadr.J
o pagamento integral Lia joia, deduzir-se-hão do peculio as
prestações qUe faltarem para cotnpletwr a joja.. d~ accôrdo
com o artigo doze.
Art. 18. O socio quite com a sociedade tem o direilo de
totili:W parte n1as assembléas geraes; votar e ser votado; propôtr socios, legar o peculio a quem quizer e pedir informações verbaes c por escripto, em termos, á direcLo.ria.
Art. 1U •.Fica eliminado ipso facto, perdendo o direito
ao poeculio e a qualquer reembolso, o. socio, que não vagar
uos pt·aws Jixado~ a~ ~~tmlrihui..:õeo; deddas vda sua iuscrilJÇão e vor fallecimenlo de socios (arts. 14, n. 2, 15 e iG) .
Paragrapho uni co. As elimiill.ações desses soei os serão declaradas pei:n. di.rectoria nas actas de suas reuniões.
Art. 20. Será eliminado, perderudiO o dilreito .ao peculio
o a qualquer reembolso e não podendo ser readmiLLido em
caso algum:
a) o sacio que extraviar qualquer v:a·lor da sociedade,
ailtdia. que no c.aso não haja intervenção do Podetr JUJd~ciario,
ou;
b) o socio que promover por actos ou factos o descredito
dn. sociedade.
Panagrapho unico. A!s eliminações desses socios serão
feitas pelas assembléas geraes, ord1n1a.rioas ou •cxtraordinarias,
com approvação de do.us terços, pelo menos, do.s a;s:sociaidiOs
presentes.
Art. 21. O socio elimilllado por falta de pagamento de
contribuição ou quota., ou em virtude de renunci,a·, podoC'rá
ser 11eadmittido, sujeitando-se, porém, a todas as condiçõeos
exfgild'as para uma vrimeira admissão.
Art. 22. Todo o soeio que angari•ar um novo associ•ado
tdrá direito a oito rtuo.tas de quinze mil réis (15$), daiS' alludidas no aatigo quatorze, numero dous, que lhe serão creditadas na caiXJa, de depositas.
Art. 23. Sempre ·Qiue um socio for eliminado ld!o quadro
social por qualquer causa, seu logar será preenchido pelo
candidato que tiV1Cir requerido. ou t.iver sido proposto em primeiro lugar, faêlendo-sc o preenchimento da Vla>ga pela ordem
chronologiCJa dia·s prüpostas de inscripção.
Art. 24. Os socios não respondem subsiK:IIiariamentte pelas
obrigações que os ·administradores da sociedade cOin,trahirem
expressa ou intencionalmente em nome des1ta. As responsabilidades dos socios limiúam-se ás constantes1 desbes estatutos.
Art. 25. São consideraldlos fundadores da sociedade, e
por is!O foram remiidloii; por séries de cem (fOO) socios, na
ordem da inscripção, ldgo que fioou completo o numero de
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tres mil (3.000), todos os socios inscriptos no Monte Pio da
Familia até a data da installação da sociedade. realizada no
dia oito' de dezembro de 1909.
§ 1.• Serão considerados remidos na segunda série todos
os soeios que se inscreverem com a joia integral ou em duas
JH'estaçõPs, dcntto do numero dos p1·imciros quinhentos (500)
da inscripção, quando a série completar tres mil (3.000) socios effectivos.
§ 2.• As remissões serão feitas pela directoria por séries
de cem, com o intervallo de sessenta dias, no mínimo, uma
da outra.
Art. 2ü. Completa que seja uma série, e tornada effectiva a remissão dos socios que a isso tiverem direito, as vagas que então existirem, ou que se forem verificand'o, serão,
até dezeseis annualmente, preenchidas por socios contribuintes pela fórma seguinte:
a) metade por ordem chronologlca e numerica de inscripção;
b) metade por sorteio entre os socios que já tiverem integralizado a joia de inscripção.
Paragrapho unico. O preenchimento dessas vagas darse-1m no mez de junho de cada anno. A directoria avisará
pela imprensa o dia designado, devendo o sorteio ser feito
por cinco socios por ella escolhidos e publicada no dia immediato a lista dos socios remid'Os.
Art. 27. O sacio que por invalidez ou indigencia devidamente provada não puder pagar as quotas de chamadla~
ficará dispensado desse pagamento emquanto durar a causa.
§ 1.• No caso de fallccimento dentro do período da dispensa, as quotas serão descontadas do peculio a p•agar.
§ 2.• Uma vez cessadas as causas previstas neste artigo,
ficará o sacio obrigado a pagar as quotas atrasadlas, em prazo
estabelecido pela directoria.
§ 3. • A invalidez ou indigencia de que se trata
deve.
para produzir effeitos, ser allegada em vida dlo associadl{)l, estando este no goso de todos os direitos sociaes.
DA DIHEC'l'ORIA, SUA CONSTITUIÇÃO, ATTRIBUIÇÕES E DEVERES

Art. 28. A sociedade será administrada por nma dirE>ctoria composta de cinco membros, escolhidos entre os socios,
os quaes distribuirão entre si os respectivos cargos de presidente, vice-presidente, director-thesoureiro, director-juridico e director-medico.
Paragrapho unico. O logar de vice-presidente será supprimido no caso de vaga ou não reeleição do actual mandatario do cargo.
Art. 29. A eleição dos directores será feita em assembléa geral. por escrutínio secreto e por maioria de votos, decidindo a sorte em caso d'e empate.
Art. 30. Os directores exercerão o mandato pelo tempo
de tJinco annos, podendo ser reeleitos.
Art. 31. O mandato da directoria eleita no dia seis de
agosto de 1910 findará na data da assembléa ordinaria a
realizar-se em fevereiro de 1915.
Art. 32. Não .poderão ser directores, conjuntamente, socios 1igados por parentesco em linha recta nem na linha callateral <!.entro do quarto grão civil.
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Paragrapho unico. No caso de eleição de parentes nas
condições mencionadas, considerar-se-ha eleito o mais :votado
ou o sorteado, no caso de empate.
Art. 33. Os directores e membros do conselho fiscal são
obrigados a residir nesta cidade de S. Paulo.
Art. 34. No caso de impedi'mento, ausencia, renuncia ou
fallecimento de qualquer director. o logar não será preenchido
emquanto houver tres directores em exercício, Il_assando a
desempenhar suas funccões o membro da directoria pela
;mesma designado.
·
Art. 35. A directoria fioa investida dos mais amplos poaeres para praticar todos os actos de gestão relativos ao fim
da sociedade, representando-a tambem em juizo aoti:va e passivamente, não lhe sendo unicamente permittido hypothecar
~ aHenar bens immo:veis 'QUe a sooiedade possua.
Art. 36. A' directoria incumbe :
a) resolver todos os assumptos sociaes, em eonselho, fazendo regiBtrar em livro especial, em acto continuo, as suas
deliberacões, que serão tomadas por mR~ioria de votos ;
·
b) ter sob sua guarda e em dia a esoripla social ;
c) nomear os empregados que julgar necessarios
bem
como os ageiJJtes, ,c.orretores e banqueiros loowes, fixan(io-~hes
IJS ordenados, gratificacões e commissões ;
d) admoestarl suspender e demittir os empregados, agentes, corretores e oanqueiros locaes ;
e) crear succursaes e agencias onde convier ;
f) convocar as assembléas gel'aes, ordinarias e extraordi•
narias, e o c,onselho fiscal ;
·
g) zelar pelos ilundos da sociedade, dando-lhes as appli~ações determinadas nestes estatutos ;
h) promover a verificacão dos obitos dos sooios e a iden~idade dos fallecidos, bem como a dos beneficiarias ;
i) organizar o relatorio annual da sociedade, para ser
il,presentado ás assembléas geraes ;
j) organizar e publica·r semeSit.ralmente pela imprensa um
balancete da sociedade, com a precisa clareza, indicando o
xmmero de ~lOcios ;
k) escolher os estabelecimentos de credito onde se deverá
recolher o dinheiro da sociedade ;
l) realizar uma sessão ordinaria em cada semana e as extraotdinarias que o presidente convocar, por iniciativa sua ou
de qualquer outro director, considerando-se constituída a di;rectoria com a maioria de seus membros ;
m) por si ou t)lll!Jl'l'gauo de sna confiança:
I, dirigir e distribuir o expediente ;
Il, dirigir o corpo de agentes, corretores e banqueiros
locaes;
III, expedir e fazer publi~ar os avisos e circulares aos
socios ;
IV, fazer publicar os annuncios e reclames uteis á socie;Jade ;
n) observar fielmente estes estatutos e providenciar nos
pasos omissos, de conformidade com as leis e o direito.
Art. 37. Ao director-presidente compete :
a) presidir as reuniões da directoria ;
b) assignar com o direc.tor-juridieo os diplomas dos so..
!;lios, oom o director-thesoureiro os balancetes, balaii(IOs e
P9der Executivo -1915 (Voi. 1)
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oheques para a retirada de dinheiro de bancot~ o de quaesquer
valor·es da sociedade depositados ;
c) representar a sociedade para Lodos os cffeitos jurídicos
e sociacs;
d) apresentar á assembléa geral o rclatorio da adminis.
tração;
e) eonvocar a dírecLoria, o conselho fiscal c as as.sembléas gerucs ordinarias e extraordinarias ;
f) assignar escripturas, procurações, termos de abertura
B onwrramento de livros, manter a ordem e praticar Lodos os
aclos de cxpediclllte ;
a) fazer cumprir, c.orno orgão da dircctoria, <!ls deliberações por ella tomadas.
Art. 38. O vice-presidente substituirá o presidente em
seus impedimellltos.
Art. 3!J. O director-juridico substituirá o vice-prcsidcul.e
e compete-lhe mais:
a) dar o seu parecer jurídico sobre tod'03 os actos que
a sociedade tenha de praticar. ou que .a ella interessar
possam;
b) ter especialmente sob sua immediata direcção o serviljo d'e verificação de obitos dos socios ·e dos direitos dos
hcnoJiciarios;
c) lavrar por si, ou mandar lavrar sob seu• dictado, as
aela;;: das E·essões da directoria;
dj passar as certidões que forem requeridas no presidente e por ellc despachadas.
Art. 40. Ao director-t.hesoureiro compete:
a) exlrahir c assignar recibos, assignar cheques com o
presidente c fornecer á directoria todas as informações llUd
lhe forem solicitad'as referentes ao dinheiro da sociedade;
b) T-E'colhcr aos bancos o dinheiro da sociedade c ter soli
sua guarda todos os títulos e valores pet·tencentes á mesma;
c) fazer entrega, mediante recibo, aos beneficiarios dos
::;ueios fallecidos, dos pcculios .a que os mesmos tiverem dit•cito, depois de deliberado o pagamento em sessão da dkcctoria;
tl) cffectuar pagamentos de dcspczas autorizadas pela
tfirccLoria;
e) forn{'cer :í dircctoria o balancete mensal, com a demonst.rat;:.ão do estado da caixa.
Art. 11. Ao dirccLor-mcdico compele:
o.) vcl'ificar pot· si mesmo os exames medicos e dar seu
11areem· fundamentado, em sessão da directoria;
h) proeeder· por si mesmo a novo exame nos vretendenLcs
;í inseript;:.fio, quando julgar conveniente ou a dircctoria de·
terminar;
·
c) inspeecionar os trabalhos relativos ao ser·viço medit~o
tia sociedade c propôr á directoria a nomear,ão do corpo me ..
di co social;
·
tl) propôr a nomeação de um empregado de sua confiança
para os se•rviços de escripta e redact;:ão a seu cargo, caso isso
julgue necessario.
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DO CONSELHO FISCAJ"

Art. 42. A sociedade ter· á um conselho Jíscal composto
do trcs socios, com tres supplentes, eleitos annualmcnto por
escrutínio secreto c por maioria de votos em assembléa geral
ot·dinaria.
Paragrapho uuico. Não poderão servir conjuntamente.
parentes na linha reda nrm na collateral, até o quarto gráo
civil, entec si c com os directores.
Art. 43. Ao conselho fiscal compete:
a) nos trcs mezes anteriores ao da .assembléa ordiuaria,
examinar c fisealizat· a escripturação da sociedade e dar
par·ccer IJOl' escripto sobre os negocias sociaes, tomando
por base o balanço, inventario e contas de .administr·ação;
b) assistir ás reuniões da directoria e emittir o seu parecer, quando por c!la solicitado;
c J convocar a assembléa gera-I extraordinaria, desde que
occorra um motivo gt·ave c. eommuuicado o meswo á dircctoria, esta se .recuse a fazer a convocação.
Art. H. As deliberações do conselho fiscal, em todos os
casos, deverão consta1· de actas lavradas no livro especial deslinado ao registro dias resoluções da directoria.
Paragrapho unicot. Essas actas serão lavradas por um dos
í'iscaes indicado pelos demais.
DAS ASSEMBLÉAS GERAES

Art. 45. Todos os armos, no mez de fevereiro, haverá
assembléa geral ordinaria para a apresentação do relatorio,
contas da directoria e parecer do conselho fiscal, os quaes
teem de ~er discutidos e sujeitos á approvação da mesma
assembléa, e para a eleição dos fiscaes e supplrntcs que deverão servir no anno social, bem como dos membros da directoria.
§ i. o A convocação da assemhléa. geral ou ordinarin, scr:i
feita' pela imprensa, em S. Paulo e ria Capital Federal, com a
anteced.encia minima de quinze dias.
.
§ 2. o Os directores e fiscnes não poderão votar nessas
assembléas para a approvação de seus relatorios, contas c
•\
pareceres.
Art. 46. Além da asscmbléa geral ordinaria, haverá as
assembléas gcraes cxtraordinarias que forem julgadas neee~~;
sarias pela dircctoria ou pelo conselho fiscal, nos termos do
artigo quarenta c tres, lettra c, ou requeridas por socios em
numero que represente, no minimo, a quinta pa.rtc dos socios
na plenitude de seus direitos sor.iaes.
Paragrapho unico. A convocação das asscmbll-as Pxtruordinarias será sempre claramente motivada c feita por annuncios publicados na sédc da sociedade c na Capital Fcrhwal,
com a antcccdencia mini ma de oito dias. Nessas asscmblt;as
só se tratará do assumpto que tiver motivado a convocarão.
Art. 47. As assembléas geraes não poderã.o funccionar sem
quo estejam presentes, pessoalmente ou por procurnção, socios que representem mais da quarta parte dos que estejam
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no exercício de seus direitos,_ ou mais de dous ter.,o-; dos mesmos, quando se haja de tratar de reforma de estatutos.
Paragrapho unico. Quando, porém, não se verificar o
comparecimento do numero exigido, nem na primeira nem na
segunda convocacão, que se fará para o oitavo dia seguinte,
as assembléas f_u_nccionarão com qualquer numero, em uma
terceira reunião, que será convocada com o mesmo intervallo
de tempo e com essa declaracão.
Art. 48. Todas as deliberacões serão tomadas por maioria dos socios presentes á assembléa, pessoalmente ou por
procuracão, salvo no caso de reforma dos estatutos, em que
só se considerarão approvadas as resoluções que obtivet·em
dous tercos dos votos presentes.
Art. 49. Os socios podem fazer-se representar por procurador bastante nas assembléas geraes, comtanto que seja
tambem socio o mandatario.
,
Pa.ragrapho unico. E' vedado aos membros da directoria
:e do conselho fiscal, e igualmente ,aos empregados, acceitar
procuração de socios para representai-os em assembléas geraes.
, .: ,-:~1~t;;riiA~
Art. 50. As assembléas geraes .serão presididas por um
presidente eleito ou a.oolamado, o qual convidará dous secre~
.tarios para o auxiliarem.
Art. 51. A's assembléas geraes compete:
1•, resolver sobre todos os negocios da sociedade;
2", eleger a directoria e o conselho fiscal e deliberar sobre
9 r.elatorio e contas da administração;
s•, fixar vencimentos da directoria e do conselho fiscal,
submettendo as tabellas á approvação do Governo;
4•, deliberar sobre a reforma dos estatutos e dissolução da
sociedade;
6•, decidir sobre a eliminação de socios incursos na disposicão do artigo vinte destes estatutos.
DISPOSIÇÕES GEI\AES E TRANSITORIAB

Art. 52. A sociedade não poderá ser dissolvida em caso
algum, desde que haja pelo menos cem socios que a isso se
,opponham.
Art. 53. Dada a dissolução da sociedade, os bens existentes e pertencentes a cada série serão, depois de solvido o passivo da mesma, partilhados proporcionalmente ás contribuições pagas pelos socios, entre os das respectivas séries.
Paragrapho unico. O beneficiaria do soei o fallecido no
dia da dissolução da sociedade terá direito ao peculio.
Art. 54. A sociedade manterá uma caixa de depositas
facultativa aos socios, na qual poderão elles depositar quantias nunca inferiores a quinze mil réis ( 15$), ou multiplo
desta importancia, dcsliml'das a manter-lhes a permanencia
na sociedade, evitando a sua eliminação pot· falta de pagamento no tempo devido.
Art. 55. Na segunda série podrr·ão inscrever-se os soei os
da primeira, e bem assim os socios inscriptos na segunda poderão ser admittidos para preencher as vagas que se derem n:a
primeira, desde que não tenham attingido a idade, de qua-
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renta e cinco (45) annos, preenchida·s em ambos os casos totas as mais condições impostas· para a primeira admissão.
Paragrapho unico. Na dita série, emquanto o numero de
socios effectiv,amente em exercício não attingir a mil e quinhentos (1. tíOO), as quotas dos socios com direito á Temissão
serão cobradas na razão de trinta mil réis (30$) por fallecimento, comecando a ser de quinze rnil réis (:1.5$), conforme
o artigo sexto, depois de completo aquelle numero.
Art. 56. A sociedade terá em deposito no Thesouro Na·
cional, em apolices da divida publica da União, a quantia de
duzentos contos de réis (200 :000$), nos termos do decreto
que autorizou o seu funccionamento.
Art. 57. O fundo de peculio poderá ser applicado em
apolic.es da divida publica da União ou do Estado de São
Paulo; em emprestimos sob caução desses títulos, de letras
das municipalidades das capitaes Federal e de S. Paulo, de
debenturas de companhias até trinta por cento do seu v~alor
e de. acções das Companhias de Estrada de Ferro Paulista e
Mogyana e em primeiras hypothecas de predios nas duas
capitaes refer.idas, até cincoenta por cento da garantia.
Está conforme o original, M qual me reporto.
S. Paulo, 26 de dezembro de i9f4. - J. J. Cardoso ~
Mello Neto, director-juridico.

DECRETO N. H.473 -

DE 3 DE FEVEREIJt'o DE i9i5

Concede, a titulo precario, um terreno ao Instituto Hahnemanniano do Brndl,
para fun<kt!ç:io de um hospital para indigentes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe conf<ere. o art. 20 da lei
n. 2. 924, de 5 de .i aneiro proximo findo, resolve oonceder,
a titulo precario, ao Instituto Hahnemanniano do Brazil, para
~te fundar um hospital para tratamento de indigentes, o ..
terreno que constihw uma parte do propri'o nacional no qual
esteve installado o regimento da Brigada Policial, cuja área é
limitada pela rua E'rei Caneca, pela rua do Areal, pelo terreno do mesmo proprio nacional cedido ao Instituto de .AJssisfK>ncia á Infancia Desamparada. c pela Repartição de Obras
Publicas, comprehendendo a área 6.107.98 metros quadrados,
conforme a planta constante do requerimento dirigido em 20
de setembro de 191-i ao Congresso Nacional.
Ri'o de Janeiro, 3 de fevereiro de :1.915, S•.t• da Indep·endencia e 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

-

P.

GOMES.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRF,'I'O N. 11 . íi í - DE :1 n-r.

FEVEnEmo

nr. i!H5

O Pt'P~iôPtltP da llPpulllka !lo:' :E~larlos Unidof\ do Brar.il,
usando das autorizat'Õf'R t•onlicla~ no n. I do al'l. 30 n. XVTII
llo art: 101 c art. 11:1 da IPi n. ::?.lt?í, <Ir G <111 janriro do corl'PHIP

annn,

dPCl'P]a:

c\l'!.igo uni co. Fira approvarlo o regulamrnto que com

esto haixa, a.~signado prlo 1\linif;tro ele Estado ela Viação "
Oht·ns J>uhli!'as. rPorganizanclo OR srt'Yiços a rnrgo ela Inspel'lor·in d" Obra~ !'ontra aR 8r•ccas.
Rio dP .l:uwiro, 3 dr fPWI'<'Íl'o dP Hll!í, Hln ela Indepenclcne in c ?i'' <In H"rmhlicn.
\VENCESL\U

Anqustn

Brt\z P.

Go~ms.

T1J11fl1'PS

de l.yra.

Regulamento approvado pelo decreto n. 11.414, desta data
CAPTTULO T
DOR REIWIÇOS CON'l'R\ OR EFFEITOR DAS SECCAS

Art. 1." Continuat'fiO a cargo da rel)nrlição federal denüminndn Tnsw•<•l.oria dfl Obras contra ns RPccns os srrvicos
relativos nos Psbtclofl r nhras contrn os effpifos dn~ RPccns que
a~solam ai::\HHR F.stndoR do Br'a:r.il. <'ornpt'e'lwndidofl rnlt'P o
Jlinuhy 11 n Jtortr de l\linns Oernes.
Art. 2." Os ~rrviços de estudos r obrns destinados a preVI'nir P atll'nufll' ns Pt'feitn~ das srrrafl, dr CJUP trata o nrt ig:tl
prPrcdPnlr, são os s<'gnintcs:
J. Estudo systematizndo das eondiçõrs meteorologicaB,
geologicas, topographicas ·e hydrologicas de toda essa enorme
zona do territorio nacional.
IT. Observações continuadas c mcthodizadas dos phenomenos meteorologicos, com especialidade as pluviometricas, r
medi'ções directas dos cursos de agua mais importantes.
III. Conservação e reconstituição das florestas, com ensaios systematizados das culturas que melhor se p•restcm ás
condições <espooiacs dessa região.
IV. Estradas, de rodagem ou de trilhos, que facilitem os
tl'ansportes, as communicações entre as zonas flagelladas e
os centros productores e os mercados consumidores.
V. Perfuração dos poços tubulares ou artezianos nns
lowali<ladcs que mrlllm· se presLrm r rlPIIf's mclhm nt.ilidade
JlOSsam usufruir.
VI. Estudo de pequc.nos açudes part.i.cu\ares, para cu:ja
multiplicação concorre a União, como premio, com a met.aue
dn importancia do custo total da I'L'RJK'ct.iva t•onsl•l'lWriio levadn a p('fpitn pelo interessado.
··
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VII. Estudo e construcção directa, á custa da União, do8
açudes publicos com que convenha beneficiar esta vasta região do tenitorio nacional para habilitai-a a resistir, sem
completa desorganização do trabalho, oos em~itos das seccas.
VIII. Barragens submersas e outras obras que modifiquem a im.(letuosidade dos c\ll'ISos da agua sujeitos, nessa
zona, a reg1men torrencial, de effeitos igualmente desastrosos.
IX. Drenagens dos valles alagadiços, para que possam
concorrer para a salubridade e para à cultura.
· X. Outros trabalhos-taes como a piscicultura, os hortos
florestaes, etc. - que possam contribuir para activar e desenvolver a ncção da Inspectoria.
Art. 3. o Os serviços de que trata o artigo precedente
serão executados pela União, ou por esta e pelo Estado con.iuntamente, nos term~ da lei n. 1.396, de 10 de outubro de
HJ05, e mais disposições em vigor.
Art. 4. o A União executará por sua conta as obras que
julgar mais urgentes e necessarias, inclusive as que estiverem especificadas na lei do orçamento.
Art. 5. As outras obras com o mesmo fim poderão ser
flxccutadas pelo Estado, mediante auxilio da União.
Art. 6. o O auxilio da União consistirá no seguinte:
§ f. o Mandar proceder ao estudo dos Estados assolados
pelas seccas, entregando aos respectivos governos cópias das
cartas levantadas, com as indicações dos logares onde a
construcção de ãçudes e a perfuração de poços artezianos ou
tubulares forem convenientes e exequiveis.
§ 2. o Entregar ao governo estadual a quantia em que for
fixado o referido auxilio1 para que seja convenientemente
applicado, mediante fiscalização da Inspectoria.
Art. 7. o A União será obrigada, sempre que o Estado
solicitar, nos termos da citada lei n. 1.396, a prestar o seu
concurso· e auxilio, auxilio que não poderá ser infeTior a
200:000$ rduzentos contos de réis) annualmente.
Art. 8. o O Estado que pretender o auxilio da União
deverá requerel-o ao Ministro da Viação e Obras Publicag,
comprovando :
a) que é periodicamente assolado pela secca;
b) que em Reus orçamentos consigna verbas especiaeR
palra construcção de obras preventivas e attenuantes dos
effeit.os da secca, não sendo as quantias votadas inferiores
a 5 % (cinco por cento) da sua receita .ordinaria;
c) que taes voerbas, escripturadas á parte, constituem deposito especial e não são desviadas po.r.a outros fins (lei citada, art. 2").
Art. 9. o A requisição do auxilio declarrurá a obra n que
este se destina.
Si esta não for daquellas cujos estudos já tenham sido
feitos por alguma commissão do Governo Federal e por este
approvadns, o Estado apresentará juntamente com o p:rdido
os respectivos projecto e orçamento, feitos pela commissão
technka por ellc nomeada c verificadQs pela Inspectoria de
Obras rnntm as RPcrns, qnc df'ver:í ter acompanhado os trabalhos do gove.rno cst.arlual, mediante requisição
deste
áquella.
Os estudos poderão f!e·r feitos pelr. Inspectoria, precedida
solicitação do govr•rno tio Estado, c, neste easo, a despeza
0
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que custarem será lançada á conta do auxilio requisitado dà
União.
Art. 10. Approvados pelo Governo Federal os planos e
orçamentos dos trabalhos e autorizada a sua construccão, serão no mesmo acto fixadas a importancia total a despender,
::1 despeza annual quo ficará a cargo do Estado e a despeza
annual que ficará a cargo da União.
Art. 11. O auxilio da União será entregue ao Estado
em duas pvestações semestraes. A ent11ega de cada uma da.S
que se seguirem á primeira se fará depois de provada, por
meio de contas approvadas pelo Governo, a applicação da anterior e da quota do Estado.
Art. 12. O auxilio não será dado para a execução de
mai..; dP 1l1WI nltrn an 1111'~111n l.r~mpn. salvo si n valor das obras
a executar for inferior ao correspondente ao limite do auxilio
fixado no art. 7•.
Art. 13. Imrnedia tamente após a entrega da primeira
parto do auxilio, deverão ser iniciadas as obras a executar
por parte do Estado e designado o engenheiro da Inspectoria
inwmbido da fiscalização.
Art. 14. Cessará o concurso da União sempre que
o Estado deixar de ohsf'rvar o que está r:letrrminado no art. 8",
lrttras b e c.
Art. 15. Cessará tambem o concurso da União sempre que
o Er.;tado desviar para outros fins as quantias recebidas do
Governo Federal, destinadas á execnçãn das obras de que trata
o presente· regulamento.
Art. 16. O Estado quo .iá houver utilizado o auxilio de
que se occupa o art. 7• e concluído as obras a que se destinava, poderá solicitar novo auxilio para conclusão dos ser'Viços .iá estudados ou de outros tendentes ao mesmo fim.
CAPITULO IT
DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

a-!Açulles
Art. i 7. Os açudes serão arandes, médios e pequ~ws.
Art. 18. Serão considerado!~ grandes açud•es aquelles que
offereçam capacidade superior a dez milhões de metros
cubicos e cu.ia represa tenha. profundidade maior de dez
metros.
Art. 19. Serão considerados médios os açudes cuja capacidade sc.ia de tres milhões de metros cubicos, no minimo, e
cn.ia ll'e.prcsa tenha profundidadfl não inferior a seis metros.
Art. 20. Serão considerados pequenos m: açudes de capacifl'ad() não inferior a meio milhão de metros cubicos c cn.ia
~cpresa tenha profundidade de quatro metros, '110 minimo.
Art. 21. A União construirá os açudPs grandes; mas, J'econhecida a urgenria de multiplicar os trabalhDs puhlicos,
poderá tomar a seu cargo a construcção de açudes tanto médios como pequenos. devendo, porf"rn. qn\lnto possível. dar
proferencia aos que ficarem mniR proxiffios de estradas nu
do nncleos de população.
Pnra.grapho uni co. A' construcção preceder:í approvaç.ão
ll(~Jo novprno rJo,; l'Cilpoef.ivos pl'O,Íf'cfOR 11 Ol'()flmentos.
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Art. 22. Os açudes a cargo da União, assim como as demais obras, só poderão ser construidos em terras publicas, ou
préviamente desapropriadas ou doadas.
Art. 2:!. A ronstrucção far-se-ha por eontrado de empreitadas parriaes ou totnes, mediante eoncurrencia publica,
obseL"vadas as disposiçõp:,; do art.. 5i da lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909.
Paragrapho uni co. IE'xcepcionalmel!lte, quando a urgencia
da obra on a nrcessidade de soecorro á população o reclamar,
ou quando a concnrrcncia não houver dado resultado satisfactorio, serão construidos por administração.
Art. 21. Concluída a construcção, o Governo da União
estabelecerá o regimen que lhe parecer mais conveniente
para utili?:ação das aguas, dos canaes e dos terrenos beneficiados. ou entregará o açude ao governo do Estado, mediante
condições que, ()xonerando a União de onus futuros, assegurem a r.onservação da barragem e das obras complementares, bem como o uso publico dos beneficios do açude..
Art. 25. Sempre que qualquer dos Estados comprehendidos na zonl[t secca quizet' tomar a si a construcção de açudes,
a Inspectoria lhe remPtterá os projectos e orçamentos.
Art. 26. Pnssarão para o pleno domínio da União, para os
fim; do art. 24, os açudes que. entregues ás municipalidades
on aos Estados, forem reparados por aquella.
§ f. O pro.iecto e orçamento dos reparos, tambem sujeitos á <approvação do Governo, só poderão ser organizados e
executados mediante solicitação escripta do Estado ou munir:ipalidade soh cujo domínio rstiver o açude.
§ 2. 0 A solicitação, dirigidla á Inspectoria, deverá ser
acompanhada do instrumento publico de cessão á União de
tudo que const.ih~a o açude e, ainda, da área accrescida,
quando os reparos determinarem augmento na extensão da
represa.
0

b) - Per(uraçllo "de poros

:Art. 27. Além dos poços construidos por iniciativa (la
administração publica e que serão, de preferencia., abe:Vtoo no
!;ertão, nas margAm das e!;f.radas que ligarem este ao litoral e nos ce<ntros popnlo.so~ ondf' ha,ia falta de agua para rus
necessiidlades domesticas. a In!=ipectoria marndará construitr os
que lhe forem solir,itndo"' por mnnicipn !idades, ou a. ll'equerimooto de agricultores on rrinriores. nos Jogares onrie se houver
verificaç.ão a existcncia riA agna no suhsólo, e, bem assim,
fará as insfJalla.çõP.s dp moinho!'! riA vrnfo. homba!'i e rAservatorios que forAm neeessarios.
ArL 28. O r,riador on agricultor a cuja propriedade
tiver o por,o ri·e hr'll.t>fir,iar pagara apenas ns rie\'lpezas do
pessoal oprrarin (rmplrcgarfo na perfura~ãn c na installação
dO.'l cata.ventos on hombns r resrrva.torios) r do combustível
consumido pela prrfnradorn, fJf'IJJd''O direito ao>~ canos para
o revestimento do poço., a·o trabalho da perfuirladora e ao
nessoal technico necessario, e ao que requerer poderá. a
lnspeetoria fornecPr, pelos preços de custo, r,atavrnfns, bombas e reselrvatorfos.
·~
Paragrapho nnir,o. O modo rff~ pagamento dessa~ rlespezas
será. combinado entre o requerente e a Inspectoria.
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Art. 20. No trrmo riR obJ·iguçõr~. qur precederá ao inicio
da ohi1·a, a cla.usull:1. de fornccimcnf{) de agua para fins doIIJC!';tieos á~ popula:,:ôrs r.irrunwizin!las sr•r:t essrnrial. Nu
en ..;.o dr omissão, a obrigatot·iedadc s~>d a nwsma.
Art. 30. Concluiria a l1L'rfut"ilção dos po~os feitos por inicin.liva da admh1 istração C' a insl:allaçã 0 dos ret~p·cctivos cal nsentns ou bombas, a União estabel:ecC'rú o regimen que lhe
parPr.Pl' mais r·.onvenienfR para utilit.nção das .a.gua.s, ou a
lnspPrtot·ia os •rnteegarú no govrrno. do FJ'ibndo, ou á~ mnniripalit~at!C's, nwdiantc •~ondi~õrs f)Hf', exonrrando :n. União dr
nnw; futuros, Uf!'Pgurrm a snn r·ons••rva.;iio P nso pnhliro
dos hem~ririos do poço.
Art. 31. Cada districio terá um livro especial de registo,
em qur serão consignadas, em parcellas detalhadas, as destwzag
com os poços particularrs, inclusivP, diseriminarlamcnh•, as
l'Palizarlas ])elos rrspect i\· os Dl'Oprirtarios.
c) -

Estmdas de 1·odagcm

API.. 32. As estra.d<as de rodagem serão eonstruidaiS entre
os pontos flngellados e os melhorrs mercada9 c centros pt'fldnr.toJ·p;:;, on entre C·Sh~R .e aqur 11<'8 c as vias rln commnnir·a\:fío, dP rodagt'm, fe!Tras, ou fluviaPs, t~onstitnindo, assim.
nrtN'Üh~ !)Oi' onde Re possam tJroen.r os prodnctos c por ondP.
o 1110\'ÍlllPntn P a Yida as~Pglll'f'lll :1 YfliOJ'izarfío f' o poyoalllf'lll n do stí lo.
rl) -Barragens trarnsversacs no leito dos rios

Al't.. 33. As balrragens transversa,es no leito dos ri03
!Prão por fim corrigir-lhes o regimen torrencial, aprovPitnl'
ns ngnas pnlr'fl. irrigação e consPrVaJ' a hnmirlade.
Art. :H. Essa.s burrn.grns drYrriio sPr acompanhadas da
p!'oiPr.ção das margens rios rios, já <1s gua.rnecMJdo pelos
nwios qur a seiencia e a expericncia in.d'irnrem, .iá Rr proh ibintlo n. dcstruiçfío da::: arvm,es murgina.PR f' onfros nhstal'lliOI' (J\11'\ impe.;:.am a rorrosão rlns mesmas.
e) -

Drenagem, dos 1)allf's

ArL 35. A 1rlirPn':lgem P desN~cnmPnlo dos v:nllrs desaproVPifndos do litoral f\ o mrlhoramrnto das tPrras cnltivnvris
do in!Nim· fWrno feitos pnra o fim de localizar famílias de
n:.n·ic.nlfoi'Ps P, dP prrfPJ'rnria, as dP rPtirantrs qnc o rrf!nPrPJ'f'lll,
Art. ::lii. F Pito o mrlhoramento a que se refere o artigo
prPrN:rntr, si as terras drenadas forem rlc proprieda.dlo rla
Unifío, o GovPrno provirlt>nciará E:obre a Jocali:.mc:.ão nPllas
dP fnmilias df' 1agrienltorPs f' rrt.irnntes.
f) -

E.~tar;õcs

:n.

pluviometricas e obSC1'1'atnrin.~ mf'teornlnrriro.~

F.starõP:;: ,pJuvionwtrirns ~ o<: ohsPrvatorios ininf':l.nlln(lo:;: Jlf'lrt TnRJlf'doria n fir.arão a
t•aJ·i!o f!p pf'~f':oa<:; lmhililntlm;, :ís lfllllf'f': podnr:í gnr arbitrada
11ma JWfJilPlJa rrmlmf'J'aeiio. P.Pmpl'P qnn J)ossivcl, ficarão a
rargo do;. ng·rmfp;; ·tl~1 CnJ'l'f'Íf.• on dr• Pll1JWPgad{)S do Telegrapho.
A1·L

d'i~pnnsavf'i<:

Sf'J~fío
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a) -

2G7

ObsC1'1JnÇtío r. mnliçãn rir. correntes do.~ ''io.~

Art. 38. Po~tos de observação e medição das correntes
dos rios serão insta llarlos pela Inspectorie. e ficarão a cargo
de pesRoas habilitadas do Jogm·, que terão., para esse fim, pPquena n•mll!HJração.
h) -

r:onsr>rvaçlio f' rf'f'onstifuir,ãn rln.ç florestas

Art. 3!}. A Jnspectoria installarú e manterá hortos flnrestaes destinados ao trabalho do eonsorvação e .reconstituição das flol'I'Siias. :í tlisl.rihuição de mudas f' :í assistonf'.in. lrchnica.
·
PnJ•agJ'rl11ho nniro. Os hortos f!OJ'f'Rt.ncs deverão seJ' fnndados de prdcrrncia nas proximidadrs dos grandes açnde.s
on rl'e J•ios JWrrnnPs onde haja facilidnde de irrigação.
Art. 1.0. Nos hortos flo·restacs se estabelecerão:
a) viveiros de 13rvores florestaes e de outras plantas economiras, quer narionaes, quer exüticas, para transplantação;
b) cultivo de plantas industriaes e forrageiras visando
a rJistrihuição rki•S f'Species mais provcitAJsas f' o conhecimento das snas condições economicas;
c\ estudos dos methodos praticos e economicos de irrigação' c de transplantação das especioes criadas nos viveiros
on cultivadas e tortos nquelles .inlgados indispensaveis pa•ra o
rlesenvolvimento do florestamenfo das regiõrs assoladas.
i; -

Se1•viços de 1Jiscicultura

Art. 41. Os serviços de piscicultura consistirão nas medidas drstinad:ns a desruvolwr a pesca nos açudes e rios da
zona !'ecca, na ini.J·odurtão f' melhoramento da!'! especies boas
para esse filll 0 11n deslrniçiio das especiPs dnmninhas.

CAPITULO III
DOS

PllEMIOFt

Art. 42. Serão distribuídos prrmios aos individnoR, mnnicip·n.lirlnclf'il nn s~·rHliratos agrirolns IJlHl eonstrnirmu aç.u·
d:rs mt'dins on pequeno;:~.
Art. 1\3. Os projrrf,os e orçamentos de taefl açudes serão organi:mdm; gmtuitamente, a requerimento rln proprirtnrio do I.Prrello, <I ir·igidn no r.hefp dn rlistrir.to a que pertcnr.er f'SSf' lerrPno. O rrc]uerimenl.o Sf'l'Ú instruido com a demonstrnr,:ão ·das YantagPns do açude n construir, com attestado aHirmativo ·rln munic~ipalidade de ser agricultor ou criador o requerente o com certidão, passada pelo Registro de
HypothPrns d·n l'Pspc•cl.inl r·cHn:ll't~a. rfp quP nPnhmn onu~ J'eal
graYa a J)I'OJll'ÍP<Jn.tlP OJHI:P o a1:1HIP lionYI'l' de SPL' i~onstruido.
PnJ•ngJ•aplw nnien. Tratamlo-sp dP mnnieipnliol.ade, esta
fica ohrigadn a Pxh ih i!'. apenas, a et>J'tidão c aquella demonstração.
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Art. H. O 11remio ,;erá r~onferido mediante requerimento
do propriPtario, no qual declare que se submette a todas
as condiçõns impostas nestP capitulo. O requerimento será
dirigido á Inspeetoria, por intermedio do districto onde estiver localizado o açude, que o encaminha.rá, informado e annexo ao al.testado documentado do fiscal que prove ter sido
o açude construido rle aecôrdo com o proje.cto préviamente
organizado e approv,ado pelo GoYern\l e si a barragem e obrns
complementarrs s:üisfazem as rxigenciaõ· da utilidade a que
se rlrstinarn. A~sim informnda. a Inspectoria despachará o
rcqnerimrntn ~' providenciará para que seja pag\l o premio .
.Art. 45. O proprietario reqnerenle comprometter-se-ha a
fornecer agua par.a ns nPccf'sidades domestica!"• das populaçõrs cirrumvizinhas.
ArL 46. O prrmio será conferido na razão da metade
da imporfnncin total do orçamento approvado.
Art. 47. O,; acodes rxi,;tentes, qnando melhorados con·
forme projecto organizado nos termos do art. 43, serão tambflm prrmiadns na razão de metade do orcamrnto to'tal apprnv<trlo para o;:. mf'lhnramrntos f'xrentados.
Pnragrnpho nnieo. As obrigar:õe" rio proprietario f:;crão
as mesmas. identicag ao; exi~eneias para realização das obras
r obtf'nção do premio.
Art. 48. Si aquelle que houver c\lnst.ruido ou melhorado
um açudr fizer jtmto a este plantação e conservação ulterior,
por tres annos, de arvores. em área não inferior a dom·· hectares, terá um premio supplementar correspondente á metade da despeza feif.a com esso trabalho, devidamente comprovada .
.Art. 49. Terão as mesmas vantagens o.~ syndicafos agrir~nl~s regularmente organizado~..
Art. 50. Medianfr requerimento do propriefario, que
o respectivo districfo encaminhará devidamente informado,
poderá a Tnspectoria, si assim julgar acertado e conveniente,
adeantar parte do pl'emio 11 ser conferido. ou p.agal-o em
cinco prestações parciaes. á proporção que forem sendo
executadas HS obrao;. aeanf.elados rfficazmente os intrrP~·ses
rio Thesouro Nacional por mdo de mrdições parciae:c::.
~ 1.• Os adeantamentos a qui' far, refererncia a primeira
parLf' destr artigo só poderão ser ennc'·~rlirliJ<> quando a ohra
feif.a corrrsponrir>T' <t{l rlolJro, prlo uwnn~. d:1 import.r~nr.ia do
nrir.anfarnNlfn. Vf'ri rir·arh1 f'~P.a rorrP~l'nnifr>nria por mcdir:ão
rffeef.iva.
§ 2.• Aos proprietarios que o requererem poderá a Inspectoria. mediante lermo de respomabilidadr, fornecer, pelo
custo, o mafrri:al dr exeav·acãv P transporte, devendo a importancia do mesmo ser descontada, pareelladamente. dos primeiro,_-, pagamentos do premio qne s.c effectuarem, si este for
pago p\lr medicões parciaes ou por adeantamento, ou, totalmente, por oecasião do pagamrnto do referido premio, no
caso de ser este pago de uma só vez.
Art. 51. N\l caso de ter o Governo de desapropriar a
propriedade onde estiver encravado um acude particular,
caso a construcção não se ultime ou a ma conservação se
não fa~.a ou se faca de tal modo imperfeita que ponha em
risco a segurança da barragem e obras complementares não
enf.rar:í no calculo para a desapropriação a importancia 'total
do ot·çamento approvado do açude.
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A:r'L. 52. 'l'odas as oondições1 impostas neste capitulo
constarão uo aclo que conceder o premio e se consideram
tacitamente acceitas pelo requerente. No caso de omissão, a
sua obrigatoriedade será .a mesma.
CAPITULO IV
DA DIRI~CÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 53. A direcção e fiscalização das obras contra QS
effeitos das seccas, executadas pela União, ou com o concurso desta, ficarão a cargo da Inspectoria de Obras contra
as Secca~·. a qual inc-umbirá, além dos serviços comprehendidos no art. 2• :
I. A organização do serviço de levantamento cartographico das zonas assoladas.
II. O estudo, projecto. orçamento e execução das obra~.
(;lspeciaes qne forem ordenadas pelo Ministerio da Viação ·~
Obras Publicas.
IH. A conservação e exploracão das obras que ficarem
a cargo do Governo Federal.
·
IV. A fiscalização das obras executadas pelos Estados,
pelas municipalidades ou pelos particulares, com auxilio ou
premio da União.
V. A celebração de contractos e accôrdos relativos ao
concurso da União nas obras por essa fórma executadas.
Art. 54. A Inspectoria de Obras contra as Seccas se
comporá de uma administração central e de tres districtos.
Art. 55. A administração central, que funccionará na
Capital Federal, constará de uma secção administrativa e uma
secção technica, ambas directamente subordinadas ao inspector.
§ i. o A' secção administrativa compete todo o serviço
da Insp·ectoria relativo ao expediente, tanto interno como externo, á contabilidade, ao archivo e á portaria, para o que
disporá do pessoal constante da t.abella annexa.
§ 2. o A' secção technica compete não só a organização
dos projectos e orcamentos das obras e trabalhos a executar
nos districtos, como tambem a revisão das folhas de medição
por estes enviadas, dos projectos e orçamentos que o inspe.ctor determinar venham preparados dos districtos, de quaesquer outros trabalhos technicos que tenham de ser publicados; para o que disporá do pessoal technico e administrativo
constante da tabella annexa.
Art. 56. Os tres districtos, denominados i 0 , 2" e 3". serão
localizados, respectivamente, nas cidades de Fortaleza, de Natal e da Bahia, em cada uma das quaes funccionará o escriptorio technico e administrativo do districto sob a immediata
direcção de um dos engenheiros chefes de districto, que será
auxiliado pelo pessoal technico e administrativo constante da
tabella annexa e ·Se corresponderá directamente com o inspector.
§ i. o Nenhum dos tres engenheiros chefes de districto
'exercerá suas funcções de direcção no mesmo districto po~;
mais de tres áímos consecutivos.
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a cxperiencia o acon.selhar, o numero de' llistriptlllt·t·;í ,.;t•t· t·t·duzido, a .iuizo do .\lini,;tn•. t' hem assim
o tios engenheiros chefes de districto, sendo suppressos os cargos que, em tal caso, forem vagando e distribuindo-se o pessoal da f6rma mais conveniente para o serviço publico.
Art. 57. A cada um dos districtos caberá a execução dos
PRlndos indispcnsavcis á organização dos pro.icctos c orçamtmtos das obras a executar, a collcctJa dos dados ncccssarios
ú realização do plano geral dos trabalhos da Inspectoria, a dirccção das obras, trabalhos e serviços executados administratiYamente, inclusive os dos hortos florestaes, c a fiscalização
dos que o forem por meio de empreitadas.
Art. 58. O 1• districto comprchenderá os Estados do
Ceará e do Piauhy; o 2• districto, os do Rio Grande do Norln,
l'arahyba c P.crm·ambuco, c o 3" districto, os da Bahia, Ala!.:t)as o ScrgÍl1C c, ainda, o norte do de Minas Gcracs.
~
Art. 59. De accôrdo com as conveniencias do scrviçü
pu!Jlit'~•. n iu.~pt•t•!tP' potlt•L'Ú pt·upth· no .\lini,:lro que pat·le da
zona de um districto seja provisoriamente incorpol'adn a ou§ 2. • Si

dtl~

l.l'o.

Paragrapho unic.o. No caso do § 2• do art. l:í(i, a zona do
districto supprimido será distribuída, como melhor convier,
pelos districtos restantes.
CAPITULO V
DOS SERVIÇOS DOS DISTRICTDS

t\ ri.. tiO. Na conformidade do art. 57, ao eugt•.nheiTO
e h r 1'~>. auxiliado pelo pessoal do districto, compete:
r. A reorganização c conclusão dos serviços .i:í inic.iados.
n. A conscrva(.'ão e cxp!oraç,ão dos j:í. terminados, cml!llanto estiverem a cargo da União.
III. A fiscalização da construcção c da conservação da~
obras que forem -ex-ecutadas pelos Estados, municipalidades
ou parliculaves com auxilio da União.
1V. A -organização e execução dos serviços novos, previstos
ll~>sf.e regulamento, inclusive os que, facilitando os transportes, contribuam para att.enuar os cffeitos das seccas.
Art. 61. Para a execução .systematica dos serviços de que
t l'a!a o artigo anlcriot·. t:ompl'tir:'t igualmente aos di:;tridos:
a) organizar uma J'clação geral das obras construídas ou
Ctll eonstrucção, em reparos, estudadas ou fiscalizrudas, com as
precisas ind'icaçõcs quanto ao custo, tempo da execução, utilidade c rcferencias á :ma situação no tocante a mcreados de
cousuJno, portos -e e:str·adas;
ú) pro pôr a execução de t]uacsquer outras obras ou scrYic:os .i:í estudados ou a estudar, conforme a sua l!onvcnicucia c importancia;
c) manter c melhorar o serviço mclcol'ologico e d'c lih~
dição .de correntes dos ~ios, diligenciando para que sc.iam systomatiCamentc rcmctt.Hias as r·cs~ctivas observações á
s~cção admil:üstrativa,. o~1de serão. registrados por secç.lo, em
hvros proprws, c redigtdos holeLms e memorias aln·angendo
as de todos os districtos.
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CAPI'fULO VI
NOMEAÇÕES, SUDS'l'l'l'UIÇÕES, VANTAGENS E IJEMISSÕEB

Art. 62. O cargo de inspector será exercido scrupre em
commissã·o c será confiado a engenheiro de reconhecida competenci:a profissional, demonstrada em serviços anteriormente
prestados ao paiz.
Art. 63. Para os cargos de chefes da secção tcchnica e
dos districtos serão nomeados oeng~enheiros civis com a precisa.
idoneidade moral c technica c titulados na fórnm da Ie·i
u. 3.00I, de 9 de outubro de 1880, que tenham registrado seus
respectivos títulos na Secretaria de Estado da Viação c Obras
Publicas.
Art. 64. Os cargos de engenheiros de t• c 2• classes tambcm
serão preenchidos por engenheiros civis nas condições do
artigo anterior.
Art. 65. Para conductores poderão ser aproveitados pra~
tioos de comprovada aptidão.
Art. 66. Serão nomeados :
a) por decreto, o inspector;
b) por l)Ol'tal'ias du .\linistro, o dtel'c tia secçüu h•t·huiea,
os chofes de districto, o chefe da secção administrativa, os
engenheiros de i" e z• classes, os officiaes e os almoxarifes;
c) por portarias do inspector, todos os demais funccionarios do quadro ;
d) os auxiliares de. qualquer natureza serão admittidos,
nas secções teehnica e administrativa, pelo propt·io inspector
e nos distrietos pelos resDectivos engenheiros ehciies. em numero c com as diarias quo o inspector fixat· e arbitt·ar, de
accôrdo com as necessidades do-s· serviços, dentro das consignac;ões orçamcntarias a este fim destinadas.
Paragraplto unieo. O eargo de chefe d(~ districto :sel'tt
provido em virtude de promoção por mel'ccimento dos engenheiros de 1" elassl'. A promoc:ão aos cargos de co'ltductores
e de desenhistas de 1" das:;c será ·feita, metade por antiguidade
c metade por uH·t·eeimento, dentre os da classe inferior.
De igual modo se JH'occderú em relação aos escripturar ios das differcnle:; classes.
As nomeações para os demais eargos não set·ão vor aecesso.
Art. 67. Rerão substituídos em seus impcdi~nentos e
faltas:
a) o inspector, pelo chefe da secção teclmica;
b) o chefe da secção tedhnica, por um dos chefes de dish·i·cto, designado pelo insvector ou pelo cugeuhciro mais gratluado eutr·c o~ qw• esti \'l' n•m "enindo na :;cec:fto teehnica;
c) o chefe de districto pPIO engenheiro mais gra!luad.J
eu LI';• os que estiverem sen indo no n•spectivo distrielo;
tl) o ehcfe da seeção administrativa, pelo respectivo offidal. c este J)Cio esc!'ipturario da categoria mais elevada que
foc tlcsignado pelo inspcctor:
c) o official, no districto, pelo eseripturario que, respeitada a hierarchia, for designado pelo respectivo chefe de clistricto;
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o nlmoxarlfc, pelo encarregado ele oeposito que ror dcsignaoo pelo chefe de districto;
a) os engenheiros de 2" .classe substituirão os de i" classe,
os conductores de 1• classe substituirão os engenheiros de 2•
classe c os conductores de 2" classe substituirão os de i" classe
em suas faltas e impedimentos.
Art. GS. Nos casos de substituição remunerada, não comprchcndidos nas disposições da lei n. 2. 75G, de 10 de jwneiro
de 1913, e decreto n. i O.100, de 26 de fevereiro do mesmo
runno, ao substituto caberá, além do respectivo vencimento,
uma gratificação igual á differença entre este e o do logar do
substituído.
Art. 6\J. O empregado que exercer interinamente logat·
vago percober:í todos os vencimentos tlcsle, sem accumulação.
Art. 70. O inspector e o pessoal teclmico da Inspectoria
terão direito, quando em serviço fóra tia séde da repartição,
ás passagens c ás diarias constantes da nota da tabella an-

ucxa.

Art. i 1. Os runceionarios de primeira nomeação c os
removidos que tiverem de ir exen~er seus cargos em logares
onde não estejam residindo terão uma a,iuda de custo correspondente :í ml'tade du orrlrn~do mensal, além das passagens.
Paragrapho uni co. Quando a remoção for, porém, a pedido, não terão direito ás vantagens deste artigo, e sómentc
perceberão, a partir da data do desligamento, os vencimentos
do Jogar que occupem, si se apresentarem ao logar de remoção dentt'Ô do prazo fixado, e que será o necessario para effc·
etuar a viagem.
Art. 72. Os empregados nomeados ou removidos devem
entrar no exercício do logar no prazo de 30 dias, contados da
data da publicação do a!Clo no Dia,rio O((icial, sob pena de
perda do logar, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, caso em que scrú conenclida ]Jelo inspector uma dilação de 30 dias, quo não poder:í sct· prorogada.
Art. 73. Aos opera,rios que enfermar13m em consequencia de accidente grave em serviço, provadamente oeeorrido
em pleno trabalho, poderá ser prestarlo o primeiro soecorro
medico, bem como o abono de salarios até t•res mezes, no maximo.
.
Art. 7 4. Os funccionarios titulados da Inspectoria terão
direito ao goso de 15 dias uteis de f6rias, seguidas ou interpoladas, em cada anno civil, sempre que, no correr do anno
civil anterior, não tiverem dado mais de 15 faltas justificadas, nem gosado licença remunerada, nem sido passíveis de
nenhuma pena disciplinar. Esses 15 dias de férias serão concedidos pelos chefes immediatos, com vencimentos integraes,
mas de modo que o serviço não ·seja prejudicado.
Art. 75. O funccionario da Inspectoria, salvos os
funccionarios em commissão, que serão sempr1e livremente
demissíveis, só poderá ser destituído do cargo que exercer,
no caso de contar der. ou mais annos de serviço publico federal, som ter soffrido penas no cumprimento de seus deveres :
a) por abandono de emprego por mais de 30 dias;
b) em virtude do sentença Judicial ou mediante processo
administrativo.
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§ 1. O processo administrativo consiste apenas em ser
ouvido o interessado, no prazo que lhe for marcado, sobre
a falta ar.guida, e bem assim o chefe immediato do serviço
ao qual elle pertença, si houver, despachando, depois, o ministro, mantendo-o ou demittindo-o do cargo.
§ 2. o Si o funccionario ou empregado for de nomeação
e demissão de outra autoridade que não o proprio minÍIStro,
nesse caso o demittido poderá reclamar contra o acto perante
o ministro, o qual, ouvida .a autoridade em questão, decidirá
como for de justiça.
§ 3. o Fica subentendido que, tratando-se de funccionario
ou émpregado nomeado por decreto do Presidente da Republica, o ministro não poderá despachar no processo administrativo sem prévia deliberação do mesmo Presidente a esse
respeito.
0

CAPITULO VII
ATTRIBUIÇÕES

E

a) -

DEVERES DOS

EMPREGADOS

Do inspector

Art. 76. Ao inspector competirá, além do previsto ou
determinado em outros dispositivos deste regulamento:
§ 1. Corresponder-se, directamente, com quaesquer autoridades ou associações dos Estados assolados, requisitando
os esclarecimentos e informações que se fizerem precisos
pama instrucção dos negocios da competencia da Inspectoria.
§ 2.° Fazer preparar, instruindo com os necessarios documentos e informações, todos os negocios que tenham de
subir ao conhecimento do ministro.
§ 3. o Propôr ao ministro todas as medidas e providencias
que lhe pareçam necessarias para o bom andamento dos negocios da Inspectoria.
§ 4. Representar ao ministro o que convier relativamente á execução de contractos de obras a cargo da Inspectoria e á distribuição dos premios a particulaTes, syndicatos agrícolas ou municipalidades, bem como á distribuição de
auxilios aos Estados.
§ 5. • Prestar ao ministro todas as informações que lhe
forem pedidas sobre negocios a seu cargo e executar os trabalhos respectivos que por elle lhe forem commettidos.
§ 6.• Informar ao ministro sobre a aptidão, serviços ou
f1a1tas dos :seus :subordinados.
§ 7.• Designar o departamento em que devam servir os
funccionados de nomeação do ministro, cujo Jogar de exercício não seja determinada p1ela: propria natureza do cargo,
ou removei-os, quando a a.ffluencia de trabalho e 3ua urgencia assim o exigi·rem.
§ 8. Dar posse, nos respectivos carg>os, aos funccionarios
da Inspee<toria.
§ 9.• Manter a disciplina nos serviços da Inspectoria,
podoorlo, para i1s:so, :advertir, suspender oe demitt:ir ou propôr
a demissão dos funccionarios que, provavelmente, o merecerem.
Os funcciona~rioo nomeados pelo ministro poderão a este reCOIIrer da pena de suspensão. que não será maior de 30 dias,
0

0

0
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§ 1-0. Rever e visar todos os documentos de despezas que
lhe forem submettidos e remetter ao Thesouoo os rabtesLados
de frequencia do respeoLivo pessoal.
§ 11. Apres,entar, annualmente. ao ministro um relatorio
dos negocias da Inspectoria.
§ 12. Autorizar, dentro dos creditos distribuídos, a execução de projectos e estudos approvados pelo mirui.s.tro, bem
como a de serviços •e reparos d'e obras feitas· ou obl'!as novas
de pequeno custo, comprehendidas na esphera de acção das
Inspectorias.
§ 13. Solicitar do ministro que, pelas Delegacias Fiscaes
sejam feitos. medilantJe requisições dos engenheiros chefes
de distriolo. os pequenos supp[·imentos em dinheiro que
f+orem indispensaveis á execução do serviÇ<J, trabalhos e ob:rtas
no :únterior, acautelando-se como melhor convier a devida
pr:estaA;;ão de contas.
§ 14. Inspeccionar, como melhor convier, os s~iços a
cliJI'go da Inspectori:a, de modo a achar-se sempre habilitado
a dizer e provideooiar a respeito com pleno conhecimento
die causa.
§ 15,. :Autorizar aos chefes de districto a promoverem amigavel ou judicialmente, a acquisição ou desapropriação dos
terrenos e sua;s bemfeitorias indispensavei:s para a construcção e regular funccionamento das obras autorizadas e das
suas dependencias.
§ 16. DesignaJr os engenheiros a que se refere o art. i 3
deste regulamento, podendo, para isso, ouvir os chefes de
distriCito.
·
§ i 7. Presidir o acto do julgamento da idoneirl.ade dos
concuroontes, da abertura e e:x:ame das propostas para as
adjudicações publicas, podendo, em CJ3JSO de forca mai{)'I',
designar quem o subs:t:itua.
§ 18. Expedir instruccões, não só de natureza technica,
para a execu~o dos differentes serviços e obras a cargo d.'.\
Inspectoria, inclusive sobre o processo dias concurrencias publicas, observada a 1egislação em vigor, como as referentes á
materia. administratiVJa, complementares dest:e regulamento,
relathnas aos trabalhos da;s secções administlrativa e technica
e dos distrieroe.
§ 19. •Promover a regular publicação de mappas, boletins,
memorias e impressos referentes aos serviços a cargo da
Inspectoria ou que se destinem á divulgação de medidas ou
conhecimentos que i'ruteressem !ÍlS populaçÕeSl fl!agelladas pelas
seccas.
§ 20. Velar pelo bom credito e pela reputação scientifica
e technieta dia Inspootoria mas suas publicações ou em quaesquer escriptos que, dependentes de sua autori:llação, forem
publicados pelo pessoal sob sua direcção, relativamoote aos
trabalhos e assumptos que constituem o objecto da repartição.
§ 21. Impôr as multas applicaveis aos contratantes pela
violação dos seus contratos.
§ 22. Acceitar as obras depois de concluídas pelos arrematantes.
§ 23. Velar pela observancia das mesmas reg~ras estabelecidas pela Inspectoria para a execução das obras por admini.stração, todas as vezes que as camaras, municípios e os
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conselhos districtaes forem incumbidos de dirigir a sua execução.
§ 24. IConcerier licença a qualquer funccionario da Inspectoria, até 30 dias, no maximo, observadas as respectivas
disposições deste regulamento e demais disposições que vigorarem.
§ 25. Adoptar medidas provisorias, de caracter technico
e administrativo, que, em casos urgentes, lhe pareçam Decessarias, devendo communical-as immediatamente ao ministro.
§ 26. Propôr ao ministro, em casos especiaes emergentes, a mudança provisoria da séde de qualquer dos districtos.
§ 27. Fazer contr.actos, cujas minuf.als dependerão da
approvacão do ministro, si aquelles se referirem a empreitadas de construcção, bem assim, prorogar, mediante termo,
com annuencia do ministro, o prazo daquell~ quando requerrido pelos interessados.
§ 28. Propôr ao ministro o numero, categorias e vencimentos dos funccionarios que devam ser nomeados em commissão, sempre que o desenvolvimento dos trabalhos, se·rviços
e obras da Inspectoria assim o exigirem para o conveniente
aproveitamento das verbas ou creditos concedidos pelo Congresso Nacional, para esse fim.
b) -Do chefe da secção technica

Art. 77. Ao chefe da secção technica incumbirá:
§ i. o Substituir o inspector em suas faltas e impedi-

mentos.
§ 2. o Dirigir pessoalmente os trabalhos da secção technica, providenciando para que sejam executados com ordem, regularidade, proficiencia e efficiencia.
§ 3. o Emittir parecer sobre os assumptos suje-itos ao
exanie da secção technica.
§ 4. o S"Ubmetter ao inspector os proj ectos de instrucçõM
technicas, cadernos de encargos, clausulas technicas para editaes de concurrencia e contratos.
§ 5. o· Representar o inspector, sempre que este o determinár, em actos officiaes, quer internos, quer externos.
§ 6. o I1nspeccionar pessoalmente os trabalhos em execução
nos di-strictos, na época do anno que ao inspector parecer
mais apropriada, ou quando occorrer qualquer facto de gravidade em algum dos districtos, que exija exame de maior relevancia, a juizo do inspector.
§ 7. o Manter a disciplina nos serviços da secção technica,
designando o funccionario que deva fechar o ponto diario e
applicando aos funccionarios respectivos as penas disciplinares
que não forem da alçada exclusiva do inspector. Da pena de
suspensão, que não excederá de dez dias, poderá o funooio~ario recorrer para o inspector.
c)---;Do chefe da secção administrativa
Art. 78. Ao chefe da secção administrativa incumbirá:
§ i. • A direcção immediata da secção e, portanto, de todo

o pessoal que a constitua ou que lhe seja addido, inclusive
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o porteiro, continuo e serventes, podendo adoptar as medidas
que julgar necessarias á ordem e perfeito desempenho dos
serviços a cargo da mesma.
§ 2. o A guarda .e organização de todo o archivo da administração central, do qual nenhum papel poderá ser retirado
mesmo para o serviço interno sem o .seu conhecimento, salvo
ordem escripta do inspector. O disposto neste paragrapho não
comprehende o archivo propriamente technico, que ficará sob
a guarda da secção technica.
§ 3. o Providenciar sobre a guarda e conservação da bibliotheca, dos moveis, i~strumentos 'e outros objectos da
administração central, bem como sobre o asseio e arranjo dos
compartimentos daquella.
§ 4 ..o Receber, . abri~, fazer distribuir e expedir a correspondencm da Inspectona.
§ 5." Receber os papeis enviados a esta, fazendo-os chegar a autoridade superior, devidamente processarlos, devendo
para isto proceder ás diligencias necessarias e emittir o seu
parecer.
§ 6." iAuthenticar as copias, certidões deferidas pelo
insrwctor o demais papeis que .exigirem essa formalidade,
bem como rubricar os livros necessarios ao servioo da secção,
cuj•a cscripturacão fará manter rigorosamente em dia.
§ 7.° F,azer em offieio ou por telegramma em casos urgenúes as communicações que lhe forem determinadas pelo
inspector e as que pela caúegoria das pessoas a que forem
dirigidas não precisem ser feitas directamente por aquelle.
§ 8." Ordenar o registro dos actos de nomeação, remoção, licença. suspensão, demissão, etc., d:os funccionarios da
Inspector-ia, os assenbamentos para a fé de officio dos mesmos, o preparo dos que estiverem na alçada do inspector e
fazer .as necessarias communicações a respeito.
§ 9." Mandar preparar as folhas de pagamento do pesseal da administração central e os attestados de frequencia
do pessoal destinados ao Thesouro Nacional, assignando estes
e conferindo aquellas.
§ 10. Preparar e remetter ao Diario O((icial o extracto
do expediente ordinario e outras materias que devam ser
publicadas.
§ 11. Organizar e apresentar ao inspector as notas que
por estf' forem pedidas para seu relatorio annual.
§ 12. Apresentar ao inspector, no primeiro dia de cada
semana ou quando ellc designar, uma nota dos papeis que
estiverem dependentes de exame, preparo e expediente, como
de qualquer trabalho que tivf'r deixado de ser feito em
tf'm[Hl, rom dcr~lara~;ão do motivo da df'tnO!'a.
§ 13. Providenciar sobre a remessa e recebimento do mac.
teria! destinado á Inspectoria, fazer as communicações necessarias a respeito e autorizar as diligencias indispens•aveis
ao trafego aduaneiro.
§ 14. Providenciar, convenientemente, não só para o
completo serviç.o de informações da Inspectoria, como para a
devida ordem e methodlo do exp.ediente e archivo daquella,
devendo. si necPssario, representar a respeito ao inspector.
§ 15. Fazer lavrar as actas relativas ás concurrencias e
contra'Ctos, etc., assignal-os, bem como a editaes.
§ 1'6. Fazer, pelo pessoal sob suas ordens, acompanhar
nas diversas repartições publicas o processo e andamento
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d<>s papeis que tiverem relação com a Inspectoria, comparecendo ás mesmas sempre que assim aconselharem as necessidades dos serviço.
§ 17. Applicar aos funccionarios da secção as penas disciplinares, inclusive dispensa do serviço dos emp·regados não
titulados. Da perua de suspensão, que não será maior de dez
dias, e de dispensa, haverá recurso escripto para o inspector.
§ 18. Expedir guias para l'ecol,himento e depositas de
valores, inspecção de saude e apresentação do pessoal.
§ 19. Executa1.1 os demais serviços da sua alçada que forem determinados pelo ins,pector.
d)- Dos chefes de districtos

Art. 79. Aos chefes de districtos ineumbirá:
§ f.• Dirigir, examinar e promover todos os trabalhos
dos seus districtos, distribuindo os serviços pelos seus subordinados e os fisealizando no exacto cumprimento dos seus
deveres e funcções, bem como empossar os que forem servir sob sua dáeeção, si já não o tiverem sido na administração central, e, finalmente, artmoestar, reprehender ou suspender até dez dias, os funccionarios que o merecerem. Da
pena de suspensão haverá recurso para o inspector.
§ 2. • Executar as decisões do Governo e as ordens do
inspector, relativas aos serviços contra as seccas.
§ 3. • Prestar os esclarecimentos que, pelo i1nspector, forem
requisitados sobre os serviços do districto.
§ 4.• Organizar, quando assim o deLerminar o inspector,
projéctos, orçamentos e memorias justificativas de obras a
serem executadas, que tiverem sido estudadas no districto.
§ 5.• Revêr o.s estudos e mais elementos apresentados
p.elos engenheiros e conductores do districto para servirem de
base a projectos e orçamentos de obras a executar.
§ 6.• Percorrer, ao menos uma vez em cada anno, as zonas
do districto em que estiverem sendo executados obras ou estudos para açudes, servicos de perfura.ç.ão de poços, ou qnaesquer outros trabalhos, de modo a habilitarem-se a informar e
providenciar a respeito como o exigirem as condições locaes
dos serviços em andamento, e, bem assim, propôr e indicar
as medidas que lhes parece·rem uteis e convenientes.
§ 7.• Inspeccionar a ·execução das obras feitas por contrato, fazendo observar rigorosamente todas as condições do
mesmo.
§ s.• Inspeccionar tambem todas as obras para as quaes o
Governo concorra com auxilio ou premios.
§ 9.• Apontar as modificações de que necessitarem tl!l
projectos em .execução, indicando os meios de levai-as a
effeito.
1:l to. Communicar ao inspe.ctor as infracções dos Cl'lltratos, afim de serem impostas as penas nelles estipuladas.
§ 11. Remetter ao inspector, até o dia 30 de outubro rl·e
cada anno, o mappa synoptico das obras neüoessarias no districto.
§ 12. Colher e transmittir ao inspector o maior numero
possível de dados estatísticos relativos á industria manufa-ctureira, agrioola e pastoril das zonas f!agellada:s e outros qrue
permittam ajuizar-se dos beneficios que possam advir das
obras a emprehender-se.
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~ 13. Requisitar das autoridades os auxiHo.s do que necessitar· para a manutenção da ordem nos trabalhos.
§ 14. Examinar as férias das obras feitas por administração, rubricwndo-as quando regulares.
15. Enviar ao inspecior, no principio de cada mez, uma
das vias, devirtamente processada, dos documentos das despezas feitas no mez findo, com o respectivo balancete.
~ 16. Proceder, dentro das verbas consignadas, á execução
dos projectos regularmente approvados, bem como aod trabalhos de conservação e reparo e á execução de pequenas
obras, rnedi.ante autor•izaç.ão do inspector.
~ 17. Requisitar das Delegacias Fiscaes, por conta dos creditas ahi abertos, os pagamentos das contas de material e
quá·esquer suppr.irnentos necessarios.
18. Manter em perfeita ordem os serviços e movimentar, dentro do districto, ;;egundo as nec·essidadles, o pessoal,
podendo, sempre que julgar nece.ssario, destacar engenheiros
e conductores para trabalharem junto a si na séde, submettendo esse acto á approvação do inspector.
19. Promover, amigavel ou judicialment.Je, d·®ois de
autorizado pelo inspector, a desapropriação dos terrenos e
suas bemfeitorias, indispensaveis para a construcção e regular
funccionamento das obras e suas dependencias.
~ 20. Designar os engenheiros que devem fiscalizar as
obras executadas por contrato e as executadas sob o regimen
do premio, instituído neste regulamento.
§ 21. Velar pela execução dos contratos de obras e serviços, providenciando para que as medições se: façam com a
necessaria antecipação, afim de que os pagamentos aos contratantes se effectuem sem delongas, nos termos .rigorosos
rlos contratos, fazendo para isso, a quem de direito, as respectivas e opportunas requisições de pagamento.
22. Enviar, até o dia 10 de cada mez, ao inspector
uma communicação summaria dos trabalhos executados no
districto e do movimento do pessoal technico e auxiliar, com
as devidas informações da sua capacidade e zelo no serviço,
e, annualmente, um relatorio circumstanciado, que enviará
dmtro do primeiro mez do anno seguinúe..
23. Dar solução, de accôrdo com o regulamento e ordens da Inspectoria., aos pedidos ref.?rrntes aiJs estudos de
açudes e perfuração de poço.;;;.
§ 24. Communicar á secção administrativa o recebimento
de material, qualquer que seja a sua natureza e procedencia,
e os acta:s relativos ao pes:;o::tl, quE- devem ~·et· c:onsignados
no livro de assentamento;,.
~ 25. Promover, nas obras em que houver agglomeração
de famílias e onde o nu::net o d·• operar i o:> fôr EUpl)rior a 50,
a insLrucção e educação dvi0a dns mesn10'i ·~ ·de !-:cus filhos
menores, convergindo sempr·e a:1 vist:1s par~ o melhoramento
da situação do operariado.
§ 26. Authenticar as cópias, certidões e demais papeis
que exigirem essa formalidade, bem como rubricar os livros
necessarios ao serviço do districto, cuja escripturação fará
manter rigorosamente em dia.
§ 27. Velar pela rigoros·a !'emessa das partes dos chef.'ls
de serviço, de conformidade com o art. 83, § 9".
§ 28. Instruilr os engenheiros e ronductor.es, para elaboração e melhoramento do mappa das regiões flagelladas, na
execução de levantamentos topographicos, expeditos nos per-
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cursos que effectuarem a serviço e no campo dos trabalhos
que estiverem dirigindo ou fiscaliza\ldO.
Art. 80. Dentro dos creditos distribuídos e pOli' conta das
verbas orçamentarias distribuídas ás differentes obras, os
chefes de districto poderão fazer as despezas com o pessoal
extranumerrario indispensav·el para os coadjuvar, submettendo
esse alvitre immediatamente ao inspt:>ctor.
Art. 81. Cada chefe de districto estabelecerá relações
directas com os governos dos Estados. municipalidades e autoridades federaes dos resp-ectivos di1:1trictos, submettendo á
sua consideração e solicitando-lhes as medidas para a bôa
execução do programma da Inspectoria no tocante ao problema das seccas, dando immedia:tamente conhecimento ao
inspector de todos os actos que houver praticado.
Art. 82. Em épocas de calamidade publica e nos casos
imprevistos neste regulamento, o en~Senheiro chefe do districto providencia!rá como julgar acertado, submettendo immediatamente o seu acto ao conhecimento do inspector, para
que o sujeite ao julgamento do ministro.

e) -Dos engenheiros e c.onductores
Art. 83. Aos engenheiros e conductores incumbirá:
§ i. o Organizar, por ordem do engenheiro chefe, os es-

tudos de obras que tiverem de ser executadas e proceder aos
estudos e trabalhos que pelo mesmo lhes forem confiados.
§ 2. o Dirigir a execução de obras que tiverem de ser
feitas administrativamente, .empregando o maior cuidado e
exercendo a mais severa fiscalização para que sejam ellas
executadas com brevidade, perfeição e economia e de conformidade com os planos approvados.
§ 3. o Auxiliar o chefe do districto na inspeccão e fiscalização das obras feitas por contrato e das executadas sob
o I'legimen dos premi os.
~ 4. o Dar, por escripto, aos arrematantes e concessionarios as ordens e instrucções precisas para execução das,
obras e serviços de que estiverem incumbidos.
~ 5. o Fazer executar nas obras examinadas os concertos
que forem indi,spensaveis e urgentes e cuja demora possa
occasionar maiol'es despezas, participando immediatamente
ao chefe do districto os motivos justificativos das medidas
adoptadas.
§ 6. o Communicar ao chefe do distriocto as infracções de
contratos e propor a imposição de penas nelles estipuladas.
§ 7. o Conservar em perfeito estado os imstrumelfltos e
utensílios a seu cargo, sendo responsavel pelo respectivo valo-r si, por negligencia, os perderem ou estragarem.
§ 8. o Contribuir para a confecção e melhoramento do
mappa das regiões flagelladas, executando levantamentos topographicos, expeditos nos percursos que, a serviço, effectuarem por essas regiões.
§ 9. o Enviar uma «parte~ di ar ia á séde do districto e
outra quinzenal á administração central dos trabalhos de
que estiverem encarregados, de accôrdo com o modelo impresso
instituído pela Inspectoria.
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f)- Dos demais funccionarios
Art. 84. Ao official de cada districto competirá, além
dos demais serviços da sua alçada, que lhe forem determinados
pelo engenheiro chefe do districto:
§ 1 . o O levantamento e minudoso preparo das notas dos
trabalhos annuaes, para a confecção do relatorio do chefe do
districto.
§ 2. o A guarda e o arranjo dos papeis pendente<s, até serem findos ou prejudicados e o seu archivamento.
§ 3. o O registro da entrada dos papeis, o preparo de todo
o expediente, bem como a escriptura de instrucções, avisos e
editaes re-ferentes aos negocias do districto.
§ ·1." O prepam da fol'lla de pagamento do pessoal techniC•1
e administrativo e o processo dos documentos de despezas.
§ 5. o Zelar pela bôa conservação dos moveis e objectos
do escriptorio do districto.
§ 6. o A escripturação dos livros do districto.
§ 7 .o Receber, abrir, fazer distribuir e expedir a correspondencia do districto.
Art. 85. Aos demais funccionarios da administração central e dos districtos incumbirá executar, com diligencia e zelo,
os serviços que lhes forem, respectivamente, commettidos por
seus superiores hierarchicos.

g) -

Dos almoxari{es c encarregados de depositas

Art. 86. Aos almoxarifes incumbirá:
§ 1. o A dir·ecção e guarda do almoxarifado, cujos depositas de materiaes na séde do districto ficarão 3c seu cargo.
§ 2. o A guarda e. arranjo das machina~, i_nstrumentos,
moveis e outr'Os materraes pertencentes ao drstrrcto, que sejam fóra da séde deste e não estiverem ·Sob a guarda especial
dos encarregados de depositas.
§ 3. o Fazer o inv·entario, em livros competentes, de todo
o acérvo do districto, notificando o seu destino e o seu estado
de uso e conservação.
§ 4. o Dar carga e des~arga, iles·ses registros, dos objectos que forem remettidos e daquelles que forem recambiados
ou despachados.
§ 5. o Velar pela limpeza e conservação do material depositado no almoxarifado.
§ 6. o Providenciar sobre o transporte das machinas, instrumentos e materiaes.
§ 7. o Informar o chefe do districto ·sobre o concerto de
que necessitarem as machi1nas, instrumentos, materiaes, etc.
e sobre os mesmos prestar os esdarecimentos que lhes forem
pedidos.
Art. 87. Os encarregados de deposito ficarão subordinados immediatamente ao almoxarife e serão responsaveis pela
direcção e guarda dos materiaes que lhes forem confiados.
Art. 88. O almoxarife prestará a fiança de 2:000$ e
será responsavel pelo almoxarifado, do qual nenhuma retirada se fará sem ordem escripta do chefe do districto.
Art. 89. O encarregado de deposito prestará uma fiança
de 500$000.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

28!

CAPITULO VIII
VENCIMENTOS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 90. Competirão aos funccionarios da Inspectoria os
vencimentos annuaes fixados na tabella annexa a este regulamento.
Art. 9i. Não sO'ffrerá desconto o empl'legado que deixar
de comparecer ao serviço, por se achar incumbido:
i •, de qualquer trabalho ou commissão, de ordem do
i•nspector;
.
2•, de serviço da Inspeotoria que exiji3J trabalho fóra
della, quer durante as horas do expediente, que'I" nas demais
horas do .d~ta., com autorização do seu chted'e;
3•, de qualquer .serviço gratuito obrig~a,torio, em virtude
de lei. Em qualquer destas hypolhe:ses se fará declaração no
livro do ponto e na folha do vencimeruto.
Art. 92. O empregado perderá:
§ 1.• Todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem
.causa justificada, retirar-se, antes de findos os trabalhos, sem
autorização do seu chefe ou de ·quem suas vezes fizer, ou fôr
suspenso do emprego, de accôrdo com o que preceitua o
art. i07.
§ 2.• Toda gratificação, quando faltar com causa justificada, comparecer depois de eneerrado o ponto, sem causa
justifiCJada, ou retimr-se com autorização do seu chefe antes
·de encerrados os trabalhos.
§ 3.• Metade da g.ratificação, quando comparecer com causa
justificada, depois de encerrado o ponto, nas tres primeiras
faltas durante o mez, e, si houver excesso, dahi em deante
toda a gratificação.
Al'lt. 93. Serão consideradas causas justificativas de
ftaltas unicamente :
§ i. • ·Molestia do empregado ou molestia grave de pessoa
de sua família, provada com attestrudlo medico, qua•ndo o numero de faltas exc,eid~r de tres em cada me·l.
§ 2. • iN oj o no período de sete dias.
:§ 3. • Gala de casamento, no per iodo de sete dias.
i\!rt. 94. Só se justificarão mais de oito faltas si a
empreg~ado obtiver licença, cujo tlempo .de goso será diminuído
de tant.o:s dia,g quantas forem as faltas além daque.Jle numero.
Paragrapho uni co. A justificação de faltas só será rudlrnittida si apresentad•a dentro do prazo de que trat~a, este arHgo
.e antes dle organizada. a respectiva folha do pagamento.
Art. 95. N'ão serão justificadas as faltas dadas em:bre a dakL
•da concessão ou da portari·a dla licença e aq1uella em que o
·.empregado ·entrar no goso da mesma. Nesse caso, far-se-tha
:a. devi dia annotação no livro do ponto.
Art. 96. As faltas se contarão á vista do livro do ponto,
que deverá haver em cada secção e dis•lll"icto e será .assigna.do
))elos empregados, sendo contada uma falta aos que não
oomparecerem para assigrua.r o pcl'Illto durante o primeiro
quarto de hora que seguir á marcada para o começo dos
trabalhos, aos que deixarem de fazel-o ao retirarem-se findo
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o expadliente do di1a e áquelles que se ausentarem durante
as horas do expediente.
Art. 97. Sempre que, á holra marcada, não estiver presente o funccionario incumbido de encerror o ponto, fará as
suas vezes o que dev.er subs'l.ituil-o, ou, na falta deste, o mais
a'nltigo, dentve os de igua,l ou immediwla categoria, que tiver
comparecido.
Parag'I'Iapho unico. Immediatamente depois dlo encerramento do ponto, será remettida ao chefe respectivo uma relação dos empregados que não tiverem comparecido.
_A,vt. 98. O desconto por faltas interpoladas não comprehenderá os dias feriados; sendo, porém, successivas, compreheilid:erá todos os dias.
Art. 99. A' excepção do inspector, chefes de secção e
de districto, todos os demais empregados estarão sujeitos ao
ponto.
CAPITULO IX
DAS LICENÇAS

Art. i 00. tAs licenças dos funccionarios da Inspectoria
só poderão se:r concedidas na,. conformidarlie do disposto nos
decretos ns. 2. 756, e 10. 100, de 10 de jameiro e 26 de fevereiro
de 1913, a saber:
I. As licenças por mais de trinta dias serão concedidas
pelo ministro, por molestia provada em inspecção de saude
que iffilpos.sibilite o exc·rcicio do cargo, ou qualquer outro motivo justo, allegado por escripto.
§ L" As licenças até trinta dias serão concedidas pelo inspector, de accôrdo com as condições do n. I deste artigo.
§ 2." A licença concedida por motivo de molestia dará direito á percepção de ordenado alté seis mezes e de metade do
ordenado por mais de s·eis mezes aü~ um anno.
§ 3." A licença por qualquer outro motivo justo e attendivel será concedida sem vencimen'to algum e até um anno.
§ 4." Em todas as concessões de licenças marcar-se-ha o
prazo f!entro do qual o funccionario deverá entrar no goso
dellas, prazo que não poderá moceder de 60 dias.
§ 5." E' licito ao funccionario publico ;renuncia·r, em qualquer tempo, a licença que lhe foi coneedida ou em cujo goso
_-;e acha, reassumindo o exercício do seu cargo.
§ 6." Nenhum ,funccionario poderá gosar de uma licenca,
uma vez esgotado o prazo maximo a que se referem os §§ 2•
e 3" deste artigo, antes de· decorrido um anno da ultima que
lhe foi conoedida.
~ 7." Não serão concedidas licenças aos funccionarios interinos e, bem assim, aos que, nomeados, promovidos, ou removidos, não houverem assumido o exercício do respectivo
cargo.
§ 8." Quando a licença fôr concedida pelo inspector, deverá este communicar o faoto ao ministro, dentro do prazo de
15 dias e sob pena responsabilidade, procedendo de igual
modo, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena, quando o
fumccionario licenciado reassumir o exercício.
II. O tempo da licença p.rorogada ou de novo colllCedida
dentro de um anno, contado do dia em que houver terminado
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a primeira, será jurnto ao da antecedente ou antecedentea,
afim de fazer-se o desconto de que trata o artigo anterior.
III. Para formar o maximo de seis mezes, de que trata o
art. 100, § 2•, de'Verão ser levados em conta o tempo das licenças concedidas pelo inspector e as interrupções do exercício
do emprego.
IV. Os funccionarios que substitu1irem os licenciados perceberão .apenas, além do seu ordenado, a gratificação do substituído.
Paragrapho uni co .. Esta disposição será observada em
todos os casos de substituição, de maneira que o substituto
em hypothese alguma venha a perceber maio• do q.ue o substituído.
V. A qualquer pedido de licença, dirigido ao Congresso
Nacional e a ser encaminhado pelo m~nistro, deverá o requerente juntar prova de ter obtido das autoridades competentes
as licenças que est•es podiam conceder, nos termos dos §§ 2• e
3" do n. I de<·te artigo.
Sem o preenchimento destas exi.gencias·, nenhum pedido
de licença poderá ser tomado em consideração.
CAPITULO X
APOSENTADORIAS E MOIN'I'EPIO

Art. 101. As aposentadorias dos funccionarios da Inspectoria só poderão ser concedidas de accôrdo com os dispo<·itivos do art. 121 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, a
saber:
I. Os funccionarios que se invalidarem no serviço da
Nação serão aposentados, quando a esse fa'\'or tenham direito,
com ao• seg;uointes vantagens:
a) si contarem menos de 25 anno.s de serviço, com tantas
vigesimas quintas pa.rtes do ordenado quantos forem os annos de serviço;
b) si contarem 25, com o ordenado;
c) si contarem mais de 25 e menos de 35, com o ordenado
e mais 2 o/o addicionaes correspondentes a cada anno que
exceder de 25;
d) si contarem mais de 35, com os vencimentos integraes.
~ f.• Para os effeitos legaes, os vencimentos dos funccionarios que percebem ordenado, gratificação e representaçãlo
serão constitui dos só mente pelo ordenado e gratificação.
~ 2.• O funccionario que se inutilizar em consequencia
dte desastre ou accidente, occorrido no desempenho da funcção
de seu cargo, poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver menos de 10 annos de serviço, e com o ordenado
si tiver mais de 1O e menos de 25. Si tiver mais de 25, com
os vencimentos integraes.
II. Para o calculo dos venc'imentos do aposentado não
serão levadas em conta as gratificações addicionaes, nem as
abonadas a titulo de representaç.ão.
Paragrapho unico. Ficam resalvados, quanto a essas gratificações addiccionaes, os direitos garantidos por leis anterio~ aos actu~~;es funccionarios, mas apenas quanto áquelles em
CUJo goso estiverem.
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III. Os vencimentos da aposentadoria só pod~erão !'ler os
do cargo que o funccionario estiver exercendo desde dous
annos pelo menos. No caso contrario, serão os do cargo oot,P,rior. Igual disposicão se observat'á quando haja augmem.,to
de W'ncirnentüs por tabella posterior ft nomeação.
IV. Para o effeito da aposentadoria só será computado o
tempo dle serviço federal.
V. O processo dos exames de invalidez para os effeitos da
aposentadoria obedecerá ao 'regulamento que fôr baixado, na
conformidade do disposto na lettra f do art. 121 da lei numero 2. 924, de 5 de jooeiro de 1915.
Art. 102. Para verificar a invalidez do empregado da
Insp!Cctoria em actividade, addido, ou em disponibilidade, p'Oderá o inspector mandai-o á inspecção de saude, independentemente de requerimento.
Art. 103. O montepio düs ,empregados será regulado pelas
leis ns. 942 A, de 31 de outubro de 1890, n. 1.045, de 21 de
nowmbro de 1890, pelo decreto n. 8.904, de 16 de agosto de
1911, que dá instruccões para a execucão do art. 84, da lei
n. 2.356, de 31 dil dezembro de 1910, e pelo que, em modificacão ou derogação destas, haja disposto o poder competen,te.
CAPITULO XI
PENAS DISCIPLINARES

Art. 104. Os empregados da Inspectoria, nos casos de
negligencia, falta de cumprimento de deveres, desobediem..cia,
desrPspeito ás ordens dos seus superiores hierarchicos, ausencia
sem causa justificada, revelacão de assumptos não publicados,
ficarão sujeitos ás seguintes penas disciplilllares:
1•, simples advertencia;
2", reprehensão;
3•, suspensão.
Paragrapho unico. Da pena de suspensão poderá o empregado recorrer, dentro do prazo de cinco dias, para a autoridade immcdiatamente superior.
Art. 105. Só pelo ministrú poderá ser determinada a
suspensão por tempo que exceda de 30 dias ou a do empregado
comprehendido em algum dos seguintes casos:
1•, prisão por motivo não justificado;
2", cumprimento de pona que obste o desempenho das
funcções do empregado;
3", Pxercicio de qualquer cargo, industria ou occupação
que })]'ivu o empregado do exacto cumprimento dos seus deveres;
4", pronuncia em crime commum ou de responsabilidade,
quer o empregado se livre solto ou preso;
5•, 'necPsshlaue (}() susponsão como medidtl preventiva ou
de segurança.
Art. 106. O empregado que faltar oito dias consecutivos
ao serviço, sem participação escripta ao seu chefe, incorrerá,
ipso-facto, na pena disciplinar de suspensão do exercicio com
perda dos vencimentos e 'antiguidade por oi to a quinz<e dias.
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Art. 107. A suspensão, exeepto 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 suspensção preventiva,
o funccionario deixará de receber 13. gratificação e na de pronuncia >ficará privado, além disso, da metade do ordenado, até
ser afinal condemnado ou absolvido, restituindo-se a outra
metade, dada a absolvição.
CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 108. As despezas de prompto pagamento poderão
correr por conta dos adeantamentos feitos.
Art. 109. Os funccionarios sujeitos a fiança só poderão
ser empossados e entrnr em exercício depois de a terem
prestado.
Paragrapho unico. Si a; fiança fôr em dinheiro, titulas
da divida publica da União e cadernetas da Caixa Economica
Federal, conforme a lei n. 2. 095, de. 2 de setembro de 1909,
a posse e exercício lhes poderão ser concedidos desde logo.
Art. 110. Em todas as representações, ordens ou commu•nicações de serviços entre funccionarios da Inspectoria,
observar-se-hão as relações de hierarchia, afim de que os
respectivos papeis cheguem ao seu destino já devidamente informados.
Art. 111. Os pedidos de fornecimento de material, qualquer que seja este, serão feitos por escripto e assignados pelo
chefe da secção administrativa ou official do districto e só
terão valor depois de visados, respectivamente, pelo inspector
ou chefe do districto.
Art. 112. Na secção administrativa e nos districtos serão devidamente protocollados os papeis dirigidos, resp·ectivamente, á administração central e áquelle.s.
Art. 113. O tempo de expediente e os de~alhes da ordem
e marcha dos servit:.os serão determinados, nas secções e districtos pelos respectivos chefes, segundo as imstruc~ões do
inspector, levando-se em conta a naturez·a technica, sc1cntifica
ou administrativa dos funccionarios.
Art. 114. Os chefes de districtos, quando chamados a serviço, terão dil'eito aos seus respectivos vencimentos, desde que
a sua permanencia nesta Capital não exoeda de tres mezes.
Não se poderá chamar o mesmo funccionario uma segunda
vez, a serviço, sem que medeie entre um e outro chamado,
pelo menos, o prazo de um anno.
Em casos excepcionaes, o ministro poderá permittir que
qual9uer funccionario fique addido ao ministerio ou á Inspectoria, mas apenas por tempo limitado e sem direito a outra
vantagem que não seja a percepção do respectivo ordenado.
Paragrapho unico. O funccionario ou empregado de qualque.r das s·ecções, o_u de qualquer dos districtos, poderá ser
designado para servrr em outra, ou em outro, sem prejuízo doe
seus vencimentos integraes até tres mezes quando a convenienoia do serviço o exigir.
'
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CAPITULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 115. Os funcciontarios pertencentes aos quadros
actuaes da Iinspectoria, que não forem aproveitados, serão
conservados addidos, até serem aproveitados nos mesmos Jogares que exerciam anteriormente, ou em outros equivalentes.
Para este fim o inspector organizará e remetterá ao ministro,
com a maior urgencia, uma relação de todo o pessoal dos
quadros, seja qual fõr a categoria dos empregados, e com a
indicação do seu tempo de serviço, para que o Governo resolva
quanto ao pessoal a ser aproveitado com a reforma e áquelle
que deverá ficar addido nos termos do art. 109 da lei n. 2. 924,
de 5 de jaiileiro de 1915.
'Art. 116. Em virtude da reforma da repartição, constam. te
do presente regulamento, os actuaes sub-inspector e secr·etario geral p·assarão a occupar, vespectivamente, os Jogares
de chefe da se,cção toohnica e chefe da secção administrativa;
os chefes de secção, os logaves d~ engenheiros chefes de
districto; os secretarias das secções, os de officiaes, e os dacty _
1-ographos, os de novos escripturarios, sem prejuízo do disposto
no artigo anterior.
· Art. 117. Este vegulamento entrará em vigor a partir da
data da sua publicação no Diario Of{icial.
Art. 118. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio d'e Janeiro, 3 de fevereiro de 1915. -A. Tavares de
Lyra.

TABELLA N. 1
VE..'WIMENTOS

ANNUAES

A QUE SE REFERE O .M'I.T.
REGULAMENTO
V-encimentos annuaes

1 inspector ................ .

90

DESTE

Totaes

27:000$000

27:000$000

13:800$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
3:000$000
4:800$000
3:000$000
1:920$000

13:800$000
6:000$000
14 :'400$000
10:800$000
9:000$000
4:800$000
3:000·$000
1 : 92()J!OOO

I. Secção administrativa
i chefe da secção ........... .
i official .................. .

3 primeiros escript.urarios .... .
3 segundOõ• escripturarios .... .
3 terceiros escripturarios .... .
i encarregado-meteorologista ..
i porteiro .................. .
1 continuo .................•
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li. Secção technica
i
i
i
2
2
i
i
3
i
i

engenheiro-ch~fie da secção.
engenheiro de i" classe .... .
engenheiro de 2" classe .... .
conductores de i• classe .•..
conduct.ores de 2• classe •..•.
de~-enhista de i a classe ..... .
desenhista de 2• classe ..... .
desenhistas de 3" classe .... .
primeiro escripturario •...••
terceiro esc~ipturario ....•.•

21:000$000
i3:200$000
i0:800$000
7:200$000
5:400$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
4:800$000
3:000$000

21:000$000
13:200$000
10:800$000
14:400$000
10:800$000
6:000$000
4:800$000
10:800$000
4:800$000
3:000$000

18:000$000
13:200$000
10:800$000
7:200$000
5:4!00$000
4:800$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
3:000$000
6:000$000
3:600$000

54:000$000
39:600$000
32:400$000
43:200$000
48:600$000
14:400$000
18:000$000
14:400$000
10:800$000
9:000$000
18:000$000
21:600$000

III. Districtos
3 engenheiros-chefes de districto ••..•.••..•......•••
3 engenheiros de 1• cl~·se ..•.
3 engenheiros de 2• classe .....
6 oonductores de 1• classe ...•
9 conductores de 2" cLasse ....
3 desenhistas de 2" classe ..•.
3 officiaes ................. .
3 primeiros &cripturarios ... .
3 segundos escripturarios ..... .
3 terceiros escrip·turarios ....•
3 almoxarifes ....••......•••
6 encarregados de deposito ....

514:320$000

Diarias
As diarias do pessoal technico, a que se refere o art. 70
regulamento, quando em serviço fóra da séde da repartição, serão as seguintes:

d~f.e

lnspeietor •........•...•..••••••••.••••••••••••••
Che:t:e da secção technica ...................... .
Chefes de districto .....•...•••.••.••.•.••....••
Engenheiros de 1• e 2• classes ........ , ......... .
Conductores de 1" e 2• classes ................. ..
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1915. -

Lura.

10$000
8$000
7$000
6$000
5$000

A. Tavares de
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TABELLA

N. 2

VENCJ,M'ENTOS ANNUAES DOS FUNCCIONARIOS ADDIDOS, NA CONFOR•
MIDADE DO ART. 115. DESTE REGULAMENTO
Vencimentos annuaes

1
1
5
4
4
1
1
3
4
3
1
4
7
4
1
2

engenheiro-chefe de secção ..
chefe topographo: ......... .
engenheiros de 2• classe ... .
conductores de 1• classe ... .
conductores de 2" classe ... .
desenhista de 1" classe .... .
desenhista de 2" classe .... .
desenhistas de 3" classe ... .
pagadore~ ............... .
fieis de pagador. . ........ .
escripturario-pagador . . .. .
encarregados de deposito ..
escripturarios ............. .
dactylographos de 1" classe.
dactylographo de 2• classe ..
auxiliares meteonologistas. .

16:200$000
15:600$000
10:800$000
7:200$000
5:400$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
7:200$000
5:400$000
5:400$000
3:600$000
4:800$000
4:800$000
3:600$000
3 : 600'.$000

Totaes

16:200$000
15:600$000
54:000$000
28:800$000
21:600$000
6:000$000
4:800$000
10:8(}0$000
28:800$000
16:200$000
5:400$000
14:400$000
33:600$000
19:200$000
3:600$000
7:200$000
286:200$000

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1915. -A. Tavares d!'

J,yra.

DECRETO

N. 11. 475 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

i 915

Crêa o Serviço do Algodão

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
u.'\anuo da autorização constante do art. 79, n. VIII, da lei numero 2.92-1, dle 5 de janeiro de 1915, decreta :
Artigo unico. Fica creado o Serviço do Algodão, de accôrdo
com o regulamento que a ·este acompanha e vai assignado pelo
Mini•s-tr·o de Ji:stado dos Negocios da Agricultura lndustria e
Co'mmercio.
'
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WaNGESLAU

BRAZ

P.

GoMES.

João Pandid Calogeras.
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1\egulamento a que se refere o decreto n. 11.475, desta data
Art. 1. • O Serviço do Algodão tem por fim promover o
desem1olvimen•to racional da prod'ucção d'O algodão no Brasil, competindo-lhe especialmente:
a) irnpulsionar os c·uHivadores particulares, •aos quacs
serão concedidos os a·u.xilios .previstos neste regulamento;
b) promover a instrucção pratica desses cultivadores no
modo de preparar o terreno, de plantar, de tratar as plantações, de colher, de. descaroçar, de embalar e, finalmente, do
vender o producto das safras;
c) fazer a seleccão e hybridação convenientes em estações. de campo temporarias;
d) proceder ao aperfeiçoamento das variett.hdüs nacionaes e introduzir sementes estrangeiras para cxpedenc,fas;
e) !fazer o estudo do solo e do clima, do ponto de vista
das vantagens para a cultura do algodão;
f) faz·er a distribuicão de variedades superiores, de conformidade com o~· terrenos c condições climaticas das diversas
regiões estudadas;
g) proceder ao estudo das molestias do algodoeiro, procU'l·ando determinar os meios de as evitar e· combalcl';
h) fazer o estudo da rotação de culturas em relação ao
algodão e introduzir planta~· de valor possível pwra esse fim . 1
ArL 2. o O Serviço do Algodão mantcr;i O!!• campos do
experi·encias que forem necessarios aos seus trabalhos, de
accôrdo com os recursos destinados a esse fim.
Art. 3.° Com o int.uito de ministrar instrucção aos cultivadores, se1·ão feitas conferencias com illustrações l>bJectivas, dle maneira a constiluirem verdadeiras lições de couf·as;
bem corno publicações claras c dernonstrativ•as ao alcance dos.
mesmos.
·
Art. 4. o O Sen•iço do Algodão· terá j urisdicção, na parte
relativa á sua especialidade, sobre todos os e~·tabeleciment.üs
do l\lin1isterio da Agricultura, Industria c Conunercio que se.
oecupem da cultuna do algodão.
Paragr!llpho uni co. Nenhum desses estabelecimentos poderá fazer publicações sobre o algodão ou cxee1utar planos de
cultuma sinão >"{)h a orientação technica da su.perintcudenvia
dro Serviço.
Art. 5. o O Serviço do Algodão terá o s~guinte JJiessoal ::
1 superintendente;
1 secreltlario e auxiliar tcehnico;
1 inspector;
2 chefes de culturas;
4 assistentes o os trabalhadores que forem necessa'rÍM•t
de accôrdo com os recursos destinados a esse fim.
Paragrapho unico. O quadro do pessoal de que trata 6
presente artigo poderá ser modificado annualrnentc, de ac ...
côrdo com as conven:iencias do serviço c os recursos orçamentarios para tal fim votados pelo Congresso.
A11t. 6. o Os funccionarios do Selrvico do Algodão serão
nomeados e demittidos livremente pelo Ministra.
Poder Executivo -1915 (Voi. I)
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Art. 7." Em sua::; falla:; e impeuimentos, o superjntendeille HI'L'Ú ::;uhstituid~J pelo :;cereturio e uuxiliuy t.echnieo.
Al'L. H." Ao superinkndeute compck, além das attl"ibui\lljes a que se t·efcrem os )i§ 1", /1", \) 11. 13, 111, lü, 17, 18,
::! I, ~2. 2:.1. :!li P 28 do ad. 27 do regulamento UPlll'Ovudo J.)elo
det;rcto 11. Jl.í:1ti, t](\ 1:1 de janeiro de 1U15. o seguinte:
1", movimentar livremente o pessoal do Serviço, ú medida das nncessidladcs do trabalho;
2", expedir instl'U\'ções de natun~za teclmica para a exe(·.u~:ão do:; dilTerentes serviços a seu cargo;
3" vrover o Serviço livremente, nos limites da rcsvcdiYa \·erha orçamentaria, do pessoal extranumerario que as
nece.,sidadeR do tl'ahalho exigkem, mediante prévia autoriza~.:ão do l\Iinistro quanto ao numero c vencimentos desse pessoal;
!1", enviar ao 1!\Iinistro um relatorio, de seis em seis mezcs,
sobl'e a mar.eha c resultados dos serviços;
5", preparar boletins illustrados para a vropaganda;
,
ü", cl'car onde lhe parecer mais conveniente os campos
de experieneias de que trata o art. 2" do pres-ente regul-amento;
7°, admiLtir c disiwnsar o pessoal assalariado.
,\rt. !.l." Ao secretario e auxiliar technieo c demais funccionat·ios compete executar os trabalhos inhcrentes aos seus
eat·go:>, de acc(Jl'dü eotu as ordens do superintendente.
Art. 10. Os funccional'ios do Serviço terão direito ao
tra:nsport•~ de suas pessoa~. bagagens e matcriacs de trahallw.
Ar L. 11. Os funceiunarios que contrahit·em molestias em
t:OllSl'lJUCllt:in de St'l'Vit:O de campo, ll'L'ãO direito a SOCUOl'l'OS
m~·,dicos o phat·uwccutieos, att' q•ue s(}jam liccnoiados na
fút·um da lei.
Art. 12. Sempre que, a juizo do superintendente, hoUVL'l'
con,;enien:cia. as amostms e os cxemplal'es de algodão JtOdl!L'Üo sct· remdtitlos a instiLuit.:Ges congeneres ou a cspecialiHL<J~. al'im de serem obj ec to de estudo e classificação.
A.rt. ta. 1\s dcsprzas com os serviços de campo c outms
do Jll'Ompto pagamPnto se1·ão feitas pm· meio de adeantumcntos que o supel'inb>nclente reeebcl'ú do 'l'hesoul'o Nacional, ou
de suas Delegacias Fiscaes, de uerõrdo com os regulamentos
em vigor.
Al't. 11. São exteon·sivas ao ~erviço do Algodão, na parte
que lhe fõr applicavel, as disposições constantes dos arts. 50,
·53, 51, 56 a 64, 75 (nu parte .relatiYa a licenças), 76 a 8!1 e 95
a 9R do regulaJm1cnto apjwovado pelo decreto n. 11.130, de 13
de janeiro de 1915.
Al'l. 15. O Governo poderú eontrae.Lar Jll'Ofissionaes estmngeü·os para uecuparem eat·gos tcelnüeos do Serviço, cot·rcndo o rPspectivs pagamento por conta do credito que fôt•
abcl'lo pal'a occmTct· :ís desfHlzas resultantes do presente I•egulamento, na 1•\t·nw tio al'[.. 7tl, VIH, da lei n. ~. !.l2'•· de 5 de
janeiro do 1!)15.
Art. 16. 0;; funceionarios do Set·vi\:O do Algodão serão
considerados em commissão e perceberão unicamente os vencimentos eonstantes da tabel!a anne~a.
0
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Art. 17. As duvida., que, pot·ventura, :;e su:;citarem na
execução deste regulamento serão resolvidas vor decisão do
Ministro.
Art. 18 . .Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1915,'-João Pandid
Calogeras.

'l'abella aos vencimentos ao pessoal ao Serviço ao Algoaão a q'Qe
se refere o aecreto n. 1U75, aeata aata
Categoria

Ordenado

Gratifica~ão

'l'otal annual

Superintendente ...... . 1~:000$000
6:000$000 18:000$000
Secretario c auxiliar
technico ......... . 8:000$000
4:000$000 12:000$000
8:000$000
Inspector. , .......... .
·Í :000$000 12:000$000
4:000$000
Chefe de culturas .... .
2:000$000
6:000$000
2:400$000
3:600$000
Assistente ........... .
1:200$000
Rio de J a·neiro, 5 de fevereiro de 1915.- João Pandili
Calogeras.

DECRETO N. 11.470- DE

~

DE FEVEHEIRO DE

1U15

Reorganiza a Dircctoria do Serviço doe Estatistidal, dan<lo·lhe nova üenominação

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da auloriza\,'ão t·ons·lante do art. 7U, VIII, da lei
n. ~.921., dt! 5 d'e janeiro de 1915, decreta:
ArL. l . " Fil·ia rnorganizadn a Di reei oria do ~ervko de
. Estatística, com a denomina<,:ão de Directoria Geral de EstaLis·tica, de at"côrdo t~om o regulanN•nlo que a eSJI·n ncOllnpanha c vac assignadn pelo ministJ·o de Es!Jall-o dos Negocias da
Agricultura, Tnd'us-tria e Commercio.
Art. 2." nevog·am-se as disposi<,;õcs em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 19Uí, U/1" da Indepcndencia c 27" da Rcpublica.
\VENCESLAU BHAZ

P.

GOMES •

.Toão Pandiá Caloueras.

Regulamento a que se refere o decreto n. H. 476, desta data
Art. 1." A Directori,a Gel'al dr Esütlfi,~tir~a ti a repartição
central irwumbida de eolligir, elaborar, coordenar c p:ublicar
toda a sorte de informações CJtl'c se relacionem com o estado
physico, poHtieo, administrativo, demographico, (jeonomico,
intellectual e moral da Republica.
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A1l'l. 2." A Dir!tcloriu Ueral üe E~;talit>lieã f.\Ctri

a

seu

t<tl'H'O:

1", Jol'!uulat· os vlunos n~eessarios ú avTeciáção eslaLis~

f iea da,, ~~omliçõPs do Bt•azH t! dos raetos ahi oeeorridos. quer

di'IIP>~

IPnha I'Oilht>t·imt•ul.o d·it'f't'fa

011

indit·<•dament.e;

Pxeeutat· t.odos o~ f.t•al.mlhos 1',:-lat i:<tico>~ dP inieresse
gemi do p.aiz. de que Hão Pstl'.iam ~'"'LJCeialnwnte ineumbhlas
ou Lt·as rppart içôcs rmbl il'as, fedt•t·aps, estadlunes ou muuiei;!.",

pat•s;

3", reeolltcr n wm·tiL'IHl1' os trabalhos preparados pelas

l'l~[>Ul'lÍI,'Õl':'•

de que tJ·at,a. O pat•agrall'ltO fH'CCCtkni.C;
..'J", promovct·, ))elos uwios a seu aleattt't', junto dessas l'C-

)Jartições ~~ dn quacsquor outras eujus serviços sejam suBeeptiveis de apreciação t•slal.iE,tiea, a uniformização dos tmhallms, d~l aeeürd-o eom o:'! model-os que haja orgmlli'rudo;
5". dirigir as operações do n•censeamcnto geral da população, segundo os planos c os modelos que houver adoptado ~~ publicar os resultados obtidos, dando a essa operação
o dCSI'!lvolvimcnto eompativcl rom os 1 erursos orçamental'ios;
(i", analysat· c gl'Upar. scicnti ('i('anwnlt• os dados que oblivet·, representai-os graplnenmcnte '" eomparal-os com os do
outras nações;
7", publicar Pm annuarios e holdins, ou separadamente,
o;; trabalhos qne haja exeeutado;
H", JH'Pslar as informações exigidas Jlelo f1ovcrno c fazer
o;; serviços que por elle forem determinados, relativamrnlc
a quacsqut>r ma terias dn sua altl'ibuü.:ão;
9", Rat.isfazer, sempn~ que pos~a, os vedidos das repat·l.içÕl'K fpdet·a''"• das administraçÕl'' ~'sladuacs n municipaes
" ainda dn t•ot•pot·açÕ('s n partit·ulat·Ps. nacionaes e cst.ranl.!l'ira.~. dPSdl' qtw isRo não )li'Pjudi•:un o intl'J'csse JlUblieo
w·m o andanwnto dos sf'n·iç-ns a •·ar.!.;o da dit·cdot·ia;
10, Jli'OmovPI' o t'lllH'tll'~o da inkinl iva particular vara o
nwlltor dcsemvrnlto do,; t'lll'lll'gos qt.:t; lhn ('Ompetem;
11, pt·opagaJ'. }Jf'los lllPios a SL'll all'anct•, a.-< vautageus c.
a w•c,.ssidad" uus I'!" f udo~ Pstalist it~O>'.
ArL. ~L" l'at·a fat·ili!at· :í Dit·Prlot·ia 1\Pt·al de Estat.istica.
o dPsempeuho dl' sua missão lla\'l'J'Ü um t:onsrlho Snpct·ior
dl' Rstatistien, o qual i'il' t·runit·:t todn;;; a" YPZ!'R que f•lt· w•t;P,;~at·in. nwdianl.t• emtvorat;ão do minisl.t'o.
Ar!. I." As l'tliHTiil's do Con~Piho SUJH'I'iot• de Estatist i•·a sprfío g:rat.uifa,; I' tllPt'anwllll' t'Oll~nJLiyas, t·umprindollw t•mit Iir parPret·:
J ". sobrn a PSt'Ollta das fonl•·.-< dt• informação. mdltodos
tlt• Sl'l'\·i~:o. planos. quadros, quPstionarios. instrue<;õcs ou
JII'Ogrnmmas que n administração snlmwt.tr•t· a seu
rxame,
lwm Pomo soh1·n as <li~JlllsiçõPs ,, lltl'didas a adovtnJ· para que
:1s pu•hli•·at;õt··~ ofl'ieial's da União. dcs l•:stndos " dos munit·ipios apt't'Sl'llfl'lt1 cpl'la uniformidack;
2". sohJ'I' a t'OilJposi!:ão f' I'Ptl:wt:ão dos annum·ios Pst..atist ÍI'IIS, df'sf i nados a •·nnf,.t· o J'I'SlllllO das t·statistit·ns ofl'it·iae.~;

:l", so!JI't' a publie:u;ão de ttoYa:; c::~talisliras julgadas nel't'::>::>arias;
.-\", sobrP as relaeõPs a rslabekcer com as repartições de
r::;ln listira uac ionacs e esll'nngcil'as;
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5", sobre a orgrmiznçfio rln hibliotheca estatístico-internacional;
6", sobrP a J1Ub!ieitlado que devam ter os trabalhos do
conselho;
7°, sOiht'e as questões rrlat.ivas aos interesses geraes c ao
P.nsino da Pslal isl.ir·a.
Art. 5." Os mcmhros do r~onselho serão nomeados por
decreto c escolhidos, entt·e os representantes dos Poderes Legislativo e .Tudieiario r. da Força Publica, os directores das
repartições uos diYer·sos miuisterios, os chefes das commissões de estatiflli•~a en•adas c mantidas pela União, pelos Estados e pelos mtmieipios, u,; profissionaes de reconhecida
competenda em estatistiea e pessoas que, por seu saber, cxJleriencia " po;;;ição soei a 1, possam auxiliar efficazmente a
Directoria Ge!'al de E:-:1 atistim no desempenho de suas
funcções.
Paragrapho uuico. Os gowmos e~taduaes c a Prefeitura
do Districto Federal poderão designar um represcnt.antc para
tomar partn 110 •·ouse lho como mPmbro effectivo.
Art. 6. As nomeações para o Conselho Superior de Estatística serão fritas pelo prazo de tJ·es annos, entPndendo-se
I'Xtinctas as fuucçõrs daquelles membros qur, ao termo do
triennio, não forem reconduzidos.
Art. 7." A HirPdoria Geral dr J<::statistica. compôr-se-ha
dt! quatro sec~õe~ . com os seguinfPs encargos:
1" secção Topographia, orographia, hydrograpw:i o
climatologia; rrpresenta~ão poli! ica; admiui~t.raçi'ío vuhlica;
defesa. nacional; voi icia e justi~a.
2' ·Secção - Estado e movinwnto rl<1 popnlação.
3" secção - Eeonomia c finanr:as.
4'' secção - Instrncção publica n particular; bihliothecas;
museus; hellas-al'tPs: imvrensa; cuJtof; religiosos; instituições de assi.>:tcne i<1, dl' hcudicrncia e de peevidencia.
Art. 8." A abertum e di8tribuição da correspondencia recebida, o colleccionamento das minutas ua eorrespondencia expedida, a organiza(~ão das folhas dn pagamento, a escripturação dos livros necessarios ao registro dos actos da dircctoria,
aos assentamPnios e :í posse dos empregados, os serviços ua
bibliotheca, do af'ehivo, da earlographin, do almoxarifado e da
typographia e, f'IH gPral, qnaPsquer outros trabalhos que
não pertenr,:am privalintmPntc ús secções, ficam sob a immediata direcção P iHsiweção do dit'Pctor, que para esse fim
terá no seu gabinete o necessario numero de auxiliare>:, tirado~ do quadt·o da. repartição.
Art. 9. A Direetoria Geral de EstatisLiea terá o seguinte pessoal:
1 director.
4 chefes de secção.
12 primeiros officiaes ,.
i 4 segundos officiaes.
24 terceiros officiaes.
20 auxiliares apuradores.
5 auxiliares dactylogrnphos,
1 bibliothecario,
t archlvista.
·
0

0
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1 nlmoxarife.
1 portriro.
1 ajudante de porteiro

4 continuDs.
1 chefe de Dfficina.
2 compositores de 1 n elas se.
1 impressor de 1n classe.
1. encadernadM de 1" classe.
1 encadernador de 2" class·e. _
7 serventes, sendo qua.tro pnra a dirrctoria o trf's pura
a lypographiu.
Paragt·npho nn ico. O!'I rnrgofl de ntl':il iares npuradorm; e
dactylographos poderão RPI' f•xerrido>: pot· l)CS,oas de nmbos
OS ROXOS,
Art. 10. Ao direclor compete além dns alLribuiçõrs a
que se referem os ~§ 1", 4", 5", R". 9", 11, 13, i!l, 16, 17,
18 21, 22 23, 26, ·zs o 2!), do art. 27 do rrgu lnment.o appro
vado pelo' decreto n. 11,!136, de 13 de janeiro de 1915:
1 ", corre~pondf'r-se directamentr, em ma teria de .~erviço
de sua J•rpa r·tição, rom quaesqtl<'r ]wssoas, corpm·nç.ões P autoridades;
2", procurnr alar·gar a esphrra das inv!'stignções estatis~
ticas, rrquisitundo todos os elf'mentos de trabalho de que
carecer;
· '
3" informar n Pncamiuluu· ú Secretarin dr Estado os papris c·.{!,ja solução dept>ndcr do ministro;
/1" dar posse aos runccionm·ios da. repartição e designnrlhcs as secções 1'111 que devam trt' exercício;
5", enr.crrar diariamente o ponto dos funec ionarios que
servirPm no seu gabinete, l)Odemlo drlegaJ' essn funcçfio n um
do,; nwsmos funcrionarios;
G", ahrir, ruiJr·iea r e PncPtTnr lodos os livros f)(~ Pscriptura(:ão;
i", PXIWdit· in>;truec:cies de> naturrza technica e administrativa para a rxreuçfio dos srrviços a cargo da repartição;
8", designar os func·eiona:rios qur dPvam exertltar nos
Estados qualqur1· serviço de' interessP da rPpartição, fazendo
ao tllin iRll'O ns nrePssa'r ias propostas, para o disposto no
a J•t. (iG do t'Pgula nwnlo qtw h a ixou rom o eil ndo l\f'Prel o
n. 11./,:36;
H", (li'OmOYf'l' a. imprrssão r fr1zPr a rPvisão rle lodos os
trnha lhos Pxreulados;
10, c'eiPbrar os c·ontractos que• para a execução de qtw,rsqner set·viços fOJ'Ptn autorizados pelo ministro c fiscalizar a
sua fiel observancia, impondo a<> multas em caso de inrrarção;
11. (H'Opôt· o pPssortl quP di'Yfl SPJ' 110nwado por arresso
4

OU

C'Onf~lll'RO;

1:?, dPsignar os empregados que dPvam compôr a mesa.
exnminadora nos conem·sos a fli!C' presidir, sempro!\ qui' fôr
posRiv,PI, podendo !'onvidar p;wa PXlHnirwdorrs pessoas est.rall h as ú t·epartição;
'13, admittir P dispPnsar os serYC'ntrs da direetoria e da
typogt'apllirt, lwm como o pPssnal dial'isla da nwsmn tspogTaphia.
·
A1·t.. 1!. _A f'ada um dos d1erPs de ser,ção rom1wtr, além
das aflri)Huçoes n qnc se ~·efC'rem os §§ i", 2", 3°, 5°, 8", go,
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iO H e 12 do art. 30 do regulamento expedido eDm o· eitndo
de~reto n. 11 . ~30:
1", requisitar todos oP. utrnsilieR, obt:as c eleme~tos de
que em·ecet·, para o dt'&empenho _dos sei'Vli,;OS da sccçao; _
z•, auxiliar o diredor na revisão dos Ll'nhalhoR da seeçao
que devam St~r pul.Jl ieados;
.
3", apt·esenlnr ao diref'lol', durante o mez de fevereu·o1 ~s
notas nc~essarias para 0 rl'latOJ"io dos lJ"ahalhos da .rcpartiçao
no anuo precl'den te.
·
Art. 1:?. Aos officiaes n nos auxiliares apm·adoi'N; e dactylogmphos í'lllllJWP Pxeeulut· os l1·abulhos inhcrcntes aos
seus ea1·gos, dn ai'I'I.H'do I'Oill as O]'(lPns do dii'PI'IOI' P dos rlwfcs rias i't't'\:ÕPS 1'111 l)l!P SI'I'Vil'l'lll.
Art. 13. "\o hibliotheraJ·io eomrwte:
1", registrar, 1'lassifica1' e conl'et·var em boa ordem lodos
os lh·TOS e dol'lllliPIItos cxislPntes na bibliother,a;
zo, oJ•ganiza1· os eatalogos s~·slematico, tOJ)Ographil'o r> nominal de todas as puhlicaçôPs existentes, l'lassifil'ando-as pelo
systema deei nw l de DmYey;
3", Jli'Omovcr pl'l'ante o dii·ector a restauração doR volumes damnifieados o n. encndernal'ão daR obi'as em brochura;
1", propiie a aequiRição de obr;as novas ou antigns qtw não
figurem na bibliothel'a e sejam necessarias ás RPeções;
5•, satisfaze!', mediante recibos ou pedidos feitos pelo
dil'ector, e pelos rhPfo•s de spr•ção, relativamPnte ás obrn•s e
pnbliml~'ões oxistcntes:
6", prestar á directoria e ás secçõrs todas ai': informações ·rrue lhe furem reclamadas, com referencia ós obras
existentes, por assumptos c por autores;
7•, impedir a entrada na bibliotheca, sem ordf"m expressa do director, a quaesquer pessoas extranhas á repar•tição;
s·, obstar a .J1ermanencia na bibli()theea de qualquer
funccionarit:> da rt>part.ição, salvo em caso de servico ou por
ordem Ruperior;
9°, apresentar ao director, no mez de fevereiro. o resumo do movimenlo na biblioth!'ea no anno preeedenlr.
A11t. H. Ao archivista compete:
1o, l'egistrar, classifica-r e conservar em boa ordem os
livros, papeis e demais documentos recolhidos ao nrchivo;
2•, org·anizar o catalogo systematico e os índices dos documen.t.os archivados;
3", passar 1eertidõ·PS e Pxtmhir cópias dos li\TOS findos e
de outros documentos, median.te despacho do director;
4°, satisfazer os pedidos assignados pelo director ou pelos
chef;:>s de seccão, com referencia aos documentos r,onf1ados
á sua guarda;
·
5", dar recihn dos papeis remettidos ao archivo;
6", propor, a.nrmalmente, ao direetor, a inutilização dos
papeis que não convenha conservar;
7", impedir a erutrada no archivo, sem ordem expressa
do dirf'cbor, a quesquer pessoas extranhas á repartição;
8°, obstar a perm.anenria no archivo de qualquer funccionario da repartição, salvo em caso de serviço ou por
úrdem superior;
9", apresentar ao director, no mez de fevereiro, .o resumo do movimento do archivo no annb precedente,
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AÍ' L 15. Ao cartographo compete:
quê fo~
encarregado pelo director;
.
2'', prestar aos chefes de f!ccção todas as informações pot•
~"lles })cdidas, relati,·amcnte ás maiorias dn sua compeltencia;
~l", r-equisitar ao dil·eclor todos os elementos ue trabalho
()n que careeer;
4", Ter mn orflem o archivo do serviço a seu cargo, e
propOr ao director a remessa dos' documentos que convenha.
ronservar no archivo da repartição;
tí", im1•erlir a Pntrada na sala destinada aos seus trabalhos, a qu~llquer 1•cssoa extranha ú revarli\:ão, llllC nfio t•enha.
}•ara isso autorização expressa do director;
(\", obstae a pcnnaueueia na mrsma sala de qualquer
Jnneeionario da repartiçã\1, :o:n Jyn f' DI raso de serviço ou por
onlem superior;
'i", r,nviar oao tlireel.or, no mrz ün fr\·erciro, o resumo do
f\odos os· trabalhos quo ha.in. excenlado no anno prcc~Cdente.
Ad. 1G. Ao almoxarife competr:
L", ler ::;oh sm1 guarda r yigilancia f(Jd!t) o material dcUiOi:itado no nlmoxnrirnr!n " Z~'lrtl' J>Pia •un pcrfpifa conscrva!,'i\O r lJOa ordem;
:!'', Pseripturar o~ Iin·n~ d•• rntrnrln f' sabida dlo maLerial
'(' f••l-n~ Rl'lllPI'f' PJII tlia. di' modo a poc!Pr em qnalquPr momento infm·mar com ~L'guraiH.:a :u'•'I'I·a da qtwntid'nd'e, qunlitlal!t• e valm· do saldo existente;
:~", satisfazer promptamcnt.p n.~ pPtlidbs autorizados pelo
director c requisitae a tempo toda~ ns providencias neccssal'ias ]lara que o scrviçfl 11ão venha a soffrcr com a falta improvista dos artigos de maior c mnis J'rf'qucnte consumo.
i
Art. 17. Ao porlpiro compcf.f', além das attribuicões a
quo sn rcferrm ()S §§ 1", 2", 5", !i" n tO dlo Jart.. 33 do regulamento npproYado prlo r!PI'I'rfn n. J I . 13ô. nns partes qne lho
Jnrcm appl ieavc.is:
1•, dirigir o serviço do seu ajudante;
:!", impedir a entrada nas secções, sem ordrm dos respe·cliYos rhefos a pessoas extranhas ú repartição;
:l", t'eceber e encnminhar 11ara o gabinete do director toda a eorrrspondrneia, ÍI11J1rcsso;:; f' yolum!'s dirigidüR ú rrpartic:fio;
/1"• fazer, por ot·dmn ·do r\ii'ef'IOJ', ns tlNi}WZas miuda.~ c
(lo prompto p!Ugamento;
5", IPI' sob sua guarda. c vigilanria os moyc•is, utrnsilios
~ maleriaps pcrlencenles ú rrpm·tição;
(i", frdHtr c cxpedlit· toda a eonrspnntlt•nria offieial no
mrsmo •rlin f' !TI que IltP f o e cnl.rrgm•.
Art. 1 R. Ao ajudante dto port.f1it'o compele auxilklr o portf1iro em todos os scrviç.os de sua rnmprtenr'in, snbstilnindo-o
Pm s11ns fnllas f' impedimentos .
. A1:t. 19. Aos eontinuos eumprr, rccehrr c transmiLtir paJWIS, ltvros 11 reead'o·s, df'ntl'O ou fríra da repnrtiçfto, em cumprimc:nto das ordrns. 1lo dit•rrtor, (\os rlwfPs ofl'p srrçãn o fiO
pol'lcn·o .nn Ron ajudantP.
Art:. 20. Os twtbalhos typogeaphicos e dn encadernação.
hroeln!t'~ " arcr:s.sorios serão executados na typogrnphia da
reparttçao •.
1 ", executar iodos os trnbalhos graphicos de
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Art. 21. O pessoal da typographia constará de um chefe
officina, dDus compositores de 1• classe, um impressor de
1n classe, um f'IlCUdlernador de 1a classe, Um encadernador dle
2• classe e dos OJlf'l'arios diaristas que forem necessarios e de
tres sen·cnte~.
d~

Al't. :2:!. Ao ellf•fe de officina compete:
1", dirigit• r in;;pecr•.ionar todos os trabalho!'! da. officinn,
de accOrdo com as ordens e instrucções dlo director;
2", orçar o custo dos trabalhos a executar;
3", conset·var a 1lfficina sempre limpa e em boa ordem,
assim como a~ m:whinn,:. nwYri,;. utPn,iliofl " mais instl'umentos de trabalho;
4", impedit· a entrada na Dfficina de quaesquer pessoas
oxt.ranhas. sah·o com ordem expressa do Uirector;
5", indiem· o~ utPnsilios qne ckYam ser concPrtados ou
subsUtuid~s:
.
6", pedir ao dirPrtor o fornecimento de mater!a prima,
.utensílios. nw\·Pis r• ou f ro;; objrelos de que nr•rrs~ttat· a typographia;
7", responder JlOl' fodo o material que lhe for confiado;
s•, rrspnnsnbilizm· os r·ulpados pf'los dumnos causad~Js :'i.
typographia;
o•, adverlir o pessoal sob Ruas o-rdens. representando no
dircrtor, quando o easo exigir pena mais grave;
10, impedir que. sem ordlcm expressa do- director, sejam
J'ctirados da fypogt·aphia quacsqucr objf'clos rwrtrncnntes á
mesma;
11, ter sob sua guarda e na melhor ordem os originaes e
ultimas provas com a no la de «<mprima-se~;
12, regislar l'lll Jiuo propr·io a s.ahida o a devolur_:iio das
prnva's;
13, solici~a-r ao dit·ertor fodas as merlidas pnra a mnrehn.
rr.gula.t' do serviço a seu ca.rgo;
H, encerrar o ponto •d'P todo o JWRson.l ria fypogrnphin,
inclusive o dos servf'ntes;
15, apresentar ao direcl.or, no mPz de few'rciro, o rP~llmo
rle todo o movimento (la offir· ina n 0 a'!lno p.i'Pcedl'!lf('.
Art. 23. Os compositorP•i'. impressores, rncade~·nadores
r dema,is pessoal da typographia exr:r~ufariio os trabalhos que
lhes forem determinados pelo respectiYo chefe.
Art. 24. Em Reus impC'ldiment.os ou faltas o chefe rh
typog.raphia semi .suhstituido 1wlo funeeion•ario rl:t mrsn1:1
officina designado pelo d iJ·ector.
Art. 25. O trabalho diario da typogrr~tphia rlurn,r:í normnlmrnte .oito horas, r,ahenrlo no rliercf.or fixm· a lmra rlo
fnicio.
Paragrapho nnico. O trabalho fPito alRm do tempo fi. XnAJ.o será pago ú razão r! e um quarto de diaria• por hora, não
PXcedor:ndo de quateo horaR r dahi por de.nnte :í razão de nm
trrco.
Art. 26. Para regular convenientemente os •serviços a
rar~o da bibliof.hera, do arrhivo, do almoxarifado. dai portarria
e da typographia, o director expe.cHrá as necessarias instrucções, nos termos do art. 10, § 7o, dest13 regulamento.,
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Art•. 27. Serão exprdidaR pelo miniRt.ro, sob propo>lta do
dMector, as instrucçõPs para o set'viço do recens~amento e
para o funccioname:nto do Consellto Sutwrior de Eslatistiea.
Art. 28. As vaga;;; dt> terceiros offir.iae:'il SPJ'ão provida.s
mf'di.a1nte eoncurso, de aeeôrdo eom dispo.sições dos arts. H,
lt5 c 1G do J'rgulamento approvado prlo drct'Pio n. 11.1t3G.
Art. 2!). As vagas Lle auxili:.ll'rs apm·adm'e•s r daclylo·grapho:.-. .... erão providas lambem mC'IrJ:i.:ml>e concurso, o qual
'ersarú sobre as seguintes matrrias: portugupz (redacção),
ft·ancez ( lt'aducção), grographia gPral (noções), ch{)lrographia
do Brazil, arithmrli<'a pral ira, ralligeaphia, df'senho liiwar o
nwcanograpltia.
Art. 30. Para as va.gas de trrrpi.J'os offieiaes e de nuxiliarr,;; apuradore>J e. daclylo.gt·aphoR poderão ser rnomeados,
Rrm novo concurso. por proposta. do director, os eamlidatos
<'l·assificados para. tars loJ,rares ·Pm um período não excedrnl10
I! r dons annos.
Ar!. 31. o~ roncnr,;;os dr qup tr.artam os artigos prccedrntr~ srriío .rf'gnlados
por insit'ucções PXpedidas pelo mi··
ni~lr 0 sob l)t·opo=<ta. do ,,Jiit'edor.
Art. 32. Os cargos de bibliothrcario, archiYista e cartogra.l)h.o podrrfío oRCI' \)1'0\'ÍdO" pOr ai'Cf'SSO dentre O.fl ;:;egU'lldOS
nf'fidnf'R que trnham dado proYa d•• compele.nda C'S]1erial.
Paragrn.pho lmico. ?\ão hawndo nenhum funccionario
nas condições dest-e artig-o, o provimrnto do~ rdlitos cargos ser:í
f'•'ít.o mediantr concurso, regulado pO!' im;trucções r·;;rpeei.ae~,
rxpedidas IWlo minist.r 0 sob proposta do dit'eelor. A f'st.e
f'()ncm·so poderão ser admittidos qU'ae!'\qnpr empregado~ rl'a
repartição e pessoal' a ella extranhas.
Art. 33. Em ~·rus impedimentos on faltas o bibliothera.rio,
o aln~hiYisla e o cartogeapho srrãn 1'\Ubsfitnido!'\ peln-: offir i•np::; rlf'!'\ignado;:; prl 0 ri irrdor.
Art.. 3.1, O ra1·go dP almoxariff' se.rá pr!'enchido merliantr fiança propor"l'.ional ao y,a,Jor do malrrial normalmrnte
1'111 ,1\'rpn~'ito no almoxarifado.
Art. 35. Os funceionarios da Directoria Geral df' E~
tatistica terão Yf'ncintPntos constantes da tabella annexa.
Art.. 3G. E' vedado aos funccionarios servirem-se de dado::; f'statistic•ns colhidos na repartição para fins partírnlarrs
ou d ivrrsos dos indicados neste regulamento.
AI'!. 37. ~.ão rxf·l'nsiva•s á Directoria Geral de Estatística
na partr fJ\W lhr forf'm applicavris. as dif;posiçõrs constantes
dos art::;. :n. 3R, ·10, 12 • .13, 50, 51, G2, 53, 5~, 56 a 81, fiO a
!12 f' \11 a \18 do regulanwnfo apprnvado prlo flrrrrto n. 1L13H,
dP 13 de janPÍI'O de 1\115.
Art. ::IR. Os fun!'cionarios não contemplados na reforma
cnnRtante do IWI'sente regulamento firarão addidos, emquanto
não fm'rm aproYeitado:; na fôrma do art. 10\1, da lei n. 2.9Q~,
de !i di' janriro de 1915.
Ar!. 3!1. AR duvidas qur ]1fHTentura sr suscitarrrn na
PXccn.çãü do preRrnlf' rrgulamrnfo ~f'rãn rPf;olYidas por dHi.,;ão
do ministro.
·
At'l. ·'tO. Ficam rryngadas as disposi~õP::; rm contrario.
fiio de JaJWÍI'o, 5 1h- fi'Yf'rl'il'O df! t\115. - Jotío Pandiá
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TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 35 DO REGUlAMENTO APPROVADO
PELO DECRETO N, 11.476, DESTA DATA
•

I - Dircctoi'Ía
Total

Grntifica~ão

C'atp,gorin

Ordenado

Director ......•......
Chefe de ser-ção ...... .
1• official ........... .
2" official. .......... .
3" official ........... .
Auxiliar apurador .... .
Auxiliar
da.r.tylogmpho ............•
Bibliothecario ....... .
Archivista •..........
Cartographo , . , ...... .
~lmoxarife .......... ,
PorteiJ'o , . , ......... ,
Ajudante do porlf'it·o.,
Continuo ..•.........•
Se r v e n :te (salari~
menRa-n, 150~000 ..

12:000$000
8:000$000
5:600$000
li :000$000
3:200$000
2:000lli00()

6:000$000
4:000$000
2 : 800.'8000
2:000$000
1:600'$000
1:000$000

18:000$000
12:000$000
8 :1!00$000
6:000$00()
4:800$00{)
3:000$000

2:000$000
;),:600$000
5:600$000
5:600$000
5:600$000
3:200$000
2:000$000
1:600$000

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

3:000$000
8:400$000
8:400$000
8:400$000
8 :400$0{)0
1:800$000
3:000$000
2:100$000
1 :80(}$000

l i - T1/1JO(Jraphia

Chefe ...•........•..
C o m p o s i t o r de 1"
classe •... , ..... .
Impresso r de 1"
classe .......... .
Encadernador de f"
classe .......... ,
Encadernador de 2"
classe .......... .
Se r ventes (salario
mensal), H:íO~OOD.

3:600$000

1:800$000

5:400$000

2:400$000

1:20>0$000

3:600$000

2:400lj;OOO

1:200lj;OOO

3:600$000

2 : iOD$000

1 :200$000

3:600$000

1:920lj;000

.
960$000

2:880$000
1:800lj;000

Rio de Janeiro, 5 de feyereiro df' 1915.-João Pandíá,

Calo(IP.ras

DECRETO N. 11 . 477 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1915

O Presidente da Rr>publica doR EilfarloR Unidos do Brasil,
usando da autflrização !'onstunte do art. 79. VIII da lei
n. 2. 924, de 5 dr janeiro de 1!H5, decrrta:
'
Artigo uni co. Fica creada a Estação Central de Chimica
Agrícola, d~ accôrdo com o regulamento que a .~ste acom-
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panha c vai assignaJo 1wlo Ministro de ERtado dos Negocias
da Agricultura, Indusl.ria c Commercio.
Ui o de .Tanciro, 5 de fevcrdro de Hll 5, \H o d:t Indcpendrnein e :!i" dn Hepnhlica,
.\YENcE:-;L.\1. HH.. \;t,

Jofin l'owli•i

J\egulamento a que se refere o decreto

1'.

Go~ms,

C11lO{JI'I'I!S •.

11.

11.477, desta data

Art. I. o A Estação Contrai de Chiruica Agricola tem por
fim cullh;u· e divulgar, no paiz, a chimica agrícola no mais
amplo sentido, de modo a contribuir não só para a defesa
fl desenvolvimento da agricultura c da pccuaria, como t'lmlwm do comnHJr·cio c das industrias correlaLiYas.
Art. ~." Além do ner.f•ssario laboratorio, a Estação Central de Chimil'a Agrícola l.rrá um campo experimental aproJH'iado para Pnsaios culluracs c de adubação, uma hibliotht'l~a dt' obm,; tcchnicns c uma exposi<:ão ppr·mmlPnte de maII'L'iaes IJIW inlerPssem ú sua Pspel'.ialidadP.
Art. :3." A Estaçiio t:Pntrnl (),. t:hilllÍI":l ~-\gTicola fpr:í n
f!Pil cargo:
1 ", examinar' e analysar, nwdiante requisição das diverRas l'P]lUrtições do 1\linisterio ou a prdidn do qualquer instituicão ou pe~soa interessada, fclTa;;; de cultura, aguas, aduhos, corrrr Li vos, vegctars, scmc>ul.t>R, a limcntos, forragens,
insnelicidas n qurtcsqurr outros JH'odndm; da agr·icult.ur:t o
da pPctwria c induslrias cotTP!atiYas:
2", rxe1~utar, f'm peqm·na escala. ·CJJsnios cullnracs c de
adulmcão, JH•epssat·ios para o r·onh!•eimenlo geral e para applica~:ão lwonomiea das mnlerins t'xaminadas, no cnmpo expnrimrntal a11nexo (t EsfaçãP ou em ou lros teJTPnos que para
tal fim forem rerlidos por· parlicularcs;
<!", emitti1· attestarlo~ dP garnntia JlP!a IJoa qualidade das
matPrias aualysadas, ![IH' fm·l·m tlr• mar·ea rrgistada ou colllll'<'ida, n JH'OI'f'dPr :ís nPce;;saria~ Yl'rifieações continuas;
1.", rPgnlarizat· os modos de f'n t.irarPm amostras e os
methodos do nxnminal-ns unifnr·nH•menle, ass'entando as regi'Us gPI'aPs a Sl'l'l'lll Rl'guidas ]>ara tornar simples n rapich.
Jriio s(> a nxecução ma~ tambern a rP!açiin da;; opnraçõP;.; efi'PetuadaR, acompanhando sempre a pvnlu1;ão dos conhecimentos J"l'lnl h·os ú sua PSfH'I'ÍfliirladP Il<H iustitni~:õ1•s r~ongPnCl'l'R
dos pa izPs mais ar! cantadoR;
5'', ministrar ~~onselhos teclmico.;; ao~ agrieullores, eriadm·ps, industriaes c romnwn·ianlPs sobr·e os !lifl'et'f'lllPs as,o;;mnplos eomprchendidos em suns attdbuiçõcs;
G", eoadjuvar os outros PstabPIPcimentos congeneres do
paiz, a. JWdido doR mesmos, Pm tudo que possa promover a.
rralização de ensaios c estudos concernentes á chimira ngricola;
7", fazer ÍIIVPE·tig>ações seicntifico-technicas do inLeYcsso
geral, dcntlt'D de suas ntü·ibuiçõps, Pm prol da agril'll Ltm·a e
da peenaria c inr!ustrins correlativas:
H", divulgar, JlOl' meio dP nm llÓletim on !lo publiNH1Õ!'S
nvulsas, os rrsulLados dos se.us estudos o cxpcrimeu1açõe~'

;realizadas;

·
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9", coopei'nr vor meio de CIU!l'sos praticos pall'a o ensino
de todos aqu€lles que ~e queiram especializar nos assumptos
technicos a seu cargo, tio accôrdo com '~.s instrucçõos que forem estabolecidas pelo director c approvadas pelo 1\Iinistro.
Art. !1. o Quando ·as analyses e outros trabalhos não contiLiluh·em assumvlo tio in·teressc geral, serão cobradas dos
interessados as remLmeor·a~_;õcs que fQrem estabelecidas na tahella que, para rsse fim, dcverú sm· organizada pelo director
e approvada pelo l\'iinistro.
§ 1. o As remunerações de que trai a o presente artigo serão eobmdas adeantadanwnte na propria Estação, ficando as
impovtancias recrbirlas sob a responsabilidade do oscreventcdactylographo.
§ 2." Dessas l'I'IIIUneraçõcs caberá a quota de 25 o/o ao
exoccutor tio t.rabalho, podendo SIOr applicada a parle restante
ao custeio do est.nbclf'cimenw. na fórma e nos limiteS\ d'o
ort. 8~ da lei n. :?.9:?11. de 5 de janeiro de 1915.
Art. :Í·. Pam as n•t·ificações physiologicas c microscopicas
(poder germinativo, falsificacões de srmentes, etc.) poderá a
Estação recorrer ao lahoratorio de physiologia vegetal c ensaios de sementPs do Jardim Botanico.
Art. 6. o A Estação Central de Chimica .Agtric'Oltt lerá o
Et'guinle vessoal:
:l director;
1 assistente de 1• classe;
1 assistente de 2" classe:
1 escre\-entc-dact.ylogmpho;
1 port.eiro-cont iunn;
3 sen-entes.
Panagrapho unir.o. O quadro do pes!joal, de que trata o
pt·esentc artigo, JIOderii Sl'r modificado annualmentr, de accôrdo eom aE"· ~onvPnirtwias do sPrYiço c os recursos orçameutarios •para tal fim votados pelo Congresso.
Art. 7. •· A nomPacão do cargo ·de director será de livre eseolha do Governo t' reeahirá sempre em profissional de provada r~omprtencia, ·~atendendo-st> como tal pessoa que tenha
conhecimentos profundos de, velo menos, uma das csvecialidades techuicas da IEsta~.:ão e lJUl', além disso, tenha publicado
tmbalhos of'igiuat·~ dP ,-alor reconhecido vor scient.istas de
notoria autor·idadt' nPssas mat.erias.
Art. H." O pt·o\· i IIH'lilo dos cal'gu,; teelmicos ~l'I'Ú ft>íto
met!iaute eotwurso, dt~ aecürclo com as instru<'ções organizadas pelo dirPctot· P approvadas velo Ministro .
.§ 1. O dircctol' proporá ao Ministro a nomeação interina do candidato qu•~ f,-,,. julgado mais competente pela commissão examinadora.
§ 2." 1-\ú depois tlt: um anuo df: rxt'rcieio ser(t esse funtcionario pmvido elTPeLi\-amPnte no cargo, si tiver dado
d-esempenho cabal oís suas fum~~.:i\es, a ju,izo do direcwr; no
caso rontt·aJ•io, será Pxoner·atlo, aiH'indo-sP novo eoncurso vara
o provimento iutel'ino do caTgo.
Art. !L o O dit'Petor, em s:uas faltas c impcdimculos, ser{~
substituído pelo assisf:c•rl'le de 1• classe P, na falta deste. pelo
as~·istente de 2" classe.
Art.. 10. Ao dimctor compete, além das attrihuições a
que se referem ós §§ 1", 1", 8", 9•, :11, 13, 11, 16, 17, 18, 21,
0

0
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22, :!3, :.l<i o 28 úo arL. 27 úo regulamento aprn-ovado pelo
doereLo n. H .!t0li, úe 1:3 de jauL·iro de Hl15, o seguinte:
1", movimrntar livl'l'lllente o pessoal, á medida das necessidades do servit:.o;
2", IH'OYet· a rcrnHüt;ão livt·emeuL•·, nos limites da re:,;peGtiva verba orçamentaria, t.le pessoal extranumerario, sempre
q11e as necessidades Jo serviço assim o exijam, mediante pro)via autol'ização do Ministro, quanto no numero e aos vencimentos desse pessoal;
3", ussignat· cout.ractos firmados com as poa.rtes intereE·sada:>, para os ef'i'eitos do art. 4" deste regulamento, observadas
as formaliúades legaes;
4", rn·omoyer •[!; regular impresfão das pui.Jlicações úa E~
ta\ião;
5'', velar r•elo bom eredHo e pela repulru;ão da Eslaçãtl,
fisealizando a execução dos trabalhos c publicações que, com
SIUa autorização, forem feitos pelo pessoal sobre os assumptos
a seu cargo;
ü", dar poE·se aos funceionarios lia Estação. fazenuo lavrar e assignando os n;>spectivos termos de promessa.
Al'L. 11. Aos úemais funcoionarios compete executar os
c:;erviços inher,entes aos o•eus cargos, de nccôrdo com as or. ucns tio director.
Art. U. As tle:;peza:; com os serviços de ealll}JO e outras
de l'l'Olllplo vngamentq serão fl•ilas por meio de adeantameutn8 que o dircctot· re1Wbet·ú no Thesout·o Naeional, de nceôrdo
com as disposições em vigor.
Art. 13. O Ministro poderá autorizar o t.lirector a distl'ibuit· amostras, por este julgadas dispensaveis, nos csta.ileleeinll'ntos Lle ensino, ltHlepPndcnte de t·etl'ibui~:ão ou troca.
At'L. 11. Furwdonat·io al~utn podt•t·ú l'ecOt'I'Cl' t't intervenção de pessoas cstt·anha:; ú adn1inistm~~ão t.la Estação, fazendo rcclamaçõe:>, pedidos ou dt•nuneias que al'feetem materia de serviço ou que cem elle se relacionem. Nesse sentido
todas as reclamações, deelat·açõl's ou pPuidos referentes ás
suas vcssoas serão dirigidos ao direutur, ou ao Ministro, vor
inlermcdio t.laqtwlle.
Art. 15. O Govcl'llo, quant.lo julgat· couvcniente, vodet•ú
eonll'Uctar profis~ionues vara exercct·o_·m cargo:; tcehnieos da
E~ta~;ão.

Art. ili. São extensivas ú Estação Genit-al de t:hinliea
..\griuola, na parte que lhe for applicavcl, as disposit;ões
constantes dos arts. :37, 50, 51, 53, ·51,, 56 a 8i, 90, 91 c 95 a
U8 do regulamento HP!•rovaclo !te lo deL'l'Pto n. 11. lt3ü, de 13
de janeiro de 1915.
Art. 17. Os funcuionurios da Esta~;ão Contrai do Chimien Agricolu ttct·uchcrão os Ycllcimcntos eonstnntcs da tabella annexa.
Aet. 18. .\s t.luvillus que pot·ventum Sl~ su:-eilat·om na
OXLleução liL•sk regulamento serão resolvidas por decisão do
1\linistm.
Art. 1U. l<'ieam revogadas as disvosições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1915•. -João Pantliá
Calogel'as.
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'l'abtlla a que se refere o art. 17 4o replamento approva4o pelo
decreto n. 11.477, 4esta 4ata
Gratificação

Total annual

Cargo

Ordenado

Di·rector .......... .
Assistente de 1• elasse............ .
Assistente rie 2" elasse ............ .
Escrevente-d a c t y l ogt·apho........ .
Porleü·o-eont.inuo. . .
Servente ( s a l a r i o
mensal de 150$~·.

H:000$000

·Í

:000$000

12:000$000

G:í00$000

3:200$000

!J:ü00$000

4:800$000

2:400$000

7:~00$000

~:800$000

1 :400$000

l :G00$000

800$000

4:200$000
2 :'•00$000
1:800$000

Rio· de Janeiro, 5 de fevereiro de 1915. -

João Pandiá

Calogeras.

DECRETO N.

11.478-DE 5 DE FEVEREIRO DE

1915

Providencia sobre a emissão d·e letras do Thesouro, até o valor de lOO.(•oo :ooo$,
papei

O Presidente da H.epublica dos Estados Un!idOE• do Brazil,
usandQ da autorização constante do mt. 4" da lei n. 2. 919,
de 31 de dezembro de 1914, decr·eta:
Art. 1. • O ministro de E'stado dos Negocios da Fazenda
fica aut.orizado a emi·tJtir letras do Thesouro alé a qutantia
de 100.00(}:000$, papel. para pagamento do de{icit, nessa especie, do exercício de 1914 e anteriores.
§ 1. o Essas letras vencerão o juro de 6 o/o ao anno; serão
ao portador e resgataveis dentro de um anuo. contado da
da.ta da emissão.
§ 2. o Taes letras terão os seguintes valores nQminaes:
100$, 200$, 500$ e 1 :000$000.
~ 3. o As quantias inferiores a 100$ de qualquer divida
paga por este modo se~rão saLi<•feitas em especie.
Art. 2.• Caso as circumstanci•as do paiz não perm.ittam
o resgate de t.aes letras na data dQ voocimento, o Governo
reserv•a-se o direito de. pagando apenas os juros vencidos,
reformai-as pelo me~mo prnz:o e com os mesmos juros.
Art. 3. o Essas letms serão entregues pelos seus valores
nominaes.
Art. 4." EssaE• letras serão emittidas no Thesouro Nacional,
Rio de Janeiro, e por elle pagos os juros devidos e operados
os respectivos resgates.
Art. 5. o Revogam -se as diE•p<Jsições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1915, 94° da IndependenciQ e 27° da Republica.
·
\VENCESLAU BnAz

P.

GOMES.

Sabino Barroso.
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DECRETO N, 11. íi!)- DE

10 DE FEVEREIRO DE

.'\ PJ•rova c maneia executar novo regulamento J•~·ra as escolas
c J.'c aprcndizes-m;trinhcirus

i9i5
de

grumetcs

o Presh11únlo ua l\PpULlica du~ ]<;:;l[.auus Uniuos do nrazil,
ttsamlo da autoriz<açã 0 contida no n. VIr, do al'L 72, da.
lei n.
~.D21,
lle 5 de jancil'o do CO'l'rente anuo,
roso\Yc apl)rovar c mandar executar o regulamento quu
a. este acomparuha, para as
escolas de grumetes e de
avt·cndiws ma.rinhciros. ass igt:tlad 0 pelo .almit·ante gra:d:uado
Alt•xandrino Faria de Alencar, ministro da 1\larinha; revogadas as distl(JISÍCÕcs em contrario.
Hio llc Janeiro. 10 do fewreit·o lle HlHí, \Jí" da ludeven··
deucia e ~7· 1d1a Rcpublica.
\VENCESLAU Bn.ú P. UoMm,;.
'Alc.;;amll'ino Fw·ia de Alencar.

Regula111e11to para as escolas de aprendizes marinheiros e de
grumetes, a que. se refere o decreto n. 41.479, de 10 de
fevereiro de 1915
TITULO I

CAPITULO I
D.\S Ei::lCUL.\8 E SEt:S FINS

Ar,[.. L• As rscolas de apreudizes marinheiros c de
gTnmPtcs, sob a immediata .iurisdicção da Inspectoria. do
J\llarinha, leem por fim preparar menot·es ]mra o alistamento
110 Corvo de Marinheiros Naciouat>~, dotando-os com as bases
ne.cessarias para a matrü·ula ·nas e.•;eolas profiiSI.sionaes, de
modo a ]Jossuir a J\la,t·inha de guerr:h nacional pessoal habilitado JHH'a üs seus nmltipla.s serviços.
Art. :!." A edncação physica,. iutcllcdual. moral ·c profissional dos aprendizes marinhl'iros será objecto de constante
1<olieiludc do pcs.so.al adminiSitnalivo ~~ ,fl{wc.mte. O eommantlanto, os officiaes e os profll'-'Ssores deverão eoncorrer de
1110do cfficaz para a formação do l·aracter militar dos .a.prendizes marinhniros, cuidando espl•ci,aiinPntf• dr. inculcar 1ao3
sPus ldisripulos os preceitos da moral, de lhes inspirar o
sent.imento elo dever, o cumprimento l'igoroso da disciplina
e das l'egras dn polider. e o resprito das ins-lituirões ·nacionat>s.
•
.\rl. 3." As eseolas sm·ão de du:a" calcgori•as:
a) escolas de aprendizes nmrinheiros;
b) escola de grumetes.
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Art. 4, As escolas 1de aprendizes marinheiros teem por
fim educar e preparar menores pana cursarem a. escola de
grumetes .
.A!rt. 5.• A escola de grumet.es ~em por fim desenvolver o
ensino prima·ri 0 .e os elementos do ens1no profissional dados
nas escolaJS de aprendizes marinheiros. minis•trar noções das
especialidwdes. taes como mecanico, artilheiro, torpedista, timoneiro, signaleiro e foguista e mais 0 ellls·imo de um dos
officios de darpinteko, Iimador, calafate, serralheiro, ferreiro,
caldeireiro de f1erro, oalcbeireiro de cobre e torneiro.
Paragrapho unico. Ao commandante da escola de gr~
metes compete averiguar das aptidões dos aprendizes marinheiros para os referidos officios e do preparo indispensavel
aos que possam ser especialistas.
Art. 6. • Em cada Estado da Republica e na Capital Federal o Governo manterá uma escola de aprendizes marinheiros; a séde da •rscola de grumetes será a Oapit.al Federal,
ou onde o Governo ,julgar eonveniente. A lotação das escolas
será determinada annualmente pela lei que fixa a força naval,
não devendo, porém, exceder das seguintes:
0

Escola de Grumetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escola Modelo da Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matto Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Ga-tharirua ........... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
S. Paulo .............•..................... ·-· ·-· ... ... ...
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minas Gera a-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espírito Santo . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . . . .
Bah~a ... ,........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alagoas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parahyba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande do Norte .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
Piauhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400
400
i 00
100
100
iOO
iOO

100
i 00

100

100
200
200
200
i 00
200
100
iOO

100
100
100

~ 1. o Q~ando em qualquer dessas eseolas a matricula exceder á lotaçao regulamentar. o numero de alumnos em excesso.
será enviado para a escola mais proxima, onde a matricuLa não_
tenha attingido á lotação, devendo preoeder ordem da Inspectoria de Marinha.
~ 2. o Quando em qualquer escola durante seis mezes a
lotação permanecer abaixo da metade. o' commandanbe fará uma
exposicão, justificando circumstanciadamente os motivos da
falta de alumnD~. A' vista das razões apresentadas o ministro
mandará fechar a referid'a eseola e. os aprendizes serão remettidos para a escola mais proxima em que houver vagas.
Art. 7. o O curso nas escol818 de aprendizes marinheiros
será de dous annos e na de grumetes de um anno.
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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Art. 8. o Nas 'escolas quer de aprendizes ma.rinheiros, quer
de grumetes. serão obser·vadas as disposições em vigor na Armada, relativament·e ao serviço, ordem e disciplina, oom as r~
stricções, porém, estabelecidas ne:ste regulamento, no que diz
respeito ao ensino.
CAPITULO 11
DO ENSINO E EXERCICIO DAS AULAS

Art. 9. o O curso das escolas de aprendizes marinheiros
será de dous annos, dividido cada anno em duas séries.
Art. 10. O curso da escola dle grumetes será de um anno,
tambem dividido em duas séries.
Art. 11. NaiS escolas de aprendizes marinheiros e de grumete:s o ensino d'ividir-se·-ha em elementar, profissional e
accessorio.
Art.. 12. O el1sino elementar será ministrado por professores normalistas, nomeados de accôrdo com o estabelecido no
capitulo III deste regulamento.
Paragrapho uni co. O fim essencial det:te ensino será o
desenvolvimento do alumno no conjunto de suas faculdades.
Art. 13. O ensino profissional e o accessorio serão ministrados por officiaes, sub-officia.es ou inferiores dos corpos de
Marinha.
,
Paragnapho uni co. O seu objectivo principal será o pr:e-paro das aptidões profissionaes do alumno para o cabal desempenho de suas funcções futuras.
Art. 14. O commandante entregará a regencia do ensino
elementar aos profes·sores normalistas e a do ensino accessorio
e profissional aos officiaes. sub-officiaes P: inferiores. fazendo
observar rigorosamente os hora:rios approvados e fieitos de
ac~ôrdo com as condições climatericas locaes.
Art. 15. O ensino elementar das escolas de aprendizes
marinheiros comprehenderá as seguintes ma terias:
t, noções de lingua n1aterna;
2, arithmetica (noções e operações fundamentaes);
3, geometria pratica;
ll, systema metrico decimal;
5, gcographiru do Brazil e noçõc~ muito simples de geo!lraphia geral; noções elementares de phenomenos atmosphericos;
G, historia do Braz i!;
7, educação cívica;
8, musica;
9, dlesenho;
1 O, noções de cousas;
11, lições geraes.
() ensino profissional comp,reh~nderá:
1, noções elementares de apparelhos de navios modernos;
2, cla.ssifioação de navios modernos, sua categoria;
3, obras de marinheiro;
4, conhecimento de rumos de agulha, regimento de
bandeiras e signaes semaphwicos.
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O ensino acc.essorio comprehenderá:
Exercícios de gymnastica, de escaleres a remos e á vela,
de infantaria, de esgrima, de baioneta, de natacão e de jogos
escolares ao ar livre, proprios para favorecer o desenvolvimento phYE·ico dos aprendizes marinheiros.
Art. 16. Na escola de grumet-es o ensino elementar comprehenderá as mesmas materias do curso das escolas de
aprendizes marinheiros, dadas mais desenvolvidamente, de
accórdo com a capacidade intellectual d'os alumnos.
O ensino profissional constll!rá de trabalhos d-e officinas,
de obr~ de marinheiro, appwrelhos de bo.rdo, rumos de
agulha, nocões de caldeira, machina e electricidade, nocões
geraes de artilharia e torpedos, na parte concernente á
conservacão, limpeza e funccionamento; nom-enclatura das
peca·s componentes do casco do navio; fundos duplos, paióes,
compartimentos diversos, appar.elhos existentes a bordo,
como cabrest.antes, guindastes, bolinetes e guinchos; exercicios de telegraphia e de signaes e pratica de officinas nos
officios mencionados no art. 5", capitulo I.
O ensino accessorio constará dos mesmos exercícios das
escolas dle aprendizes marinheiros e mais o de operacões de
desemba!I'que.
Art. 17. Por conveniencia do ensino o commandante
poderá transferir os aprendizes de uma para outra officina,
quando reconheca nelles falta de aptidão para o officio que
estiver aprendendo.
Art. 18. A escola de grumetes, para a pratica dos exercícios a que se refere o art. 16, terá á sua disposicão um
ou mais navios, officinas apropriadas, linhas de tiro, etc.
Art. 19. O programma, em detalhes, de ambos os cur-·
sos, para o ensino elementar, profissional e .accessorio, bem
assim os horarios, são os que constam do regimento interno
das referidas escolas.
Art. 20. Nos dias que relembram os nossos principaes
feitos historicos, e e·specialmente nas grandes datas nacionaes, reunidos todos os alumnos em uma das salas da escola, um d<>s professores do curso elementar ou qualquer
official, indicado pelo command•ante, e na presenc.a deste,
fará aos aprendizes, com a maior simplicidade e clareza,
uma palestra sobre o assumpto da respectivlll data, aproveitando o ensejo para lhes inculcar os preceitos da disciplina,
honra e deveres militares, fazendo-lhes lembrar, ao mesmo
tempo, a historia da Marinha nll!Cional, e as accões heroicas e
meritorias praticadas pelos nossos antepassados, de modo a
nelles desenvolver o amor da Patria e o enthusiasmo pela
profissão.
Art. 21. O anno lectivo comecará no dlia 10 de janeiro
e terminará a 30 de novembro, sendo interrompido de 15 a
30 de junho, para as férias de inverno.
Art. 22. Cessará o funccionamento das aulas :
Nos domingos;
Nos dias de festa nacional;
No dia U. de junho.
Art. 23. Ao alumnv mais distincto. quer da escola de
grumetes, quer das esoolas de aprendizes marinheiros, será
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conferido o premio «1\farcilio Dias», que constará de medalha
de ouro paro a de grumetes e de prata para as de ·aprendizeF• marinheiros.
Paragrapho unico. Aos alumnos classificados nos primeiros logares, .quer das escolas de aprendizes marinheiros, quer
da de grumetes. serão conferidos premios arbitrados pelo ministro da Marinha, que, em acto solemne, realizado no fim do
anno lectivo, lh'os entregará pessoalmente ou por intermedio
do inspector de marinha ou do commandante da escola, como
sr.u represen.tante.
Art. 24. Os liv·ros a serem adaptados nas escolas de aprendizes marinheiros e de grumetes serão os indicados nos programma.s, approvados pela Inspectoria. de Marinha e fornecidos pela Imprensa Naval.
Art. 25. Na, ultima quinzena de cada um dos períodos rio
anno lectivo, terão logar os -exames de habilitação.
Paragrapho unico. A mesa examinadora para cada série,
será constituída de tres membros designados pelo oommandanlte.
CAPITULO 111
DO PROVIMENTO DE PROFESSORES PARA O

ENSINO

ELEMENTAR

Art. 26. Os cargos de professores do curso elemem.mr das
escolas de aprendizes marinheiros e de g:rumetes serão preenchidos por professores diplomados por qualqoor escola
normal do Brazil ou mediante concurso. que versará sobre a
methodologia das materias que o constituem.
§ 1. Quando se der uma vaga, os candidatos do 1° caso
deyerão apresentar uma petição á Inspect.oria de Marinha,
instruída dos documentos que comp.rovem a approvação em
uma das escolas normaes; que provem já ter exercido o magi:sterio; títulos que tenham ou outros que possam ser tomados
em consideração, •além daquelles a que se refere o art. 29.
A Jnspectoria de Marinha classifical-os-ha por ordem de
merecimento, em face dos documentos apresentados, e remetterá a relação ao ministro que decidirá sobre a nom~ão..
·
No 2° caso, a Inspectoria de Marinha, mediante consulta
ao mil!-istro da Marinha, mandará abrir o concurso na fórma
prescnpta nesbe regulamento.
Art. 27. As provas de concurSo s.ão de duas especies: uma
escripta, sobre um ponto tirado á sorte e outra pratica, por
meio de uma licão dada a uma das classes, sobre llualquer
parte do programma.
Art. 28. São requisitos indispensaveis para se inscrever
no concurso :
al ter mais de 21 annos de idade;
b) .ter, pelo menos, tres ann.os de exercício no magisterio;
ci ser cidadão brazileiro nato ou naturalizado;
d) não soffrer molestia repugnante o.u contagiosa~ ou não
ter qualquer defeito pbysico que o impossibilite para o magistcrio.
Art. 29. Os candidatos ao concurso deverão exhibir o~
documentos seguintes, para prova·r os requisitos do artigll
anterior:
1) certi_dão de idade ou documento equivalente;
0
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2) attestado de autoridade competente, declarando o temPo de seu exercicio no magisterio;
3) folha corrida e attestado do juiz, da residencia do can.
dirlato nos ultimos tres annos;
4) attesbado medico.
Paragrapho unico. Todos e&tes documentos devem ser
sellados e as suas firmas reconhecidas por tabellião.
Ar.t. 30. A inscripção será requerida ao commandante da
escola, que a admittirá ou recusará, conforme estiver ou não
nas .condições legaes.
Art. 31. Não poderão ser admittidos, por fórma alguma,
ao concurso :
§ 1. o Os que não apresentarem todos os documentos exigidos no art. 29 e respectivas alineas.
§ 2.• Os que houverem sido oondemnados por se.ntenca,
passada em julgado, em processo por ac~to offensivo á moral
ou ás lei.s da Republica.
§ 3. o Os que estiverem sob a accão de processo por qualquer crime previsto no Oodigo Penal.
Art. 32. Enoor!'ladas as inscripções, que devem estar abertas pelo prazo de 30 dias, em edital pubHcado no Diario Official da União e no jornal mais lido na séde da csc(lla, o commanJante nomeará a banca examinadora e marcará o dia do
concu:rso, que deverá ter inicio improrogavelm.errte cinco dia.'!
depois a contar da data do encerramento da inscripção.
§ '1. o A mesa julgadora deverá se compor do comman·"
· dante, ·wmo p·residente, de dous officiaes da escola e dm111
professores.
§ 2. Quando não houver professores na escola serã:o convidados os de alguma escola official, federal ou estadual, u•.n
dos quaes servirá de secretario do concurso, por indicação do
presidernte.
Art. 33. A prova escripta será fei'La em sala reservada
e fechiada.
Paragrapho uni co. Para ess·a prova conceder-se-ha o
prazo de duas horas, e o de uma hora para a prova pratica.
Art. 34. No dia aprazado, reunida a commissão examinadora, á hora e no logar designado, procederá o presidente
á chamada dos concurrentes, na ordem de inscripção, feita
em livro proprio.
Paragrapho unico. A prova escripta será commum para
todos os candidatos. que a produzirão em papel para esse fim
rubricado pelo presidente.
Art. 35. O primeir·o candidato inscripto extra h irá, então, da urna, um dos pontos organizados no momento, entre..;
gando-o ao presidente, que delle dará conhecimento aos candidatos, mandando que inici·em u prova.
Art. 36. Conr.luido o tempo, o presidente recolherá todas as provas, em qualquer estado em que se achem, as quaes
deverão ser, todavia, datadas e assignadar:. pelos concurrentes.
!I 1 . o Estas provas serão ,julgadas J)elos membros da
banca no prazo improrogavel de quarenta e oito horas.
§ 2. o A somma das notas obtidas, dividida por cinco, dará
a média do julgamento e merito da prova.
Art. 37. Dous dias contados daquelle em que fór feita
a prova escripta, proceder-se-ha á prova pratica, tirando
cada candidato da urna o ponto sobre que terá de dar uma
aula.
0
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Paragrapho unico. Poderão fazer esta prova até tres
candidatos por dia, n3 ordem suecessiva da inscripção.
ArL 3!:l. A prova pratica, fJUe é publica, deverá ser assistida flOr todos os membros da mesa julgadora, lançando
cada um delles a sua nota na mesma pagina da prova escripta
em que foram lançadas as notas anteriores.
Paragr.apho unico. O merito desta prova será tirado do
mesmo mo,d!o que o da prova escripta (§ 2", art.. 36).
Art. 39. Não será admittido á prova pratica o candidato
que:
a) deixar de exhibir prova eseripta.;
b) exhibil-a f9ra do prazo maximo (2 horas), para isso
mareado·
c) obtiver classificação nulla.
Paragrapho unico. Será julgada nulla a prova do candidato:
a) que escrever sobre um ponto diverso do sorteado;
b) que fôr sorprehendido a copiar livro, nota ou qualquer escripto, ou que receber auxilio de outra pessoa, mesmo
de outro concurnente.
Art. 40. A falta de eomparecimento do candidato a qualquer das provas importará na perda de seu direito para continuar o concurso, devendo o pres,idente eliminar-lhe immediatamente o nome da lista de chamada.
Art. 41. Terminadas as provas, a mesa examinadora, em
sala fechada, julgará definitivamente o merito geral dos candidatos, dividindo por dous a somma das médias das duas
provas.
Art. 112. Des-te julgamento será lavrada, em livro proprio para isso dest.inado, e assignada por todos os membros
da banca, urna acta, remettendo o presidente ao ministro da
Marinha, por intermedio da Inspeetoria de Marinha, urna
cópia da mesma, acompanhada de um breve relatorio e das
provas exhibidas, com a proposta de nomeação do candidato
que tiver obtido melhor média I inal.
Paragrapho uni co. O mini"tro da Marinha não ficará
porém, obrigado a nomear o candidat(l proposlo.
'
~rt. -!3. A escala das notas de julgamento será de um
a sc1.s, cor respondendo:
Um, a soffrivel;
Dous, a regular;
Tres, a bôa;
Quatro, a muito bôa;
Cinco, a optima.;
Seis, a optima com louvor, produzindo as seguintes médias e gráos de approvacão :
De um a dous, simpJ.esmente;
De tres a quatro, plenamente;
De cinco a seis, distincçã'J.
CAPITULO IV
DA ADMISSÃO DE ALUMNOS

Art. H. Nenhum menor p0derá ser admittido á matricula nas escolas de aprendizes marinheiros, sem provar:
§ L" Que é brazileiro.
§ 2.• 'Que tem de 14 annos completos ·a 16 dle idade.
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§ 3." Que dispõe de robustez physica pa11a o serviço da
Armada oe está isento de defreitos ph;ysioos que o inhabilitem
para esse serviç{).
§ 4." Que não commetteu delicto algum.
Art. 45. A edade e a naeüonalidade serão provadas por
certidão do registro de nascimento ou documento que produzam fé em juizo e a substituam.
Art. 4<>. A capacidade physica será provada por laudo
sanitario, proferido pelo medico da escola, e1 na sua falta,
pelo de qualquer medico da Armada, do Exercito ou civil, indicado pelo commandante.
Art. 47. No exame para essa verificação. o medico observará, sob pena de responsabilidade, as instrucções que a este
acompanham.
Art. 48. A prova do 4" requisito será o attestado do delegadD ou juiz de paz, ou qualquer outra autoridade do local
da res.idencia do menor.
Art. 49. As escolas de aprendizes marinheiros receberão
alumnos das seguintes procedencias:
1•, apresentados por sua,s mães vi uvas, por seus paeSt ou
tutores, ou por suas mães solteiras, quandlo filhos illegitimoo;
2", orphãos, apresentados por seus tutores ou juiz competente;
3". orphãos a.sylados, pelos mordomos ou directores dos
respectivos asylos.
Art. 50. O ICOnsentim€nto do pae legitimo, tutor, tutora,
mãe (viuva ou solteira). mordomos e directore.s de asylos,
se manifestará por petiçãD assignada, ao commandante', requerendo a matricula do menor.
§ 1.• Si o requerente não souber assignar, a petição poderá ser assignada por outrem a seu rogo, e por duas testemunhas idoneas.
§ 2.• Quando a apreólentação fôr feita pela autoridwdle competente e essa declarar a edade, filiação, natu~alidade. comportamento, serão dispensadas as provas constantes do artigo
44 e §§ 1•, 2" e 4".
§ 3." O Governo irndemniza.rá as despezras com o transporte dos menores prara as escolas; ou com o regresso. para os
Jogares de onde procederem, dos que fDrem recusados, si tiverem de viajar mais de duas leguas.
§ 4." A indemnização de que trata o p,arragrapho a:nterizy.r
consistirá no pagamento da passagem.
Art. 51 . O exame de sanidade dos menores deverá ser
feito, sempre que fàr possível, em presença do commandante
da escola.
Art. 52. Satisfeitos todos os requisitos para a matricula,
ficará -o menor depositado durante oito dias. em observação,
findos os quaes se.rá alistado.
iArt. 53. Os aprendizes marinheiros só serão desligados
da esoola pelo commandante, precedendo ordem do ministro
da Marinha, por intermedio da Inspectoria de Marinha:
§ 1. • Por incorrigivel. depois de se appeJJ,ar para todos os
meios suasorios, e se applicar as penas deste regulamento.
§ 2." Por incapacidade physica ou mental que lhe sobrevenha, proV'ada em inspecção dre saude, ou exame medico.
Art. 54. A incorrigibilidade será apumda pelo conselho
de disciplina de que trata o art. 65, e a incapacidade physica

3!2

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ou mental, pelas juntas de saude da Armada, precedendo sempre parte escripta do medico da escola.
Art. 55. O aprendiz, desligado por qualquer dos mQtivos
m~ncionados nos § § 1o e 2" do art. 53, será entregue a quem
de direito, pagando o Governo as despezas oom o seu transpor_
te, nos mesmos termos dos §§ 4° e 5o do art. 50.
Art.. 56. A escola de grumetes só poderá receber á matricula QS alumnos promovidos do 2" anuo do curso da escola
de aprendizes marinheiros.
Paragrapho unico. São extensivas aos alumnos da escola
de grumetes as disposições deste regulamento, comprehendid!lllf
nos arts. 53, 54 e 55.
CAPITULO Y
DO TEMPO DE PERMANENGIA DOS ALU,MNOS NAS ESCOLAS

Art. 57. A permanencia dos aprendizes marinheiros nas
escola.s não poderá exceder, absolutamente, de tres annos,
sendo dous annos nas escolas de aprendizes marinheiros e um
armo na escola de grumetes.
Art. 58. Os alumnos das escolas de aprendizes marinheiros que revela~em um sufficiente desenvolvimento physico e
intellectual poderão ser transferidos para a escola de grumetes,
antes de completado o tempo determinado.
Art. 59. O alumno que fôr reprovado será classificado á
parte para, si <tiver bom comportamento, ser aproveitado
no Oorpo de Mari,n,heiro~S Nacionaes, para onde será mandado,
e!':'golados os prazos a que se refere o art. 57.
Art. 60. Terminado o curso da escola de grumetes, os
alumnos verificarão praça de accôrdo com as leis em vigor,
seiiidlo mencion~ados nos seus asentamentoSI os resultados dos
exames finaes, e embmrca.rão em mwio ou navios da esoola,
onde farão viagens de instrucção de tres a S!eis me'.les.
Art. 61. 'ferminada a viagem de instrucção, o commandante da es~ola de grumetes e os commandantes d<>s navios
forma•rão uma commissão para .escolha dos que deverão ser
rnmettidos para o Corpo de Marinheiros N1aciona,es e escolas
pTofis1sionaes.
CAPITULO VI
DAS PENAS E RECO.'\fPENSAS DOS APRENDIZES

Art. 62. As faltas, em que inoorrerem os aprendizes de
arobas as escolas, serão punidas com a.s seguintes penas:
§ 1. o Admoestação.
§ 2. Reprehensão em classe.
§ 3." Eliminação do nome do quadro de honra.
§ 4. Abaixamento das notas de comportamento.
§ 5." PriV'ação de recreio.
§ 6. Reprehensão em aeto de mostra.
§ 7. ltebaixamento do posto.
§ 8. o Privação de licença.
§ 9. Bailéo para as faltas grave~.
0
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Art. 63. Ao professor elementar compete a imposiçao das
penas dos §§ 1o a 4° inclusive e ao commandante todas •as
outras.
Art. 64. A applicação das penas, por delictos mais graves, deve ser precedida sempre de uma admoesLação conveniente feita em tom de conselho suasorio, afim de não abater
o ·.1nimo do aluumo, mas elevar o seu moral, convencendo-o do
seu erro e levando-o a não reincidir no mesmo delicto.
Art. 65. Haverá nas escolas de aprendizes marinheiros e
de grumetes um conselho de disciplina, composto do commandante, do irnmediato, de um official e de um professor
elementar, com o fim de julgar o alumno que, por máo procedimento habitual e esgotadas, para o corrigir, todas as penas
do art. 62 e seus paragraphos, dev.a ser excluído da escola.
Paragrapho uni co. O acto da exclusão do alumno será
pre!ledido de ordem da Inspectoria de Marinha, mediante consulta ao ministro da Marinha, a quem serão enviados os processos.
Art. 66. A applicação e o comportamento dos aprendizes
marinheiros serão avaliados por meio de notas, registrndas em
livro especial.
Art. 67. A escala das notas será de 1 a 10, correspondendo:
tO, a optima;
9, a quasi optima;
8, a muito boa;
7, a boa;
6, a ma.is que regular;
5, a regular;
4, a mais que soffrivel;
3, a soffrivel;
2, a menos que soffrivel;
1, a má;
O, a pessima.
§ 1. Essas notas serão dadas, quanto ao comportamento, a
nota Optima, ao aprendiz marinheiro que, durnnte o mez, só
tiver sof11rido a primeira pena do art. 62, § 1o· a nota Quasi
optima, aos que sómente tiverem soffrido as duas primeiras
penas; as notas Muito boa, aos que forem punidos até a quarta pena; as notas Mais que regular e Regular, aos que soffrerem as penas até o § 6°; Mais que soffrivel, aos que forem punidos até a setima; llfá e Pessima, aos que soffrerem da setima
em deante.
§ 2. Quanto ao aproveitamento e applicação, as notas
ficam ao criterio dos respe0tivos professores e mestre&, pelos resultados obtidos pelos aprendizes nas suas re.spel;Li'Vas
classes e aulas.
Art. 68. O conjunto das notas de applicação e comportamento alcançadas pelos aprendizes marinheiros, no seu
tirocimo esco.Jar, e avaliado pela respectiva média, é o unico
criterio para servir de base ás promoções no curso de cada
escola.
Art. 6!J•. Só poderão ser promovidos de uma série para
outra aqueUes cuja média de applicação geral fôr superior
a tres.
0

0
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Art. 70. Além dessa recompensa semestral, os aprendizes marinheiros receberão pelo conjunto de suas notas, premios e distincções especi~es, que consistirão no seguirúJe,:
a) os que tiverem, ·durante o trimestre mé~i~ optima,
ou quasi optima, usarão no bra.;o esquerdo, a medra altura,
uma cstrella dourada;
b! os que alcançarem, dur·antc um
trimestre, m~dia
muito boa ou boa, usarão, na mesma posição a que SE: ref,ere a alínea pi'ecedente, uma estrella prateada.
Paragrapho uni co. Qualquer pena, porém, soffrida pelo
aprendiz marinheiro, depois de disting~ido, l~1e fará perder
o direito de usar por um mez, o seu drstmctJvo.
Art. 71. O 'commandante da escola, levando ainda em
consideração a média mensal das notas dos aprendizes marinheiros, poderá ainda conferir-lhes distinctivos e graduações
de: cabo, 2" sargento, 1" sargento e sargento-ajudante.
~ 1." O numero de graduados deverá obedecer á percentagern s.obre o effectivo da escola:
a) um sal'gento;
b) primeiros sargentos - 2 "I" dos alumnos;
c) segundos sargentos 4 "I" dos alumnos;
ll) cabos 12 "I" dos alumnos.
~ 2." Esta recompensa prevalecerá na escola, emquanto
a merecer o alumho, e só poderá ser conferida aos aprendizes rnarinheiros de nota de comportamento acima de regular.
E lia dará direito á gratificação mensal:
a) de 10$ para os sargentos-ajudantes;
b J de 5$ para os primeiros sargentos;
c) de 3$ para os .!'.cgundos sargentos;
d) de 1$500 para os cabos.
Art. 72. O commnndantc dcv,,rá dar licença aos alumnos
aos domingos c dias feriados, para se ausentarem da escola,
os quaes regressarão ao arriar da bandeira. Aos que, porém,
tivere,;n família ou correspondente na sédc da escola, poderá
o commandante permittir que pernoitem fóra do estabelecimento, c conceder licenças extraordinarias até 48 horas, por
motivo justificado, não excedendo de duas o numero dessas
licenças.
TITULO 11

CAPITULO VII
DA ADl\1INIS11RAÇÃO, CORPO DOCENTE E MAIS PESSOAL DAS ESCOLAS

Art. 73. O vessoal administrativo de cada escola
conslaJ·ú de:
a·! um commandantr, official superior do quadro activo
do corpo da Arma.d~, para a escola de grumel;es, e capitão
de ~~m·veta ou caprtao-tencnte, para as dr aprendiz'es marinher ros;
/1 J um imnwdia to, C'aiü1ão de corvrta ou f'apitão-tenente,
vara a escola de gr·umetes, capttão.-tenente para a de Aprendizes da Cap!tal Federal e capitão-tenente ou t• tenente, para
as dos demars Estados da Republica, ambos do quadro activo;
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c) cinco officiaes subalternos, instructores, para a escola
de grumetes, e tl'es ou quatro, conforme a lotação, para cada
escola de aprendizes marinheiros, sendo designado, pelo commandante, um para exercer as funcyões de ajudante;
d) machinistas e mecanicos
instructol'le,s, em numero
sufficiente, para a escola de grumetes, e pessoal contractado
para as usinas de luz;
el um medico e um pharmaceutico (este ultimo para a
de grumetes), aquelle do Corpo de Saude, ou contractado,
conforme for julgado mais conveniente, e um dentista para a
Escola de Aprendizes da Capital Federal;
f) um commissario, capitão-tenente para a Escola Ide
Gr·umetes e de Aprendizes da Capital J!'ederal, e official subalterno para as demais escolas;
g) dous professor,es normali1stas para as escolas de 100
alumnos; dous e um auxiliar para as de 200; cinco para as
de 400 e mais os actuaes auxiliares de €nsino que forem
vitalícios;
h) um escrevente;
i) um fiel;
j) um enfermeiro;
k) um mestre de musica;
ll um mestre de natação, gymnastica, esgrima e infantaria;
m) tres sargentos pana a escola de grumetes e um sargento para as de aprendizes;
n) quatro marinheiros de optimo comportamento e dous
cabos.
§ f.• As escolas de aprendizes marinheirof• e grumetes
terão ulma taifa igual á dos navios class<Hicados na f• categoria, na parte que se refere .aos officiaes e inferiores;
pa·ra os aprendizes haverá um cozinheiro-chefe equiparado,
quanlto am·. vencimentos, a cozinheiro de officiars, e tanws
a.iudantes quantos forem os alumnos na prop{m;ão de um
para 50 aprendizes, eq.u.iparados a eozinheirüE"· de guarnição.
§ 2. • A escola do Rio poderá ter mais um official, qua
será ·o enc.arregado da linha de tiro, emquanto esta funccionar na ilha do Governador, sujeita á escola.

CAPITULO VIII
DO

COMMANDANTE

Art. 7 4. Aos commandantes das escolas incumbe:
1•, cumprir e fazer cumprir este regulamento e velar
sobre a disciplina. economia, material e pessoal da escola;
2", cuidlar da educação moral e profissional, asseio e bom
tratamento dos aprendizes, passando revistas frequentes em
todo o estabelecimento para, por si mesmo, certificar-se do
zelo e actividade de seus subordinados e da boa a.rdem e
moralidade 'da escola;
3", visitar amiudadas vezes as aulas e officinas da escola para conhecer o adeantamento .diQs aprendizes e si os
mesmos são dirigidos com dedicação pelos officiaes e seus
auxiliares, pelos professores e seus auxiliares, e pelos operarias;
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4• determinar a classe ou série que ea<da professor normalist~ tem de reger, assim eomo distribuir o ensino das
üutras disGi.plina.s pelos offieiaes segundo as respootivas vocações, fazendo cumprir, com a' maxima observancia, o horario organizado e approvado para o funccionamento da escola;
5", convocar e presidir os conselhos disciplinares de que
trata este regulamento;
6°, manter nos conselhos a devida ordem, impedindo que
sejam perturbados os trabalhos, e até susp-ender as sessões,
communicando o facto immediatamente á Inspectoria de Marinha com todias as circumstancias;
7°, nomear as commissões para os concursos de provimento do cargo de professores elementares;
so, providenciar sobre as substituições dos professores
elementares e mestres, em seus impedimentos momentaneos
ou tempora,rios;
9•, encerrar diariamente o ponto dos professores e mestres;
10, impôr aos seus subordinados as penas em que Incorrerem, e forem de sua competencia;
11, rubricar todos os livros de escripturacão dia escola;
12, conferir os distinctivos .e graduações de que trata este
regulamento;
13, applicar os castigos estabelecidos no art. 62;
14, licenciar os aprendizes;
15, permittir que os mesmos sejam visitados por suas
familia:s;
16, detalhar o serviço do estabelecimento como melho~
convier á ordem e á disciplina ,do mesmo;
17, promove.r, por todos os meios ao seu alcance, a matricula de menores nas escolas de aprendizes, de accôrdo com
as disposições expressas neste regulamento;
18, enviar, mensalmente, á Inspectoria de Marinha, o
mappa do movimento do pessoal da escola;
19, mandar, nos mezes de janeiro e julho, á Inspootoria
de Marinha, informações minuciosas sobre o adeantamento,
cultura moral e aptidão profissional dos alumnos, fazendo-as
acompanhar de um mappa geral;
20, justifiear, no maximo, tres faltas aos profess<>res e
mestres, desde que tenha motivos para isso;
21, licenciar até oito di,as o pessoal sob sua JUrisdiccão.
CAPITULO IX
DO JMMEDIATO

Art. 75. Compete ao immediato:
1•, substituir o com mandante;
2•, informal-o de todas as occurrencias que se derem no
estabelecimento;
3°, distribuir o serviço conforme fOr determinado pelo
commandante;
4°, zelar para que os aprendizes e empregooos que lhe
são subordinados se conduzam com toda a disciplina;
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5•, resolver, sob sua responsabilidade, toda e qualquer
questão urgente que não possa esperar pelo commandante,
devendo logo dar parte ao mesmo da deliberaçao tomada;
6•, fiscalizar todas as despezas e a escripturação da escola;
7•, policiar o estabelecimento e todO o servico para o
bom de!!empenho <las respectivas obrigações, conforme se
acha determinado no respectivo regulamento.
CAPITULO X
DO AJUDANTE

Art. 76. Compete ao ajudante:
1•, fazer o detalhe do serviço da escola;
2•, formar a escola para os exercícios de infantaria, divisão do serviço e fnrmaturas regulamentares;
3•; instruir a escola no en~ino ar,cessorio.
CAPITULO XI
DOS OFFICIAES

Ar,t. 77. Compete aos offieiaes:
1•, auxiliar o commandante e o immediato na manutenção da disciplina militar e fiscalizar o procedimento dos
aprendizes nos alojamentos, refeitorios, salas de estudo e recreio;
2•, communicar ao immE-di.ato todas as occurrencias que
se derem no estabelecimento;
3•, pac;sar revista no estabelecimento antes da entrega
do serviço;
4•, encarregar-se do ensino de quaesquer especialidades
para qUJe fôr designado pelo commandante;
5", fazer o serviço que fôr detalhado pelo commandante.
CAPITULO XII
DOS PROFESSORES

Art. 78. Aos professores do ensino elementar e aos mestres de gymnastica e musica compete, além de outras attribuicões expressas no regulamento, a regencia de suas classes e aulas respectivas, de conformidade com as instrucções;
programmas e horarios do regimento interno.
Art. 79. O principal fim de suas funcções é educar physica, moral e intellectualmente os seus alumnos, desenvolvend:o-lhes, ao mesmo tempo, sentimentos elevados de dignida<ie, de patriotismo e de amor á profissão a que se destinam.
Art. 80. Aos professores e mestres incumbe:
§ 1. • Tomar posse dos cargos para que forem nomeados
ou removidos, mesmo por permuta; no prazo maximo de 30

dias.
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§ z.o Dar exemplo de polidez e moralidade em seus actos,
tanto nas escolas como fóra dellas.
§ 3. Dar aulas t()<(!Qs os dias uteis, na classe de sua regencia, com a maior dedic~ção e solicitude, preenchendo o
tempo marl'!aodo para esse fim.
§ 4. Manter, em suas respecti_vas classes, a neceSS!J-ria
disciplina, baseada sempre no respeito Il_lutuo e .na consciencia do dever, observando sempre o regimento m~rn~.
§ 5.° Conservar, r;om todo o cuidado, os moveis \Iv~os .e
mais objectos escolares de sua classe, não podendlo distribuil-os para outros mistéres.
§ 6. Representar ao commandante ~obre duyi.das .que
lhe oceorrerem no exercício de suas funccoes e sohcitar mstrucções sobre o cumprimento de seus deveres.
§ 7,° Cumprir todas as obrigações impostas por este regulamento, assim como as instrucções do commandante da
escola.
!i fl." Fnzer parte das bancas examinadoras do concurrso a
0
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§ 10. Auxiliar o medko do establ'lccimento no exame pedologico dos pretendentes á matricula, classificando-os ·C collocando-os na classe, de accôrdo com o grá(} de sua vista,
ouvido, etc.
§ 11. Achar-se •no estabelecimento, todos os dias uteis, á
hora designada, antes do inicio das aulas, e delle só se retirar
depois de terminados os seus trabal1hos.
§ 12. Ensinar todas as ma terias do programma e todo o
programma, seguindo escrupulosamente os horarios adaptados
e dando lições directas, em que solicite a maior collaboração
do alumno, de modo a promover o adeantamento uniforme e
geral da classe.
§ 13. Ministrar o ensino da maneira mais pratica e intuitiva possível, de modo a não haver fadigas nem violencias intellectuaes desnecessarias.
§ 14. :Fugir a todo processo didactico, que se dirija exclusivamente ao exercício da memoria; ficando-lhes formalmente
prohibido o ensino por meios de apontamentos, dictados, etc.,
ou por outro qualquer systema, que torne o ensino mecanico
e fastidioso.
§ 15. Exel'cer a vigilancia do J•ecreio U(} intervallo das
duas principaes refeições, quando fôr designado pelo commandante.
§ 16. Impôr as penas de sua alçada aos respectivos
alumnos.
§ 17. Compareeer ás festas escolares a .que se refere este
regulamento, e ás outras, determinadas pelo commandante.
§ 18. Communicar ao commandante, justificando os motivos, as faltas .que, porv·entura, tenham de dar, isso com a
necessaria antecedencia.
§ 19. Não abandonar a respectiva classe, á hora do traibalho, sem prévia licença do oommandante.
§ 20. Não. se occupar, durante as horas d(} exercício, em
objecto estranho ao ensin(} da classe.
§ 21. Levar ao conihecimento das autoridad-es da escola
qualquer facto anormal que se dê em sua presença.
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§ 22. Utilizar-se sómente dos livros didacticos que forem
adaptados para uso de seus alumnos.
§ 23. Escripturar o livro de oh amada dos alumnos da
classe e fazer a chamada diariamente.
.
.
§ 24. kuxiliar o serviço, quando para Isso fôr designado
pelo commandante.
Art. 81. Por qualquer infra.cção das disposições do art. 80
e seus paragraphos os profess~res ~o curs~ . elementar ~ os
mestres de musica e de gymnastwa fiCam sUJeitos ·ás segumtes
penas:
1•, admoestação;
2•, reprehensão;
3•, suspensão do exercicio do cargo por 15 dias, e, na
reincidencia, por 30 dias;
4•, demissão.
Paragraplh:o unico. No caso de faltas inão justificadas
além de tres os professores, auxiliares e mestres soffrerão
descontos em' seus vencimentos.
Art. 82. As penas dos §§ i o a 3° são da competencia do
comumntlani.P, quP evitará, porém, ê,Jlplical-as na presença
dos alumno~. afilll de não diminuir o prestigio moral do professor ou mestre.
Paragrapho unico. A pena de suspensão será applicarla
por meio de officio.
Art. 83. A demissão será feita pelo ministro da Marinha,
precedendo informações do commandante, em officio reservado, e ouvida a parte.
Art. 8!1. Aos professores do ensino elementar e aos
mestres é permittido removerem-se, ainda por permuta, de
umas escolas para outras, solicitando para esse fim autorização do ministro da ~Iarinha, que poderá ou não, concedel-a.
:Art. 85. Os professores de ensino elementar e os mestres
poderão obter licença do Governo, de accôrdo com a lei.
Art. 86. As licenças por moles tia regem-se pela lei geral
sobre o assumpto.
Art. 87. Nos casos de licenças, com vencimentos ou sem
elles, aos professores incumbe:
§ i. o Pagar o competente sello, dentro do prazo de um
mez, a contar da data da concessão, e apresentar as portarias
ao commandante, para mandar cumprir e registrar, sob pena
de não produzirem effeito algum.
§ 2. o Entrar ofiO respectivo goso dentro de 30 dias, a contar
da data do cumpra-se, sob pena de caducidade.
§ 3. • \Apresentar a portaria á repartição competente,
para as devidas averbações, dentro do mesmo prazo, sob a
mesma pena do paragrapho anterior.
Art. 88. Os professores do ensino elementar, quando
nomeados, após o concurso, deverão tomar posse do respectivo cargo p-erante o commandante da escola, e entrar em
exercício dentro do prazo de 30 dias, sob pena de caducidade.
Para~rapho unico. O seu titulo de nomeação deve11á ser
visado pelo commandante, qUJe o remetterá á Contla•bilidade
da Marilllha, ou á Delegacia Fiscal da séd·e da escola para
as averbações e devidos assentamentos.
'
.A!rt. 89. Os professores do ensino elementar e os meiO•
tres não são vita.licios, mas só podierão ser demittidos:
§ 1." Quando requererem.
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§ 2.• Quando abandonarem, sem communicação, o exercício do cargo por mais de 15 dias.
§ 3.• Quando não se mostrarem dedicJados no exercício
de .suas. fumcões, ou commettJe,rem actos que degonham contra :a •d•isciplina e moralidade da escola.
§ 4.• Quando se inhabilitarem para o exercício do magisterio, sem ter adquirido direito para a aposentadoria.
Art. 90. Aos professores do ensino elementar e aos
mestres de musica e de gymnastica fica assegurado o direito
de aposentrudlOria de accôrdo oom .a lei em vigor.
Art. 91. Os profiessores normalistas perceberão annualmente 4:800$ (quatro contos e oitocentos mil réis); os auxiliares de en•sino, vH1alicios por direitos adquiridos anteriormente, e os mest,res de musica e de gymnastica 3 :600$
(tres contos e seiscentos mil réis).
Paragrapho uni co. E·sses vencimentos Slerão cont-ados,
dous terços, como ordenado, e um {,erço, como gratificação
pro labore .
.A!rt. 92. Para os effeitos da d:isciplir'IIIa nas escolas de
aprendizes marinheiros e de grumetes, os professores, auxiliares e mestres usarão, sómente no serviço interno, os uniformes, de 2• tenente, não lhes cabendo por isso qualqúer
dire~to, vantagem DU regalia especial.

CAPITULO XII
DO MEDICO

Art. 93. Sem prejuízo do que se acha estabelecido no
regulamento do Corpo de Saude e mais disposições concernentes ao serviço ld:o respectivo corpo, ao medico compebe:
:~ 1. • Prersta·r os serviços
de sua pro-fissão a todos os
indivíduos pertencentes á escola e nella residentes.
§ 2." Examinar o matriculando. pana o fim de di~er
sobre a sua robustez e capacidade physica, empoogando · os
melhores process10s clinicos e anthropometricos, assim comn.
auxi!ilar o professor no exame pedologico.
§ 3.• .Fazer a estatística mensal e annua.I d•os enfermo!!
a seu cargo, com as respectivas observações.
§ 4." Examinar dia·riamente os a.prendizes
que denem
parte de doente, communicando o resultado ao immediat.o.
§ 5." Examinar mensalmente o estado sanitario do'!
aprendizes. declar1anidi0, por •escripto, o nome düts' que, po!'
enfermidade, se acharem impossibilitados pa:ra o serviço da
marinha de guerra.
§ 6.• Visitar e inspeccionar na enferma·ria os aprendizes
e demais pess1oas a 0 serviço da escola, além da inspeccão
diaria, sempre que isto lhe fôr determinado pelo commandante, •a quem communicará o resultado das iTIIspeccões.
§ 7." Dar instrucções e pedir as providemiCias necessarias
para que o serviço da enfermaria se faoa do melhor modo
possível.
§ 8." Participar •'lo commandante, e nos casos urgentes
ao official de se.rviço, qualquer indicio ,cJ!e molesti.a contagiosa
ou epidemica, que se manifestar no estabelecimento, indicando
O·S meios para impedir ;a, propagação do mal.
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§ 9." Vaccinaw e revaccil!llal' os aprendizes e praças,
quando julgar .c.onveniente esta medida prophylatica.
§ 10. Dar instruccões, por escripto. ao enfermeiro sobre
a applicacão dos remedios, dietas t> tudo mais que convierr ao
tratamento dos doentes.
§ 11 . Examinar todos os viveres fornecidos á escola, os
~uaes s6 poderão ser acceitos, sendo reconhecidos de t• qualidade.
§ 12. Empregar todos os esforços para manter a hygiene
e salubridade da escola.
§ 13. Pernoitar na escola uma vez por semana.
§ 14. Visitar os aprendizes. bem como o pessoal ao Sim'viço
da escola, que adoecerem em suas residenc.Jas, afim de providenciar sobre a remoção.

CAPITULO Xlli
DO COMMISSARIO

Art. 94. Ao commissario compete:
§ f." Fazer a e-scripturação da receita e despeza e mais
serviços, de accôrdo com o presente regulamento e legislação
vigente.
§ 2. o · Pernoit.a'r na esc.ola quando se tornar necessario.
§ 3." Examinar diariamente os paióes do estabelecimento,
communicando ao immediato o resultado da inspecção.
Art. 95. Nas escolas de um effectivo superior a 300 alumnos. haverá um commissario ou sub-commissario para auxiliar
o serviço de escripturação dos livros de soccorros e cadernetas.
CAPITULO XIV
DOS VENCIMENTOS

Art. 96. O estado-maior perceberá os vencimentos estabelecidos na legislação t>m vigor.
§ 1. O estado-menor, as praças e os aprendizes vencerão
de accôrdo com a lei do orçamento.
§ 2. Os docentes, o que foi estabelecido no art. 91, do
presente negulament.o.
§ 3," A taifa, o que foi estabelecido no art. 73, §~ to e 2",
do presente regulament.o.
0

0

CAPITULO XV
DO PECULIO E ESPOLIO

Art. 97. Os aprendizes contribuirão mensalmente para a
formação de um peeulio, com a importancia igual ao terço do
so!do que ora _percebem1 a qual será depositada a juros nas
caixas econom1cas.
Poder Executivo -191;; (V oi. I)

21
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ArL. 98. O restante do sold1J liquido da contribuit_:ão será
entregue aos aprendizes na occasião do pagamento, o qual se
fará com as formalidades prescriptas para as praças dos
corpos de Marinha. .
Art. 99. As cadernetas de peculio. acompanhadas de Qfficío para a sua liquidação, serão entregues aos contribuintes,
quando tiverem baixa do Corpo de Marinheiros Nacionaes, ()U
a seus tutores, ou na falta destes .aos juizes de orphãos. si a
baixa se verificar durante a menoridade.
Art. 100. Da mesma fórrna se procederá quando o
apl.'lendiz for desligado, por qualquer circurn_stancia.
.
Pamgrapho unico. Nos casos de deserçao ou falleCImento a irnportancia da contribuição será recolhida, corno
deposito, ao Thesouro Nacional, onde poderá ser legalmente
reclamada pelos respectivos paes ou tutores, reVJertendo paraJ
o Asylo de Invalidas da Pal'ria, no fim de 10 annos.
Art. 101. Quando o aprendiz for tmnsferido de escola,
será liquidada a sua caderneta, e rernettida ao cornrnandante
da escola a que elle se: de.stinar, acompanhada de um rnappa
demonstrativo, em vales do Corr·eio, a quantia proveniente
de1ssa liquidação.
§ 1." Quando vier dos Estados para o Corpo de Marinheiros Naeionaes proecder-so-ha do mesmo modo, devendo,
porém, os vales ser endereçados á Inspectori•a de Marinha,
que ordenará a entl'ega dos mesmos aos commissarios respectivos.
§ 2." A importancia de ta:0s vales deve .ser imrnediatamente depositada, de accôrdo oom os arts. 97, 99 e 100.
Art. 102. Em geral, o serviço de escripturaçãQ será feito
de accôrdo com QS r"egulamentos de Fazenda e mais disposições em vigor.
Art. 103. Quanto á eseript uração do peeulio, observarse-hã-o as seguintes disposições:
f•) serão mencionados nas folhas dn pagamento os descontos a que sr refere o art. !ri, considc.rando-se 1$ como
unidade e desprezando-se as fracções;
2•) o commissario apresentará mensalmente á Directoria
Geral de Contabilidade de Marinha, na Capital Federal, e ás
delegacias fiscaes, nos Estados, uma nota com as seguintes
declarações :
1, nome do aprendiz;
2, numero de caderneta;
3, importaneia da eontl'ibuição. Esta folha de peeulio,
depois de conferida com ::. folha de p:1gamento, será pelo pagador restituída ao eommissario na oeca~ião de satisfaze!' as
requisriçiies e servirá não só de doeum~:nto de descarga ao
mesmo commissario. como de ccl'lificado do commandante
sobre o destino das quantias inscriptas, e ainda do eontraprova aos lançamentos feitos lHt'' caderm~tas;
1, nos assentamentos dos aprenclize;; fHl inscreverão: o
numero da caderneta que lhes pertencer e as quantias descontadas para formação do pccu li o;
5, haverá um livro demonstrativo do movimento do dinheir·o c por clle prestará (~ont.as o commissario;
6, as cadcmetas c o dinheiro. cmquanto não tiverem ulte.rior destino, serão recolhidos ao cofre da escola, sob a responsabilidade dos elavicularios, não podendo o dinheiro de
perulio a recolher, ser conservado no cofre por mais de 90
dias;
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7, por occasião dos inventarias annuaes, a Directoria
Geral de Contabilidade de Marinha procederá á conferencia
com as notas dos descontos, communicando á Inspectoria de
Marinha o que occorrer.
lEsta disposição refer·e-sc á escola da Capital Federal,
sendo tque a conferencia das cadernetas, nos Estados, será
feita na Delegacia Fiscal.
Art. 104. No caso de fallecimento ou deserção o espolio
dos aprendizes será vendido em leilão na escola e o producto
recolhido ao cofre da respectiva escola mediante as formalidades legaes.
Art. 105. ;As delegacias fiscaes em vista da caderneta,
que lhes será remettida pelo commandante da escola, liquidarão os vencimentos do aprendiz fallecido ou desertado; no
caso de reconhecrrem debito -á Fazenda Nacional, será este,
desde log>o, encontrado com o producto do espolio pela fórma
mencionada no regulamento da Fazenda.
·Paragrapho unico. O saldo que restar r.everterá para o
Asylo de In validos, não sendo reclamada na fórma do art. 99.
CAl'ITUW, XVI
D.\ J·NSPECç,\o DAS Jo~SCOLAS

Art. 106. As escolas de aprendizes marinheiros ficarão
sob a inspecção directa da Inspectoria de Marinha, que desi.::.
g>n:J.rá para inspeccional-as, permanentemente, um official superior. Além disso, deverão ser inspeccionadas, quando assim
entender o ministro da Marinha, por uma commissão corriposta de um offieial general ou capitão de mar e guerra, um
official de Fazenda, suhalterno, servindo de secretario, e de
um ajudante de ordens.
Art. 107. Esta commissão examinará, eom o maior cuidado, a ordem, a disciplina e economia do cstabnlecirncnto,
o desenvolvimento pihysico, o gráo de cultura moral e intelJ.ectual dos aprendizes, bem como fará a apreciação relativa,
entre as escolas, sobre o ensino e seus resultados, e so.bre a
perfeita execução dos prograrnmas, dando de tudo minuciosa
informação ao ministro da Marinha.
.
Art. 108. Ao official superior, designado pela Inspectoria de Marinha, serão conferidas instrurções ;:>speriaes, de
modo a ter a InspedOJ'ia eonherimento da perfeita cxceução
dos programmas de ensino P regimento interno.
Art. 10·9. O chefe da eommissão de 'l]Ue trata o art. 106,
:podellá propor as mr,didas ~uja adopção l1he vareca acertada,
Justificando os motivos de sua proposta.
CAPITULIO XVII
DISPOSIÇÕES GERAES

!Art. HO. Os officiaes do Corpo da Armada, sem tempo
de embarque completo, não pod-erão servir nas escolas.
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L<\rt. i 11 . Os professores e mestres, embora não sejam
vitalicios, só poderão ser demittidos de accôrdo com o estabelecido neste regulamento.
Art. t 12. Os officiaes, professores ·C demais pessoal
arrancharão na escola e farão, na mesma, diariamente o serviço que lhes compete.
.
Art. 113. Os commandantes das escolas de aprendizes
marinheiros e de grumetes serão nomeados por decreto; os
professores, mestres, offi-ciaes e demais auxiliar·es superiores
de ambas as escolas serão nomeados por portaria.
;Art. 114. E' expressamente prohibido empr.egar os aprendizes em serviços particulares.
Art. 115. Aos domingos e dias feriados, ou no periodo
das férias, os mordomos e directores de asylos, os paes, tutores
ou parentes dos aprendizes poderão visital-os nas escolas, em
horas determinadas pelo commandante.
~-\rt. 116. Os festejos e outras solemnidades r.ealizadas nas
escolas, nos dias de festa nacional, serão publicos, r·eservandose, entretanto, o commandante o direito de impedir a entrada
a •qualquer pessoa.
·
Art. 117. Os aprendizes poderão passar o tempo das férias em casa de seus· paes ou tutores, precedendo pedido por
escripto, por ·estes dirigido ao commandante, que poderá ou
não conceder a licença, conforme a applicação e o comportamento do alumno, durante o anno escolar.
:Art. 118. Os aprendizes licenciados podem gosar as férias
na residencia de seus paes ou tutores.
Art. 119. Os aprendizes usarão fardamentos feitos de
tecidos que estejam de accôrdo com o clima local da respectiva escola.
Art. 120. ~!\. bi·bliotheca da escola deverá conter, além dos
livros recreativos e de estudos para <Js alumnos, obras modernas de psydhologia, de pedologia c .outras para consultas
de -officiaes e professores.
Art. 121. Os livros desta natureza. poderão ser vetirados
da bibliotheca por empt·estimo feito aos solicitantes até 15
dias.
'
Art. 122. Os aprendizes que adoecerem serão tratados na
enfermaria da escola, salvo quando atacados de molestia contagiosa, ou quando a molestia exigir intervenção cirurgica.
Art. 123. Mediante inspecç.ão de saude e autorização da
Inspectoria de Marinha, poderão os aprendizes ser transferidos
de uma escola para oull'a, desde que assim o exija o seu estado
de saude..
ArL. 124. Cada escola tel'á uma banda marcial, constando
de quaÍl'O tambores c quatro eorneteiros para cada cem api·endlzes.
Art. 125. A escola de grumctes terá, ahlm da ba.nda maTcial. uma banda de musica, na razão de 15 musicos pa•ra cada
cem aprendizes, facultando-se esta disposição ás escolas de
aprendizes.
Art. 126. Da <'adcrneta de r.ada nprendiz consta.rã a espPcialidade que clle houver aprendido. '
.Art. 127. Os aprendizes, quando forem transpo.rtados em
nm·1os de guerra, terão direito a ração igual á que se aoona
ás JWfH;as.
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Art. 128. As escolas que por sua. situação especial tenham
de manter um serviço de communicação par me.io de escaleres
ou lanchas, terão. para guarnecer es..as embarcações. pessoal
oontr;wtado, reconhecidamente de bom procedimento.
Art. 129. Haverá dua·s épocas pa.ra matricula: de 15. a
30 de junho e de 30 de novembrQ a 10 de janeiro, podendo,
entretanto, ser recebidos os candidatos em qualquer época, si
houver grande numero de vag.as.
Art. 130. As promoções de uma série p.ara ouf.ra e de um
anno para outro, só poderão ser feitas respectivamente, no
fim de cada periodo lectivo, isto é, em junho e novembro.
Art. 131. O ministro da Marinha. quando houver conwniencia, poderá altel"a.r a lotação de ·qualquer escol'a. Neste
caso se observará o disposto relativamente ao numero de professores.
Art. 132. Nas escolas 'onde não houver banda de musica,
não haverá tambem mestre desta especialidade.
Art. 133. Quando o Governo julgar conveniente poderá
admittir servellltes para enfermarias, e bem assim, p-harmaceuti-oos e alfaiates para as escolas de grumetes e aprendizes da
Capital Federatl.
Art. 134. O presente regulamento poderá soffrer pequenas alterações que a pratica tenha indioodo, dentro do prazo
de um anno, sem, comtudo, ser modificado em suas linhas geraes.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1915. - "Ale~andrino

Faria de Alencar.

Inetrucções a. que se refere o art. 47 do regulamento a.nnexo
· ao decreto n. 11.479, de 10 de fevereiro do corrente anno

Para admi~!lll.o e no decurso do tirocinio dos aprendizes mari·
nheiros nas respectivas escolas devem ser adoptadas as seguintes
lnsrruc;ões nas im•Pf'CÇ(ies de saude, attendendo á rliversida te de
typoa oriundos das ditrerenças topographicas das localidades e raças
cruzadas de que se Cúmpõem os mspecewnaudos:
f. • A harmonia de traços pbysionomicos e geraes que constituem a beJIPza pbysic:l.
2. • A harmonia de de~envolvimento da musculatura, indicativa da robustez pbysica e que não deverá ser abafada por excessivo
tecido adiposo.
3.• A qualidade dos dentes, sua implantação e estado de conservação, bem como a qualidade ogival .ta abobada palatina
lo.• A qualidade das unhas, cabeJlos e espectalmente da pello e
habito externo, para o estudo de cicatrizes, par-a~itas, vitilogo e
ephehrles.
5.• A pitose visceral e a conrormação do abtomen.
6.• Ao •tesPnVolvtmento psychico de que dá provas a vivacidade
das ~postas o o olhar intelligeute.
7.• A disposiçll.o dos hombrus e de attitude geral, onde os
membros deverão se conservar em posição physiologica;
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8. • Sati~feitas esta!' investigac;ões visuaes, procurar o indica
abaixo indicado, por i-so que os índices de FortH~we, de Piguet, os
proc~sos de Mackieniez, de Th~mom, de Hugueney e de Lemo me,
nli.o satisfazendo por completo uma tabHila de robustez e idoneidade
pbysica, Quando se trata de organismos 11ãO de tn.lo de::;envolvidos
como sóem ser os adole~centes de t3 a i6 armos, não podem constituir bases para admissão de inspecdonandos das releriJas escolas.
INDICE DE ROBUSTEZ

A altuea do individuo deve ser abatida do producto da somma
dos pm·imetro> thoraxico" na maior insp•ração, do indica da respirac;ão, LI! s diametros bideltmdianos e bltrl chantorianos, e a. ditfarença
dará. o indico da robustez da seguinte maneira:
Ditft>rença
Ditferença
Ditferença
Differença
Diffe•·ença
Ditlf>rença
Differença

para meno~ de tO = fraquissimo.
para menos de 9 a 5 = fraco.
para menos de 4 a i = regular.
para mais de t a 5 = bom.
para mais de 6 a tO = robusto.
para mais de H a 20 = muito robusto.
para mais de 21 = excepcional.

Exemplo:
38

+ 32 + 7 + 2

Diametro bideltodiano, ilhargas perímetro índice é igual a

Altura
Ditferença

U6
t6t
15

o que é= fraquissimo.

9. • O perímetro tboraxico é tomado com a fita metrica passad&
logo abaixo du vertice do omoplata e sobre r mamelão
10.8 O indico de resp1r •c;ão é igual á ditferença entre o perimet•·o
thorax•co tomado em repouso respiratorio e o pe•·•metro tho1·ax•co
tomado na maior lliSpiração
H.• As in-<pecções serão feitas no acto da admissão e um anno
depois.
.
A pre•nmpção da rt~bustez phys1ca da tabel\a supra não exclue,
de mo lo algum, os ex amos clmicos para conh,·cimentos do estado
bygido do examinando, e é as,;im que ellcs devem SlJr escrupulosamente
fattos, bem como os de acuidades visual e auditiva, as pesquizas dos
tumore~ adenoi.deos, etc.
Rio de Janeiro, to de fevereiro da t9t5.-Ale.xandrino Faria de
Alencar.
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DECRETO N. 11. 480- DE 10

DE FEVEREIRO DE

1916

Promulga a Convenção Internacional Radio·telegraphica, seu Protoeollo final
' regulamento, assignndoR em Londres a 5 de Julho de 1912

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra~il:
Tendo sanccionado pelo Decreto n. 2.860, de 8 de Julho
de 1914 a resolução d<J Congresso Nacional de 30 de Junho
de 1914, que approvou a C<Jnvenção Radio-telegraphica. celebrada entre varias Potencias, bem como o Protocollo final e
o regulamento a ella annf'xos e que foram assignados pelo
Plenipotenciario Brasileiro na mesma cidade a 5 de Julho de
1912; e havendo sido depositada a mesma ratificação na cidade
de Londres aos dezoito dias do mez de Dezembro de mil novecentos e quatorze,
DECRETA que a mesma Convenção, seu Protooollo final
e regulamento appenso3 ao presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão intHiramente oomo nelles se contém.
Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 1915, 94• da Independencia e 21• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Lauro Müller.
O MARECHAL HERMES RODRIGUES DA FONSECA,
Presidente da Republica dos Estados Unidos do, Brasil:
Faço saber a<Js que a present.e Carta de Ratificação virem
que, entre os Estados Unidos do Brasil e os paizes representados na Conferencia Radio-telegraphica Internacional, realizada em Londres no anno de 1912, foram concluídos e assignados, pelos respectivos Delegados, em 5 de Julho do mesmo
anno. uma Convenção Radio-telegraphica, um Protocollo final
e o respectivo Regulamento de Servi co; os quaes são do teôl'
eeguinte:
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Convention Radiotélégraphiqne lnternationale oonclue entre
I' Allemagne et les Protectorats Allemands, les Etats-Unis
d'Amérique et les PossesQions :les Etats-Unis d'Amérique
la Répuhlique Argentina, I' Autriche, &a Hongrie la Bosnie~
Herzégovine, la Belgique, le Congo Belge, ie BrésU la
Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Egypte, I'Espagne et '1es
Colonies Espagnoles, la France el l'Algérie, I'Afrique Occidentale Française, I' Afrique Equatoriale Franç!lise, l'lndo-Chine, le Madagascar, la Tunisie, la Grande-Bretagne
et diversas Colonies et Protectorats Britanniques, I'Union
de l'Afrique du Sud, la Fédération Australienne, le Canada, les Indes Britanniques, la Nouvelle-Zélande, la Grece, l'Italie et Colonies Italiennes, le Japon et Chosen, Formosa, Sakhalin Japonais et le territoire loué de Kwantoung, le Maroc, le Monaco, la Norvege, les Pays-Baa, les
lndes Néerlandaises et la Colonie de Curaçao, la Persa, le
Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie et les Possessions et Protectorats Russes, la Répuhlique de Saint-Marin, le Siam, la Suêde, la Turquia et
I'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des
ci-dessUE· énumérés. s'étant réunis en Conférenee à Londres, ont d'un commun accord et sous réserve de ratifieation,
arrêté la Oonvention suivante:
Pay~

ARTICLE PREMIIDR~

Les Hautes Parties contractanoos s'engagent à appliquer
les dispositions de la préeente Convention dans toutes les
stations radiotélégraphiques (stations eôtieres et stations dtbord) qui sont établies ou exploitées par les Partia~ oontraetantes et ouvertes au serviee de la correspondaooe publique
entre la terre et les navires en mer.
Elles s'engagent, en outre, à imposer l'observation d~ ces
dispoc;itions aux exploitations privées autorisées, soit à établir
ou à exploiter des stations cl'ttiàres radiot.Piégraphiques ouvertes au service de la corre·~pondance publique entre la terre
et les navires en mer, soit à établir ou à exploiter des stations
radiot.élégraphiques ouvertes ou non au serviee de la oorrespondance publique à oord d'es navires qui portent Ieur
pavillon.
ARTICLE

2.

Est appelée station côtiàre f..oute station radiotél~gra
phique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire anoré
à demeure el utilisée pour l'échange de la correspondance
avec les navires en mer.
Toute station radiotélégraphique établie sur un navire
autre qu'un bateau fixe est appelée station de bord.
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TRADUCÇ10 OFFICIAL
Convenção Radio-telegraphica Internacional
FEI'fA ENTRE
A Allemanha e os protectorados allemães, os Estados Unidos
da America e as possessões dos Estados Unidos da Ame•
rica, a Republica Argentina, a Austria, a Hungria, a Bosnia-Herzegovina, a Belgica, o Congo Belga, o Brasil, a
Bulgaria, o Chile, a Dinamarca, o Egypto, a Hespanha e
as colonias hespanholas, a França e a Algeria, a Afrioa
Occidental franceza, a Africa Equatorial franceza, a Indo-China, Madagascar, a Tunísia, a Grã-Bretanha e
diversas colonias e protectorados britannicos, a União da
Africa do Sul, a Federação Australiana, o Canadá. as In·
dias britannicas, a Nova Zelandia, a Grecia, a Itália e ta
colonias italianas, o Japão e Chosen, Formosa, Sakhaline
Japonezà e o territorio arrendado de Kwantung, Marrocos, Monaco, a Noruega, os Paizes-Baixos, as Indias Neerlandezas e a colonia de Curaçáo, a Persla. Portugal e as
colonias portuguezas, a Roumania, a Russia e as possesalies e protectorados russos, a Republica de S. Marino,
Silo, a Suecia, a Turquia e o Uruguay

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos Governos dos
paizes acima citados, reunidos em Conferencia em Londres,
!firmaram, de commum accOrdo e sob reserva de ratificaçãO. a
Convenção seguinte:
ART. I

AI. Altas Partes contratantes eompromettem-se a appncar as disposições da presente Convenção em todas as esta-oões radiotAiegraphicns (estações costeiras e estações de bordo) que sejam estabelecidas ou e:l'l.ploradas pelas Parter. eontratantes e abertas ao serviço da correspondencia publica
entre a terra e os navios no mar. Obrigam-se tambem a impor a observancia dessas di~pdsicões ás emprezas particulares
autorizadas, tanto para o estabelecimento e exploracão das estações costeiras radiotelegraphicas abertas ao serviço da correspondencia publica entre a terra e os navios no mar, como
para o estabelecimento e exploração das estações radiotelegraphicas abertas ou não ao serviço da corr.espondencia publica a bordo dos navios que hasteam os respectivos pavilhões.
ART. 11

Chama-se costeira a estação radiotelegraphica situada em
terra firme ou a bordo de navio ancorado permanentemente
e destinada a trocar correspondencia com os navios no mar.
Qualquer outra estação radiotelf'graphica, estabelecida em
navio aue não esteja ancorado fixamente, chama-se estação
de bordo.
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ÁRTICLE

3.

Les stations côtieres et Les stations de bord sont tenues
d'échanger réciproquement les radiotélégrammes sans diistinction du systême radiotélégraphique adopté p3Jr ces stations.
Chaque stati.on de bord est tenue d'échanger les radiot.élégrammes avec toute autre station de bord sans distincUon
du syst.eme radiotélégraphique adopté par ces stations.
Toutefois, afin de ne pas entraver les progres scientifiques, les dispositions du préSient artiele n'empêchent p.as
l'emploi éventuel d'un systeme radiotélégraphique incapable
de communiquer av.ec d'autres systemes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique dJe ce systeme et
qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement
en vue d'empêcher l'intercommunication.
ÁRTICLE .i.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, une J!tation peut
être affectée à un service de coNespondance publique restreinte déterminé par le but de la corresp<>ndance ou par
d'autl'es circonstances indépendantes du systeme employé.
ÁRTICLE

5.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à taire
relier les stations côtieres au réseau télégraphique par des
fil's spéciaux, ou, tout au moins, à prendre d'autres mesures
assurant un échange 11apide entre les stations côtieres et le
réseau télégraphique.
ARTICLE

G.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaíssance dles noms des stations côtiêres et d-es
stations de bord visées à l'article fer, ainsi que de toutes
les indicatioons propres à faeiliter et à accélérer les échanges
radiotéh--gra.phiques qui seronl srH\eifiés dans le Rêglement.
ÁRTICLE

7.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la
>faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées
à l'article fer, ind:ép·endamment de l'installation dont les
indications sont publiées conformément à l'article 6, d'autres
dispositifs soient établis et exploités en vue d"une transmission radiotélégraphique spéciale sans que les détails de ces
disposttifs soient publiés.
ARTICLE

8.

L'exploitation des stations radiotélégraphiques est organisée, autant que possible, de maniere à ne pas troubler le
service d'autres statioris de l'espece.
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ART. IIl

As estações costeiras e as estações de bordo são obrigadas a trocar, reciprocamente, os radioltelegrammas sem distincção do syE.tema radiotelegraphico adoptado por essas estações.
Toda estação de bordo é tambem obrigada a trocar os
radiotelegrammas com qualquer outra estação de bordo sem
distincção do systema radiotelegraphico por e lias adoptado.
Todavia, para não pôr pêas aos progressos scientifieos,
as disposições do presente artigo não impedem que se empregue, eventualmente, um systema radiotelegraphico incapaz de
communicar-se com os outros systemas, uma vez que essa
mcapacidade seja devida á natureza especifica do systema e
não o resultado de dispo~itivos adaptados 'Uillicamente com o
fim de impedir a intercommunicação.
ART. IV

Não obstante as disposições do art. a~, poderá uma estação ser encarregada de serviço de .correspondencia publica
restricta, determinando pelo fim da correspondencia ou por
outras eircumstancias i~dependentes do systema empregado.
ART. V

Cada uma das Altas Partes contratantes se compromette a fazer ligar as estações costeiras á rêde telegraphica
por meio de fios especiaes ou, pelo menos, a adoptJar medidas
que garantam a permuta rapida da correspondeneia entre as
estações costeiras e a rêde oolegraphica.
ART. VI

As Altas Partes contratantes darão umas ás outras conhecimento dos nomes das estações coste.iras e das estações
de bordo a que se refere o art. i bem como de todas as indicações destinadas a facilitar e a accelerar as permutas radiotelegraphicas, que serão especificadas no Regulamento.
0

,

ART. VII

Cada uma das Altas Partes contratantes reserva-se r.
faculdade de pre;screver ou de admittir que nas estações a
que allude o art. 1°, independentemente da installação cujas
indieacões serão publicadas por determinação do art. VI anterior, outros dispositivos sejam estabelecidos e explorados,
tendo em mira alguma tranSII1issão radiotelegraphica especial, Rem que sejam divulgados os pormenores desses disposihivos.
ART. VIII

A exploração das estações radiotelegraphicas será organizada, tanto quanto possível, de modo a não embaraçar o
serviço de outras estações da mesma especie.
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ARTICLE !l,

Les staUons radiotélégraphiques sont obligées d'accepter
par priorité absolue les appels de détresse quelle qu'en soit
La l{lrovenanceo, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suíte qu'ils comportent.
ARTICLE

iO.

La taxe d'un radiotélégramme comprend. selon le cas:
i. - (~.) La «taxe côtiere:. qui appartient á Ia station cOtiere,
(b.) La «taxe de bord:. qui appartient à la station de bord;
2. La taxe pour la transm1ssion sur les lignes télégraphiques, calculée d'apres les regles ordinaires;
3. Les taxes de transit des stations côtieres ou de bord
intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux
demandés par l'expéditeur.
Le taux de la taxe côtiere est soumis à l'approbation du
Gouvernement dont dépend la station côtiere; celui de la taxe .
de bord, à l'approbatwn du Gouvernement dont dépend le
navire.
ARTICLE

11.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Reglement qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.
Les prescriptions de la présente Convention et du Réglement y relatif peuvent être à tout époque modifiées d'un
commun accord par les Haules Partias contractantes. Des
conférences de plénipotentiaires ayant le pouvoir de modifier
la Convention et le Reglement auront heu périodiquement;
chaque conférence fixera elle-même le lieu et l'époque de la
réunion suivante.
ARTICLg

12.

Ces conférences sont composées de délégués des Gouvernements des pays contractants.
Dans les délibérations, chaque Pays dispose d'une seule
voix.
Si un Gouvernement adhàre à la Convention pour ses
colonies, possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent décider que l'ensemble ou une pal'tie de ces
colonies, possessions ou protectorats est considéré comme
formant un pays pour l'application de l'alinéa précédent.
Toutefois le nombre des vo1x dont dispose un Gouvernement,
y compris ses colonies, possessions ou protectorats. ne peut
dépasser six.
Sont considérés comme formant un seul pays pour l'application du présent article: L'AfTique orientale ailemande;
L' Afrique allemande du Sud-Ouest;
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ART. IX

As estações raduotelegraphicas são obrigadas a attender
com ab-Foluta prioridade aos chamados de soooorro. qualquer
que seja a sua procedencia, a responder nas mesmas condições
a esses chamados e a lhes dar o andamento que fOr conveniente.
ART. X

A taxa de um radiotelegramma comprehendJe. segundo o

caso:

1•, a) a tll.'l:a costeira, que pertence á e111tação costeira;
b)

a taxa de bordo, que pertence á estação de bordo;

2•, a taxa pela transmissão nas linhat• telegraphicas, cal-

culada segundo as regras communs;
a•, as taxas de transito das estações cosbeiras ou de bordo intermediarias e as taxas relativas aos serviços especiaes
pedidos pelo expedidor.
.
A importanci·a da taxa costeira fica sujeita á approvaçã~ do Governo a que pertence a es~o costeira e a da taxa
de bordo suJeita á approvação do Governo do qual o navio
depende.
ART. XI

As disposições da presente Com"E!''lção são completadas
por um Regulamento que tem o mesmo valor e que entrará
em vigor ao meBmo tempo que a Convenção.
As prehcripçÕés da presente Convenção e do respectivo
Regulamtmto podPrão ser modificadas em qualqut>r época.
de commum accôrdo, pelas Altas Partes contratantes. Effectuar-E-e-hão periodicamente conferencias de plenipotenciarios com o poder de modificar a Convenção e o Regulamento;
cada conferencia fixará o logar e a época de .reunião seguinte.
ART. XII

Essas conferencias serão constituídas de delegados dos
Governos dos paizes contratantes.
Nas deliberações cada paiz disporá apenas de um voto.
Si qu11lquer Governo adherir á Convenção por suas colonias, possessões ou protectorados, as conferencias ulteriores poderão decidir que se consitlere o conJunto ou parte
dessas . colonias. po~e!!f-õe!! ou prç.tectoradoa, como formando
um pa1z, para a apphcaçao da ahnea precedente. Todavia, o
numero de votos de que dispõe um Governo. incluindo suas
co!onias, post·es!'ões ou protectorados. não poderá exceder de
Sels.
Consideram-se como formando um só paiz para a applicação do presente artigo:
A Afric.a Oriental Allemã;
A Africa Allemã do Sudoeste;
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Le Caméroun;
Le 'l'ogo;
l,es Protectorats allemands du Pacifique;
L'Alaska;
Hawa·i et les autres possessions américaines de la Polynésie;
Les Iles Philippines;
Porto Rico et les possessions américaines dans les An
tilles;
·
I~a zone du Canal de Panama;
L e Congo Belge;
La Colonie espagnole du Golfe de Guinée;
L'Afrique occidentale Française;
L'Afr1que équatoriale Française;
L'Indo-Chine;
Madagascar;
La Tunisie;
L'Union de l'Afrique du Sud;
La Fédération australienne;
Le Carrada;
Les Ir.des britanniques;
La Nouvelle-Zél<ande;
L'Erythrée;
La Somalie italienne;
Chosen, Formose, le Sakhalin j aponais et le teiTitoit·e
loué de Kwantoung;
Les Indes néPrlandaises;
La Colonie de Curacao;
L'Afnque occidentale portugaise;
L'Afnque orientale portugaise et les possessions portugaiE·es asiatiques;
L'Asi~ centrale russe (littoral de la Mer Caspienne);
Boukhara;
·
Khiva;
La Sibérie occidentale (littoral de l'Océan glaci:al);
La Sibérie orientale (littoral de l'Océan Pacifique) .
4

AHTICLE

13.

Le Bureau international de l'Union télégraphique est
chargé de réunir, de coordonner et de publier les reseignements de tonte nature relatifs à la radiotélégraphie, d'instruire
1es demandes de modification à la Convention et au
Reglement, de faire promulguer les changements adoptés et,
en général, de procéder à tous travaux administratifs dont il
serait saisi dans l'intérêt de la radiotélégraphie internationale.
Les frais de cette institution sont supportés par tous les
pays contractants.
ARTICLE

14.

Chacune des Hau:tes Parties contractantes se réserve la
faculté de fh.er Ies conditions dans lesquelles elle admet l.es
radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une
station, soit de bord, soit côtiere, qui n'est pas souroiile aux
dispositions de la présente Convention.

335

AG'I'OS DO PODE!l EXECUTIVO

O Camerum;
O Togo;
Os protectorados allemães do Pacifico;
Alaska;
Hawai e outras possessões americanas da Polynesia;
As ilhas Philippinas;
Porto Rico e as possessões americanas nas Antilhas;
A zona do Canal do Panamá;
O Congo Belga;
A Colonia hespan.hola do Golfo de Guiné;
A Africa Oecid!ental Franceza;
A Africa Equatorial Franceza;
A Indo-China;
.1\fadagascar;
A Tunísia;
A União da Africa do Sul;
A Federação Australiana;
O Canadá;
As India.s Britannicas;
A Nova Zelandia;
A Erythréa;
A Somalia Italiana.;
Chosen, Formosa. o Sakhalim Japonez e o territorio arrendado de Kwantoung;
As Indias Neerlandezas;
A Coloma de Curaçáo;
A Africa Occidental Portugueza;
A Africa Oriental Portugueza e as possessões portuguezas da As ia;
A Asia Central Russa (lrttoral do mar Caspio);
Boukhara;

.

n~;

A Siberia Occidental (littoral do Oceano GlaCial) ;
A Siberia Oriental (littora.J do Oooano Pacifico).
ART. XIII

A' Secretaria Internacional da União Telegraphica cabe
reunir, coordenar e publicar as informações de qualquer natureza relath-as á radio;elegraphia, informar os pedidos de
modificação na Convenção e no Regulamento, fazer prornulga1·
as alteracões adoptadas e, em geral, proceder a todos os trabalhos administrativos de que fôr encarregada no interesse
da radiotelegraphia intemacional.
As despezas dessa instituição serão custeadas por todos
os paizes contratantes.
ART. XIV

Cada uma das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de fixar as condicões em que admitte os radiotelegrammas procedentes de ou dBrlltinados a urna estação, seja de
bordo, seja c·osteira, que não esteja subordinada ás disposições da presente Convcncão.

.\I~TU::;
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Si un Tadiotélégramme est admis, les taxes ord!nail"es
doivent lu i être appliquées.
TI est donné cours à tout radiotélégramme provenant
d'une station de bord et recu par une station eOtiêre d'un
Pays eontuetant ou aec~pté en transit par l'Administration
d'un Pays contractant.
11 est également donné cours à tout radiotélégramme à
destina.Uon d'un navirei si l'Administration d'un Pays contractant en a· accepté e dépôt ou si l'Administration d'un
Pays contractan:t l'a accepté en transit d'un Pays non
contractant, sous réserve du droit de la station cOtiêre
de refuser la tl'ansmission à une station de bord relevan& d'un
Pays non eontractant.
ARTICLE

t5.,

Les dispositions des articles 8 et 9 de eette Convention
sont également applicables aux installations radiotélégraphiques autres que eelles visées à l'article ter.
:AI\TICLE

:16.

Les Gcmvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhéslon est notifiée par Ia voie diplomatique à
celui des Gouvernements oontractants au sein duq.uel la derniere conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autre~·.
Elle emport.e de plein droit accession à tout.es Ies clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipuléé'.
L'adhósion à la Convention du Gouvernement d'un Pays
ayant des colonie~~ possessions ou protectorats ne comporte
pas l'adhésion de ses oolonies, possessions ou proteetorats, à
moins d'une déclaration à ceL effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessi<1ns et protectorats
ou chacun d'eux séparément pe-u:t faire l'<~bjet d'une adhésion
distincte ou d'une dénonciation distincte dans les oonditions
prévues au présent article et à l'!at'lticle 22.
:AftTICLE f 7.

Les àispositions des articles :1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, H, :1!
et :17 de la. Converrtion Télégrapbiq;ue Internationale de St. Pétersbourg du t0/22 juillet 1875<, sont applicables à la radwtélégraphie internationale.
ARTICLE

18.

En cas de dissenrtiment entre deux ou plusi•enJ'l'S Gouvernements contractants rel•ativement à l'int.erprétation ou à
l'exécuti<ln, soit de la présente Convention, ~oit du Reglement
prévu par l'article i 1, la quest.ion en Iitige peut. d'un commun accord, être sOoumise à un jugement arbitral. Dans ce cas,
chaoun des Gouvernements en cause en choi~it un autre non
intéressé dans la question.

337

J\CTOS DO PODEfi EXECUTIVO

Quando um rauiotolcgramma fôr acceito, sel'-!he-hão
app!icadas as taxas ordinarias.
Terá curso todo radiotclegramma procedente de estação
de bordo c recebido vor 0stação costeira do l'aiz contratante
ou acceito em transito por Administração de Paiz contratante.
, ! Ar
Igualmente terá curso todo radiotelegramma destinado a
um navio, si a Adminislraç.ão U.e um Paiz contratante houver
acceitado o deposito respectivo, ou si a Administração de um
Paiz contratante o tiver acceitado em transito de um Paiz
não contratante, sob reserva, para a estação costeira, do direito de recu~ar a transmissão poara uma estação de bordo
dependente do Paiz não contratante.
ART. XV

As disposições dos arts. VIII e IX da presente Convenção
são igualmente applicaveis a outras installações radiotele.
graphicas, que não sejam ws de que trata o art. I.
ART. XVJ

Os governos que não tomaram parte na presente Convenoão serão admittidos a adherir a e lia., a pedido.
Essa adhesão deve ser notificada, por via diplomatica,
ao Governo contratante rm cujo seio se realizou a ultima
ronferencia e por este a todos os outros.
A adhesão importa, de pleno direito, na accessão a todas
as clausulas da presente Convenção e admissão em todas as
vantagens nella estipuladas.
A adhesão á Convenção por parte do Governo de um
paiz que tem colonias, possessões ou protectorados não implica a adhesão de suas colonias, possessões ou protectoradoo:;,
a menos que es<:·e Governo ·apresente declaracão nesse sentido.
O ·conjunto das colonias, possessões e protectorados ou cada
um separadamente póde ser objecto de uma adhesão distincta
ou de uma denuncia distincta, conforme as condições previstas no presente artigo e no art. XXII.
ART. XVII

As disposições dos arts. I, II, III, V; VI, VII, VIII, XI;
XII e XVII da Convenção Telegraphica Internacional de São
Petersburgo de f0/22 de Julho de 1875 são applicaveis á
radiotelegraphia internacional.
ART. XVIII

Em caso de discordancia entre dois ou mais Governos
contratantes acerca da interpretação ou da execução, tanto
da presente Convenção como do Regulamento previsto pelo
art. IX, a questão em litígio poderá, de commum accôrdo,
ser submettida a um juizo arbitral. Nesse caso, cada um dos
Govi!rnos litigantes escolherá um outro não interes~ado na
qui!sf.ão.
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)

2.11

338

:ACTOS DO PODEI\ EXECUTtVO

La décision: des:, arbitres est prise à Ia majorité absolue
des voix.
En cas de partage des voix. les arbitres choisissent, pour
trancher le diffórent, un autre Gouvcrncment contractant ógalemcnt désintóressé dans le litige. A défaut d'uno cntentc concernant ce choix, chaque arbitre proposc un Gouvernemcnt
oontractant. désintéresE,é; i! cst ti ré •au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement ·SUr le territoire duque! fonctionne le Bureau international prévu à l'article 13.
ARTICLE

19.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou
à prop.oser à leun· législaturcs respectivos les mesures néce.ssaircs pour .assurer l'exécmtion de la présente Convelllrtion.
ARTICLE

20.

Les llautcs Partics contra<~tanl.cs se connnuniqucront lcs
loie, qui auraient déjà été renducs ou qui viendraient i\ l'êlre
danE'• lcurs Pays relativement à l'objet de la présent.e Convention.
ARTICLB

21.

Les Haules Parties contractantes conservent leur entiere
liberté relativement aux installations radiotélégraphiques non
próvues à l'article I ct, notammeut, aux installations navales
et militaires ainsi qu'aux stations assurant des communications entre points fixes. Toutes ces installations et stations
restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles VIII et IX de la próscnte Convention.
Toutefois, lorsque ces installations ct stations font un
échange de correspondance publique maritime, elles se conforment, çom· l'ext\cution de cc service. aux prescription:; du
Reglcment en ce qui concerne le mode de transmis·sion et la
comptabilité.
Si, d'autre part, des stations eôtieres assurent, eu même
temps que la correspondance publique avec les navires en
mer, des communications entre points fixes, elles ne sont pas
soumises, pour l'exécution de ce dernier service, aux dispositions de la Convention, sous réserve de l'observation des articles VIII e IX de cette Convention.
Cependant les stations fixes qui font de la oorrespondance
entre terro,~ et terre nc doivent pas refuser l'échange de radiotélégrammes avec une aulre station fixe à cause du ~H,leme
adopté par cette station; toutefois la liberté de chaque Pays
reste entiere en ce qui conoorne l'organisation du service do
la eorrespondance entre points fixes et la détermination des
correspondances à faire par les stations affectées à ce service.
ARTICLE
~·r

22.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du
juillet 1913, et demeurera en vigueur pendant un temps
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A decisão dos arbitras será tomada por maioria absoluta
de votos.
1
Em caso de empate de votos, os arbitras escolherão outro
Governo contractante, igualmente desinteressado no liti~
gio, para decidir a questão. Na falta de accôrdo em relação a
essa escolha, cada- arbitro proporá um Governo contratante
desinteressado, sendo sorteado um entre os Governos propostos. O sorteio será feito pelo Governo em cujo territorio
funócionar a Secretaria Internacional indicada no art. XIII.
1 :

ART. XIX

As Altas Partes contratantes compromettem-se a tomar
a propôr ás respectivas legislaturas as medidas neoossarias ·
para assegurar a execução da pvesente Convenção.

()U

ART. XX

As Altas Partes contratantes communicarão umas ás outras as leis que já estejam em vigor ou que venham a ser postas
em execução nos seus paizes e que disserem respeito á materia desta Convenção.
ART. XXI

As Altas Partes contratantes conservarão completa liberdade relativamente ás installações radiotelegraphicas não previstas no art. L e, principalmente, quanto ás installaçõcs
navaes e militares bem como quanto ás estações que garantem communicações entre pontos fixos. Todas essas installações e estações ficarão unicamente subordinada·s ás obriga- _
ções previstas nos al'ts. VIII e IX da presente Convenção.
Entretanto, quando essas installações e estações fizerem
troca de correspondcncia publica marítima, submetter-se-hão
para a execução desse serviço, ás pre.scripções do Regulamenoo,
na parte relativa ao modo de transmissão e á contabilidade.
Si, PQr outro lado, estações costeiras fizerem, simultaneamente, corresponde·ncia publica com os navios no mar e communicações entre pontos fixos, cllas não serão regidas para
execução deste ultimo serviço, pelas disposições da Convenção, resalvado o diRposto nos arts. VIII e IX desta Convenção.
Entretanto, as estações fixas que fazem a correspondencia de terra a terra não devem recusar a permuta de radiotelegrammas com outra estação fixa, sob pretexto do systema
radiotelegraphico adaptado por essa estação; todavia, a liberdade de cad:a paiz é absoluta no que diz respeito á organização do serviço da correspondencia entre pontos fixos e á determinação das correspondencias a serem feitas pelas estações
encarregadas desse servioo.
ART. XXII

A presente Convenção entrará em execução a partir de
de julho de i913 e vigorará por tempo inde~inado e
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indéterminé et jusqu'à i'expiration d'une année à partir du
jour ou la dénonciation en sera faite.
La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Gouvernement au nom duque! elle a été f ai te. Pour les autres
Parties collltractantes, la Convention reE·te en vigueur.
A.RTICLE

23.

La présente Convention s1era ratifiée, et les ratifications
en seront déposées à Londres dans le plus bref délai possible.
Dans lc cas ou une ou plusieurs des Hautes P!irties eontractantes ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en
sera pas moins valablc pour les Parties qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la Convention en un exemplaire, qui restera déposé aux archivcs du Gouvernement britanniquc ct dont une copie sera
remise à chaque Partie.
Fait à Londres, le 5 juillet, 1912.
Pour I' Allemagne et les Protectorats Allemands:

B. KOEHLER.
O. WACHENFELD.
DR. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOETSCH.
DR. EMIL KRAUSS.
FIELITZ.
Pour les Etat.s-Unis d' Amérique et les Possessions des
Etats- Unis d' Amérique:

JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
WILLIS L. l\100RE.
LOUIS W. AUSTIN.
GEORGE OWEN SQUJER.
EDGAR RUSSEL.
C. MCK. SALTZMAN.
DAVID WOOSTER TODD.
JOHN HAYS HAMMOND JR.
WEBSTER.
W. D. TJ~RRELL.
JOHN I. WATERBURY.
Pour la République Argentina:

VICENTE J. DOMINGUEZ.
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atá a expiração do prazo de um anno, a partir do dia em que
fôr f,eita uma denuncia.
A denuncia só produzirá effeito para o Governo em nome
do qual fôr feita. Para as outras partes contratantes a Convenção continuará vigorando.
ART. XXIII

A presente Convenção será ratificada e as vatificacões
serão depositadas em Londres, no prazo mais breve possível.
Caso uma ou muitas das Altas Partes contratantes não
ratifiquem a Convenção, esta não será menos valida para as
Partes que a tiverem ratificado.
Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assignaram
a Convençã.o em um exemplar, que ficará depositado nos archivos do Governo Britannico e do qual será remettida uma
cópia a cada Parte contratante.
Feita em Londres, em 5 de Julho de 1912.
Pela Allemanha e os Protectorados Allemães:
B. KOEHI,ER.
O. WACHENFELD.
DR. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOETSCH.
DR. EMIL KRAUSS.
FIELITZ.

Pelos Estados Unidos da America e as Possessões dos Estados Unidos da America:
JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
WILLIS L. MOORE.
LOUIS W. AUS1'IN.
GEORGE OWEN SQUIEH.
EDGAR RUSSEL.
C. MCK. SALTZMAN.
DAVID WOOSl'EH TODD
JOHN HA YS HAMMOND JR.
WEBSTER.
W. D. TERRELL.
JOHN I. WATERBURY.

Pela Republica Argentina:
VICENTE J. DOMI~GUEZ.·
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Pour 1' Autriche:
Dn. FRITZ RITTER WAGNER vdN JAUREGG.
Dn. ntJDOLF niTTER SPEIL v. OSTHEIM.

Pour la Hongrie:
CHARLES FOLLER'l'.
Dn. DE HENNYEY.

Pour la Bosnie-Herzégc:.vine:
H. GOIGINGER, G.M.
ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROMEO VIO.

Pour la Belgique:
J. BANNEUX.
DELDIME.

Pour le Congo Belga:
ROBERT B. GOLDSCHMIDT.

Pour le Brésil:
Dn. FRANCISCO BHERING.

Pour la Bulgarie:
IV. STOYANOVITCH.

Pour le Chili:
C. E. RICKARD.

Pour le Danemark:
N. MEYER.
J. A. VÕHTZ.
R. N. A. FABER.
T. F. KRARUP.

Pour l'Egypte:
J. S. LIDDELL.
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Pela Austrià!
Da. FRITZ RITTER WAGNER VON JAUREGG.
Da. RUDOLF RITTER SI'EIL V<>N OSTHEIM.

Pela Hungria:
CHARLES FOLLERT.
Da. DE HENNYEY.

Pela Bosnia Herzegovina:
H. GOIGINGER. G. M.
ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROMEO VIO.

Pela :Belgiea :

J. BANNEUX.
DELDIME.
Pelo Congo Belga:
ROBERT B. GOLDSCHMIDT.

Pelo Brasil :
DR. FRANCISCO BHERING.

Pela Bulgaria:
IV. STOYANOVITCH ~

Pelo Chile:
C. E. RICKARD.

Pela Dinamarca:
N. MEYER

J. A. VÕHTZ.
R. N. A. FABER.

T. F. KRARUP.
Pelo Egypto:
;J_~

S.;

L:m_DELIJ~,
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Pom' l'Espagne et les Colonics Espagnoles:
.IACODO GAHCIA ROURE .
.TUAN DE CAHfiANZA Y GARRIDO.
JACINTO LABRADOR.
ANTONIO NIETO.
TOMAS FEHNANDEZ QUINTANA.
JAIME JANEH HODINSON.

Pour la F rance et 1' Algérie:
A. FROUIN.

Pour 1' Afrique Occidentale Française:
A. DUCHÊNE.

Pour l'Afrique E'quatoriale Française:
A. DUCHÊNE.

Pour l'lndo-Chine:
A. DUCH:~NE.

Pour Madagascar:
A. DUCIIÊNE.

Pour la Tunisie:
ET.

DE

FELCOURT.

Pour la Grande-Bretagne et diversas Colonies et Protectorats Britauniques:
H.
E.
E.
G.

BABING'l'ON SMITH.
W. FARNALL.
CHARLTON.
l\L W. l\IACDONOGH.

Pour l'Union de l'Afrique du Sud:
RICHARD SOLOMON.

Pour la Fédération Australienne:
CHARLES BRIGHT.

Pour le Canada:
G. J. DESBARATS •.
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Pela Hespanha e as Colonias Hespanholas :
JACOBO GARCIA ROURE.
JUAN DE CARRANZA Y GARRIDO.
JACINTO LABRADOR.
ANTONIO NIETO.
TOMA'S FERNANDEZ QUINTANA.
JAIME JANER ROBINSON.

Pela França e a Argelia:

A. FROUIN.
Pela Africa Occidental Franceza:
A. DUCH:J!:NE.

Pela Africa Equatorial Franceza:
A. DUCH:J!:NE

Pela Indo-China:
A. DUCH:J!:NE.

Por Madagascar:
A. DUCH:J!:NE.

Pela Tunísia:
ET.

DE

FELCOURT.

Pela Grã-Bretanha e varias Colonias e Protectorados Britannicos:
H.
E.
E.
G.

BABINGTON SMITH.
W. FARNALL.
CHARLTON.
M. W. MACDONOGH.

Pela União Sul-Africana:
RICHARD SOLOMON.

Pela Federação Australiana:
CHARLES BRIGHT.

Pelo Canadá:

G. J. DESBARATS.
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Pour les Indes Britanniques:

H. A. KIRK.
F. E. DE.MPSTER.
Pour la Nouvelle-Zélande:

C. WRAY PALLISER.
Pour la Gràce:

C. DOSIOS.
Pour l'Italie et Ies Colonies ltaliennes:
PaoF. A. BATTELLI.

Pour le Japon et pour Chosen, Formose, Sakhalin Japonais et le territoire loué de Kwantoung:

1'ETSU JIRO SAKAN O.
KENJI IDE.
RIUJI NAKAYAMA.
SEIICHI KUROSE.
Pour le Maroc:

MOHAMMED EL KABADJ.
U. ASENSIO.
Pour Monaco :

FR. ROUSSEL.
Pour la Norvàge:

HEFTYE.
K. A. KNUDSSÕN.
Pour les Pays-Bas:
G. J. C. A. POP.
J. P. GUEPI::'f.
Pour Ies Indes Néerlandaises et la Colonie de Curaçáo:

PERK.
F. VAN DER GOOT.
Pour la Perse :

MIRZA ABDUL (jiiAFFAU KHAN ,1
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Pelas lndias Britannicas:
H. A. KIRK.
F. E. DEMPSTER.
Pela Nova Zelandia:
C. WRAY PALLISER.
Pela Grecia:
C. DOSIOS.
Pela Italia e as Colonias Italianas:
PROF. A. BATTELLI.
Pelo Japão e por Chosen, Formosa, Sakhalim Japonez e o
territorio arrendado de Kwantoung:
TETSUJIRO SAKANO.
KENJI IDE.
RIUJI NAKAYAMA.
SEIICHI KUROSE.
Por Marrocos:
MOHAMMED EL KABADJ.
U. ASENSIO.
Por Monaco:
FR. ROUSSEL.
Pela Noruega:
HEFTYE.
K. A. KNUDSSÕN.
Pelos Paizes-Baixos:
C. J. C. A. POP.
J. P. GUÉPIN.
Pelas Indias Neerlandezas e a Colonia de Curação:
PERK.
F. VAN DER GOOT.
Pela Persia:
MIRZA ABDUL GHAFFAR KHAN.
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Pour Ie Portugal et les Colonies Portugaises:
ANTONIO MARIA DA SILVA.
Pour la Roumanie:
C. BOERESCU.
Pour la Russie at les Possessions et Protectorats Russas:
N. DE E'l'TER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
BARON A. WYNEKEN.
Pour la Républiqua de Saint-Marin
ARTUR O SERENA.
Pour Ia Siam:
LUANG SANPAKITCH PREECHA.
WM. J. ARCHER.
Pour la Suàda:
RYDIN.
H.Al\HL'l'ON.
Pour la Turquia :
M. EMIN.
M. FAHRY.
OSMAN SADI.

Pour l'Uruguay:
FED. R. VIDIELLA.
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Por Portugal e as Colonias Portuguezas:
ANTONIO MARIA

DA

SILVA.

Pela Roumania:
C. BOERESCU.

Pela Russia e as Possessões e Protectorados Russos:
N. DE ETTER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
BARÃO A. WYNEKEN.

Pela Republica de. São Marino:
ARTURO SERENA.

Pelo Sião:
LUANG SANPAKITCH PREECHA.
WM. J. ARCHER.

Pela Suecía:
RYDIN.
HAMILTON.

Pela Turquia:
M. EMIN.
1\L FAHRY.
OSl\:fAN SADI.

Pelo Uruguay:
FED. R. VIDIELLA.
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PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à Ia signature de Ia Convention
par Ia Conférence radioíélégraphique internationale
de Londres, Ics PI8nipotentiaire,. sous~ignés sont. convenus de
ce qui suit:
~arrêtée

I.

La naturc exacte de l'adhésion notifiée de Ia parL de Ia
Bosnic-Herzégovine n'étant pas encore déterminée. ii est reconnu qu'une voix est attribuée à la Bosnie-Herzégovine, une
décision devant intervenir ultéricurement sur !e point de
savoir si cette voix !ui appartient en vertu du second paragraphc de l'article 12 de Ia Convention, ou si cette voix !UI cst
accordée conformément aux dispositions du troisieme paragraphe de cet article.

11.
I! est pris acte de Ia déclaration suivante:

La D1i:rgal.ion dos Etats-Unis déclare que son Golt!vcrnemcnt se trouve dans la nécessilé de s'abstenir de toute action
concernant les tnrifs, parce que Ia transmission dos radiotélégrammes ainsi que celle des télégrammes dans les EtatsUnis est exploitée, soit entierement, soit en partie. par des
Compagnies commerciales DU particulieres.
III.
I! est également pris actf:" de la déclaration suivante:
Lc Gouvernement du Canada se réserve la faculté de fixcr
sépar6ment, pour chacune de ses stations cõtteres, une taxe
n,aritimc totale pour Ies rac:iutélégrammes originaires de
l'Amérique du Nord et destinés à un navire quelconque, la
taxe côtiere s'élcvant a11s troix cinquiemcs ct Ia taxe de bord
aux deux einquiêmes de cette taxe total e.
F.n foi de quoi, Ies Plénipotentiaires respectifs onf.
drcssé lc pr<'sent. Protocole final, qui aura Ia mêmc force cL
Ia même valcur que si ses dispositions étaicnt insérées dans
le tPxtc même de Ia Convention à laquelle il se rapporte, et
ils l'ont signé en uu exormphlire qui restera déposé aux archives du Gouvernement britannique et dont une copie sera
remise à chaque Partie.
Fnit à Londres, Ie 5 .iuillet 1912.

Pour 1' Allemagne et les Protectorats Allemands:

B. KOEHLER.
O. WACHENFELD.
Da. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOETSCH.
Da. EMIJ_, KRAUSS.
FIELITZ.
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PROTOCOLLO FINAL
No momcnlo de proceder á assignatura da Convenção celebrada pela Conferencia Radiotelegraphica Internacional de
Londres, os Plenipotenciarios infra assignados convencional'arn o seguinte:
I
Não estando ainda determinada a natureza exacta da
adhesão notificada por parte da Bosnia-Herzegovina, foi reconhecido que um voto é attribuido á Bosnia-Herzegovina; devendo ulteriormente tomar-se uma decisão. em relação ao
ponto de se saber si esse voto lhe compete, em virtude do
§ 2• do art. 12 da Convenção, ou si lhe foi concedido esse
voto de accôrdo com as disposições do § a• desse artigo.

n
Tomou-se nota da declaraçãO P&gllllinte:
. A Delegação dos I<;stados Unidos declara que seu Governo
se acha na contingencia de se abster de qualquer acção com
referencia a tarifas, porque a transmissão dos radiotelegrammas e as dos telegrammas nos Estados Unidos é explorada,
total ou parcialmente, por Companhias commerciaes ou particulares.
III

Tomou-se igualmente nota da declaracão seguinte:
O Governo do Canadá reserva-se a faculdade de fixar separadamente, para carta uma das suas estações costeiras, uma
taxa marítima total para os radiotelegrammas procedentes da
America do Norte e destinados a qualquer naviO, elevando-se
a taxa costeira a trcs quintos c a taxa de bordo a dois quintos
dessa taxa total.
Em fé do que, os Plenipotenciarios respe.ctivos redigiram
o presente Protocollo final, que terá a mesma forca e o mesmo
valor que si as suas disposiéões estivessem insertas no proprio
texto da Convenção á qual se refere, e o assignaram em um
exemplar, que ficará d€positado nos archivos do Governo Britannico e doi qual E·e remetterá uma cóp~a a cada Parte contratante.
Feito em I.ondres em 5 de Julho de 1912.
Pela Allemanha e os Protectorados Allemães:
B. KOEHLER.
O. WACHENFELD.
DR. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOETSCH.
DR. EMIL KRAUSS.
FIELITZ.
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Pour les Etats- Unis d' Amérique et Ies Possessions des
Etats- Unis d' Amérique:

JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
WILLIS L. MOORE.
LOUIS W. AUSTIN.
GEORGE OWEN SQUIER.
EDGAR RUSSE:L.
C. MCK. SALTZMAN.
DAVID WOOSTER TODD.
JOHN HAYS HAM.MOND Jn.

WEBSTER.
W. D. TERRELL.
JOHN I. W ATERBURY.
Ponr la République Argentina:

VICENTE J. DOMINGUEZ.
Pour l'Autriche:

DR. FRITZ RITTER WAGNER voN JAUREGG.
DR. RUDOLF RITTER SPEIL v. OSTHEIM.
Pour la Hongrie:

CHARLES FOLLERT.
DR. DE HENNYEY.
Pour la Bosnie-Herzégovine:

H. GOIGINGER, G.M.
ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROl\fEO VIO.
Pour la Belgique:

J. BANNEUX.
DELDIME.
Pour I e Congo belge:

ROBERT B. GOLDSCHMIDT.
Pour le Brésil:

DR. FRANCISCO BHERING.
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Pelos Estados Unidos da America e as PossessõetS dos Estados Unidos da America:
JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
WILLI8 L. MOOnE.
LOUI~ \V. AUSTIN.
GEORGE OWEN SQUIER
EDGAR RUSSEL.
C. MCK. SALTZMAN.
DAVID WOOSTER TODD.
JOH,\ JL\ Y~ lLD!J\10.\'D Jn.
WEBSTER.
W. D. TERRELL.
JOHN I. WATERBURY.
Pela Republica Argentina:
VICENTE J. DOMINGUEZ.
Pela Austria:
Dn. FniTZ nrrTER WAGNER voN JAUHEGG.
Dn. RTTDOLF IUTTER SPEIL v. OSTIIEIM.
Pela Hungria:
CHARLES FOLLEHT.
DR. DE HENNYEY.
Pela Bosnia Herzegovina:
H. GOIGINGER. G. l\I.
ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROMEO VIO.
Pela Belgica:
J. BANNEUX.
DELDIME.
Pelo Congo Belga:
ROBER'f B. GOLDSCHMIDT.
Pelo Brasil :
DR. FRANCISCO BHERING.
Pod~r Executivo -1915 (V oi. I}
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Pour Ia Buigarie:

TV. STOYANOVI'l'CH.
Pour I e Chili:
C. E. niCKARD.

Pour le Danemark:
N . .MEYER.

J. A. VÕHTZ.
R. N. A. FABEll.
T. F. KRARUP.
Pour l'Egypte:
J. S. LIDDELL.

Pour l'Espagne et les Colonies Espaguoles:
JACOBO GARCIA ROURE.
JUAN DE CARRANZA Y GAHHIDO.
JACINTO LABRADOH.
ANTONIO NIE1'0.
TOMAS ~~RNANDEZ QUINTANA.
JAIME JANER ROBINSON.

Pour Ia France et l'Algérie:
A. FROUIN.

Pour l'Afrique Occidentale Française:
A. DUCHJ!:NE.

Pour I' Afrique E'quatoriale Française:
A. DUCHJ!:NE.

Pour l'Indo-Chine:
A. DUCH:ItNE.

Pour Madagascar:
A. DUCHJ!:NE.

Pour Ia Tunisie:
ET.

DE

.FELCOURT.
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Pela Bulgaria:
IV. STOYANOVITCH:

Pelo Chile:
C. E. RICKARD.

Pela Dinamarca :
N. MEYER
J. A. VÕHTZ.
R. N. A. FABER.
T. F. KRARUP.

Pelo Egypto :
J. S. LIDDELL.

Pela Hespanha e as Colonias Hespanholas:
JACOBO GARCIA JtOURE.
JUAN DE CAHHANZA Y GARniDO.
JACINTO LABRADOR.
ANTONIO NIETO.
TOMA'S FERNANDEZ QUINTANA.
JAIME JANEH. ROBINSON.

Jtela França e a Argelia:
A. FROUIN.

Pela Africa Occidental Franceza:
A. DUCHtNE.

Pela Africa Equatorial Franceza:
A. DUCHtNE.

Pela Indo-China:
A. DUGHtNE.

Por lladagascar:
A. DUCHtNE.

Pela Tunísia:
. ET. DB FELCOURT •.
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Pour Ia Grande-Bretagne et diverses Colonies. et Prote•
ctorats Britanniques:
H. 11.\ Bl::'WTU~ ;:o;mTII.

E. W. FARNALL.
E. CHARLTON.
G. M. W. MACDONOGH.
Pour l'Union de l'Afrique du Sud:

RICHARD SOLOMON.
Pour la Fédération Australienne:

CHARLES BRIGHT.
Pour I e Canada:

G. J. DESBARATS.
Pour les Indes Britanniques:
H. A. IURK.
F. E. DEMPSTER.

Pour la Nouvelle-Zélande:

C. WRAY PALLISER.
Pour la Grece:
C. DOSIOS.
Pour l'ltalie et les Colonies Italiennes:

PnoP. A. BATTELLI.
Pour le Japon et pour Chosen, Formose, Sakhilin Japonais et territoire loué de Kwantoung:

TETSUJTnO SAKANO.
KEN.TI IDE.
1UUJI NAKAYAMA.
8EIICHI KUROSE.

Pour le Maroc:
l\IOHAMMED EL KABADJ.
U. ASENSIO.

Pour Monaco:

Fn.

ROUSSE~.
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Pela Grã-Bretanha e varias Colonias e Protectorados Britannicos:
H.
E.
E.
G.

BABINGTON Sl\IITH.
W. FARNALL.
CHARLTON.
M. W. MACDONOGH.

Pela União Sul-Africana:
RICHARD SOLOMON.

Pela Federação Australiana:
CHARLES BRIGHT.

Pelo Canadá:
G. J. DESBARATS.

Pelas Indias Britannicas:
H. A. KIRK.
F. E. DEMPSTER.

Pela Nova Zelandia:
G. WRAY PAl.LISER.

Pela Grecia:
C. DOSIOS.

Pela Italia e as Colonias Italianas:
PnoF. A. BATTELLI.
Pelo Japão e por Chosen, Formosa, Sakhalim Japonez
territorio arrrendado de Kwantouna:
TETSUJIRO SAKANO •.
KENJI IDE.
RIUJI NAKAYAMA.
SEIICHI KUROSE.

Por Marrocos:
MOHAMMED EL KABADJ.
U. ASENSIO.
Por Monaco:
FR. ROUSSEL.
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Pour Ia Norvàge:
HEFTYE.
K. A. KNUDSSON.

Pour les Pays-Bas:
G. J. C. A. POP •
•J. P. GU~IN.

Pour les Indes Néerlandaises et la Colonie do Curaçao:
PERK.
F. VAN

DER

GOOT.

Pour la Perse:
MinZA ABDUL GHAFFAR KHAN.

Pour Ie Portugal et les Colonies Portugaises:
ANTONIO MARIA

DA

SII,V A.

Pour la Roumanie:
C. BOERESCU.

Pour la Russie et les Possessions et Protectorats Russos:
N. DE ETTER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
B,moN A. WYNEKEN

Pour la République de Sain-Marin:
AR'l'URO SERENA

Pour lo Siam:
LUANG SANPAKITCH PREECHA.
Wl\1. J. ARCHER.

Pour la Suàde:
RYDIN.
HAMILTON.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Pela Noruega:
HEFTYE.
K. A. KNUDSSÕN.

Pelos Paizes-Baixos:
C. J. C. A. POP.
J. P. GUEPIN.

Pelas lndias Neerlandezas e a Colonia de Curaçao:
PERK.
F. VAN

DER

GOOT.

Pela Persia:
1\URZA ABDUL GHAFFAR KHAN.

Por Portugal e as Colonias Portuguezas:
ANTONIO l\IARIA

DA

SILVA.

Pela Roumania:
C. BOERESCU.

Pela Russia e as Possessões e Protectorados Russos:
N. DE ETTER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
BARÃO A. WYNEJmN.

Pela Republica de São Marino:
ARTURO SERENA.

Pelo Sião:
LUANG SANPAKITCH P{lEECHA.
Wl\f. .T. ARCHER.
Pela Suecia:
RYDIN.
HAMILTON.
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Pour Ia Turquie:
1\f. EMIN .
.M. FAHRY.

081\JAN SADI.

Pour l'Uruguay:

FED. R. VTDIELLA.

REGLEMENT DE SERVICE ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE

1. Organisation des Stations radiotélégraphiques.
AKl'JCLE

I.

Le cboix des appareils et des dispositifs radiotélégraphiqucs à ·~mployer par los ~Stations côtieres ct Ies stations de
hord cst libre. L'installation de ces stations doit répondre,
autant que possible, aux progres scientifiques et techniqucs.,
AnTICLE

li.

Deux longueurs d'onde, !'une de 600 metres et l'autre de
300 metros, sont admises pour !e service de la correspondance
publique généralc. Toute station côtiere ouverte à ce service
doit être équipée de façon à pouvoir utiliser ces deux Iongueurs d'onde, dont !'une cst désignée comme la longueur
d'ondc normal e de la station. Pendant toute Ia durée de son
ouverture chaaue station cütiere doit être en état de recevoir
Jes appels fai[s au moyen de sa Iongucur d'onde normal c.
•.routefois, pour los corrcspondances visées au paragraphc 2
do l'articlc XXXV, i! est fait usage d'une Iongueur d'onde de
1. ROO m•\ft·cs. En outrP, ei taque Gnnn•rnPBwnt pnut autot·isne
l'cmpioi, dans une station côtierc, d'autrcs longueurs d'onde
dostinées à assurer un servicc de Iongue portéc, ou un service autre que celui de Ia correspondance publique générale ct établi conformément aux dispositions de Ia Convention, sous Ia réserve que ccs longueurs d'onde ne dépassent pas
tiUII 111o\l I'I'S Oll qu'PII<';; SOÍ!'Il{ ,. i\lljlo'•t·il•ll!'t'S i1 [. li00 ml•trcs.
En pat'iiculicr, los stations utilisées oxclusivement pour
l'cnvoi de signaux dcstinés à détcrminor la. position dos navires no doivent pas ompioyor dos Ionguours d'ondc supérieures à 150 metr.e.~.
AnTICLE

III.

1. Toutc station de bord doit êtrc éqUipee de façon à
pouvoir se servir dos Iongucurs d'onde de GOO mütt·cs ct de
:JOo mi~tt'es. J,a premit'Jt·e est Ia Ion~ueur d'onde uormale, et
11c peut être dr'r1a~sée dans Ia iransmission, hormis !c cas do
l':JI'ticil~ XXXV (paragraphe 2) •.
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Pela Turquia:
M. El\HN.
M. :FAHRY.
OSl\IAN SADI.

Pelo Uruguay:
FED. R. VIDIELLA.

Regulamento do serviço annexo á Convenção Radiotelegraphica
Internacional
i -

ORGANIZAÇÁO DAS ESTAÇOES RADIOTELEGRAPHICAS
ART. I

E' livre a escolha dos appar>elhos e dispositivos radiotelegraphicos a empregar nas estações costeiras e nas estações de bordo. A insta Ilação dessas estações deve corresponder, tanto quanto possível, aos progressos scientificos e
fJechnicos.
ART. li

São admittidos dois comprimentos de onda, um de 600
metros e outro de 300 mctt·os, para o servioo da correspondencia publica gei'al. Toda estação costeira aberta a esse 81'lrviço deve ser montaria de modo a poder utilizar estes dois
comprimentos de onda, sendo um designado como o da ond<~.
normal da estação. Durante o tempo em que estiver aberta,
t<Jda estação cost,eira deve se achar em condições de receber
os chamadas feitos por meio da onda normal. Entretanto, para
as correspondencias previstas no § 2" do art. XXXV, póde
ser usada uma onda de 1.800 metros. Cada Governo póde autorizar uma estação rostcim a empregar outros comprimentos
de ondas destinados a um soiTiço de grande alcance ou a um
out.ro serviço que não seja de conespondencia publica geral,
estabelecido segundo as disposições de Convenção, sob a condição de que os comprimentos das ondas não excedam de 600
metros ou de que Sf' j nm superiores a 1. 600 metros.
As estnções utilizadas exclusivameate para enviar signaes
destinados a determinar a posição. dos navios não devrm empregar ondas maiores dr, 1:JO metros.
ART. III

i) Toda ·estação de bor·do deve ser montada de modo a:
poder servir-se de ondas de 600 e de 3K.JO melros. A primeira.
é o comprimento da onda nol'lnal e não póde ser excedido na
transmissão, salvo o caso do art. XXXV, § 2•.
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TI peut être fait usage cl'autrcs longueurs d'ondes, inféricurcs à 600 mctres, duns dcs cas spéciaux, ct moyennant l'approbation eles Aclministralions dont dt\pcndcnt lcs stations
er,tiercs ct les stations de bord intércssécs.
2. Pendant toutc la durée de son ouverture chaque station de bord doit pouvoir recevoir les appcls cffectués au
moyen de sa longneur d'onde normale.
3. Les navires de faible tonnage qui seraient dans l'impossibilitó matérielle cl'utiliser la longueur d'onde de 600
nwtl'les pour la transmission peuvent être autorisés à employer exclusivement la longueur d'onde de 300 metres; ils
doivent être en mesure de recevoir au moyen de la longueur
d'onde de 600 metres.
AHTICLE

IV.

Les communications entre une station côtiere et une station de bord, ou entre deux stations de bord, doivent être
t~changées de part et d'autre au moyen de la même longueur
d'ondc. Si, dans un cas particulier, la communication est diffi,·ilP. !Ps dr•nx slalions IH'UYI'Il!, rrun ~onmnm ar·eord, passcr de la longucur d'onde au moycn de laquelle elles corrcspondent à l'autre longueur d'onde réglementaire. Les deux
stations rcprennent leurs longueurs d'ondc' normales lorsque
l'érhangf' nHlio!l;ll;grnphií{llf' f'st. tPrminé.
AllTICLE

v.

1) Lc Bureau intcrnalional dressc, publie et revise périodifJnemcnt une rartc officielle menti-onnant les stations
côtit~rcs, leurs portées normalcs, lcs principales ligues de navigation et !e tmups ernploy•S normalement par les n:wircs
pour la travcrsée entre lcs diYcr~. ports d'atterrissage.
:'I Jl (·tablit r! puhlic une :\'onwurlalnrc des st.ations radiolr'·kgraphiqucs visr•·~ i1 l'artiele I de la Convenlion, ainsi
que eles SU!!lPiémenls p.ériodiques pour les additions et modi-·
ficaüons. Cette Nomenclatme dorme pour ch a que station Ies
rcnseignemcnts suivants:
L Pour les stations (•t.ti(·rrs: Ir nnm, la nationalité et
la position géogr.aphique incliquée par la subdivision territoriale et par la longitude et la latitude du lieu; pour les
stn tions de bord: lo nom et Ia nationalilé du navirc; !e c as
<'·elH;nnl, !c HO!Il ct l'adrcsse rlc l'exp!Qitant.;
:! J'indil'afif [j'appf'! (]PS indicafifs rJoivrnf. êfrc r]iffl;_
rcnr:i•5s los lllls deE· aulrrs, et ehacun doit êtrc forrw; d'un
groupf.' de trois lettres);
3 la portée normale;
4 le systôme radiotélégraphiquc avec les caractéristirrues
du syst.emc cl'(;mission ( r\tincellrs musicalPs, tonalité exprirnée
!}ar le nombrc de vihrations doublcs, &) ;
•5 les lougucurs d'ondc utilisées (la longncur d'onde normale
rs!. soulignée);
ô la naturc eles scrvices cffcclués;
7 lrs heures cl'ouvcrture;
8 !c cas échéant, l'lteure rt lc rnocle cl'envoi eles shmaux
ltMait•rg ct des télcgrammcs rnét,;orolO':;iqucs;
!l la taxn rt.fiôrc on rk hord.
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Podem ser usadas ondas d~e comprimento inferior a 000
metros em casos !'spcciat-s, merlinnte a approvaçiio das administrações rio qnc dependem as os fr~ções costeiras e as estações
de bordo interc~sarlas.
·
2) Durante o tempo em que estiYer aberta toda estação
d~e bordo deve psf ar em condições df\ receber os chamados
feitos com a onda normal.
3) Os naYios de fraca tonelagem que estiverem materialmente impo,-;sibilitados de utili'Lar a onda de 600 metros. para
a transmissão ficam n.utorizados a empregar exclusivamente
a. onda de 300 metros; deYem, entretanto, •estar em condições
de recelYer por mPio tia onda de 600 metros.
ART.

lV

As communicações entre uma estação costeira e uma
estação de bordo, ou entre duas estações de bordo, far-se-hão
üe uma a outra com o mesmo c-omprimento ICie onda. Si a
communieação fôr difficil, .as duas estações poderão, de com·mum ar·.rllrdo, mndat· o comprimento da onda por meio da
qual se cnrrrspondrm para outra onda de comprimento regulamentar. As duas estações retomarão a onda normal, logo
que tenha terminado esse serviço radiotelegraphico.
ART.

V

1) A Secretaria Internacional redige, publica e revê periodicamente uma carta officia;l, 'menqionando as esta;ções
costeiras, seu;:; alranecs normaes, as linhas principaes de na.:.
vegação e o tempo normalmente gaflto pelos navios para a
travessia entre os diversos portos de atracação.
2) A SPcrC't~ria organiza e publica uma Nomenclatura
das estações radiotrlegraphicas previstas no art. I da Convenção, Jjem assim supplcmentos periodicos para as addições
e modificações. Es;:a nomenelatura rónterá para cada estação
as indicações seguintes:
1. Para as estações costeiras: o nome, a nacionalidade e
a posição geograplüca indicada pela sub-divisão territorial
e pela longitude r latitudr do Jogar; para as estações de
bordo: o nome e a nacionalidade do navio; si fôr possível, o
nome e o endereço do exp!o.rador;
2. O indicativo de chamada (os indicativos devem differir uns dos outros e cada um deve ser constituído de um
grupo de tres lettras);
3. O alcance normal;
4. O systema radiotcLegraphko com os característicos do
systema de emissão (scentelhas musioaes, tonalidade expressa pelo numero de vibrações duplas, etc.) ;
5. Os comprimentos diversos de andas utilizadas (a onda
normal é sublinhada);
6. A natureza dos serviços a effectuar;
7. As horas de abertura;
8. Si fôr possível, a hora e o modo de enviar signaes
horarios e telegrammas meteorologic~ ·
9. A taxa costeira ou de bordo. '
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3) Sont compris égalcmcnt dan;; la :\omcnclabue lcs rcnf•eignemcnts rclatifs aux stations radiolélégraphiqucs autres
que cclles vis(·es à l'article ter de Ia Convention qui sont communiqués au Bureau international par l'Administration dont
(]t)pcndcnt er.s stati<ms, pourvu qu'il ,s'agisse, soit d'AdministraLions adlH;.rcntes à la Convcntion, soit d'Aministrations
non adhérentcs, mais ayant fait la dl'claration présuc à l'articlc XLVIII.
1\) Lcs notations suiYmltcs sont. adoplt;es dans lcs documents à l'usage du service interna! i11na! ponr drsigner les
stations radiotélégraphiques:
PG, station ouverte à la correspondance publique générale;
Pn. station ouvertc à la eorrcsponda.nce publique
restrcinte;
P, station d'intérêt privé;
O, station ouverte E·culemcnt à la correspondance officielle;
N station ay.ant un service permanent;
station n'ayant pas do Yaeations détérminées.
!:íl Lc nnm rl'une slation de hord indiqw; it la promiero
colonne de la Nomenelruturc doit être suivi, en cas d'homouymie, de l'ndicatif d'appel rle cette station.

x:

AnTICLE

VI.

L'échange de signaux et de mots superflus cst interdit
aux f·Lalions visóes à l'artielo ter de la Corwcntion. Des essais
cl tlcs cxcrciees nc sonl lolt\rt;s dans ccs statious qu'autant
qu'ils uc trouhlent point lc servicc rl'autros stations.
Los ex:ereices doivent ~lrc effoctués ave!! dOF• longueurs
d'onde différentes do celles admises pour la correspondance
publiqno, ol avcc lo minimmn de pnissance n1'cessaire.
AHTICLE

VII.

L To.ntes les stati{)ns wnt tenues d'échanger le trafie
nvoc lo mm1mum d'énergie nécessaire pour assurer une
]Jonne communication.
2. Toute station cütierc ou de bord doit satisfaire ame
conrlitions suivanLes:
(a ) Les andes émises doivent êlre aussi pures et aussi
pcu amorties que possible.
En particulier, l'usage de dispositirs transmette.urs dans
Josquels la produetion dos ondes émiSCF• est obtenue en dlíchar~eant
diroctement l'antennc par étincelles («plain
:wrial») n'est pas autori·sli, sauf dzys les cas de détresse.
li 11<'11 t ePpcndant Nrc admiR pour crrtaincs stations
sp•Sciales (par excmple, cellcs dos petits baleaux) dans lescrucllc<:, la puissancc primaire nc dépasse pas. cinquante watts.
(b) Los app.areils doivcnt être à même de transmettre
et de rocevoir it une vitessc au moins égale à 20 mots par
minufe, le mot étant compté :i raison de 5 lettres.
Les im··tallations nouvclles mettant en j eu une énorgie
de p_lus de 50 watts seront équipécs de telle sorte qu'il soit
possrLlc d'obtcnir facilcmcnt plusieurs portées inférieures à
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3)" Figurarão igualmente na nomerwlaturà as inforrnacõcs relativas ás estações radiotelegraphicas não previstas no
art. I da Convenção e que forem communicadas á Secrehria
Internaci<mal pela Administração de que essas estações dependem, uma vez que se trate, ou de Administrações adherentes á Convenção, ou de Administrações não adherentes,
mas que tenham feito a declaração prevista no art. XLVIII.!
4) As notações seguintes serão adaptadas nos documentos
destinados ao uso do serviço internacional para designar as
esta.ções radiotelegraphicas:
PG- estação aberta á correspondencia publica geral;
PR-estação aberta á correspondencia publica restricta;
P- estacão de interesse particular;
O- estação aberta sómente á correspondencia official;
N -·estação com serviço permanente;
X- estação sem .obrigação determinada.
5) O nome de uma estação de bordo indicado na l'II"i•
meira columna da nome.hclatura deve, em caso de homony:mia, ser seguido do indicativo de chamada dessa est'ação.
Mrr. VI

A LL'oca de signaes e de palavras superfluas é vedada en·
tre as estações previstas no art. 1 da Convenção. Os eDJSaios
e os exercícios dessas estações ::só serão tolerados quando ni!,o
prejudicarem •O serviço de outras estações.
Os exercícios devem ser effectuados com ondas de eompriment.os differenles dos admittidos para a correspondencia
publica e com o mínimo de energia possível.
Alt'l'. VII

1) Todas as estações deverão effectuar o trarego com o
mínimo de energia necessario para manter uma boa communicação.
·
2) Toda estação costeira ou de bordo deve satisfazer ás
seguintes condições:
a) As ondas emittídas devem ser tão puras e tão pouco
amortecidas quanto possivel;
Não é permittido o uso de dispositivos t!'lansm~ssores nos
quaes a pnoducção das :ondas emittidas é obtida descarregando
directamente a antenna por scentl:llhas, «plain aerial:t, salvo
·
o caso de desarranjo.
O dispositivo acima póde, entretanto, ser .admittido em
estações especiaes (pül' exemplo as dos pequPnos navios),
quando •ru energia primaria não exceder de cin~enta watts.
b) Os aopparelhos devem transmittir e receber pelo me.nOIS
com a velocidade de 20 pàloa•vras por minuto, 'á razão de cin.cw:>
lettras por palavra<. As novas installacões preparadas pa·ra energia maior de
5(J watts devem s·er montadas de modo que sej.ai possível .obter
facilmente alcances inferiores ao normal, senldo 10 minimP al-
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Ia porlóo nommlc, la plu•s faible étant rlc 15 milles íiautiques
cnviron. LCE• installations ancicnncs mcttant en jeu une éucrgic de plus de 50 watts, seront lransformées, autant que possii.Jlc, rlc maniere à E·a·Lisfaire aux prcscriptions pr1ic!\denlcs.
(c) Les appareils récepleurs doivenl pcrmettre de recev'()ir, avec le rnaximnm pos>·ible de protection contre les
perturbations. les transrnissions sur les longueurs d'ondc prévues au pr•'sent R0glcmcnt, jusqu'à 600 metres.
3. Les s-tations servant exclusivement à déterminer J.a
position dos navires (radiophares) ne doivent pas opérer dans
un rayon supérieur ~ 30 milles nautiques.
ARTICLE

VIII.

Indépendamment des condiUons :;énérales spécifiécs à
l'at·lielc VII, los slatio'ns de bord doivent également ~alisfaire
aux conditions suivantes :(a) La puissance transmise à l'apparcil radiotélégraphique, rn<'f·tll'rP. aux hornes de la g!Snératrice de la stalion, ne
doit pas. duns los circomfances norrnales, dépasser un kilowatt.
(b) Sons réscrve dos prescripbiom:· de l'art)c!e XXXV. paragraphe 2, une puissancc snrérieurc à un kilowalt peut être
employée, si le navire se trouve dans la nécessit6 de corrcspondre à une distance de plus de 200 milks nautiques de
la slation côtiere la plus r&pprochée, ou si. par suit.e de circonstances exceptionnelles, la communication ne peut être
réalisée qu'au moyen d'une augmentation de puissance.
ARTICLE

IX.

i. Aucune station de I.Jord ne peut êlrc établie ou exploitée par une entreprise privée sans une licence délivróe
JHH' lo Gouvernement dont dépend le navire.
Les stations à bord de3 navíres ayant leur port d'attache
dans une co!olnie, po!"session, ou prolectorat peuvent être
désignéos comme dépendant de l'autorité de cetlo eolonie, posE·ossion, ou protectoraf.
2. 'l'outo station de bord titulaíre d'une licence délivrée
par l'un des Gouvernements contractants doit être considéréo
par ie·s autres Gouvornenwnts comme ayant une installation
l'CllJpli~sant !Ps c~ondiliotts JIL'('ntes par Je présent Heglemu:-nt.
Los autorités compétenLes des pays oü !e navire fait escales peuvent. cxiger la produclion de la licenco. A défaut de
cetto pr-oduction. c-es autoritc\s peuvent s'assurer que les installations radiotélégraphique3 du navire satisfont aux eonditions imposées par le présont Reglement.
Lorsqn'Uili) A.üminístration reconnait par la pratique
qu'unP Htation lh hot·!l tH' l'<'lllplit. pa.~ res eonllitions, clle
tloil. dans tons Ies cas, •atlres~er une n'clamatioh à l'Adminisl.t·ation du pays dont dépend le navire. I! est ensuito procédr. !e cas échéant, comme lo prescrit l'articlo XII. paragraphe 2.
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canco do 15 milhas nauticas mais ou menos. As iustallaçõ13g
antigas com energia maior de 50 watts devem ser transfor-madas, tanto quanto possível, de maneir.a a attender ás
prescripções precedentes.
c) Os apparelhos receptore.s devem receber, segundo os
comprimentos de ondas previstos no presente Regulamento,
até 600 metros o Esses aD11arelhos devem ter o maximo do
protecção eontra as ppt·turbações.
3) As estações destinadas exclusivamente a determinar
a posição dPIS navios (radio:pharóes) nã.o devem operar num
raio superior a 30 milhas nautic·as.
ART.

VIII

Independentemente das condições geraes especificadas no
art. VII, as estações de bordo devem igualmente satisfazer ás
seguintes condições :
a) A energia levada ao apparelho radiotelegraphico, medida nos terminaes do gerador da estaçiio, não deve, nas condições normaes, exceder a um kilowatt.
b) Resalvadas as prescripções do art. XXXV § 2", pode-rá
ser empregada energia sup·erior a um kilpwatl, si o navio
tiver necessidade de se corresponder com a estação costr.ira
mats Pl'<>xima a distancia maior de 200 milhas nauticas ou
si, por circumstancias excepcionaes, a communicação não
puder ser feita sinão augmentando lU energia.

ART.

IX

f) Nenhuma estação de bordo póde ser montooa ou explorada por administração particular, sem licença concedida \ll'lo
Governo de que depender o navio.
o
As estações a bordo de navios com porto de atracação em
uma oolonia, possessão ou -protectorado podem ser designadas, como dependendo da autoridade dessa Coloniao PossesE·ão
ou Protectorad{).
·
2) Toda estação de bordo possuidora de licença concedida
por um dos Governos contratantes deve ser considerada
pelos demais Governos como munida de uma installacão que
preencha as condições estabelecidas pelo presente Regulamento.
As autoridades competentes dos paizes por onde o navio
faz escala poderão exigir a exhibição de licença. A' falta da
exhibição da licença, e.ssas mesmas autoridades poderão certificar-se si a installação radiotelegraphica de bordo satisfa'7.
as condições impostas pelo presente Regulamento.
Sempre que qualquer "'\dministração reconhecer praticamente que certa estação de bordo não satisfaz a essas condições, deverá dirigir uma reclamação á Administração do paiz
de que depende o navio. Proceder-se-ha, dado esse caso, conforme o prescripto no art. XII, § 2•.
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ARTICLE X.

i. Le scrvice de la slation de bord doit être assuré par
un télégraphiste possesseur d'un certificat délivré par !e Gouverncmcnt dont dépend !c navire. ou, en cas d'urgence et
sculcment pour une traversée, par un autre Gouvernement
adhérent.
2. ll y a deux classes de certificats:
Ce!ui de 1cre clas<:·e constate la valeur professionnelle
du t<\légraphi::te eu ce qui concernc:(a) !e rég!age dcs appareils et la connaissance de leur
fonctionnement;
(b) la transmission ct la réccpLion auditivo à une vitesse
que ne doiL pas t-Ire inl't~rir•w·e it :!0 mo!,; par mirm!P;
(r:) la counaissatH'e lles reglcmcnts app!icables it l'échangc dcs communications radiotélégraphiques;
Le certificat de seconde classe peut être délivré à un télégraphiste n'atteignant qu'une vitesse de transmission et de
réception de 12 à Hl mots par mi'n'ute, tout eu satisfaisant aux
autrc::. conditions susmentioniH'e>'. Lcs télégraphis·tes possesscms d'un ccrtificat de scconde classe peuvent être admü::o.(a) sur les navires qui n'emploient la radiotélégraphie
f]Ue pour leur service propr;e ·et pour la correspondance de
!'él]uipag••, 1'11 varliculic·r sus les ]Jatcaux de pêchc;
(b) sur tous les navires, à titre de suppléants, pourvu
qw~ Cl'S navil'l'S aient it bord au maoins un télégraphistc posst:s~eur d'nn ct.•rtificat de pt·rmit-rc elasse. 'l'outefois, snr lcs
navit'I'S rlass1~,. da11s la pt'C'nlil!l'P c·at,>gol'ic incliqué à l'article
XIIJ, Jc scrvice doit être assuré par au moins deux télégrapllistcs posscsseurs de certificats de prerniere classe.
Dans Ies stations de bord, les transmissions ne pourront
être faitcs que par un té!f\graphistc muni d'un certlficat de
Jll'emii\rt\ Oll de• SPeondP elassr. PXCl'pLion faitc eles cas d'urgencc ou i! serait impossible de se conformcr à cette disposition.
3. En outro, !e certificat constate que le Gouvernement a
soumis le télégraphiste à l'obligation du secret eles correspondances.
4. L c service radiotél{graph ique de la station de bord
est placé sous l'autorité supérieure du commandant du
navire.
ARTICLE

XI.

Lcs navires dotés d'installations radiotélégraphiqu0S e\
classés dans les deux premieres eatégories indiquóes à l'article
XIII sont tenus d'avoir des installations radiotélégraphiques
dP sccours dont tous Jps élémcnts son placés dans des conditions de sécurilé aussi grandes que possible et it déterminer par le Gouvernernent qui délivre la Jicence. Ces installations de secours doivent disposer d'une source d'énergie
qui leur soit proprc p.ouvoir êtrc mises rapidement en marche, fonctionner pendant six heures au moins et avoir une
portée mínima de 80 millcs nautiques pour les navires d!3 la
premiere catégorie et de 50 milles pour ceux de la deux1eme
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:ART.· X

1) O serviço da estaçã;o de bordo ~eye &e.t' desempenhado
por um tciegraphista que tenha certificado concedido pelo
Governo de que depender o navio, ou. em caso de mgencut e
sómente para uma viagem, por outro Governo adherente_.J _
2) Ha dtuas classes de certificados :
O de i' cJ.asse attesta o valor profissional do telegraphista no que diz respei•tiO :
·a) A' regul•agem dos apparclhos e ao conhecimento do
respectivo funccionamento;
b) A' transmissão .e á recepção audiLiva com rendimento
quo não deve ser inferior a 20 palavras por minuto;
c) Ao conhecimento dos regulamentos. 'applicaveis á troca
de oommunicações I~adiotel,egraphicas.
O oei~tificado de 2• classe póde ser concedido ao íelcgraJlhista que trnlla o rendimento do transmissão c de recepção entre 12 e 19 palavras por minuto e que saLisfaca ás
demais condições acima mencionadas. Os telegraphistas quo
IWSsuirom certificados de 2• classe poderão ser acceitos;
a) Nos navios que empregam a rad'iotelcgraphia. sómente para o scnko proprio o para a corrospondeueia da
equipagem e, em pm•ticular, nos n:wios dJe pesca;
b) Em todos os navios, a ·ULulo de supplentes, desde que
haja a bordo pelo menos wn tclegraphista com certificado de
1" classe. Entretanto, nos navios classificados na primeif·a
categoria indicada no art. XIII, o f"erviço deve ser gamntido.
ao menos, pot· dois l.!•lPgraphistas possuidores de certificados
de i a classe.
Nas estações de bordo as transmissões só poderão ser
feitas por um telegraphista munido de certificado de 1• ou
de 2" classe, com cxccpcão dos casos de urgcncia em que seria
impossiv!)l cingir-se ú presente disposição.
3) O certificado dcr.larará quo o Govet·uo suluucttcu o
telegraphista á obrigação de guardar o sigillo da correspondencia.
4) O serviço radi01telegraphico da esfJUção de bordo fica .
sob a 'a:Utoridlade superior do comrnandante do navio.
ART. XI

Os navios dotados de installacões radiotelegraphicas e
classificados nas duas primeiras categorias do art. XIII deverão ser. providos de installações radiotelegraphicas de soecorro, CUJOS elementos todos deverão offcrccer condições de
segurança, tanto quanto possível, c que serãü determinadas
pelo Governo que conceder a licença. As installacões de so~
corro devem dispor de uma fonte de energia propria, ca'}az
de ser posta immediatamente em actividade e de funccionar
durante seis horas, pelo menos, e com alcance mínimo de 80
milhas nauticas nos navios de primeira categoria e de 50 milhas no de segunda categoria. A installação de soccorro não
Poder Executivo -1915 (Voi. I)
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calégoric. CeLtc installation de secours n'est pas cx1geo pour
los navires dont l'installation normale rempm les conditions
du présent article.
ARTICLE

XII.

1. Si une Administration a connaissance d'une infraction
à la Convention ou au Regle:mJent commise dans une des stations qu'elle a autorisées, elle constate les faits et fixe les
responsabilités.
En ce qui concerne J.es stations de bord, si la responsabilité incombe au télégraphiste, l'Administration prend les
Illl'SUL'cs néccssaircs, et, lc cas éclHíant, rrtire lo cortificat.
S'il ost constaté que l'infraction résulte de l'état des appareils
ou d'instructions données au télégraphiste, il est procédé de
mõme à l'égard de la licence accordée au navire.
2. Dans le c;as d'infractions réitérées à la charge du même
uavire, si les repii'ésentat~ons faites à l'Administration dont
dépend le navire par une autre Administration restent sans
C'ffct, ccllc-ci a la faculté, apres en avoir donné avis, d'autoriser s•eiS stations côtier·es à ne pas accepter les communi{'aLious provenant du na vire cu cause. En cas de diff<írcnce
entre les deux A:dministrations, la question est soumise à un
jugement arbitral à la demande de l'un des Gouvernements
intéressés. La procéduro est indiquée à l'article 18 de la
Convention.

2. Durée du Service des Stations.
ÁRTICLE

(a)

Xliii.

Stations côtiel'es.

1. Lc scrvice des stations côtieres est, autant que possiblc, ucrmanent, le jour et la nuit. sans interruptions.
Toutefois certaines stations côtieres peuvent avoir un
service de durée limitée. Chaque Admmistration fixe les
heures de service.
2. Les stations côtieres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis
tous leurs radiotélégrammes aux navires qui se trouvent dans
leur rayon d'action et avant d'avoir recu de ces navires tous
les ra.diotélégrammes annoncés. Cette disposition est également applicabJ.e lorsque des navires signalent leur presence
avant la cessation effective du travail.
·
(b)

Stations de bo1·d.

3. Lcs stations de bord sont classées

en

trois catégo-

ries: 1.• Sta.tions ayant un service permanent;
2.• Stations ayant un service de durée limitée;

3." Stations n'ayant pas de vacations déterminées.
Pendant la navigation, doivent rester en permanence sur
L'cou te: i • les stations de la primiere catégorie; 2" celles
de la dcuxieme catégorie, durant les heures d'ouverture du
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será exigida pa1·a os navios cuja installação normal satisfizer
as condioões do presente artigo.
ART. XII

1) Log.o que qualquer Administração tenha conhecimento de infracção á Conve.nção ou ao Regulamento ·commettida em uma das estações por ·ella autorizadas, constatará o
facto e definirá as responsabilidades.
Cabendo a responsabilidade ao telegrophist.a, tTat.andose de estação de bordo, a Administração tomará as providencias necessaria.s, e, si possível fôr, cassará o certificado ;
mas, si fôr verificado que a infracção resulta do estado dos
apparelhos ou de instrucções dadas ao telegrapbist.a, proc~
derá do mesmo modo quanto á licença concedida ao navio.
2) No caso de infracções reiteradas por parte do mesmo
navio, quando as r.fl!presentações levadas ao conhecimento da
Administracão de que o mesmo dependa fiquem sem providencias, a Administração queixosa, depois de haver dado aviso
a esse respeito, teri a faculdade de autorizar as suas estacões
costeiras a recusar as communicações procedentes do navio
infractor. Em caso de divergencia entre duas Administracõe;,
a questão será submettda a julgamento arbitral a pedido de
um dos Governos interessados. O processo é o indicado no
art. 18 da Convenção.

2 - DURAÇÃO DO SERVIÇO NAS ESTAÇõES
ART. XIII

a) Estações costeiros.
f. O serviço das estações costeiras será, tanto quanto
possível, permanente, de dia e de noite, sem interrupção.
Entretanto, certas estações costeiras pod·erão ter o serviço Iimnado. Cada Administ-ração fixará as b{)ras do serviço.

2. As estaeões cósteiras cujo serviço não fOr permanente
não poderão fechar-se antes de ter transmittido todos os seu~
radiotelegr.ammas aos navins que estiverem a ~cu alcance.
nem antes de ter recebido desses navios todos os radiotelegrammas annunci:ldos. Esta disposição será igualmente applicaYel sempre que os navios assignala~m sua p.~esença
antes da cessaç,ão effectiva do trabalho.
b) Estações de bordo.
3. As estações de bordo serão classificadas em tres categorias:
1) Estações com servioo permanente;
21 Es't1ações com serviço limitado:
3) Estaeões sem obrigação determinada.
Durante a navegação, devem estar permanentement-e em
posição de escutar: 1o. as estações de primeira categoria;
2°, as estações de segunda categoria, nas horas em que estivE!~
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service; cu dehors de ces heures, ces del'llieres stations doivent restcr sur écoute les dix prernieres rninutes de chaque
heure. Les stations de la troisierne catégorie ne sont astreintcs à aucun service régulier d'écoute.
Il appartient aux Gouvernements qui délivrcnt Ies liccnccs spécifiées par l'article IX de fixer la c,atégorie dans laquelle
cst classé le navire au point de vuc de ses obligations cu rnatiere d'écoute. Mention de cette classification est faite dans
la licence.
3. Rédaction et dépôt des radiotélégrammes.
AR'l'ICLE

XIV.

J. J.p,.; radiolMt'·granmles )JOl'LPut, 1:UIIIIJII' lll"t'ltlier lllul. du
préambule, la mcntion de service «radio :..
2. Dans la transmission de radiotélégrammes ongmaires
d'nn n:wirc rn mcr, la date d l'hcurc du dt;pôt it la slation de
bord sont indiquées dans le préambule.
3. A la réex_pédition sur le réseau télégraphique, la st.ation côtiere inscnt comme indication du bureau d'origine, lc
nom du navire d'origine tel qu'il figure à la Nomenclature, ct
aussi, lc c as échéant, cclui du dcrnier na vire qui a· servi d'iutermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station
côtiere.
ARTICLE

XV.

1. L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires
doit être aussi complete que possiblc. Ellc cst ooligàloirement
libcllée com me suit: (a) nom ou qualité du dcstinafaire. avec indication corc.rh'mentairc, ''i! y a Iicu;
(b; ndm du navire, tel qu'il figure dans Ia premiere colonne de la Nomenclature;
(c) norn de la station côtierc, tel qu'il figure à la Nomenclature.
Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par cc navire et déterminé par les noms des
ports · d'originc l'l t!P drf;tination ou pal' toutr autJ·p mentüm,
équivalente.
:!. Dans l'adrcs~t\ !e nom du navire, tt'l qu'il figure dan~
la premiere colonne de la Nomenclature, est, dans tous les cas
et indépendamment de sa longueur, compté pour un mot.
3. Les radiotélégrammes rédigés à l'aide du Code international de signaux sont transmis à destination sans être traduits.
4. Taxation.
ARTJCLE

XVI.

1 . La taxe côtiere et la taxe de bord sont fixées suivant
le tarif _par mot pur ct simple, sur le base d'une rérnunéra-
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aberto o seu serviço; fóra dessas horas. as estàc;ões de SO·'
gunda categoria devem vir es:cut..ar nos dez primeiros minuto.'J
de cada hora. As estações de terceira categoria não estarão
sujeitas a nenhum serviço regular de escuta.
·
E' attribuicão dos Governos que concedem as licencas especificadas no art. IX fixar a categoria na qual é cliassificado
o navio, sob o ponto de vista de suas obrigações em materia
de escuta. A menÇão dPsta classificação é expressa na licença.;
3- REDACÇÃO E APRESENfAÇÃO DOS RADIO-TELEGRAMMAS
ART. XIV

1) Os radiotelegrammas deverão ter, como primeira palavra do preamhulo, a indicação de serviço «radliol'.
2) Na transmissão de radiotelegrommas procedentes de
navios no mar, são indicadas no preambulo a data e a hora·
da apresentação á estação de bordo.
3) Na reexpediQão pela rêde telegraphica, a es~ão co:~-;
teira inscreverú, eomo indicaç.ão da estação de proc~dencia, o
nome do navio de origem tal como figura na Nomenclatura, e
ainda, si fôr possível, o nome do ultimo navio que serviu de
intermediaria. ·~~stas imlica(.'ões são seguidas do l!lome da estação costeira.
ART. XV

1) O endereço dos radiote!egrammas destinados ao·s navios deve ser tão completo quanto possível. Deverá ser obri~
gatoriamente redigido do seguinte modo:
a) Nome ou qualidade do destinatario, com indlicaç,ão
complementar, si houver;
b) Nome do navio, t.al como figura na primeira columnà
da Nomenclatura;
1
c) Nome da estaç-ão costeira; tal qual figura na Nomen..o
clatura.
Entret•anto, o nome do navio poderá ser substituiOO por
uma indicação de percurso effectuado pelo navio e determinadQ pelos nomes dos portos de procedencia e destino, QU por
qualquer outra refcrencia equivalente, a risco e prejuízo do
expedidor.
2) O nome do navio. tal qual figura na primeira columna
da Nomenclatura, é, t•m qualquer caso e indepentomente de
sua extensão, contado 1'omo urna só ·palavra, quando estiver
no rmdereoo.
3) Os radioLelegrammas redigidos -por meio do Codigo internacional de signaes scrrw t.ransmitLidos a destino sem ser,
traduzidos.

4 - TAXAÇÃO
ART. XVI

i)' A taxa: costeira e a taxa de bordo, segundo à tarifà,
serão fixadas por palavra pura o simples, tendo por base uml\
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tion équitable du travail radiotélégraphique, avec application
fac:ultativo d'un minimum de taxe par racliotélégramme.
La taxe côWwe ne peut dépasser 60 centimes par mot, et
celle de bord !tO centimes par mot. Toutefois, chacune eles
AdrniniE:trations a la faculte d'autoriser des taxes côtiêres et
de bord supérieures à ces maxima dans le cas de stations d'une
portée dépassant ltOO milles nautiqucs, ou de stations ·exccptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de
lcur installation et de leur exploitation.
Le minimum facultatif de taxe par radiotélégramme ne•
peut etre supéricur à la taxe côtiere ou de bord d'un radiotélégramme de 10 mots.
2. En ce qui concerne les radiotélégrammes originaires
ou à destination d'un pays et échangés directement avec les .
stations côtiêres de ce pays, la taxe applicable à la transmisl'ion sus los lignrs tMégraphiques ne doit pas dépasser, rm
moyenne, celle du régime intérieur de ce pays.
CcttP taxe est ralculée par mot pur et simple, avec un minimum facultatif de perception ne dépassant pas la taxe afférente à dix mots. Elle est noltifiée en francs par l'Administration du pays dont relev.e la station côtiere.
Pour les pays du régime européen, à l'exception de la
Russio ot de la Turquie, il n'y a f(u'une taxe unique pour le
territoire de chaque pays.

An'l'ICLE

XVII.

1. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et
à destination de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord, la taxe comprcnd, outre cellos du bord d'origino,
de la station côtiere et eles ligues télégraphiques. la taxe de
bord de chacun eles navires ayant participé à la transmission.
2. L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire de la
tCJrre ferme ct destiné à un navire peut demander que son
message soit transmis par l'intermédiaire d'une ou de deux
stations de bord; il dépose à cet effet le montant des taxes
radiotélégraphiques et télégmphiques, et en outre, à titre
d'arrhes, une somme à fixer par le bureau d'origine en vue
du payement aux stations de bord intermédiaires des t;a;xes
de transit fixées au § 1; il doit encore verser, à son choix, la
taxe d'un télégramme de 5 mots ou !e prix d'affranchissement d'un<C Iettre à expédier par la station côtiere au buI"eau d'origine pour donner les renseignements nécessaires à
la liquidation des arrhes déposées.
Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et
périls de l'expédit.eur; il porte avant l'·adresse l'indiôation
éwntuelle taxée: «X retransmissions télégraphe~ ou ex retransmissions lettre~ (x représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation rlcs arrhPs soicnt fournis par tMc'graphc ou par lcttre.
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reml!neraç.ão equitativa ao trabalho radiotelegraphico, com
apphcação facultativa de um mínimo de taxa para cada radiütelegramma.
A taxa costeira não póde exceder de 60 centimos por palavra e a de bordo de 40 centimos tambem por palavra._ I.EinLretanto, a cada uma das administrações cabe a faculdade de
autorizar taxas costeiras e de bordo superiores aos maximos
indiçados, quando a estação tiver um alcance superior a 400
milhas nauticas ou quando a estação fôr excepcionalmente
onerosa em virtude das condições materiaes de sua installacão e de sua exploração.
O minimo facultativo da taxa para os radiotelegrammas
não póde ser superior á taxa costeira ou á taxa de bordo de
um radiotelegramma de 10 palavras.
2) No percurso pelos fios telegraphic-os, aos radiotelegrammae. procedentes de ou de,tinadoo a um paiz e trocados
directamente com as estações costeiras desse paiz, a taxa applicavel pela tran_smissão não deve exceder, em média, á do
regimen interno desse paiz.
Essa taxa é calculada por palavra pura e simples, com um
minimo facultativo de pel'cepção não excedente á taxa de dez
palavras. Essa taxa é notificada em francos pela Administração do paiz de que depende a estacão costeira.
Nos paizes do regimen europeu, á excepção da Russia e
da Turq~ia, ha sómente uma taxa unica para 0 territorio de
cada pa1z.-

ART. XVII

f) Sempre que qualquer radiotelegramma procedrnte de tTm
navio e destinado a uma esta.ção de terra transitar por uma
ou duas estações de bordo, a taxa comprehenderú não só a
de procadencia de bordo e a da estação costeira, como tambem
a d-os fios telegraphicos e a de bordo de cada um dos navios
que tomaram p·arte na transmissão.
2) O expedidor de qualquer radiotelegramma procedente
de estação terrestre e destinado a um navio póde pedir que o
seu- despacho seja transmittido por intermedio de uma ou
duas estações de bordo. Para esse effeitQ pagará as taxas
radiotelegraphicas e tel&graphicas e, além disso depositm·á,
a titulo de arrhas, uma quantia a fixar pela estação de procedencia para pagamento das taxas de transito, fixadas no
paragrapho I e pertencentes ás estações de bordo intermediarias; o expedidor deve tambem satisfazer, á sua escolha,
a taxa de um telegramma .de cinco palavras ou o preço de
franquia de uma carta a expedir pela estação costeira á do
procedencia dando os esclarecimentos necessarios para a liquidação das arrhas depositadas.
O radiotelegramma será então acceito, a risco e prejuízo
do expedidor, e levará antes do endereço a indicação eventual
taxada «X retransmissões telegraphicas» ou «X retransmissões
carta» (x repre>'entando o numero dJe retransmiE!SÕes pedidas
pelo expedidor), conforme o ex:pedlidor deseja que os esclarecimentos necessarios á liquidação das arrhas sejam dados
pelo telegrapho ou pelo Correio.
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3. La taxe des radiotélégrammes originaires d'uri navire,
à destination d'un autre navire, et acheminés par l'intermédiaire d'une ou de deux stations côtieres, comprend:
Les taxes de bord des deux navires, Ia taxe de Ia station
côtiére ou des deux stations côtieres, selou le cas, et éventuellement Ia taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtieres.
4. La taxe des radiotélégrammes échangés entre les navires en dehors de l'intervention d'une station côtiere comprend Ies taxes de bord de~. navires d'origine et de destination augmcntées des taxes de bord des stations intermédiaires.
5. r,es taxes côtieres et de bord dues aux stations de
t.ransit snnt. !Ps mhn"s fJtW c.Plles fix1~f'S pour ces station3
lorsque ces dernieres sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une. fois.
6. Pour toute station côtiere intcrmédiaire, la taxe a
percevoir pour te service de tr,ansit est la plus élevée des
taxes côtier.es afférentes à l'éehange direct avec les deux navires en cause.
ARTICLE

XVIII.

Le. pays sur lc territoire duque! cst établie une station
côtiere servant d'intermédiaire pour l'échange de radiotélógrammes entre une station de bord ct un autrc pays est considóré, en ce qui concerne l'appli0ation des tarxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces
radiotélt:lgrammes et non comme pays de transit.
5. Perception des taxes.
ARTICLE

XIX.

1. La taxe totale des radiotélégrammes est perçuc sur
l'expeditcur à l'cxcoption 1) rlrs fmis d'cxpres (article LVIII,
rmragraphc 1o, du Ri'~glcmrnt h 1lrgraphique); 2) des taxes
applicablcs aux r1lunions ou altnrations de m()ts non admits,
constatées p:w le bureau ou la station de destination (artido XIX, parag1·aphe 9", du Heglemcnt triJ0graphiqur), cf's taxes étant perçues sur !e destinataire.
Les stations de bord doivent possédeT à cet effet Ies
tarifs utiles. Elles ont, toutefois, la facnlté de se renseigner
aupr8s des stations côtieres au mjet de la taxation de radiot.élégrammes pour lesquellrs cllcs nc possCdent pas toutes Ies
tlonnécs nécessaires.
2. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif
au su,iet des radiotélégrammes à destination de navires et
celui de la station de bord d'origin.e est décisif au sujet des
radiotélégrammes originaires de navires, tant pour la transmission que pour los comptes internationaux. Toutefois,
quand lc radiotélégrammc est rédigé totalement ou partiellement, soit dans une des la.ngues du pays de destination, en
cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une
des Iangues du pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de rwvires, et que le radioté-
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3)' A taxa dos radiotelegrammas procedentes dé um na ...
vio e destinados a outro navio e encaminhados por intermedio
de uma ou duas estações costeiras comprehende:
As taxas de bordo dos dois navios, a taxa da estação cos ...
teira ou das duaR estações costeiras, segundo o easo, e eventualmente a taxa telegraphica applicavel ao percurso entre as
duas estações costeiras.
·
1i) A taxa dos radiotelegrammas trocados entre os navios
sem a intervenção de uma estação costeira comprehende as
taxas de bordo dos navios de procedencia e de destino augmentadas das taxas de bordo das estações intermediarias.
5) As taxas costeiras e de bordo devidas á;s estações de
transito são as mesmas que as fixadas para aquellas estações,
sempre que estas ultimas estações sejam de procedencia ou de
destino. Em qualquer caso elias só serão percebidas uma vez •I
6) Para toda estação costeira intermédiaria a taxa a perceber p.ara o serviço de transito é a mais elevada das taxas
costeiras relativas ú troca rl.irecta com os dois navios em
questão.
ART. XVIII

O paiz em que estiver montada uma estação costeira servindo de intermediaria p;,ra a troca de radiotelegrammas entre uma estação de bordo e um outro paiz é considerado, na
parte relativa á applieação das taxllJS telegraphicas, como paiz de
procedencia ou de destino desses radiotelegrammas e não como
paiz de transito.
5. PERCEPÇÃO DAS TAXAS
ART. XIX

i) A taxa total dos radiotelegrammas é cobrada d<J expedi..
dor, á excepção: 1) das despezas de expresso (art. LVIII,
paragrapho 1• do Regulamento Telegraphico); 2) da.s taxas applicaveis ás reuniões ou alterações de palavras não admittidas. constatadas pela repartição <JU estação de destino (artigo
XIX, paragrapho !l" do Hngulamrnlo 'fPlPg't'aphil'n) as f!llllP~
serão cobradas do destinatario.
As estações de bordo devem possuir as tarifas necessarias
á applicação desta disposição. Fica-lhes, entretanto, facultado
consultar as estações eosteiras a respeito da taxação dos radiotelegrammas quando não tenham todos os dados neoessarios •1

2) A contagem das palavras da estação de procedencia é
decisiva a respeito dos radiotelegrammas destinados a bordo;
do mesmo modo é decisiva a contagem de bordei para os radiotelegrammas de sua prooedencia, tanto para os effeitos de
transmissão como para as contas inter.nacionaes. Quando o
radiotelegramma fôr redigido total <JU parcialmente em umru
das linguas do paiz de destino, em ·caso de radiotelegrammas
procedentes de navios, ou em uma das linguas do paiz de que
depender o navio, si se tratar de radiotelegrammas destinados a navios, e contiver reunines ou alterações de palavras
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légramme contient des réunions ou des altérations de mots
contraíres à l'usagc de celle languc, !c bureau ou la station
de bol'd de destination suivant !e cas, a la faculté de recouvrer sur !e dcstinataire !e montant de la taxe non perene. En
cas de refus de payemcnt, le radiotélégrammc peut être
arrilté.
6. Transmisslon des radiotélégrammes.
a). Signau,r, de trnnsmission •
.ARTICLE
Lf'R

signaux cmployrs sont

XX.
c~Pux

du Codc l\!orRc IntPrna-

tional.
ARTICLE

XXI.

... --- ...

Lcs navires en détresse font usage du signal suivant:

répété à de courts intervalles, suivi des indications nécessaires.
Dos qu'une station perçoit !e signal eLe détressc, dle
doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre
qu'apres avoir acquis la certitude que la communication motivc"e par l'appel de secours est terminée.
Les sf,ations qui pe.rçoivent un appel de détre'3se doi vent
se conformer aux indications données par !e noavire qui fait
l'appel, en ce qui concerne l'ordre des communieations ou
leu r cessa tion.
Dans !e cas ou à la fin de la série des appels rte secours
est ajouté l'indicatif d'appel d'une station déterrninée la réponse à l',appel n'appartient qu'à cette deorniêre station, à
moins que celle-ci ne réponde pas. A défaut de I' indication
d'une station déterminée da.ns l'appel de secours, chaque
Rtation qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre .
.ARTICLE

XXII.

Pour donner ou demander des renseignements concernant lc~ service radiotélégraphique, les stations doivent faire
nsage des signaux contcnus dans la liste· anncxc'e nu présent
Heg I emH'li t.
b) . Ol'dl'C de transmission.
ARTICLE

XXIII.

Entro deux stations, les radi{)t.éiP-grammes de m~mc rang
sont transmis isolément duns l'ordre altcrnntif ou par séries
de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la stati{)n côtiero à la condition que la durée de la trnnsmission de
chaque série ne dc\pnssc pns quinm miuutcs.
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contrarias ao uso d:1 mf'sma língua, a repartição ou a estação
de hordo de de!'tino, r·on fol'me o caso, terá a faculdade de cobrar do destinatario a importancia da taxa não paga pelo
expedidor. Em caso de recusa do pagamento o radiotelegramma poderá ser retido.
6. TRANSMISSÃO DOS RADIOTELEGRAMMAS
a) Sianaes de transmissão
ART. XX

Os signacs empregados são os do Codigo Morse Internacional.
ART. XXI

... --- ...

Os navios em easo do perigo farão uso do seguinte signal:
repetido com curtos intervallos, seguido das indicações necessarias.
Desde que qualquer estação perceba o signal de perigo, suspenderá a correspondencia que estiver fazendo e não a retomará sinão depois que. estiver certa de que a communicação
motivada pelo chamado de soccorro está concluída.
As estações que pe·rceberem um chamado de soccorro
deverão conformar-se com as indicações dadas pelo navio que
fizer a chamada, tanto na ordem das communicações como na
terminação das mesmas.
Quando uma série de chamados de soccorro fôr acompanhada do indicativo de chamada de determinada estação,
só a esta estaç.ão cabe attender ao chamado. a menos que ella
não responda. Faltando a indicação de uma estação determinada, qualquer que perceber o pedido de s·occorro está na
·obrigação de responder.
ART. XXII

Para dar ou pedir e~clarecimentos relativos. ao serviço
radiotelegraphico, as estações devem fazer usoi dos signaes
contidos na lista annexa ao presente Regulamento.
b) Ordem de transmissão
ART. XXIII

Entre duas estações os radiotelegrammas da mesma categoria são trammittidos i~oladamente na drdem alternativa
ou por séries de varios radiotelegrammas, segundo a indicação
da estação costeira, com a condição de que o tempo para
tr-ansmissão de cada série não exceda de 15 minutos.
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Ap]Jcl dcs

slation.~ f'f

trnnçmissinn d,•s

ARTIGLF.

~rariiotéléa}'ammes.

XXIV.

1. En re~:lc générale, e'•!St la station de bord ryui appclle
la station cútierc, qu'clle ait ou non à transmettre des radio-

télé~rammes.

-2. Dans les caux ou le trafic radiotélégraphique est intense (La Manche, etc.), l'app·el d'un navire à une station
cOtrer·.r, ne pcut, cn regle g<ínérale. s'e.ffectuer que si ceLte
derniere se trouyr, dans la portée normale de la station de
bord et lorsque cclle-ci arrive à une distance mférieure à 75
pour cent de la portée normale de la station côtiere.
3. Avant de procéder à un appel, la station côtiere ou
la station de bord doit régler !e plus sensiblement possible
son systeme réceptcur et s'assul"er qu'aucune autre communication ne s'effectue dans son rayon d'action; s'il en est autrement, elle attend la prcmiere suspension, á moins qu'elle ne
r.econnaissc que son appel n'est pas susceptible de troubler
les c-ommunieations en eours. I! en est de même dans le cas
o!t elle veut répondre à un appel.
í. Pour l'appd, J.oult• slat ion fait. rmplni de I' onde normale de la station à appeler.
5. Si, malgré ces précautions, une transmission radiotélégraphique est entravée, l'appel doit cesser à Ia p.remiôre
demande d'une station côtiere ouverte à la correspondanc-a
publique. Cette staLion doit, alors indiquer la durée approximative de l'attente.
6. La station de borà doit faire connaltre à chaque
station côtiere à laqueUe elle a signalé sa présence le moment
ou elle se propose de cesser seR opérations ainsi que la duréa
prohable de l'interruption.
ARTICLE

XXV.

L L'appel comporta le signal -·-•-, l'indicatif de la statloa
appelée émis trois fois, et la mot «da•• suivi úe l'indicatif de la station
expéditrice, émis trois fois.
2. La station appelée répond en donnaut le signal - · - · - ,
i'UÍYÍ dn l'indil·atil', f.mis frois fnis. f!p Ia sfation correspondante, du mot «den, de son propre indicatif et du signal - · 3. Les stations qui désirent entre r en communication
an'l~ des :llUYin·s, sa11s cPpi~ndan!. connaltr·n les 11oms de eeux
qui so trouvent dans leur rayon d'action. peuvent employer lB
signal -·-• - - · - (signal de recherche). Las dispositions des
paragraphes f et 2 sont également applicables à la transmission du
signal de recherche et à la rúponse à ce signal.
ARTICLE
~

XXVI.

Ri nnP- slation appcléo ne n\pond pus ~t la suifp, de l'appel
(arLiclc XXV) émis trois fois à des intervalles de deux minut.cs, l'appcl no pcnt être repris qu'apres un intervalle d~
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Chamada das :Cstaçúes c transmissão dos_ 1'adioteleura171ma1
ill\'r. XXIV

1) Em geral é a estação de bordo que chama a estação
costeir41, haja ou não radiotelegrammas para transmittir.
2) Nas aguas em que o trafego radioteleg~aphico é intenso· (A Mancha, etc. ) a chamada do navio para uma e.stação
costeira não póde, em regra, fazer-se sinão quando a estação
costeira estiver no alcance normal da estação de bordo e sempre que o navio esteja a uislanda i·nfPrior a 7!1 % do aleanco
normal da estação costeira.
3) Antes de fazer a chamada a estação costeira ou a estação de bordo deverá regular o mais sensivelmente possível
o respectivo systema receptor e cedificar-se de que nenhuma
outra communicação está sendo feita no seu raio de alcance;
no caso contrario. ella aguarda a primeira suspensão, salvo
reconhecendo que a sua chamada não é susceptível de perturbar as communicações em andamento. O mesmo dar-se ...
ha. quando e lia quizer resronder a uma chamada.
4) Para fazer a chamada as estações empregarão a onda
normal da estação que tenham de chamar.
5) Si, não obstante as precauções acima, qualquer transmissão radiotelegraphica ficar embaraçada, a chamada deverá cessar ao primeiro pedido de qualquer estação costeira
abet'ta á correspondeneia publica. Esta estação deverá indicar logo a duração app.roximada da espera.
6) A estação de bordo deve cbmmu:n,icar a cada estação
costeira a que tenha assignalado a sua presença o momento
em que pretenda ces·~ar as suas operações e qual o tempo pro:vavel da interrupção •.
ART. XXV

f} A chamada compõe-se de signal -·-·-, do indicativo da
estaçll.o chamada, emittido tres vezes, e da preposição «de» seguida
do indicativo da estaçll.o expedidora, emittido tres vezes.
2) A estação chamada responde dando o signal -·-·-, seguido do indicativo da e;;tação correspondente, emittido tres vezes.
da preposiçll.o «de», do seu proprlo indicativo e do signal - · 3) As esta.ções que desejarem communicar-se com os
navios, sem que eonheçam os nomes daquelles que se acham
em seu raio de alcance, empregarão o signal -·-• - - · (signal de procura). As disposições dos paragraphos 1• e 2•
são igualmente applicaveis á tmnsmissão do signal de procura
e á resposta a este sign·al.
ART. XXVI

Quando qualquer estação não responder ao signal de chamada (arti•go XXV) emittido tres vezes com intervallo de dois
minutos, este não póde ser r.enoy.adq sinão depois .de um in-
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Quinze minuws, la station faisant l'appel s'ét.ant d'abo.rd assuréo du fait qu'aucune oommunication radiotélégraphiqu~
n'est en cours.
ARTICLE

XXVII.

'l'outc station qui doit cffcctuer une transmission néccssitant l'cmploi d'unc grande puissance émet d'abord trois fois
lo .,.;igual d'avt•.t•Lis~PIIIC'UL - - • • - - , avet~ la pui~:-mnee
minimum néc·es·saire pour atteindre les stations voisiues. Elle
ne commenoe ensuite à transmettre avec la grande puissance
que 30 secondes apres l'envoi du signal d'<avertissement.
ARTICLE

XXVIII.

1. Aussitôt que la station côtiere a répondu la station
do hord lui fournit les renseignements qui suivent si elle a
des messages à !ui transmettre; ces renseignements sont égalemcnt donnés lorsque Ia station côtiere en fait la demande:
(a) la distance approximative, en milles nautiques, du
navire à Ia station côtiere;
( b) la position du na vire indiquée sous une forme concisa et adaptée aux circonstanoe.s respectivas;
(c) le prochain port auquel bouchera le navire;
(d) lc nombre de radiotélégrammes, s'ils sont de Iongueur normale, ou le nombre de mots, si Ies messages ont
une longueur exceptionnelle.
La vitesse du navire en milles nautiques est indiquée
spécialement à la demande expresse de la, station côtiere.
2. La station côtiere répond en indiquant, comme il est
dit au § i, soit le nombre de télégrammes, soit le nombre de
mots à transmettrc au navirc, ainsi que l'ordre de transmission.

3. Si la transmission ne p.eut avo ir li eu immédiatement,
Ia station côtiere fait connaitre à la station de bord la durée
approximative de l'attente.
4. Si une station de bord appelée ne peut momentanémcnt recevoir, elle informe la station appelante de la durée
a.pproximathne de l'athente.
5. Dans les échanges entre deux stations de bord, il
appartient à la station appelée de fixer l'ordre de transmission.
ÁRTICLE

XXIX.

Lor.squ'ulliC station côtiere est saisie d'appels provenant
de plusieurs stations de bord, elle décide de l'ordre dans leque!
oes stations seront admis~s à échanger leurs oorrespondanoes.
Pour régler eet. urdrc, la sLaLion côliere s'inspire unique.mente de la nécessité de permettre à toutc slation intér'esS>ée
u'úchanger le plus grand nombre po!sible de radiotélégrammea.
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tervallo de quinze minutos e isso mesmo deroie• da estação
que estiver fazendo a chamada se ha'Ver assegurado de que
nenhuma outra communicacão radiotelegraphica e:Ftá em andamento.
·
ART. XXVII

Qualquer eslaçiío que tenha diC cffcctuar a transmissão
empregando grande poltmeia emittirá préviamentc tres vezes
o signal de prevenção - - · · - - , com a potencia mínima necessaria para attingir as estações visinhas. Sómente começará a transmittir com grande potencia 30 segundos depois de ter feito o signal
de prevenção.
AR1'.

XXVIII

i) Logo que a estação costeira tenha respondido, a estação de bordo dar-lhc-ha us eselareeimentos alJaixo es)lecificados, si tiver radiobelegrammas a transmittir; esses esclarecimentos serão igualmente fornecidos sempre que a estação
costeira os pedir:
a) a dist1ancia approximada em milhas nauticas do navio
á estação costeira;
b) a posição .do navio indic:ada de fórma concisa e adaptada ás circumstancias respectivas;
c) o proximo porto' em que tocará o navio;
d) o. numero de radiotelegrammas, si forem de extensão
normal, ou o numero de palavras, si os despachos forem de
exteno·ãd excepcional.
A velocidade do navio em milhas nauticas será especialmente indicada a pedido expresso da estação costeira.
2) A estação costeira responderá, indicando. como determina o paragrapho 1o, ou o numero de radiotelegrammas ou
o numero de pa.Iavrao a transmittir rara bordo, ae•sim CDitr.o
a ordem de transmissão.
3) Si a transmis.e·ão não puder ser feita immediatamente.
a estação costeira communicará á estação de bordo a duração
approximada da espera.
4) Si uma estação de bordo fôr chamada e não puder
momentaneamente receber, deverá informar á que chama qual
a duração approximad'a da espera.
5) Na troca de correspondencia entre duas estações de
bordo, cabe á estação chamada o diveito de fixar a ordem de
transmissão.
ART. XXIX

Sempre que uma estação costeira fôr ch~mada, a() mesmo
tempo, por muitas estações de bordo, cabe-lhe decidir da ordem em que estas estações devem ser admittidas para fúer·
a correspondencià.
Para r.egular a ordem da correspondencia, a estação co~
teira inspirar-se-lJa unicamente na necessidade de permittir
que qualquer esf;a.ção interessada troque o maior numero possível dJe radiot~legrammas.
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ARTICLE

XXX.

:Avant de eununeneer J'ée.hango do la correspondance, la
etalion côtierc fait connaitre à la station de bord si la transmission doiL s'cl'Jcclucr dans l'ordre allernatif ou par séries
J(articln XXIII); ellc eommence ensuitc la transm1ission ou fait
suivre ces indications du signal - · 1\RTICLE

XXXI.

I,a tr-ansmission d'un ra,rJiolélégrammc est préc.éuée du
signal - · - · - et tcrminée par lo signal ·-·-• suivi de l'indicatif
do la station expéditrice et du signal - · Daus Ie cas d'une série dP radiotél(igrauuncs, l'indicatif
de la station expéditrice et le signal - · - ne sont donnés qu'à la fin
de la série.
AR'l'ICLE

XXXII.

Lorsque le radioLúlégramme à trammeltre contient plu>•
de 40 mots, Ia station expéditric1e interro'mpt la transmission par le signal • • - - • • apres chaque série de 20 mots
environ, et elle ne reprend la transmission qu'aprês avoir obtenu do
la station correspondante la répétition du dernier mot bien reçu,suivi
du dit signal, ou, si la réception est bonne, le signal - · Dans le cas de transmission par séries, J'accusé de récevtion cst donné apres chaque radiotélégramme.
Les stations côWlrcs occupées à transmetlre de longs
radiotélégrammes doivent suspendre Ia transmission à la fin
de chaque période de 15 minutos, et rester silencieuses
pendant une durée de 3 minutos avant de continuer la transmissíon.
Les stations côtieres et de bord qui trava.illent dans les
conditions prévues à l'article XXXV, paragraphe 2, doivent
~:>uspend1·e 1e travail à la fin de chaque période de 15 minutes
et faire l'écoute sur la longueur d'onde de 600 met.res pendant
une durée de 3 minutes avant de continuer la transmission.
ARTICLE

XXXIII.

1. Lorsquc ~es sigriaux deviennent douteux, ii importe
d'avoir l'ecours à loutes les ressources possibles pour l'achevement de la transmissi-on. A cet effet, !e radiotélégramme
est lransmis trois fois au plus. à In demande de la station
réceptrice. Si malgré cett>e tdple transmission, les signaux
sont toujours illisiblcs, le radiotélégramme est annulé.
Si l'accusé ·de réception n'est pas recu, la station transmettricc appeHe de nouveau la station correspondante.
Lorsqu'aucune réponse n'est faite aprés trois appels, la transmission n'est pas poursuivie. Dans ce cas. la station t:ransmeUrice a la faculté d'obtenir l'accusé de réoeption par
l'intermédiaire d'une autre station radiotélégraphique, en
uLilisant, le cas échéant, les lignes du réseau télégraphique.
2. Si la station réceptrioo juge que, malgré une récéption
défectueuse, !e radiotélégramme peut être fl'emis, elle inscrit
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ART. XXX

Antes de começar a troca da correspondencia, a estação
costeira commu..nicará á estação de bordo si a transmissão se
:fiará na ordem alternativa, ou por séries (Art. XXIII) ; depois
começará a transmissã-o ou acompanhará essas indicações oo signal

-·-

ART. XXXI

A transmissão do radiotelegramma é precedida do signal
- · - · - e terminará pelo signal ·-·-• seguillo do indicativo da
estaçao expedidora e do signal - · No caso de uma seria de radiotelegrammas, o indicativo
da estaçao expedidora e o signal - · - sómente serao dados no 8m
da sérte.
ART. XXXII

Sempre que o radiotelegramma contiver mais de 40 palavras, a estação expedidora interromperá a transmissão com
o signal ••- -•• depois de cada série de 20 palavras, mais ou
menos, e só contmuará a transmt8Sllo depois de ter obtido da estaçao
correspondente a repetiçao da ultima palavra bem entendida, seguida do dito signal, ou, si a recepçao fôr boa, do signal - · No caso de transmissão por séries, o aviso de recepção é
dado depois de cada radiotelegramma.
As estações costeiras occupadas com a transmissão de
radiotelegrammas exte,nsos devem suspender a transmissão
no fim de cada período de 15 minutos e· ficar silenciosas
du!'ante tres minutos antes de éontinuar a transmissão.
As estaçõeE• costeiras e de bordo que trabalharem nas con.
dições previstas no art. XXXV, § 2•, devem suspender o trabalho no fim de cada período de t5 minutos e ficar á escuta
COJil a onda de 600 metros durante tres minutos antes de con~
tinuar a transmissã.o.
ART. XXXIII

1) Quando os signaes se tornam duvidosos convém envidar todos os esforços possíveis para a conclusão da transmissão. Para e.sse effeito, o radiotelegramma é transmittido
treeo vezes no maximo, a pedido da estação receptora. Si. apezar dessa tripla transmissão, os signaes ainda forem illegiveis
'
o radiotelegramma é annulladQ.
Si o aviso de r.ecepção não fôr recebido, a estação transmissora chamará de ndvo a estação correspondente. Si
nenhuma res·posta fôr dada depois de tres chamadas a
t,ransmissão não proseguirá. Neste caw. a estação trans~issora !em a faculdade de obt~_r o a~iso de l'IE!cepção por
mtermediO de uma outra estacao radrotelegraphica, ut'ilizando, si fôr possível, as linhas da rêde telegraphica.
2) Si a estação receptora julgar que, apezar de uma re-cepção def€iituosa, o radiotelegramma póde ser remettido,
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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à la fin de préambule la mention de service: «Réception
douteuse:. et. donne cours au radiotélégramm~. Dans ce c'3.s,
l'Administration dont releve la station côtiére reclame Ies
taxes, conformément à l'article XLII du présent Rêglement.
Toutefois, si la station de bord transmet ultérieurement Ie
~adiotélégramme à une autre station côtiêre de
Ia même
Administration, celle-ci ne peut réclamer que Ies taxes afférentes à une seule transmission.

d) •

Accusé de réception et {in du travail.
ARTICLE

XXXIV.

i. L'accusé de réception se donne dans la forme prescrite
par le Reglement télégrapbique internatidnal; ii &•t précédé
de l'indicatif de la st.ation transmettrice et suivi de l'indicatif
de la station réceptrice.
2. La fin du travail entre deux stations est indiquée pall'
chacune d'elles au moyen du siltnal • • • - • - suivi de son
propre indicatif.
v

e).

Direction à donner aux radi'otélégrammes.
ARTICLE

XXXV.

i . En príncipe, Ia station de bord transmet ses radiotélégrammes à la station côtiêre la plus oopprochée.
Cependant si Ia station de bord peut cboisir entre plusieurs
stations côtiéres se trouvant à distances égales ou à peu prés
égales, eUe donne la préférence à celle qui est étabhe sur le
territoire du pays de destination ou de transit normal de ses
radiotélégrammes.
2. Toutefois, un expéditeur à bord d'un navire a Ie droit
d'indiquer 1a statidn c:ôtiêre par Iaquelle ii désire que son
radiotélégramme soit expédié. La station de bord atbend alors
jusqu'à ce que cette station côtiêre soit Ia plus rapprocbée.

Exceptionnellement la transmission peut s'effectuer à
une station côtiere plus éloignée, pourvu que:
(a) le radiotélégramme soit destiné au pays ou est située cette station cMiere et émane d'un navire dépendant dtl
ce pays;
( b) pour Ies appels et Ia transmission, Ies deux stations
utilisent une longueur d'onde de i .800 màtres;
(c) Ia transmission par cette Iongueur d'onde ne trouble
pas une transmission effectuée, au moyen de la même longueur d'onde, par une station côtiere plus rapprochée;
(d) Ia station de bord se trouve à une distance de plu!l
-de 50 milles nautiques de toute station côtiêre indiquée dai1,8
la Nomenclatura. La distance de 50 milles peut être réduite
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ella inscrever~ no fim do preambulo a indicação de serviço
crecepção duvidosa~ e dará curso ao radiotelegramma. Nesta 11
oo.ndições, a Administração de que depender a esta4;ão costeira
reclamará as taxas, conforme o art. XLU do presente Regu.:.
lamento. Todavia, si a estação de bordo transmittir ulteriormente o radiotelegramma a uma outro estação costeira da
mesma Administral)ão, esta não poderá reclamar siiilãJo as
taxas relativas a uma só transmissão.
d) Aviso de recepção e fim do trabalho

ART. XXXIV

1) O aviso de recepção dar-se-ha pela fórma prescripta
no Regulamento Telegraphico Internacional, devendo ser
precedido do indicativo da estação transrpissora e seguido do
mdicativo da estação receptora.
2) d fim do trabalho entre duas estações será indicado pQr
ambas pc>r meio do signal••·-·- seguido da sua propria indicação.

e) Direcção a dar aos radiotelegrammas
ART· XXXV

i) Em regra a estação dJe bordo deverá transmittir os
seus radiotelegrammas á estação costeira mais proxima.
Entretanto, si a estação de bordo puder escolher entre di,·ersas est~es costeiras que se achem a distancia eguae.i,
ou mais ou menos eguaes, deverá dar preferencia áquella
que estiver estabelecida em territ.orio do paiz de destino ou
de transito normal de seus radiotelegrammas.
2) Todavia, um expedidor a bordo de um navio tem o
direito de indicar a estação costeira pela qual deseja que o
seu radiotelegramma seja expedido. A estação de bordo es ·
pel'la·rá então até que essa estação costeira seja a mais
proxima.
Excepcionalmente a troaru."''IDissão poderá ser effectuadil.
para uma estação co~ira mais afastada, desde que :
a) o radiotelegramma seja destinado ao paiz em que está
situada essa estação costeira e provenha de navio dependente
do meanw paiz;
b) para os chamados e trailtS!Ilissão ambta.S as estações
utilizem uma onda de 1.800 metros;
c) a transmissão por uma onda deste comprimento não
per\urbe uma transmissão effectuada por meio de uma onda
do mesmo comprimento por uma estação ·costeira mais proxima;
d) a estação de bordo se ache a uma distancia de mais
de 50 milhas :pauticas de qualquer estacão c.osteira indicada
na Nomenclatura. A distancia de 500 milhas poderá ser redu-
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à 25 milles sous la réserve que la puissance .maxima aux
bornes de la génératrice n'excêde pas 5 kilowatts et que les
stations de bord soient établies en conformité des articles Vll
et VIII. Cette réduction de distance n'est pas applicable dan·S
les mera, bai•es ou golfes dont les rives appartiennent à un
seu! pays et dont l'ouvertu:re sur la haute mer a moins de
iOO milles.
7. Remise des radiotélégrammes à destination.
ARTICLE

XXXVI.

Lorsque pour une ca:use quelconque un radiotélégram.me
provenant d'un navire en mer et destiné à la terra ferme ne
peut être remis au destinataire, il. est émis un a vis de nonre.mise. Cet avis est transmis à la station côtiere qui a recu le
radiotélégramme primitif. Cette derniere, apres vér.ification
de l'adresse réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au
besoin par 'l'intermédiaire d'une autre station côtiere du
même pays ou d'un pays voisin.
Lorsqu'un radioMlégram.me parvenu à une station de
bord ne peut être remis, cette station en fait part au bureau
ou à la station de bord d'origine par avis de service. Dans le
cas des radiotélégrammes émanant de la terre ferme, cet avis
esrt. transmis, autant que p<>ssible, à la station côt1ere par
laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à
une autre station côtiere du même pays ou d'un pays
voisin.
ÁRTICJ.E

XXXVII.

Si le navir.e auquel est destiné un radiotélégram.me n'a
pas signalé sa présence à la station côtiere dana le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication,
jusqu'au matin du Se jour suivan~ cette station côtiere en
donne avis au bureau d'origine, qUI en informe l'expéditeur.
Celui-ci a la faculté de demander par avis de service
taxé, télégraphique ou postal, adr•erssé à la station côt.iere que
son radiotélégramme soit retenu pendant une nouven.e période de 9 jours pour être transmis au navire et ainsi de
suíte. A défaut d'une telle demande, le radiotélégra.mme esrt.
mis au retmt à la fin du 9e jour (jour de dépôt non compris).
Cepemdant si la station côtiei'Ie a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu .!ui
transmetJt're le radiotélégramme, elle en infoi'IJile immédiatemcnt !e bnreau d'origine, qui avise sans retard l'expéditeur
de l'annulation du message. Tout.efois, l'expéditeur peut, par
avis de service taxé, demander à la station côtiere de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du
navire.
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zida a 25 milhas sob a condicão de que a potencia maxima nos
bornos do gerador não exceda a 5 kilowatts e que as estacões
de oordo sejam estabelecidas de accôrdo com os arts. VII e
VIII. Esta reducção de distancia não é applicavel no.s mar~s.,
babias ou golfos cujas margens pertencam r. um só pa1z e cuJa
abertura. no alto mar tenha menos de 100 milhas.
7. ENTREGA DOS RADIOTELEGRAMMAS A SEU
DESTINO
ART. XXXVI

Quando, por qualquer motivo, um radiotelegramma procedente de um navio no mar e destinado a uma estação em
terra firme não puder ser entregue ao destinatario, será expedido um aviso de não entrega. Este aviso deverá ser dirigido á estação costeira que recebeu o radiotelegramma primitivo. Esta ultima, após a verificação do endereço, reexpddirá o aviso ao navio, si possível fôr; em ooso de necessidade
o fará por intermedio de outra estação costeira do mesmo
paiz ou de paiz visinho.
Quando um radiotelegramma chegar a uma estação de
bordo e não puder ser entregue, esta estação deverá dar conhecimento disso á reparticão ou á estação de bordo expedidora, por meio de um aviso de serviço. No caso dos radwtelegrammas procedentes de lerra firme, este aviso será tran~
mittido. tanto quanto possível, á estação costeira pela qual
transitou o radiotelegr3.1lrma, ou, dado o caso, a ouLra estaoiio
costeira do mesmo paiz ou de paiz visinho.
ART. XXXVII

Si o navio a que fôr destinado o radiotelegra:mma não
tiver assignalado a sua presença á estação costeira no prazo
indicado pelo expedidor ou, na falta dessa indicação, até a
manhã do oitavo dia subsequente, essa estacão costeira dará
disso av·i~o á estação dle procedencia que diE·so informará o
expedidor.
Este tem a faculdade de pedir por avjso de serviço taxado. telegraphico ou postal, dirigido á estacão costeira, que
seu radiotelegramma fique retido durante um novo período
de 9 dias para ser transmittido ao navio e assim por diante.
Na falta de tal pedido, o radiot-elegramma será posto no refugo expirado o nono dia (não compreht=mdido o dia do deposito ..
Entretanto, si a estação costeira tiver certeza de que o
navio sahiu de seu raio de ac{)ão, antes que ella lhe pudesse
transmittir o radiotelegramma, deverá informar disso immediatamente á ~stação de precedencia, que sem demora avisará o expedidor de que foi annullado o despacho. Todavia o
expedidor poderá, por aviso de serviço taxado, pedir á es- ·
taoão costeira que transmitta o radiotelegramma por occasião
da mais proxima passagem do navio.
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8. Radiotélégrammes spéciau::z:.
ARTICLE XXXVIII.

Sont seuls admis :
i) Les Radiotélégrammes ave c réponse payée. Ces radiotélégrarnmes portent. avec l'adresse, l'indication cRéponse
payée» ou «RP» complétée par la mention du montant payé
d'avance pour la réponse, soit: «Réponse payée fr. x. », ou
«RP fr. x».
·
Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un radiotélégramme à une destination quelconque à partir de la station
de bord qui a émis ce bon;
2) Les Radiotélegrammes avec collationnement;
3) Les Radiotélégrammes à remettre par expres. Mais
seulement duns les cas ou !e montant des frais d'exprês est
percu sur la destinataire. Les pays qui rue peuvent adopter
ces radiotélégrammes d<livent en faire la déclaration au
Bureau international. Le.s radiotélégrammes à r-emettre par
exprês avec frais percus sur l'expéditeur peuvent être adm1s
lorsqu'ils sont destinés au pays sur le terri.t.oire duque! se
trouve la station côtiêre correspondante;
,4) Les Radiotélégrammes à remettre par poste;
5) Les Radiotélégrammes multiples;
6) Les Radiotélégrammes avec accusé de réception. Mais
seulement en ce qui concerne la notifiation de la date et de
l'heure auxquelles la Etation cõtiêre a transmis à la station
de bord !e tél.égramme adressé à cette derniere;
7) Les avis de service taxés. - Sauf ceux qui demandent
une répétition ou un renseignement. Toutefois, tous les avis
de service taxés sont admis sur !e parcours des lignes télégraphiques;
8) Les Radiotélégrammes urgentes. - Mais seulement sur
!e parcours des lignes télégraphiques et sous réserw de
l'applicatiun du Reglement télégraphique international.
ARTICLE XXXIX.

Les radiotélégrarnmes peuv:ent être transmis par une
station côW~re à un navire, ou par un navire à un autre navire, en vue d'une réexpedition par la voie postale à effectuer
à partir d'un port d'atterrissag'e du navire réceptionnaire.
Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retl'ansmission radiotélégraphique.
L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée
ainsi qu'il suit:
1) Indication taxée « poste» suivie du nom du port ou le
radiotélégramme doit être remis à la poste;
2) Nom et adresse complete du destinataire;
3) Nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt
à la poste;
4) Le cas échéant, nom de la station côtiere.
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.S. RADIOTELEGRAMMAS ESPECIA.ES
ART.

xxxvnt

Só são admittidos:
i) Os radiotelegrammas com ['esposta paga. Estes radiotelegrammas deverjio U'azer antes do endereço a indicação
cresposta paga> ou «R P~, completaJda oom a menção d-a.
quantia préviamente paga para a resp()Sta, <Resposta paga
fr. D OU «R P fr. D •
. O vale de resposta expedido a bordo de um navio dá
a faculdade de expedir. no limite de seu valor, um radiotelegmmma para qualquer destino, a partir da estação d~ bordo
q·Ue emittiu o vale.
2) Os radiotelegrammas com cotejo.
3) Os radiotelegrammas a remetter por expressos. Unicamente quando a importancia d:as despezas do expresso fôr
oobrada do destinatario. Os paizes que não puderem adaptar
esses radiotelegrammas deverão communical-o á Secretaria
Internacional. Os radiotelegrammas a remetter por expressos
com despezas pagas pelo expedidor poderão ser admittidos
quando se destinarem ao paiz sobre cujo territorio se acha a
estação costeira correspondente.
4) Os radiotelegrammas a remetter pelo Correio.
5) Os radiotelegrammas multiplos.
6) Os radiotelegrammas com aviso de recepção. Sómente
no que di'z :roespeito á notificação da data e da hor:a em que
a estação cost~Cira transmittiu para bordo o radiotelegrammw
dirigido a esta ultima.
7) Os avisos de serviço taxados. Com excepção daquelles
que pedem uma repetição ou um esclarecimen{o. Todavia,
todos os avisos de serviço taxados·, são •admittid~. no percurso
das linhas telegraphicas.
Todavia, quanto aos avisos de serviço taxados, é permittido o percurso nas linhas telegr:aphicas.
8) Os radiotel·egrammas urgentes. Sómente quanto ao
pereurso nas linhas telegraphicas. observada a applicação do
Regulamento telegraphico internacional.
ART. XXXIX

Os radiotelegrammas podem ser transmittidos potr uma
eetação co.steira a um navio ou por um navio a outro, em
virtude d•e uma reexpedição por via pO!Stal a ser effectuada a
partir de um porto de atracação do navio receptor.
Estes radiotelegrammas não admittem nenhuma retransmissão radiobelegraphica.
O seu endereço deve ser redigido da maneira seguinte:
·f) A indicação taxada «Correio~ seguida do nome do
porto em que o radiotelegramma deve ser entregue ao Correio.
2) Nome e endeveço completo do destinatario.
3) Nome da estação de bordo que deve effectuar o deposito no Correio.
4) No caso de possibilidade. o nome da est:ação costeira.
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Exemple: Poste Buenosaires Martinez i4 Cal.lle Prall
Valparatso Avon Liz,ard.
La taxe oomprend outre les taxes radiotélégraphiques et
télégraphiques une somme de 25 centimes pour l'affranchissement postal du radiotélégramme.
9. Archives.
ARTICLE

XL.

Les originaux des radiotélégrammes, ainsi que les do.ouments y relatifs retenus par Jes Administrations, sont conservés avec toutes Ies précautions nécessaires au point de vue
du secret au moins pendant 15 mois, à compter du mois,
qui suit celui du dépôt des r.adiotélégrammes.
Ces originaux et documenta sont, autant que possible.
envoyés au moins une fois par mois, par les stabions de bord,
aux Administrations dont elles relevent.
tO. Détu:es et remboursements.
ARTICLE

XLI.

1 . En ce qui concerne les détaxes et remboursements il
est fait application du Reglement télégraphique international
en tenant compte des restrictions indiquées aux artielea
XXXVIII et XXXIX du présent Reglement, et sous les réservea
suivantes:
Le temps employé à la transmission rad.iotélégraphique,
aánsi que la durée du séjour du radiotélégramme dans la
station côtiêre pour les radiotélégrammes à destination des
navires, ou dans la station de bord pour les radiotélégrammeR
originaires des navires, ne comptent pas dans les délais ooncernant les détaxes et remboursements.
Si la station côtiere fait connaHre au bureau d'origine
qu'un radiotélégramme ne peut être transmis au navire destinataire, l'Administration du pays d'origine provoque ausS•itôt le remboursement à l'expéditeur des taxes côtiere et
de bord relativas à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les
ba::x:es remboursées n'entrent pas dans les comptes prévus
par l'article XLII, mais !e radiotélégrarnrne y est mentionné
pour mémoire.
Le remboursement est supporté par les différentes
Administrations et exploitations privées qui ont participé à
l'acheminement du radiotélégramme, chacune d'elles abandonnant sa part de taxe. Toutefois les r.adiotélég:rammes
auxquels g,ont applicables les articles 7 et 8 de la Gonvention de St.-Péter.E·bourg re!:'tent soumis BIUIX disposi'lions
du Reglement tél.égraphique international, sauf lorsque
l'aceeptation de ces radiotélégrammes est le résultat d~une
el'lreur de service.
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Ex-emplo: Poste Buenosaires Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon Lizard.
A taxa comprehende, além d:as taxas radiotelegraphicas e
telegraphicas, uma somma de 25 centimos para a franquia.
postal do radiotelegramma.
9. ARCHIVO
ART. XL

Os originaes dos l'adiotelegrammas, bem como os documentos relativos aos mesmos retidos pelas Administrações, serão
guardados com todas as precauçõe~. neceSE·arias, quanto ao
sigillo, pelo menos durante 15 mezes, a contnr do mez immediato ao do deposito do radiot~legrl\mma.
Esses originaes e documentos serão, tanto quanto possível, enviados, pelo menos uma vez por mez, pelas esta1;ões de
bordo ás Administrações de que dependem.
10. ANNULLACõES E RESTITUIÇõES
ART. XLI

i) Relativamente ás annullações e restituições far-se-ha
applicação do Regulamento telegraphico internacional, levando
em conta as l'estricções indicadas nos arts. XXXVIII e XXXIX
do presente Regulam-ento e sob as condições seguintes:

O tempo empregado na transmissão radiotelegraphica e o
da permanencia do radiotelegramma na estação costeira, para
os radiogrammas destinados aos navios, ou na de bordo, para os
procedentes dos navios, não entrará nos prazos relativos á.s
annullações e restituições.
Si a estação costeira der conhecimento á de origem de que
um radiobelegramrna não póde ser tran.smittido ao navio des-·
tinario, a Administração do paiz de origem promoverá immooiatamente a restituição ao expedidor das taxas cm:·teira e
de bordo relativas a esse I"adiotelegramma. Neste caso, as
taxas restHmidas noo entmrão nas contas previstas no art. XLH.
mas o radiotelegramma nellas é mencionado para estatística.
A restituição é devida pelas differentes Administrações e
eD!fJ•I"ezas particulares que participarem do encaminhamento
do radiotelegramma, entrando cada uma com a sua quotaparte. Todavia, os radiotelegrammas a que são applicaveis O!l
arts. VII e VIII da Convenção de S. Petersburgo ficarão submett.idos ás disposições do Regulatir.ento Tel-egraphico Iruternaeional, salvo quando a acceitação desses radiotelegrammas
fôr o resultado de um erl'o de serviço.
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2. Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme
n'est pas parvenu à la station qui a transmis le message, la
taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que Ie radiotélégramme donne lieu à remboursement.
H. Comptabilité.
ARTICLE XLII.

1 . Les taxes côtieres et de bocd n'oentrent pas dans les
oomptes prévus par Ie Reglement télégraphique international.
Les comptes e~oncernant ces taxes sont Iiquidés par les
Administrations des pays intéres~·é~. Ils sant ·:tab!is 1mr Jes
Administrations dont dépendent les stations côtieres et communi·qués par elles aux Administrations intéressés. Dans le
cas ou l'exploitation des stations côtieres est indépendante de
l'Administration du pays, l'exploitant de oes stations peut
être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce pays.
2, Pour la transmission sur les lignes télégraphiques,
Ie raàiotélégramme est traité, au point de vue des comptes,
conformément au Reglement télégraphique.
3. Pour les radiotélégrammes originaires des navires,
l'Administration dont dépend la station côtiere débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes
côtieres et télégraphiques ordinaires, des taxes totales perçues pour les réponses p.a.yées, des taxes côtieres et télégraphiques perçues pour !e collati.onnement, des taxes afférentes
à la remise par expres (dans Ie cas prévu par l'article XXXVIII)
ou par poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM). L'Administration dont depend Ia station
côtiere, crédite, le cas échéant, par la voie des comptes
télégraphiques et par l'intermédiaire des Offices ayant participé à la tran<mis~·ion des radiotélégrammrs. l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales
relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes
télégrarhiques et les taxes relatives à la remise par expràs
ou par poste et aux c·opies supplémentaires, il est prooédé
conformément au Réglement téiPgraphique, la station côtiere étant considerée oomme bureau télégraphique d'origme.
Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé
au delâ de celui auquel appartient la station côtiàre. leR
taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions
ci-dessus sont celles qui résultent, soit des tableaux cA~ et
«B» annexés au Reglement télégraphique international soit,
d'arrangements spéciaux oonclus entre les Administrations
de pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et
non les taxes qui pourraient être perçues, d'apres les disp<Jsitions partir.nliP.res des articles XXIII, § 1, et XXVII, § l. du
Reglement télégraphiqne.
Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés
à destination des na vires. l' Administration dont dépend le
bureau d'orig-ine est débitée directement par oelle dont
dépend la ;;tation cl'ltiêre des taxes cl\tiere et de bord.
•roulefois les taxes totales afférente·s aux réponses payées sont
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2) Quando o aviso de recepç.ãJO de um radiàtelegramma não
chegar á Estação que o transmittiu, a taxa só será restituída
quando ftcar p.rovado que o radiutelegramma dá Jogar á restituicão.
i i. CONTABIT..IDADE
ART. XJ,U

i. As taxas costeiras e de bordo não entram nas contas

pvevi~Las

no Re,gulamento Telegtraphico Internacional.

As oontas relativas a essas taxas serão liquidadas pelas
Administrações dos paizes interessados. Serão organizadas
pelas Administrações de que dependem as estações costeiras
e por ellas communicadas ás Administrações interessadas.
No caso de ser a exploração das estações costeiras independente da Administração do paiz, o explorador dessas estaçl5e!'l
póde substituir a Administracão do paiz .quanto ás alludidas
contas.
2. Para a transmi,ssão nas linhas telegraphicas, o radiotelegramma é considerado, sob o ponto de vista das contas,
conforme o disposto no Regulamento telegraphico.
3. Tratando-se de radiotelegrMnma8 procedentes de navios, a Administracão de que depender a estação costeira debitará a Administracão de que dependa a estação de bordo
expedidora pelas taxas costeiras e telegrapihkas ordinarias,
pelas taxas totaes cobradas pelas respostas pagas, pelas taxas
costeiras e telegrap'hicas de cotejo, pelas taxas relativas á
entrega por expresso (no caso previsto no art. XXXVIII) ou
por Correio e pelas taxas referentes a .~<)pias suppl.~mentares
(TMl . A Administração de que depende a eEtação c~teira
cr.editará, quando se dér o caso, por meio das contas telegraphicas e por intermedio das Reparticões que participarem da
transmissão dos radiotelegrammas, a Administracão de que
depender a estação de destino pelas taxas t.ataes relativas
ás respostas pagas. Relativamente ás taxas telegraphicas e ás
taxas relativas á entrega por expresso ou pelo Correio e ás
cópias supplementares, proceder-se-ha conforme o Regulamento telegraphico, sendo considerada a estacão costeira como estacão telegraphica de procedencia.
Para os radiotelegrammas destinados a paiz situado além
daquelle a que pertence a estação costeira, as taxas telegraphicas a liquidar, conforme as disposições supra, são as que
resultam ou dos quadros A e B annexos ao Regulamento telegraphico internacional ou de accôrdos especiaes firmados entre as Administrações dos paizes limitrophes e por ellas publicados, e não as taxas que poderiam ser cobradas, segundlo
as disposicões particulares dos arts. XXIII, paragrapho 1°,
XXVII, paragrapho 1o do Regulamento telegraphico.
Tratando-se de radiotelegrammas e avisos de serviço taxados destinados a navios, a Administração a que é subordinada a estação de procedencia é debitada directamente pela
de que depende a estacão costeira pelas taxas costeiras e de
bordo. Entretanto, as taxas totaes relativas ás respostas pa-
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créditées, s'il y a lieu, de pays à pays, par la voie des
comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend
Ia station côtiere. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux
copies supplémentaires, il est pr'océdé conformément au
Reglement trlégraphique. L'Administration dont dépend La
station côtiere crédite celle dont dépend !e navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu des taxes revenant aux
stations de bord intermédiaire de la taxe totale percue pour
les réponses payées, de la taxe de btord relative au collationnement, ainsi que des taxes percues pour l'établissement
de copies supplémentaires et pour la remise par poste.
Les avis de service taxés et les réponses payées ellesmêmes sont traités dans les comptes radrotélégraphiques,
sou<J tous les r·apports, comme les autres radiotélégrammes.
Pour les radiotélégrammes acheminés au moyen d'une ou
deux stations de bord intermédiaires, chacune de celles-ci
débite la station de bord d'origine, s'il s'agit d'un radiotélégramme provenant d'un navire, ou celle de destination, s'il
s'agit d'un radiotélégramme destiné à un navire, de la taxe
de bord !ui revenant pQur !e transit.
4. En príncipe, la liquidation des comptes afférents aw:
échanges entre stations de bord se fait directement entre les
compagnies exploitant ces stations, la station d'origine étant
débitée par la 5tation de destination.
5. Les comptes mensuels servant de base à la comptaoilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications
utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel
ils se rapportent.
6. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre
entre eux et avec des compagnies privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, compagnies de navigation, &c.) des arrangements spéciaux en vue de l'adoption
d'autl'es dispositions concernant la comptabilité.

12. Bureau international .
.ARTICLE

XLIII.

Les dépenses supplémentaires, résultant du fonr;tionnement du Bureau international, en ce qui concerne Ia radiotélégraphic, nc doivent pas dépasser 80.000 francs par an non
compris les frais E·péciaux auxquels donne !i.eu la réunion
d'une Conférence internationale. Les administrations des
Etats contractants sont, pour' la contribution aux frais, réparties en six classes aim·i qu'il suit:
1e~e classe :
Union de i'Afrique du Sud; Allemagne; Estats-Unis d'Amérique; Alaska: Hawai et les autres Possessions américaines de
la Polyrulsie: Jles Philippines; Porto Rico et les Possessions
américaines dans les Antilles; ,Z(me du Canal de Panamá;
Républiqup Argentine; Australie; Autriche; Brésil; Canadá;
France: Orande-Bretagne; Hongrie; Indes Britanniques; Italie;
Japon: Nouvelle-Zélande; Russie; Turquie.
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gas, si as houver, serão creditadas, de paiz a paiz, por meio
das contas telegraphicas, até a Administração de que dependa
a estação costeira. Relativamente ás taxas telegraphicas, ás
taxas provenientes da entrega por via postal e ás cópias supplementares, proceder-se-ha conforme o disposto no Regulamento telegraphico. A Administração de que depende a estacão costeira creditará a de que depende o navio destinatario
pela taxa de bnrdo, pelas taxas que cabem ás estações intermediarias de bordo, si houver, pela taxa total cobrada pa.ra a.s
respostas pagas, pela taxa de bordo referente ao cotejo, be.n
como pelas taxas cobradas para o serviço de cópias supp!~
mentares e para ·a entrega por via postal.
Os avisos de serviço taxados e as respostas pagas são
considerados nas contas radiotelegraphicas, sob todos os pontos de vista, como os outros radiotelegrammas.
Relativamente nos radiotelegrammas encaminhados por
uma ou duas estações de bordo intermediarias, cada qual debitará a estação de bordo de procedencia, si se tratar de um
radiotelegramma procedente de um navio ou a de destino, si
se tratar de um rad'iotelegramma destinado a um navio, pela
taxa de bordo a ella pertencente pelo transito.
4. A liquidação das contas relativas ás corresp.ondencias
trocadas entre as estações de bordo far-se-ha d'irectamente
entre as companhias que exploram essas estações, sendo debitada a estação de procedencia pela d'e destino.
5. As contas mensaes que servem de base á contabilidade·
especial dos radiotelegrammas serão estabelecidas discriminando todas as indicações uteis de cada radiotelegramma e
dentro do prazo de seis mezes a partir do mez a que se referem.
6. ·.Os Gov-ernos reservam-se a faculdade de firmar entre si e com companhias particulares (emprezas que exploram estações rad'iotelegraphicas, companhias de navegação,
eto.) accôrdos especiaes, tendo em vista a adopção de outras
disposições relativas á ()JOntabilidade.
12. SEGRETAIRIA INTERNACIONAL
ART. XLIII

As despezas supplementares, provenientes do funccionamento da Secretaria Internacional. no tooante á radiotelegraphia. não deverão exceder de 80.000 francos por anno, não
comprerhendidas as despezas espiciaes •que possam provir da
reali7.ação de uma Conferencia internacional. As Administrações elos E> htdos eontradantes, quanto á contribuição para as
despezas, estão rlistrihuidns em seis classes, a saber:
f• classe:
União da Africa do Sul; Allemanha; Estados Unidos da
America: Ala.ska: Hawai e outras possessões americanas da
Polynesia; Ilhas Philippinas; Porto Rico e as possessões americanas nas Antilhas; Zona do Canal do Panamá: Republica
Argentina; Australia; Austria; Brasil; Canadá; França; GrãBretanha; Hungria; Indias Britannicas; Italia; Japão; NovaZelandia; Russia; Turquia.
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2e classe:
Espagne.
3e classe:
Mie centrale russe (lit.toral de la Mer Caspienne) · Belgique; Chile; Chosen; FQrmose; Sakbalin Japonais et Íe territoü•e loué de Kwant.oung; Indes néerlandaise.s; Norvêge;
Pays-Bas; Portugal; Roumanie; Sibéria occident.ale (littoral
de l'Océan Glacial); Sibérie orient.ale (littoral de l'Océan Pacifique); Suêde.
4e classe:
Afriqu.e orientale allemande; Afrique allemande du SudOuest; Caméroun; Togo; Prot.ectorat.s allemands du Pacifique;
Danemark; Egypte; Indo-Chine; Mexique; Siam; Uruguay.
5e classe:
Afrique occident.ale française; &snie-Herzégovine; Bulgal"ie; Grece; Madagascar; Tunisie.
6e classe:
Afrique équatoriale française; Afrique occidentale portugaise; Afrique Qrientale portugaise et possessions asiat.iqueE·; Boukhara; Congd belge; Colonie de Curacao; Colonie espagnole du Golfe de Guinée; Erythrée; Khiva; Maroc; Monaco;
PerE·e; S. Marin; Somalie italienne.
ARTICLE

XLIV.

Les différentes Administrations font parvenir au Bureau
international un tableoau conforme au modele ci-joint. et contenant les indications énumérées danE• le dit tableau pour les
stations visées à l'article V du Reglement. Les modifications
survenues et Jes suppléments sont communiqués par Ies Administrations au Bureau international du fer au 10 de cblaque
mois. A l'aide de ces commurnicahlons, le Bu['ea.u international
dresse la N'omenclature prévue par l'articie V. La Nomenclature est distribuée aux Administrations intéressées. Elle peut
ég~alement, avec les suppléments y relatifs, être vendue au
public au prix de revient.
Le BureaJu international veille à ce que l'adoption d'indica~ifs identiqu'Cs pour les s'tations radiotélégraphiques ~oit
évitée.
13. Transmissions météorologiques horaires et autres.
ARTICLE

XLV.

i) Les ·Administrations prennent les dispositions nécessaireE• pour faire parvenír à leurs stations côtieres Ies télégrommes météorologiques contenant les indications intéressant ~a région de ces st.at.ions. Ges télógrammes, dont le texte
ne doit vas dépasser 20 mots, sont transmis aux navires
qui en font la demande. La taxe de ces télégrammes rriétéOII'Ologiques est portée au compte des navires destinat.ai:oos.
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2" classe:
Hespanha.
a· classe:
Asia Central Russa (littoral do mar Ca.spio); Belgica;
Chile; Chosen, Formosa. Sakhalim Japonez e o territorio arrendado de Kwantoung; Indias Neerlandezas; Norue~a;
Paizes-Baixos; Portugal; Roumania; Siberia Oooidental (httoral do Oceano Glacial) ; Siberia Oriental (littoral do Oceano
Paoifico); Suecia.
•• classe:
Africa Oriental Allemã; Africa Allemã do Sudoeste· CameroumÊ· 'l'ogo; Protectorados Al1emães do Pacifico; Dinama.rca; gypt.o; Indo-China; Mexico; Sião; Uruguay.
5" classe:
Africa Occidental franeezaj Bosnia-Herzegovina; Bulgaria; Grecia; Madagascar; 'I'uniJSia.
6" classe:
Africa equak>rial franreza; Africa occidenta1 portugueza;
Africa oriental portuguez,a e possessões asiaticas; Boukhara;
Congo Belga; Colonia de Curaçáo; Colonia hespanhola do Golfo
de Guiné; Erythréa; Khiva; Marrocos; Monaco; Persia; São
Marino; Somalia italiana.
ART. XLIV

As differentes Administrações remetterão á Secretaria
Internacional um ,quadro, conforme o modelo anne:Jo, contendo as indicações enumeradas no alludido .quadro para as
estações a que se refere o art. V do Regulamento. As modificações J;lOsteriores e os supplementos serão communicados
pelas Admmistrações á Secretaria Internacional, do dia 1 a
10 de cada mez. Com o auxilio dessas communicações, a Secretaria organizará a Nomenclatura prevista no art. V. A
Nomenclatura será distribuída ás Administrações interessadas; podendo tambem, com os respectivos supplementos, ser
vendida ao publico pelo preço do ·custo.
A Secretaria Internacional velará para que se evite a
adopção de indicativos identicos para as estações radiotelegra_
phieas.
13. TRANSMISSõES METOOROLOGICAS, HORARIA~ E OUTRAS
ART. XLV

1) As administrações darão as neeessarias providencias
para fazer chegar ás suas estações costeiras os telegrammas
méteorologicos contendo as indicações que interessem á região
dessas estaçõ~?s. Estes telegrammasl cujo texto não deve exceder de 2C palavras, serão transmittidos aos navios que os solicitarem. A taxa respectiva será levada á conta dos navios
destina tarios.
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2) Les observations météorologiques, faites par certains
navires désignés à cet ed'fet par !e pays donl ils dépendent,
paurvoent être transmises une fois par jour, comme avis de
sel"Vices taxés, aux E·tations côtieres aurtorisées à les recevoir
par les Administrations intéressées qui désignent également
les bureaux météorologiques auxquels ces obsel"Valions ~o0nt
adressées par lcs stations côtieres.
3) Lcs signaux horaires et les télégrammes météorologique·s sont transmis à la sutte les uns des au.tlres de maniere
que la du['ée totale de laull' transmission n'excMe pa.a dix minute!!'. En principe, pendant cet envoi, toutes les stations radiotélégraphiques dont la transmission peut troubler la réceptJOn de ces signaux et télégrammes, font silence de façon
à permettJre à toutes les statiQns qui le dM·irent de recevoir
ces télégrammes et signaux. Exception est faite pour les cas
de détresse et les télégrammes d'Etat.
4) Les Administrations facilitent la communication aux
agences d'informations maritimes qu'elles agréent des renseignements conCJernant les avaries el sinistras maritimes ou
présentant un intérêt général pour la naviga;tion dQnt leE• stations côtieres peuvent régulierement donner communication.

t4. Dispositions diverses.
ARTICLE

XLYI.

Les transmissions échangées entre les E•tations de bord
doivent s'effectuer de maniere à ne pas troubler le sel"Vice
des stations côtieres, celles-ci devant avoir, en regle générale,
le droit de priQrité pour la correspondance publique.
ARTICLE

XLVII.

Les statiQns côtieres et les stations de bord sont tenues
de participar à la relransmission deE• radiotélégrammes dans
les cas ou la communication ne peut s'établir directement entre
les stations d'origine et de destination.
Le nombre des retransmissions est toutefois limité à
deux.
En ce qui concerne les radiotélégrammes destinés à la terra
ferme il ne peut être fait usage des retransmissions que pour
atteindre la station côtiere la plus rapprochée.
La retransmission est dans tous les cas subordonnée à la
condition que la station intermédiaire qui reçoit le radiotélégramme en transit soit en mesure de lu i donner cours.
ARTICLE

XLVIII.

Si !e parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie
sur des lignes télégraphiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d'un Gouvernement non contractant, il peut
être donné cours à ce radiotélégramme, sous la réserve. tout
au moins, que les Administrations dont dépendent ces lignes
ou ifes stations aient déclaré vouloir appliq.uer, le cas échéant,
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r 2)" As observações meteorologicas, feitas pol\ navios para:
esse fim designados pelos paizes de que dependem, poderão
ser transmiLtidas uma vez por dia. como avisos de serviço
taxados, ás estações cos~eiras autorizadas a recebei-os pelas
Administrações interessadas, que designarão tambem as esta. ções meteorologicas a· que estas observações deverão ser dirigidas pelas estações costeiras.
3) Os signaes horarios e os telegrammas meteorologicoa
serão transmittidos uns após outros de maneira que a dura(lão
total da sua transmissão não exceda de 10 minutos. Em
;regra, durante essa transmissão, todas as estações radiotelegraphicas cujo funccionamento vossa perturbar a recepção desses signaeEo e telegrammas farão silencio, de maneira a permittir que os alludidO$. telegrammas e signaes sejam recebidos por todaE'• as estações que o quizerem. F·arse-ha excepção para os casos de perigo e telegrammas de
E·~tado.

1) As ~\dministraeõe~ fat•.ilitarão a f•owmuuit·a~:ão ás
agencia-s de informações rnaritimas que eiias tpermittirem
das informações relat.ivas a avarias e sinistros marítimos ou
que sejam de interesse geral para a navegação e de que as
estações costeiras possam regularmente dar conhecimento.:

14. DISPOSIÇõES GERAES
ART. XLVI

As tr.ansmissões trocadas ·entre as estações de bordo devem effectuar-se de maneira a não perturbar o serviço das
estações costeiras. devendo estas, em regra geral, ter o direito de prioridade para a rnrrt-~pondeueia publica.
ART.

xr.vn

As estações costeiras e as de bordo são obrigadas a participar da transmissão dos radiotelegrammas, quando a communicação não puder ser estabelecida directamente entre as estações de procedencia e de destino.
O numero das retransmissões é, comLudo, limitado a
duas.
Tratando-se de radiotelegrammas destinados á terra firme, só se poderá fazer uso das retransmissões para attingir a
estação costeira mais proxima.
A retransmissão deve estar subordinada á condiçãJo do que
a estação intermediaria que recebe o radiotelegramma em
transito possa dar-lhe curso.
ART. XLVJII

Si o percurso de um radiotelegramma effectuar-se parte
pelas linhas telegraphicas e outra parte por estações radiotelegraphicas dependentes de um Governo não contractante, pode-lhe ser de curso, pelo menos, com a condição de que as
Administrações de que dependam essas linhas ou estações tenham declarado querer applicar, si se der o caso, as dispoPoder Executi"<"o- 1915 (Voi. I)'
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los dispo::;iiions de la Conventiou et du Heglement qui sont indispcnsablos pour l'achcminement régulicr des radiotélégrammcs ct que la comptabilité soit assurée.
Ccttc dé'claration est í'a.ite au Bureau international et. portée à connaissancc dos Offices de l'Union tétégraphi,quc.
ARTICLE XLIX.
Los modifications du présent Rêglement qui seraient renducs nécessaircs par suíte des décisions dcs Confércnces télégraphiques ultérieures seront mises en vigueur à la date fixée
pour l'application des dispositions arrêtées par chacune de ces
dcrnieres Conférences.
ARTICLE L.
Los dispdEitions d:u Reglement télégraphique internatíonal sont applicables, par analogie, à la correspondane radiotlílégraphique en tant qu'elles ne sont pas contraíres aux dispositions du présent Reglement.
Sont applicables, en particulier, à la correspondance radiolélégraphique les prescriptions de l'Article XXVII, paragraphes 3 à 6, du Reglement télégraphique, relatiV!es à la perception dos taxes. celles des Articles XXXVI et XLI relativos à
l'indication dfl la voie à suivre, celles des Articles LXXV, paragraphe 1, LXXVIII, paragraphes 2 à 4; et LXXIX, paragraphcs 2 et !1, relativos à l'établissement des compte~·. Tout,cfois: 1• Le de' la i de 6 mois prévu par le paragraphe 2 de
l'Al'licle LXXW du Rêglemcnt Vqégraphique pour la vérifir.ahon dos comptes c~t port1\ ü !) mois en ce qui concerne los
radiotélégrammes; 2• Les dispositions de 1'\:\.,rticle XVI, paragraphe 2, np sont pas considérées comme autorisant la transmission graiuite, par les stations radiotélógraphiques, des télégramme,. de service conccrnant exclusivement le service télégraphique non pius que la transmission en franchise, sur
les lignes télégraphiques, des télégrammes de service exclusivement relatifs au service radiotélégraphique; a• Les dispositions de l'Article LXXIX, pm·agrapheE• 3 et 5, ne sont pas
applicables à la comptabilité radiotélégraphique. En vue de
l'application des dispositions du Reglement télégraphique, lcs
stations cotieres sont considerées comme bureaux de transit,
sauf quand le Reglement radiotélégraphique stipule expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux
d' origine ou de destination.
Conformémcnt it l'article XI de la Corwention de Londres
le présent. neglement entrera en vigueur le 1er juillet 1913.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respecti1fs ont signé ce
ficglement en un exemplaire qui restera déposé aux archives
du Gouvernement britannique et dont une copie sera remise
h chaque Parti e.
Pour l'Allemagne et les Protectorats Allemands:
B. KOEHLER.:
O. WACHENFELD.
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sições da Convenção c do Regulamento, que são indisrwnsaveis
ao eneaminhanwuto regular dos radiotclegrammas c que seja
a contabilidade assegurada.
Essa declaração será feita á Secr.ataria Internacional e
levada ao conhecimento das Repartições da .União Telegraphiaa.
ART. XLIX

As modif'ica(iões do presente Regulamento, que se tornarem necessarias ('lll eonsequencia de decisões das Conferencias telegu-aphieas ulteriores, serão post81S em vigor na data
fixada para a applicação das disposições estabelecidas em
cada uma dessas Con~erencias.
ART. L

!As disposiçõr~s do Hegulamento telegraphico internacional são applica\ eis, vm· analogia, á correspondencia radioteIegraphica, comtanto que não sejam eontrarias ás disposições
do presente regulamento.
São applicaveis, em particular, á correspondencia radiotelegrarhica as prN·cripçõe~, dd art. XXVII, paragraphos 3 a
6, do Reg'ulamento telegraphico, relativas á percepção das
taxas, as dos arts. XXVI e XLI, relativas á indicação da via
a seguir, as dos arts. LXXV~ paragrapho f, LXXVIII, paragraphos 2 a 4, e LXXIX, paragraphos 2 e 4, referentes ao
estabelecimento das contas. Entretanto: 1") o prazo de 6 mezes marcado pelo paragrapho 2 do art. LXXIX do Regulamento telegraphico para a verificação das contas é elevado
a 9 mezes, tratando-se. dos radioteJ.egrammas; 2") as disposições do art. XVI, paragrapho 2, não são consideradas como
autorizando a transmissão gratuita, pelas estações radiotelagraphicas, dos telegrammas de serviço concernentes exclu~i
vamente ao serviço telegraphico, nem tão pouco a transmj.tlsão franca, sobre as linhas telegraphicas, dos telegrammas de
serviço exclusivamente relativos ao serviço radiotelegraphico; 3°) as disposições do ar.t. LXXIX. paragraphos 3 e 5,
não são applicaveis á contabilidade radiotelegraphica. Em
virtude da applieação das disposições do Regulamento telegraphico, as estações costeiras são consideradas como estações de transito, salvo quando o Regulamento radiotelegraphico estabelecer expressamente que essas estações deverão
ser consideradas como estações de procedencia ou de destino.
De ac.côrdo com o art. XI da Convenção de Londres, o
pre,·ente Regulamento entrará em vigor no dia 1 de Julho de

1913.

.

Em fé do que, os. Plenipotenciarios respectivos as!'!ignaram este Regulamento em um exemplar que ficará depositados nos archivos do oGDverno Britanico e de ,que será remettida uma cópia a cada Parte contractante.
Pela Allemanha e os Protectorados Allemães:
B. KOEHLER.
O. WACHENFELD.
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Dlt. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOETSCH.
DR. EMIL KRAUSS.
FIELITZ.

Pour les Etats-Unis d'Amérique et les Possessions des
Etats-Unis d' Amérique:
JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
WILLIS L. MO ORE.
LOUIS W. AUSTIN.
GEORGE OWEN SQUIER.
EDGAR RUSSEL.
C. l\ICK. SALTZl\L\.N.
DAVID WOOSTER TODD.
JOHN HAYS HAMMOND JH.
WEBSTER.
W. D. TERRELL.
JOHN I. WATERBURY.

Pour la République Argentine:
VICENTE .T. Dü:\HNGUE7.:.

Pour 1' Autriche:
DR. FRITZ RI'l'TER WAGNER VON JAUREGG.
DR. RUDOLF RITTER SPEIL v. OS'rHEIM.

Pour la Hongrie:
CHARLES l<'OLLERT.
DR. DE HENNYEY.

Pour la Bosnie-Herzégovine:
H. GOJGINGER, G. !IL

ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROMEO VIO.

Pour la Belgique :
J. BANNEUX.
DELDIME.

to r;
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Dn. KARL STRECKER.
SCHRADER.
GOE'J1SCH.
DR. EMIL KRAUSS.
FIELITZ.
Pelos Estados Unidos da America e as
tados Unidos da America:

Pos:~essões

dos Es·

JOHN R. EDWARDS.
JNO. Q. WALTON.
:WILLIS L. MOORE.·
LOUIS W. AUSTIN.
GEORGE OWEN SQUIER.
EDGAR RUSSEL.
C. MCK. SALTZl\iAN.·
DAVID WOOSTER TODD.
JOHN HA Y·S HAMMOND Jn •
.WEBSTER.
,W. D. TERRELL.
JOHN I. WATERBURY.
Pela Republica Argentina:
VICENTE J. DOMINGUEZ.
Ppla Austria:
Dn. FRITZ RITTER WAGNER voN' JAUREGG.
DR. RUDOLF RITTER SPEIL v. OSTHEIM.
Pela Hungria:
CHARLES FOLLERT ·•
DR. DE HENNYEY.
Pela Bosnia Herzegovina:
H. GOIGINGER, G. M.
ADOLF DANINGER.
A. CICOLI.
ROMEO VIO.
:Pela Belgica :
J. BANNEUX,
DEL,l)IME.
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Pour le Congo Belge:
ROBERT

n.

GOLDSCITMIDT.

Pour le Brésil:
Dn. FRANCISCO BHEnTNG.
Pour la Bulgarie:
IV. RTOYANOVITCH.
Pour le Chili:
C. E. RICKARD.
Pour le Danemark:
N. MEYER.
J. A. VOHTZ.
R. N. A. FABER.
T. F. KRARUP.
Pour l'Egypte:

J. S. LIDDELL.
Pour l'Espagne et les Colonies Espagnoles:
JACOBO GARCIA ROURE.
JUAN DE CARRANZA Y GARRIDO.
JACINTO LABRADOR.
ANTONIO N'IETO.
TOMÁS FERNANDEZ QUIN'TANA.
JAIME JANER ROBINSON.
Pour la France et l'Algérie:
A. FROUIN.
Pour I' Afrique Occidentale Françai!;e:
A. DUCH:f:NE.
Pour l'Afrique E'quatoriale Française:
A. DUCH:f:NE.
Pour l'Indo-Chine:
A. DUCH:f<:NE.
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Pelo Congo Belga:
ROBER'r B. GOLDSCHMIDT.

Pelo Brasil :
DR. FRANCISCO BHERING.

Pela Bulgaria:
IV. STOYANOVITCH:

Pelo Chile:
C. E. RICKARD.

Pela Dinamarca:
N. l\fEYER

J. A. VÕHTZ.
R. N. A. FABER.
T. F. KRARUP.

Pelo Egypto :
J. S. LIDDELL.

Pela Hespanha e as Colonias Hespanholas~
JACOBO GARCIA ROURE.
JUAN DE CARRANZA Y GARRIDO.
JACINTO I,ABRADOR.
ANTONIO NIETO.
TOMA'S FERNANDEZ QUINTANA.
JAIME JANER RODINSON.

Pela França e a Argelia:
A. FROUIN.

Pela Africa Occidental Franceza:
A. DUCHJ!:NE.

Pela Atrrca Equatorial Franceza:
A. DUCHJ!:NE.

Pela ln!lo-China:
A. DUCHJ!:NE.
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Pour Madagascar:

A. DUCHÊNE.
Pour Ia Tunisie:

ET.

DE

FELCOURT.

Pour Ia Grande-Bretagne et diverses Coionies et Protectorats Britanniques:
H. BABINGTON SMITH.

E. W. FARNALL.
E. CHARLTON.
G.' l\L W. MAC DONOUGH.
Pour l'Union de I' Afrique du Sud:

niCHARD SOLOl\WN.
Pour la Fédération Australienne:

f:HARLES BHIGHT.
Pour Ie Cana da:
G. J. DESBAHATS.

Pour les Indes Britanniques:
H. A. KIRK.

F. E. DEMPSTER.
Pour la Nouvelle-Zéiande:
C. WRA Y P ALLISER.
Pour Ia Grece:

C. DOSTOS.
Pour l'Italie et Ies Colonies Italiennes:

PnoP. A. BATTELLT.
Pour Ie Japon et pour Chosen; Formose; Sakhalin Japo.nais et le territoire Ioué de Kwantoung:

TETSUJIRO SAKANO.
ImN.JI IDE.
,JUU.JI NAKAYAMA.
SEIICHI JWROSE.
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Por Madagascar:
A. DTJCH:J!:NE.

Pela Tunisia:
ET.

DE

FELCOURT.

Pela Grã-Bretanha e varias Colonias e Protectorados Bri·
taanioos:
H. BABINGTON SMITH.

E. W. FARNALL.
E. CHARLTON.
G. 1\I. W. MACDONOGH.

Pela União Sul-Africana:
RICHARD SOI,OMON •·

Pela Federação Australiana:
CHARLES BRIGHT.

Pelo Canadá:
G. J. DESBARATS.

Pelas In dias Britannicas:
H. A. IURK.
F. E. DEMPSTER.

Pela Nova Zelandia:
C. WHAY PALLISER ..

Pela Grecia:
C. DOSIOS.
Pela Italia e as Colonias Italianas:
PRoF. A. BATTELLI.,
Pelo Japão e por Chosen, Formosa, Sakhalim Japonez e o
territorio arrendado de Kwantoung:
TETSUJIRO SAKANO
KENJI IDE.
RIDJI NAKAYAMA.
SEIICHI KUROSE.
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Pnur le Maroc:

MOHAMMED EL KA BADJ.
U. ASENSIO.
Pour Monaco:

FR. ROUSSEL.
Pour la Norvege:

HEFTYE.
K. A. KNUDSSÕN.
Pour les Pays-Bas:

G. J. C. A. POP
J. P. GUEPIN.
Pour Ies Indes Néerlaudaises et la Colonie de Curaçáo:

PERK.
F. VAN

DER

GOOT.

Pour la Perse:

MIRZA ABDUL GHAFFAR I<HAN.
Pour le Portugal et les Colonies Portugaises:

ANTOl\"10 MARIA

DA

SILVA.

Pour la Roumanie:

C. BOERESCU.
Pour la Russie et les Possessions et Protectorats Russes:

N. DE ETTER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
BARON A. WYNEKEN.
Pour la République de Saint-Marin:

ARTURO SERENA.

.MWOR DO PODER EXECUTIVO

Por Marrocos:
MOHAMMED EL KABADJ.
U. ASENSIO.

Por Monaco:
F'R. ROUSSEL.

Pela Noruega:
HEFTYE.
K. A. KNUDSSÕN.

Pelos Paizes-Baixos:
C. J. C. A. POP.
J. P. GUÉPIN.

Pelas Indias Neerlandezas e a Colonia de Curaçao:
PERK.
F. VAN

DER

GOOT.

Pela Persia:
MIRZA ABDUL GHAFFAR KHAN.

Por Portugal e as Colonias Portuguezas:
ANTONIO MARIA

DA

SILVA.

Pela Roumania:
C. BOERESCU.

Pela Russia e as Possessões e Protectorados Russos:
N. DE ETTER.
P. OSSADTCHY.
A. EULER.
SERGUEIEVITCH.
V. DMITRIEFF.
D. SOKOLTSOW.
A. STCHASTNYI.
BARÃO A. WYNEKEN.
Pela Republica de São Marino:
ARTURO SERENA.
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Pour Ie Siam:
LUAl\'G SANPAKITCH PREECHA.
Wlll. J. ARCHER.

Pour Ia Suàde:
HYnTN.
11.\ 1\tl I. TO:\'.

Pour la Turquia:
M. EMIN.
l\L FAHRY.

OSMAN SADI •.

Pour l'Uruguay:
FED. R. VIDIELLA·.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Pelo Sião:
LUANG SANPAKITCH PREECHA.
Wl\L J. ARCHER.

Pela Suecia:
RYDIN.·
HAMILTON.

Pela Turquia:
M. EMIN.
1\f. FAHRY.
OSMAN SADI.;

Pelo Uruguay:

FED. R. VIDIELLA.
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( Annexe à. l'article X.LIV du Rê;lement.)

>!'-

Administration Je • • . .
Etat signal9tique ctes stations radiot3lágraphiques.

(a)

I
Nom.

I

Nationalité.

STATIOXS CÓTIERES

I'em tion
géogt·a phique
E = longitudu
onentalc.
O =.10ngituJc
?cctdentàte.
N = latitude
septcntrionaie.
S =latitude
méridion~ln

SubdiVJSio~~

I

I

w

Indicattl
d'appel.

Portée
norrnale
en milles
nautiques.

Systême
radiotéJégraphique
avec les
earactéris tiques
du
systême
émetteur.

Longueurs
d'onde en
mêtre5 (la
longueur
d'onde
normale
est
soulignée).

i
1:':1

:.-<

1:':1

D

c...,

ã

terrttoriale;.

-

I

I

ç

-

I

Administração de ...•..•••.••••••••••••

Annoxo ao art. XLIV do Regulamento

Estct1o signaletico das estações radioteleg raphicas
A) Estações costeiras
:.-

Posição
geog:raphica.
CompriSystema
E= longitude
I
mantos de
radiotelc·
orlental.
graphico
onda em
Alcance
O= h·ngitude
com a:;: ca·
metros (o
normal
Indicativo
NacionaliJade. Noccidental.
= iatitdue de chamada. em milhas racteristicos comprimento
do
da onda
septentrional,
nauticas.
normal é
systema
:S = latitude
emissor.
sublinhado).
meridional.
Subdivisões
territoriaes.

i

I
Ntme.

1

3r.r.
t::;

o

c

~

="
~

;..-:

""
<
c

r:

c:
...,

I

I

-"'"

CJr

-""'
Q>

Taxe côtiêrc.
Nature
des services
etfectués

Hcures
d'ouverture
( heuro du
fuseau ).

par mot
en francs.

minimum
par
radiotélég1·amme
en francs.

Observations
(éventuellcment heure
et modo d'envoi des
signaux horairo.Js et
des télégrammes
météorologi1ues).

~

3

Ul
----

o
c

g
~
::'1

:--:

§
j
.,.

c

Ta.xa ccsteh-a.
1-:j

o

g"'

."

t9

"

"'

~
!
....

Horas
de abertura
(Hora do
fuso).

Natureza.
dos serviços
effectuados.

Observaçõe3
(Eventualmento hora
e modo de enviar signaes
horarios e telegrammas
meteorologtcos) .

Minimo
Por palavra cadapara
radioteem francos. legrammaem
francos .

~

....<O

"'

~

?-

t:!

>

00

'

'

~

~
o
t'!

!;:)

~

:'1

n

c:
j

~

..,"'

-...
- .J

(~)

Nom.

Nationalité.

-....

STATION! DE BORO,

00

Systême radiotélégraphi lUG
avecles
caractér1stiques
du systême
émetteur.

Portée
normale
en mtlles
nau tiques.

Indicatif
d'appel.

Longueurs
d'on,le
en mêtres.

>

~

00

o
o

oc
!:"1

;;:l

I

;::;

Ii
I

t'l

;:::,

c

:3

8

1-

B) Estações de bordo

Nome.

Nacionalidade. deIndicativo
chamada.

Alcance gystema racHotelegra· Comprimentos
pbico com os
normal
<la. onda
característicos do
em milhas
em metros.
systema emissor.
oauticas.

:;.:

~

00

g
;g
'

o

l"J
;;:l

l=l

~
t'l

C1

3
d

~

"'

~

Taxo de bord.
Na.ture
des services
effectués.

Heures
d'ouverture.

minimum
par
radwtélé·
gramme
en lrancs.

par mot
en franes.

Observations
(éventuellement nom
et &dresse
de l'e:rploitant).
>

q

a
[JI

I

8
t• Navires de guerre.

;g
o

t'l

;;c
:'1

X

t"1

D

~

20 Navires de com·

merce.

~

Taxa de bordo.
Natureza
dos serviços
eftec toados.

Horas
de abertura.

Por palavra
em francos.

Mínimo para
cada radiotelegramma
em fi"ancos.

Observações
(Eventualmente nome
e endereço
do explorador).
>

~

ctl

8
i.,. Na vi os de guerra.

g
r-;

::=
t>l

:A

~

n

Si

2° Navios mercantes.

I

~

I
-=
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( Annexe à l'articla XX li du Reglement.)
Liste das abréviations á em ployer dans las transmissions
radiotélégraphiq ues

Ab~évia-1

Quest10n.

uon.

Réponse ou avis.
3

2
•

• ••

•

•

(C Q).

Signal de rt'ChPrche employé
par uno station qui ué-ire
entrar on correspondanco.

(T R) •••

Signal annonçant l'envoi d'indtcatlons conceruaut une
stat10n do bord ( article
. . .) .
Signal indiquant qu'une station va ém•·ttre avec une
l!:l'<~ll·le puissanco.
Jo déstre cummuniquer avec
v •trt• ~ta tiou à l'aide tu
Code in·ernational de Sl·
gnaux.
lei la station. • • •

e •

-.-.

-- .. --

(!) •••••.

.

PRB

Dé~ir·pz ·V(lUS

QRA

QuPl e;;t le nom do vott e
statwn ?
A quelle distance vous trou- La distance entre nos stations
est de • . • • milles nautivez-vous de ma station ?
ques.
Quel est votre vrai releve- Mon vrai relevement est de
•••• degrés.
ment?
Je vats à .••.
Ou allt·z-vous ?
Je viens de ••.•
D'ou venez-vous ?
A quelle compagnie ou ligne J'appartions à • o • o
de navigation appartenezvous?
Quelle est votre longueur Ma longueur d'onde est de
o . . o metres.
d'•·ndo?
Cumbion de mots avez-vous à J'ai •••• mot;; à transmettreo
tr·ansmettre ?
J o reçois bien.
Comment recevez vous ?
Recevez-vous mal ? Dois-je Je reçois mal. Transmettez
20 fots;
transmettre 20 fois ;

QRB
QRC
Q R D

QRF

QRG

QRH
QR J
QRK
QRL

QRM
Q R N

commUIIIQ'l<'r
avec ma ~tat1011 à l'aioa
du Code mternatimH•l de
~hrnaux?

... -.

... -.

pour permettre la réglagr
pour que je puisse régler
me~ apparetls.
de vos appateils?
Je suis tr·oublé.
Etes-vous troublé ?
Les atmosphériques sont- Les a tmospbériques sont três
fortes.
elles tràs fortes 'I

QllO

Dois-je augmentor l'éiwrg1e? o\ugmentez l'énergio.

Q R p

Dois-je dimioucr l'énergie ? Diminuez l'énergie.
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Listas das abreviaturas a empregar nas
radiotelegraphicas

Abreviaturas

-·-·
- .-.
i

transmis~ões

I,----------2---------:----------3--------Pergunta.

-

-

Resposta ou aviso

• -

(C Q), •••••. Signal de procura, empregado por uma estação
que deseja entrar em
correspondeucia.
(T R) ..... S1gnal a n nu n ciando a
transmi~são de Jndica.çõe~ relativas a uma estação de bordo (artigo ... )
(!) •.•.•••• Signal indicando que uma
estação vae emitur com
grande poten~1a.
Desejaes communicar-vo~ De~ejocommunicar-me com
com minha estaçao por vossa eMtação por meio
mmo do Cudigo lllterua- do Codigo internacional
cional do shcuaes 'l
de s1gnaes.
Qual é o nome de vossa Aqui a estação •••
estação 'l
Á
que di5tancia vos Á distancia entre nossa3
achaes da minha esta· etttações é de .•.•• mição 'l
lhas nauticas.
Qual é o vosso verdadeiro Meu afastamente verdaafastamento ?
deiro é de ••••• gráos.
Para onde ides?••.•••••• Vou a .•...
Dt' onde viodes? ........ Venho de .••••
.\ que companhia ou linha Pertenço a •..••
de navegação pertenceis?

-- .. -P.R B

QR.A.

Q:R B
QR O
QRD
QR F
QRG
Q.RH
Q.R J
QRK
QRL

QRM
QR N
QR O
QRP

Qual é o vosso comprimento de onda 'l
Quantas palavras tendes a
tt ansm1tt1r?
Como recebeis 'l
Recebeis mal? Devo transmittir 20 vezes • • • - •
par a permittir a ragula~tem de vossos appareJhl)s 'l
Est aes perturbado?••.•••
.\s perturbações atmosphericas são mmto fortes 'l
Devo augmentar a energia 'l
Devo diminuir a energia ?

Meu comprimento de onda
é de •••.. metros.
Tenho •.•.• palavras para
transmittir.
Recebo bem.
Recebo mal. Transmitti 20
vezes • • • - • para q ne
eu possa regular· meus
apparelllos.
Estou peeturbado.
As perturbações atmosphe·
ricas são muito furtes.
Augmentaa a energia,
Diminui a energia.

.\fi'l'llS DO l'ODFJ1 EXECUTIVO

Abrévia-1
tlon.

Qucstiou.
2

QRQ

Réponse ou a vis.
3

Dois-je transmettre plus vite? Transmettez plus vite.

Dois-je transmettre plus len- Transmettez plus Jentement.
tement?
QRT
Dois -je cesse r la trasmission? Ces~ez la transmission.
QRU
Avez-vous quelque chos~ Je n'ai rien pour vous.
pour moi?
QRV
Etes-vous prêt ?
Je suis p1·êt. Tout est en
ordre.
Q R W
Ete5-vous occupé ?
Je suis .occupé avec une autre
station (ou: avec . . . . ),
Priêre de ne pas trou':>ler.
QRX
Dois-je attendre ?
Attendez. Je vous appellerai
à . • . . haures { ou : ao
besoin ).
QRY
Quel e3t mon tour ?
Votre tour est numéro ..
Q HZ
Mes signaux sont-ils faibles ? Vos signaux sont faibles.
QSA
1\fes signaux sont-ils torts ?
Vos s1gnaux sont forts.
1\fon ton est-il mau vais?
Le tom est mauvais.
étincelle est·elle mau- L'étincelle est mauvaise.
Qss{ Monvalse?
Q s c
Las intervalles de transmis- Les intervalles de traosmission sont-ils mauvais ?
sion sont mauvais.
QSD
Compai'Ons nos montres. J'ai L'heure est • • . .
•••. haures; quetle heure
avez-vous?
QSF
Les radiotélégrammes doi- La transmission sera faite dans
vent-ils être transmis dans
l'ordre alternatif.
l'ordre alternatif ou par·
séries ?
QSG
La transmission sera faite par
séries de 5 radiotélégrammes.
QSH
La transmission sera faite par
séries de 10 radiotélégrammes.
QSJ
Quelle est la taxe à perce- La taxe à pP-rcevoir est de
voir pour •.•• ?
QSK
Le dernior rad10télegramme Lo rlernicr radiotélégramme
est-il ann ui é ?
est annulé.
QSL
Avez-vous reçu quittance? Pr1êre donner quittance.
QSM
Quelle est vou·e vraie mute ? Ma vra1e route est de .
degré8.
QSN Communi1uez-vous avec torre Je ue communique pas avec
forme ?
terre fet·me.
QSO
Etes-vous ~~n ccmmunication le suis en communication
avl'c une auu·e station
avec . • . . (par l'iutermé(ou: avec . . . . ) ?
dtaire de . . .).
QSP
Dois-je s1gnaler à . . . • que lnformez .
. • que je
vous l'appelez ?
l'appelle.
Q R S

Ar~l'OS
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Pergunta

Resposta ou a viso

t

2

3

QRQ

Transmitti mais depressa.

QR v

Devo transmittir mais de-.
pressa?
Devo transmtttir mais devagar?
Devo cessar a transmiSI11i.'1?
Tendes alguma cousa para
mim?
Estaes prompto ?.........

QR"W

Estaes occupado ?.••..•..

QRX

Devo esperar ? ...........

QR y
QR z
QS A

Qual é a minha vez? ....
Meus s1gnaes são fracos?.
~lt:!us $ignaes são fortes?.
A intemidade é fraca ?...
A scentelha é má ? . . . . . .

Abreviaturas

QR s
QR T
QR u

Q s
Q s

B{
c

Q s

D

Q s

F

Q SG
Q s H
Q

SJ

Q s K.
Q s
Q s

L
M

Q s

N

Q s

o

Q s

p

Os intervallos de transmis·
são são máos ?
Comparemos no,gos reJogios. São ... horas: que
horas são?
Os radiotelegrammas devem ser transmtttidos
em ordem alternativa
ou por serias ?
••••••• . . . • •• •••••••••••

Transmitti mais lentamente.
Cessae a trasmissllo.
Nada tenho para vós.
Estou prompto. Tudo está
em ordem.
Estou occupado com outra
estação (ou com ... ) peço
que não interrompaes.
Esperao. Eu vos chamarei
ás •.• horas (ou: quando
houver nece&i1dade).
Vossa vez é numero .....•
Vossos signaes são fracos.
Vossos s1gnaes ~ão fortes.
A intenstdade é fraca..
A scentelha é má.
Os intervallos de trasmissão são máos.
São .•... lioras.
A transmissão será feita
em ordem alternativa.

A transmissão será. feita
por serias de !S radiotelegrammas.
• • • . • • . • • • • . • • . . . • . • • . • • A transmissão será. feita
por sAries de tO radiotelegrammas.
Qual é a taxa a cobrar A taxa a cobrar é de .••.•
por ....• ?
O ultimo rMiotelegramma O ultimo radiotelegramma
foi annullado ?
foi annullado.
Recebestes quitação?
Peço deis quitaçll.o.
Qual é o vosso verdadeiro Meu verdadeiru roteiro é
roteiro ?
a ..... gráos.
Estaes em communicação l'~ão communico com terra
corr. terra firme ?
firme.
Estaes em coromumcação Estou em communicação
r.om outra e>tação (ou com ..•• (por intermecom.. . . )?
lio de •...• )
Devo avisar ..••• de que Av1sae... .• • de que a
a chamaes?
chamo.
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Abrévia-1
tion.
i

Q

s

2
Q

QSR

sr
Q :5 u

Q

Q

Question.

sv

Q S \V
Q S Y
Q S X

Réponse ou avis.

3

Suis-je appelé par •••• ? Vous êtes appelé par •
Expé.Jierez-vous le radiotélégrano_me .••• ?
Avez-vous reçu uo appel
l!énéral ?
Priêre m'appell'r dês que
vous aurez tini (ou: à •..•
heurs).
Correspondance publique estelle engagée ?

J'expédierai la
radiotélégrarnme.
Appel général à toutes sta•
tions.
Je vous appellerai dês que
i' aura• fiui.
Correspon,jance publique est
engagée. Pdêre <ld na pas
la troubler.

Dois-je augrnonter ma fré- Augrnentez
la
fréquence
quenc' <J'étuoct'loe ?
rl'étiucelle.
Dob-je transmettre avec la Passom! à l'oode de ••••
loug"[, r d'oudo de . • . •
rnêtres.
mêtres ?
Do1,.-je diminuet' ma fr·é- Dtrninuez la fréquence d'étin·
quence d'étmcetle ?
celle.
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Abreviaturas
i

Q

s Q

Q SR

s T
Q s u

Q

Q

s v

Q

s~

Q

s

y

Q

s

X

I

Pergunta

Resposta ou aviso

2

3

Sou chamada por ..•.• ? Estaes sendo chamada
p•1r .••••
Expedireis o radioteJe- Expedirei o radiotelegr.mma •..•• ?
gramma •••••
Recebestes uma chamada Chamada geral para todas
geral?
as estaçõe~.
l->pço voQ que me chameis Chamar-vos-hei, logo que
logo que acabarde, (ou acabar.
ás . . . horas).
Esta sendo effectuada cor·· Está send 1 effectuada a
rospl!ndencia publica ? corre~poudencm publica,
peço que nao a interrompaes.
Devo au!l'mentar minha Augment<~e a frequencia
frcquencia de scoutdha? de sceuteJba.
Dovo tr ausrmttir ct~m o Pas~emos á onda de .••••
compriiDPr•to da onda metros.
de.. . . motr·o· ?
0.-vo rliminuu mmha fre- Drminui a frequeucia de
queucia de ocentdha ? scenlelba.
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Ll)rsqu'une abréviatioo est suivie d'un point d'interrogation, elte
s'applique à. la question indiquée en regard da cetto abréviation.
E:xemples:

Stations.
A

Q R A?

=

Qual est le nom de votre station ?

B

Q R A Campania

=

lei la station Campaoia.

A

Q R G?

B

Q R G Cunard. Q R Z = J'appartiens à la Cunard Line. Vos
signaux 80nt Iaibles.

A

quella compagoie ou ligne de
navlgation appartenez-vous ?

La station A augmente alors l'énergie da son transmetteur et
lance :
A

B

= Comment recevez-vous.?

Q R K?
Q R K
Q R B 80

=

Q R C 62

=

etc.

=

Jo reçois bien.
La dtstance entre nos stations est
de 80 mtlles nautiques.
Mon vrai rolêvement est de 62
degrés,
etc.
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QU&Qc:lo UIXJA !'breviatura fôr ll&gll!d& de u.~ po~to de Interrogação
ella ae refere á perg~ta indicada em !rente a essa abreviatura

EstaçOes:
A
B
A

B

Qual é o nome de vossa
estação?
Q R A
Campania
= Aqui é a estação Campania ••.•
QRG?
= A que companhia ou linha
de navegação pertenceis?
Q R G Cunard Q R Z = Pertenço á linha Cunara.
Vossos signaes são fracos.
QRA?

A estação A

augmenta então a energia de sua transmissão e

lança:
A

Q

B

Q

R

=

K?

R K.
Q R B 80

Q R C 6.2
etc.

=Como recebeis 'l
Recebo bem.
= A distancia entre nossas
estações é de 80 milhas
naut1cas.
= Meu verdad9iro afastamento é de 62 gráos.
=

etc.
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E tendo sido a. mesma Convenção, o dito Protocollo final e o
mencionado Re~ulamento de Ser·vrç•) approvados pelo Congresso
Nacio•ral, os confirmo e ratifico, e, pela presente os rlou por firmes o
valio~os. promettendo quH ell•·s serão cumpndos inviolavelm.-nte.
Em fir·meza lo que, man lei p:tssar esr.a. Carta. que a>signo e é
sell:t·la com o sello •las Armas tb Rel'ublica e subscripta pelo l\1imstro
de Estado das Relações Extedures.
DaLia. no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos 21 dias
do mez de Outubro de 1914, 93" da lndepeOLteneta e 26" da KepublJCa..

(L. S.)

DECRETO N.

j

1.481 -

R. DA FoNSECA.
Lauro Afüller.

HERMES

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1915

Promulga a Convenção Internacional .:c Opio e o respe<:tivo Protocollo de Bn·
cerramento, assignados na Haya, a 23 de Janeiro de 1912

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanceionado pelo Decreto n. 2.8Gl. de 8 de Julh•)
de 19H, a Resolução do Congr·esso Naci()nal de 3 do mesmo
mez e anno. que approvou as medidas tendentes a impedir o
abuso crescente do opio, da morphina e seus derivados, bem
como da coeaina, constantes das resoln~ões approvada:o~ pela
Conferencia Internacional do Opio, realizada no 1° de Dercmbro de 1911, e cujo «Protocollo f'upplementar de a'1signatnra das Potencias não representadas na Conferencia~ foi
a~si;~nado pelo Plcnipoteneiario llrasilpiro, na mesma cidade,
'1m 1G de Onlubro de 101?, em virtude do artigo 22 da dita
Convenção; e havendo sirlo d•·Jpositarla a rpspPrtiva ralifiraf:iío na eidndr da liuya. nos vinte r tl'es dias do rnez de DezPrnhro rlr> mil novr:ef'ntos P q11ntorze.
Decreta que a mesma C::onv~>nção e o Reu rpspectivo Protocollo d<> encerramPnto. apppnsos ao presente 0Pcreto. sejam
executados e cumpridos tão inteiramente corno nelles se
contém.
Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.

p. GOMES.
Lauro Müller.

\VENCESLAU BRAZ

Protocole de Clôture de la Conférence lnternationale
de l'Opium

La Confóreneo InLol'Tlationalo de l'Opium, proposée par
le Gouvernernent des Etats-Unis d'Arnérique, et convoquée
par le Gouvernement des Pays-Bas, s'est réunie à La Hayt>,
dans lo Palais des Comtes, le 1 décembre 1911.
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Les Gouvernements, dont l'énumération suit, ont pris
part à la Conférence, pour laquelle ils avaient désigné les
Délégués nommés ci-aprcs:
L'ALLEMAGNE:

Son Exc. M. FÉi..IX DE MULLER, conseiller intime actuel,
envoyé extr,.ordmaire et mtni· tre plémpoteutiaire à La. Haye, prem1er
délégué plénipotentia.ire;
M. DELHRUCK, conseiller supérieur intime de Régence, délégué
plé~1poteutia.ire;

M. le Dr. GRUNENWALD, conseiller actuel de légation,
délégué plénipotentiaire;
M. I e Dr. KERP, conseiller intime de Régence, directeur
à l'OHice ImpéTial de santé, délégué plénipotentiaire;
M. I e Dr. ROSSLER. consul Imoérial à. CanLon, délégué
plénipotentiaire.
LES ETATS-UNIS D'AMÉRIOUE:

l\1. l'Evêque CHARLES H. BRENT, délégué plénipotentiaire;
l\L HAMILTON WRIGHT, délégué plénipotentiaire;
l\I. H. J. FINGEB, délégué p!énipotentiairc.
LA CHINE:

Son Exc. l\1. LIANG · CH'ENG, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Berlin, délégué plénipotentiaire;
M. T'ANG KWO-AN, secrétaire adjoint au Wai-Wu-Pu,
délégué;
M. TCHANG TSOU-SOUENG, chargé d'affaires a. i. à La
Haye, délégué;
M. le Dr. WU LTEN-TEH, l\L D. (Cambridge), müf.!e,~m
major, directeur de !'(~cole de médecine, délégué;
M. F. A. CARL, ancien commissaire des douanes maritimes Impériales à Newchwang, délégué;
M. A. J. COMMIJS, secrétaire adjoint au bureau de
l'inspecteur-générale des douanes maritimes lmpériales, délégué.
LA FRANCE:

M. HENRI BRENIER, inspecteur-oonseil des services
agricoles et commerciaux de l'Indo-Chine, délégué pléni~
tentiaire;
M. PIERRE GUESDE, administrateur des services civils
de l'Indo-Chine, délégué plénipotentiaire;
M. le Dr. GAIDE, médecin-major des troupes coloniales,
conseiller technique.
LA GRANDE-BRETAGNE:

The Right Honourahle Sir CECIL CLEMENTI SMITH,
G. C. M. G., membre du conseil privé, délégué plénipotentiaire;
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Sir WJLLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., secrétaim Pn ehcf du Gouvcrr!emcnt de Madras, délégué plénipotentiaire;
M. WILLIAM GRl<JNFELL MAX-MüLLER. C. B.. M. V. O.•
conselller d'ambassade, rlt'lf'gué plénípotentiaire;
Sir WILLJAM JOB COLLINS, M. D,, deputy-li~utenant
du Comté de Londres, délégué plénipotentiaire.
L'ITALIE:
Son Exc. M. Ie Com te J. SALLIER DE LA TOUR, Duc
de Calveilo, envoyé extraordinaire et ministre plenipotentiaire
à La Haye, délégué plénipotentiaire;
M. Ie professem ROCCO SANTOLIQUIDO, député au parlement, directeur-général de la santé publique, délégué.
LE JAPON:
Son Exc. M. AIMARO SATO, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire;
l\J. ll1 Dr. TOMOE TAKAGI, ingónicur du Gouvernementgénéral de Formose, délégué plénipotentiaire;
M. !e Dr. KOTARO NISHIZAKI, spécialiste tecbnique,
attachP au Iabomtoire des services hygiéniques, délégué plénipotentiaire.
LES P AYS-BAS:
!\i. J. •r. CREME R, ancicn ministre des colonies, prési. dent de la compagnie néerlandaise d'e commerce, délégué plénipotentiaire;
M. C. TH. VAN DEVENTER, membre de Ia premiere
cbambre des Etats-Généraux, délégué plénipotentiaire;
l\1. A. A. DE JONGH, ancien inspecteur-:général, chef du
service de la régie de l'opium aux Indes néerlandaises, délégu·3 plénipotentiaire;
l\1. J. G. SCHEURER, membre de la ser~ onde chambre des
Etats-Génóraux, délégué plénipotentiaire;
M. \V. G. VAN WETTUM, insp.ecteur de Ia rt~gie rk
l'opium aux Indes néerlandaises, délégué plénipotentiaire.
LA PERSE:
MIRZA l\IAHMOUD KHAN, secrétaire de la légation de
Perse á La Haye, délégué plénipotenUaire.
LE PORTUGAL:
Son Exc. M. ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
La Haye, délégué plénipotentiaire;
M. OSCAR GEORGE POTnm, consul-gén!lral de premiere
clas~e. délégué du ministcre des affaires étrangeres, délégué;
M. A. ~ANCHES DE MIRANDA, capitaine d'artillerie,
ancien gouverneur aux colonies, délégué du ministere des colonies, délégué.
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LA RUSSIE:
Son Exc. M. ALEXANDRE SAVINSKY, maitre de eérémonies de S. M. I'Empereur, conseiller d'état actuei, enqé
extraordinaire et ministre piénipotentiaire à Stockholm, dé·
légué piénipotentiaire;
M. CHAPIROFF, médecin honoraire de la Cour de S. M.
l'Empereur, médecin-inspecteur du corps des gardes-frontieres, déiégué.
LE SIAM:
Son Exc. PHYA AKHARAJ VARADHARA, envoyé extraordinaire et ministre piénipotentiaire à Londres, La Haye et
Druxelles, délégué plénipotentiaire;
M. WM. J. ARCHER, C. M. G ., conseiller de légation,
délégué plénipotentiaire.
Dana une série de réunions tenues du 1 décembre 19ft
au 23 janvier 1912, la Gonférence a arrêté le texte de Convention ci-annexé.
La Gonférence a en outre émis Ies vreux suivants:
I. La Confér~nce estime qu'il y aurait Iieu d'attirer
l'attention de l'Union .I?ostale Universelle;
1•. sur l'urgence de réglementer Ia transmission par la
poste de l'opium brut;
2•. sur I'urgenc·e de réglementer autant que possible la
transmission par la poste de la morphine, de la cocaine et
de leurs seis respectifs, et des autres substances visées à
l'article 14 de la Gon vention;
3•. foUr la nécessité de prohiber la trammission par la
poste de l'opium préparé.
li. IJa Conférence estime qu'il y aurait lieu d'étudier là
question du chanvre indien au point de vue statistique et
&cientifique, dans le but de régler, si Ia né..cesslté s'en fait
6entir, par Ia législation int.érieure ou par un accord international, les abus de S()n emploi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu le présent
Protocole de leu rs signatures.
Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un
seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées
conformes, séront remises par la voie diplomat!que á toute9
les Puissances ·représentées à la Conférenoo.

F.

Pour l' Allemagne. • • . • • • • • • • • • • •

I
I

DR MOLLER.

DELBROCK.

GRUNENWAD.

CHARLES

Pour les États-Unis d'Amérique .••

HENRY

Pour la Chine...................
Pour ta France. ................

Poder Executivo -1915 (Voi. I)

H.

BREl'fT.

HAMILTON WRIGHT.

J.

FINGER.

LIANG CHENG.

H.

BRENIER.
l!8
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Pour la Grande-Bretagne. • • • . . . •

W. S.
W. G.

I
I

MEYER.
MAx MilLLER.

WILLIAM Joo CoLLlNS.

Pour l'ltalie, •• ••••••.. ••• • ••••• G.

DE LA Toon CALVELW.

AIMARO SATO.

Pour le Japon................ ••

roMOE rAKAGI.

KoTARO NISHIZAKI.

Pour les Pays Bas •••.•••.••••••

Pour la Perse... . . • • • • • . • . • . • • •
Pour le Portugal .... .......... ..

J. T. CREMER.
C. Ta. vAN DEVEKTER •
A. A. DE JoNGH.
J. G. SCHEURER.

I

MtnzA MAHMOOD KuAN.
ANTONIO MARIA BARTBOLOIIIm·

{

Pour la Russie,.... •. . . .••.. .•• • A.
Pour le Siam •..................

SAYmSKT.

.'.KHARAJ
{

Fa-

REIRA.

WM.

J.

VARADIIARA.
ARCHER,

Convention Internationale de l'Opium
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROl DE PRUSSE,
AU NOM DE L'E~PIRE ALLE\IAND; LE PRESIDENT DES ETATSUNlS D'A:\'IÉRIQUE; SA MAJESTE L'EMPERIWR DE CHINE; LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRo\NÇAISE; SA MAJESTE LE ROI
DU ROVAUME-UNI DE GRANDE-BREfAGNE ET D'lRLi\NDE ET DER
TERRlTOlRES BRlTANNlQUES AU DELA DE!S MEH~, E\fPEREUS
DES lNDES; SA I\IAJESTE LI<: ~ROI D'ITALIE; SA MAJESTE L'l<:MPEREUR DU JAPON; SA MAJESTE L!\ REINE DES PAYS-BA~; Si\
MAJE~TE IMPERIALE LE SCHAH DE PERSF:; LE PRESIDENT DE
LA REPUBLlQUE PORTUGAISE; S\ M\JESTE L•EMPEREUR DE
TOUTES Lt<;S RUSSIES; SA MAJESTE LE ROl DE SIAM,

désirant marquer un pas de plus dans la voie ouverte par
Internationale de Shanghai de 1909;
résolus à poursuivre la snppression progres.~·ive de l'abus
de l'opium, fie la morphine, de la coralne ainsi que des drogues preparées ou dérivées de ces substanees donnant lieu, ou
pouvant donner lieu, à des abus analogues;
con~·i·dérant la néDes.~ité et le profit mutuel d'une eDJtente
internationale sur ce point;
Ia

Commi~sion
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r,onvaincus qu'Ils renconlreront dana cet eff<Jrt humanitaire l'adhésion unanime de tous les États intéressés,
ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont
nommé po'Uir Leurs Plénipotentiaires, à savoir:
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROl DE PRUSSE:
Son Exeellence :M. FÉLix DE MüLLER, Son conseiller intime
actuel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
M. DELBRÜCK, Son com·.eiller supérieur intime de Régence;
M. le Dr. GnuNENWALD, Son conseiller actuel de légation;
M. le Dr. KERP, Son conseiller intime de Régence, direc.teur à
l'Office Impérial de santé;
M. le Dr. Rõssr,ER, coiliSul Jmpérial à Canton.
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE:
M. l'Evêque CHARLEB H. BRENT;
M. HAMILTON \VRIGHT;
M. H. J. FINGER.
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE CHINE:
Son Excellence l\L LIANG CH'ENG, Son envoyé extraordinaire· et
ministre pléni'potentiaire à Berlin.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE :

M. HENRI BRF.NIER, inspecteur-oonseil des services agricoles et
commerciaux de I'Indo-Chine;
M. PIERRE GuEBDE, administrateur des services civils de l'IndoChine.
SA. MAJESTÉ LE ROl DU ROYAUME-UNI DE GRANOE-BRETA.GNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNJQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR
DES INDES:
'I'he Right-Honourable Sir CEcn, CLEMENTI SMITH, G. C. M. G.•
membre du consP-il privé;
Sir WrLLIAM S'T'lWENBoN MEYER, K. C. I. E .. secrétaire en chef
du Gouvernement de Madras;
M. WTLLIAM GRENFELL MAX-MÜLLER, C. B., M. V. 0., Son conseiller d·ambassade;
8ir WILLJAM JoB CoLLINS, M. D., deputy-lieutenant du Comté
de Londres.
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:
Son Excellence M. !e Comte J. SALLIER DE LA Toun, Duc de Calvello. Son envoyé extvaordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.
·
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SA MAJESTÉ L'EMPEREUR OU JAPON:

Son Excellence M. ArMAno SAro, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénirJOtenliaire à La Haye;
M. !e Dr. ToMoE TAHAGI, ingéll!eur du Gouvernement-général
de Formosa;
M. !e Dr. KO'rAno NrsHrzAKI, spécialiste technique. atlaché au
laboratolre deô• services hygiéniques.
SA MAJESTÉ L-\ REINE DES PA YS-BAS:

M. J. T. CnEMER, Son ancien min1stre des colonies, président
de la compagnie néerlandaíse de commerce;
M. c. 'fh. VAN DEVENTER, membre de la premiere chambre des

l'Jtats-Géncraux;
DE J oNGH, ancien inspecteur-général, c hei' du service
de la régie de l'opium aux Indes néerlandarses;
M. J. G. ScHEun.ER, membre de la seconde chambre des EtatsGénéDaux;
M. W. G. VAN \VETTUM, inspecteur de la régie de l'opium aux
Indes néerlandaiE·es.
M. A. A.

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SCHAH DE PERSE :

MIRzA 1\fAHMOUD KHAN, secrétaire de la légation de Persa à La
Haye.
LE PRÉSIOENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

Son Excel\ence M. ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, envoyé extraordinaire et mmislr!! plénipot.entiaire à La
Haye.
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTE~ LES RUSSIES:

Son Excellence M. ALEXANDRE SAVINSKY, Son maitre de céré·
monies, Son conseiller d'état actuel, Sou envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Slockholm.
SA. MAJESTÉ LE ROI DE SlAl\1:

Son Excellenne PIIYA AKHAHAJ VARADHARA, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, La
Haye et Bruxelles;
M. \VM. J. AHCHEH, C. M. G., Son conseiller de légation,
Lesquels, aprês avoir déposé leurs pleins pouvoin··, trou·
vés en bonne et dúe forme, sont convenus de ce qui sudt:
CHAPITRE I.
Opium brut.
Dé{inition. Par opium brut on entend:
!e sue, coagulá spontanérnenl, obtenu des capsules du pavot somnifere (Papa ver somniferurn), et n'ayant subi que lefl
manipulations nécessaires à son empaquetage ei à wn
tranRport.
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Article Premier.
Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des rêglements efficaces ponr le contrôle de la production et de la
dislribution ile l'opium brut. à moinEo que des !ois ou des rêglements existants n'aient dójà réglé Ia matiere.
Article 2.
Les Puissances Gontractantes limiteront. en tenant compte
des différellJCes de leu.rs oonditions commerciales, le nombre
des villes, ports ou antre::. localités par Iesquels l'exportation
ou I·importation de l'opium brut sera permise.
Article 3.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures:
a. pour empêcher l'expmbation de l'opium brut vers les
pays qui en auront prohibé l'entrée, et
.
b. ponr contrôler l'exportation de I'opium brut vers les
pays qui en limiient l'importation,
á moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la
matiere.
Article 4.
Les Puissances Contractantes édicteront des rêglements
prévoyant que chaque colis eontenant de l'opi'urm brut destiné
à l'exportation sera marqué de maniêre à indiquer son contenu,
pou:rvu que l'envoi excede 5 kilogrammos.
Article 5.
Les Puissances Contractantes ne permettront l'importalion et l'exportat.ion de l'opium brut qUie par des personnes
dOrnent autorisée::·.
CHAPITRE II.
Opium

préparé.

De(inition. Par opium préparé on entend:

Le produit de l'opium bru.f, ontenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l'ebullition, le grillage et la ferrnentat.ion, et ayant pour but de !e
transformer en extrait propre à la oonsommation.
L'opium préparé comrrend le dross et tou~. autres résidos de l'opium fumé.
Article 6.
Les Pntissances Contractantes prendront des mesures pour
Ia supprPS!"ion gradnelle et. efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé dans la limite
des conditions différentes propres à chaque pays. à moins que
des mesures existant.es n'aient déjà réglé la matiêre.
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Article 7.
Les Puissances Contraclantes prohiberont l'importation et
J'exportation de l'opinm préparé: t.<>ulefoi~.., celles qui ne sont
pas encore prê~s fl prohiber immédiatement l'exportation de
l'opinm préparé, la prohiberont aussitôt que p<>ssible.
Article 8.
Les Puissances Contl'actantes qui ne sont pas encore prêtes i\ prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé:
a. restreindront le nombre des villes, porto• ou autres localités par leRquels l'opium préparé pourra être export..é;
b. prohiber·ont J'p,xportation de l'opium préparé vers les
pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire
plus tnrd, l'imporlation;
c. Mfendront. en attendant, qu'aucun opium préparé soit
envoyé à un pays qud désire en restreindre l'entrée, à moins
que l'exportaleur ne se conforme aux reglement.~ du pays importateur;
d. prendront des mesures pour que chaque cotis exportt\
contenant de l'opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de >on cor;t.enu;
e. ne permettront l'exportation de l'opium préparé que
par rtes personnes spécialement autorisées.
CHAPITRE III.
Opium médicinal, morphine, cocaine, etc.
Dé{initions. Par opium médicinal on entend:
l'opium brut qui a été chauffé à 60• centigrades et ne

contient pas moins de 10 pour cent de morphint, qu'il soit ou
non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matieres
neutres.
Par morphine on entend:
le principal aloaloide de J'opium, ayant la formule chimiqule C•7 H•9 N 03.
Par cocaine on entend:
le principal alcaloide des feuilles de l'Erythroxylon Coca,
ayant la formule C•7 H2• N 04.
Par héro'ine on entend:
Ia diacetyl-morphine, ayant la formule C21 H23 N Os.
Article 9.
Les Puissances Contract antes édicteront des lois ou des
reglements sur la pharmacie de facon à limiter la fabrication,
la vente et l'emplo•i de la morphine, de la cocaine et de leurs
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seis respootifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins
que des !ois ou des rêglement.s existants n'aient déjà réglé la
matiàre. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de
ces drogues pour t()u't autre objet.
Artiele 10.
Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler,
ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent,
vendent, distribuent et exportent la morphine. la cocaine et
leurs seis l'espectifs, ainsi que le:. bàliments ou ces personnes
exercent cette industrie ou ce commerce.
A cet effet, les Puissances Controotantes s'efforoeront
d'adopter, ou de faire adopter, les mesures Emivantes, à moins
que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matiàre:
a. limiter aux seuls établissements et locaux qui auront
été autorisés à cet effet la fabrication de la morphine, de la
cocaine et de leurs seis respectifs. ou se renseigner sur les
établissements et locaux ou ces drogues sont fabriquées, et en
tenir un régistre;
b. exiger que tous ceux qui fabriquent. importent, vendent., distribuent et exportent la morphine, la oocalne et leu1rs
seis respectifs soümt munis d'une autorisation ou d'un permis
pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration
officielle aux autorités eompétentes;
c. exiger de ces personnes la consignation sur leun·· livres
des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute
autre cession et des exportations de la morphine, de la cooaine
et de leur:· seis respectifs. Cet.te ràgle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médi-cales et aux ventes faites par
des pharmaciens dument autorisés.
Article 11.
I"es Puissances Contractantes prendront des mesuree· pour
prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de coca"ine et de leurs seis respectifs à toutee· personnes
non autorisées, à moins que des mesures existante&~ n'aient
déjà réglé la matiêre.
Article 12.
Les Puissances Contractantes, en tenant c()IJTipte des differences -de leure. conditions, s'efforceront de re!'treindre aux
personnes autorisées l'importation de la morphine, de la oocaine et de leurs seis respectif!'.
Article 13.
Les Puis<•ances Contractantes s'efforceront d'addpter. ou
de faire adopt.er, des mesures pour que l'exportation de la
morphine, de la cocaine ee de leurs seis respectifs de leurs
pays, pos<·essions, colonies et territoires à bail vers les pays.
J.'OSSe~sions. colonies et territoires à bail des autres Puissance~ Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes
ayant recu les autorisations ou permis prévw. par les lois ou
réglements du pays importateur.

4.4:0
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A cet effet tou•t Gouvernement pourra communiquer, de
temps en temps, a.ux Gouvernements des pay~. exportateurs de~
li~tes eles personnes auxquelles des .autorisatiollE• ou permis
d'impoHation de morphine. de cocaine el de leurs seis respe ·
ctifE, aur·ont üté accordés.
Article 1'1.
Les Puissances Coutractantes appliqueront les loi!' et réglements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportation de la morphine. de la cocaine et de leurs seis respectife:
a) à l'opium médicinal;
b) à toutes les préparations (officinales et non-officinales, y compris les remedes ditE· anti-opium), contenant plus
de O "I" de morphine ou plus de 0.1 •J• de cocaine;
c) à l'héro'ine, ses seis et préparations contenant plus de
0,1 "I" d'heroine;
d) à tout nouveau dérive de Ia morphine, de la coc,.aine ou
de leurs seis respectifs, ou à tout autre alcaloide de l'opium.
qui pourrait à la ~uite de recherches scientifiques, généraleroent reco!nnues, donner lieu à des abus analogues et avoir
pour résultat les mêmes effets nuisibles.
Article 15.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la
Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher
l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que
dans leurs colonies d'Extrême Orieht et sur les territoires à
bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de
la morphine. de la cocaine et de leurs seis respectifs, ainsi
que dcs suhstances visées à l'article 14 de la présente Convention. De son côte le Gouvernement chinois prendra de~
mesures analogues pour la suppression de la contrebande
de l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la
Chine vers les colonies étrangêres et les territoires à bail.
Article 16.
Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vent et la distribuition de la morphine, de la coca·ine ee de leurs seis respectifs et des substances visées à l'article 14 de la présent Conventi.on. et communiquera ces !ois aux Gouvernementsayant
des t.raités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diploma tiques à Pékin. Les Puissance:s Contractantes
ayant des trai tés avec la Chine examineront ces lois. et, si
elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.
Article 17.
Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la
Chine entreprendr.ont les d'adopter les mesures nér.essaires
paus restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leur•s territoires à bail. csettlements:t et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouverne-
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rnent chinois les fumeries d'.opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiller l'usage,
de l'opium dans les maisons d'amusement et Ies maisons
publiques.
Article 18.
Les Puissances ContraCJt.antes ayant des traités avec Ia
Chine prendront des mesures effectives pour Ia réduction graduelle, pari passu avec Ies mesuras effectives que le Gouvernement chinois prendra dans .ce même but, d.u nombre des
boutiques, destinées à l·a vente de l'opium brut et préparé, qui
pourront encore exister dans leurs territoires à bail, csetuements:. et concessions en Chine. Elles adopteront de!' mesure;,
t~fficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de
détail de l'opium dans Ies territoires à bail, csettlements:. et
..:~:mcessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà
réglé Ia matiere.
Article 19.
Les PUissances Contractantes qui possàdent des bureaux
de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine. eoos forme de colis
postal, tout aussi bien que la transmission illégale d'une Iocalité de la Cbine à une autre localité par l'jntermédiaire de
ces bureaux de l'opium, soit brut, r<Jit préparé, de la morphine
et de la cocaine et de Ieurs seis respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.
CHAPITRE V
Article 20.
Les Puis•·ances Contractantes examineront la possibilité
d'édicter des !ois ou des rêglements rendant passible de peines
la possession illégale le ropium brut, de l'opium préparé, de
la morpbine, de la cocaine et de leurs seis respectif~:--, à moins
Ql.lle des lois ou des reglements existanls n'aient déjà réglé la
matiêre.
Article 2L
.Les Puissances Contractantes se commruniqueront, par
l'intermédiaire du Ministere de<• Affaires Etrangêres des PaysBas:
a. les textes des !ois et des reglements administratifs
exislants, ooncernant les matii'~res visées par la présente Convention, ou édicléb en vertu de ses clauses;
b. des renseignements st1atistiques en ce qui concerne le
commerce Je l'opium brut, de l'opium préparé. de la morphine,
de la cooaine et de leurs seis respectifs, ainsi que des autres
drogu.es. ou Jeurs sei~·. ou préparations, visés par la présente
Convent ion.
Ces statistiquee:. seront fournies avec au•tant de détails et
dans nn délai aussi bref que l'on considérera comme possibles.
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CHAPITRE VI.

Dispositions {inales.
Article 22.
Les Puissances non représentées à la Conférence seront
admises à signer la présente Convention.
Daus oe but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement apres la signature de la Convention par lee· Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence,
wutes les Pu·issances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence. à savoir:
J,a République Argent.ine; l'Autriche-Hongrie~ la Belgique; la Bolivie; !e Brésil; la Bulgarie; !e Chili; la Colombie;
!e Co<ta-Rica; la République de Cuba; !e Dahemark; la République Dominicaine; la République de l'Equateur; l'Espagne;
la Grece; !e Guatémala; la République d'Halti; !e Honduras;
!e Luxembourg; le l\1exique; !e Mon;ténégro; !e Nicaragua; la
Norvege; le Panama; le Paraguay; l<e Pérou; la Ro•umanie; le
Salvador; la Serbie; l•a SuMe; la Su·isse; la Turquie; l'Uruguay; les Etats-Unis du Vénézuéla,
à désigner un Délegué muni des pleins pouvoirs néc&•Saires
pour signer, à La Haye, la Conveution.
La Convention sera rnunie de ces õ•ignatures au moyen
d'un «Protocole de signatmTe de Puissances non représentées à
la Conférence:., à ajouter apres les signatures des Puissances
représenléee· et mentionnant Ia date de chaq•t:e signature.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les Ill()is à
toutes les Puissances signataires avie· ds chaque signature
supplémentaire.
Arlicle 23.
Apres que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes
que pour leurs poe·sessions, colonies, protectorats et territoires
à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire visé ci-dessus, !e Gouvernement des Pays-Bas invitera
toutes Jes Puissances à ratifier· la Convention avec ce Protocole.
Dans le cas ou la E·ignature de toules les Puissances iuvitées n'aurait pas été obtenue à Ia date du 31 décembre 1912,
!e Gouvernemenl des Pays-Bas invitera immédiatement les
Puissances signataires à cette date, à dés1gner des Délégués
pou•r procéder, à La Haye, à l'examen de la pose·ibilité de déposer néanmoins leurs ratifications.
La ratification sera faite dans un délai aussi court que
possible et déposée à La Haye au l\linistere des Affaires Etrangeres.
Le Gouvernement des Pays-"Bas donnera tous les mois
avis aux Puissances signataires des ratifications qu'il aura
reç•u.es dans l' intervalle.
Aussitôt que le.s ratific.aUons de toutes les Pu•iF·sances signataires, tant pour elles-rnêmes que pour leurs colonies, possessions, protectorats et territoire<· à bail, auront été recues
par le Gouvernement des Pays-Bas. celui-ci notifiera à toutes
les Puissances qui auront ratifié la Convention la date à Joaquelle il aura recu le dernier de ces actes de ratification.
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Ar!Jicle 24.
La présente Convention entrera en vigueur trois moi8
apres Ia date mentionnée dans la notification du Gouvernement des Pays-Bas, visée au dernier alínea de l'article précédent.
A l'égard des !ois, reglements et autres mesures, prévus
par la présente Convention, i! est convenu que lef· projets requis à cet effet seront rédigés· au plus tard six mnis apres l'entrée en vigueur de la Convention. En ce qui concerne les !ois;
alles seront aussi proposées par les GouvernemJnts à leurs Pariements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, et
en tout cas à la premiere session qui suivra l'expiration de
ce délai.
' La, date à partir de laquelle ces !ois, reglemeu.ts ou mesuras entreront en vigueur fera l'objet d'un accord entre les
Puis&ances Contrac,tantes sur la p•roposition du Gouvernement des Pays-Bas.
Dans le cas ou des questiona f•Urgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, ou à la m1se en vigueur,
soit de la Convention, soit des !ois, reglements et mesures
qu'elle comporte, le Gouvernement des Pays-Bas, f•i ces
questiona ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens,
inviteva toutes les Puissanoos Contractanll1es à désigner def· Délégués qui se réuniront à La Haye pour arriver à un accord
immédiat sur ces questiona.
Article 25.
S'il anivait qu'une des Puissances Contracl·antef• voulú.t.
dénoncer la présente Convention, la dénonciaHon sera noctdfiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances. en leur faisant savoir
la date à laquelle i! J'a recue.
I.Ja dénonciation ne produira foes effets qu'à l'égard de la
Puissance qui !'aura notifiée et un an apres que la notification en sera parvenue au Gowvernement des Pays-Bas.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de Jeurs signatures.
Fait à La Haye, !e 23 janvier mil neuf cent .douze, en un
seul exemplaire, qui restera déposé dans lef· archives du Gouvernement des Pay.s-Bas et dont des copies. certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à toutes les
Puise-ances représentlées à Ia Conférence.
F.

Pour l'Allemagne...............

l
I

DE M!h.LER.

DELBROGK.

GRU!'IENWALD.
CHARLES

Pour les États-Unis d'Amérique...

H.

BRENT.

HAMILTON WRIGHT.

HENRT

J.

FINGER •
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Pour la Chine.. . • • • . • • . . . • • • • • • . LIANG CBENG.
Pour la France. . • . . • . • . . • . . • . . • H. BRENIER.
Sous réserv·e d'une raUfication, ou d'une dénonciation,
P.vent;uellement séparée et spéciale en ce qui concerne les
Protector.als francais.

w.

Pour la

Grande~Bretagne........

l

S. MEYER.

W. G.

MAX MULLER.

Wn.LIAM

Jon Coums.

Sous réserve de la déclaration suivante:
Le' articles de la présente Convention. .E·i elle est ratifiée
par !e Gouvernement de Sa Majesté Britannique, s',appliqueront à l'Empire des Indes Britanniques, à Ceylan, aux Etablis·~ements des Détroits, à Hong Kong, et à Wei-hai~wei, sons
tous !e~ rapports, de la même f·acon qu'ils s'appliqueront au
Royaume-Uni de Grande~Bretagne et d'Irlande; mais !e Gouvernement de Sa Majesté Britannique se réeerve !e droit de·
signer ou de dén<mcer séparément J,adite Convention au nom .
de tout Dominion, Colonie, Dépendence ou Protectorat de Sa
Ma,iesté autre que ceux qui ont été spécifiés.
Pour l'ltalie....................

G.

DE LA ToUR CALVELLO,

I

AIMARO SATO.

Pour le ,1apon., .•.•...••... , •• •

TOMOE TAKAGI.
KOTARO NISHIZAIJ.

J. T.

CREMER.

C, Tn. v Al'f DEVEl'fTER.

Pour les Pays-Bas.... . . • . . . . • • • .

A

1

• A.

J. G •

Pour la Per se.. . . . . . • . • . . • . • • • • . MrnZA

DE

J

ONGH.

SCBEURER.
MAHMOUD KHAN.

Sous réserve des árticle~ 15, 16, 17, 18 et 19 (la Perse
n'ayant pas de traité 'avec la Chine) et d.u paragraphe a de
l'article 3.
Pour le Portugal .. .....••.....•.
Pour la Russie... . • . • . . . . . • . • . . .
Pour le Siam ..•.....••......•..

ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU
{

FER•

R EIRA.

A. SAVINSKY.
AKHARAJ
{ Wll.

J.

VARADHARA.
ARCHER.

Sou_., réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 !e Siam
n'ayant pas de traité •avec la Chine.
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TRADUCÇÃO
Protocollo de Encerramento da Conferencia Internacional
do Opio
A Conferencia Internacional do Opio, proposta pelo Governo dos Estados Unidos da America e convocada pelo Governo dos Paizes-Baixos, reuniu-se na Haya, no Pa·Jais des
Comtes, em 1• de Dezembro de 1911.
Os Governos, cuja enumeração segue, tomaram parte na
Conferencia, para a qual havLam de.E·ignado ds Delegados
abaixo indicados :
A ALLEMANHA:

S. Ex. o Sr. Felix de Müller, conselheiro intimo actuat
enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na Haya,
primeiro de•legado plenipotenciario;
Sr. Delbrücl,, conselheiro superior intimo de Regencia,
delegado plenipotenciario;
Sr.~ Dr. Grunenwald, conselheiro actual de legação, delegado plenipotenciario;
Sr. Dr. Kerp, conselheiro intimo de Regencia, director
da Repartição Imperial de Saude, deleg-ado plenipotenciario:
Sr. Dr. Rõssler, Consul Imperial em Cantão, delegado plenipotenciario.
OS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:
Sr. Bispo Charles H. Brent, delegado plenipotenciario;
Sr. Hamilton Wright, delegadó plenipotenciario;
Sr. H. J. Finger, delegado plenipotenciario.
A CHINA:
S. Ex. o Sr. Liang Ch'eng, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario em Berlim, delegado plenipotenciario;
Sr. T'ang Kwo-An, secretario adjunto ao Wai-Wu-Pu,
delegado;
Sr. Tchang Tsou-Soueng, encarregado de negoeios a. '·
na llaya, delegado;
Sr. Dr. Wu Lien-Teh, M. D. (Cambridge), medico-mór,
diredor da Escola de Medicina, delegado;
Sr. F. A. Carl, antigo commissario das Alfandegas Marítimas Imperiacg em Newchwang, delegado;
Sr, A. J. Commijs, secretario adjunto á Repartição do
inspector-geral das Alfandegas Marítimas Imperiaes, delegado.
A FRANÇA:
Sr. Henri Brenier, inspedor de conselho dos serviços agrícolas e commerciaes da Indo-China, delegado plenipotenciario;
Sr. Pierre Guesde, administrador dos serviços civis da
Indo-China, delegado plenipotenciario;
Sr. Dr. Gaide, medico-mór das tropas coloniaes, conse-

lheiro technieo.
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A GRÃ-BRETANHA:
The Right Honourable Sir Ceci! Clementi Smith, G. C.
M. G., membro do conselho privado, delegado plenipotenciario;
Si r William Stevenson Meyer, K. C. I. E., secretario
em chefe do Governo de Madrasta, delegado plenipotenciario;
Sr. William Grenfell Max-Müller. C. B., M. V. 0., con..:
selheiro de embaixada, delegado plenipotenciario;
Sir William Job Collins, M. D., deputy-lieutenant do Condado de Londres, delegado plenipotenciario.
A ITALIA:

S. Ex. o Sr. Conde J. Sallier de La Tour, Duque do
Calvello, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na
Haya, delegado plenipotenciario;
Sr. Professor Rocco Santoliquido, deputado ao parlamento, director geral da saude publica, delegado.
O JAPÃO:
S. Ex. o Sr. Aimaro Sato, enviado extraordinario e minigtro plenipotenciario na Haya, delegado plenipotenciario;
Sr. Dr. Tomoe Takagi, engenheiro do Governo geral de
Formosa, delegado plenipotenciario;
Sr. Dr. T<otaro Nishizaki, especialista teehnico, addido ao
laboratorio dos servicos hygienicos, delegado plenipotenciario.
OS P AIZES-BAIXOS:
Sr. J. T. Cremer, antigo ministro das colonias, presidente da Companhia Hollandeza de Commercio, delegado plenipotenciario;
Sr. C. Th. van Deventer, membro da p·rimeira Camara
dos EsLados-Geraes. delegado plenipotcnciario;
Sr. A. A. de Jangh, antigo inspector-geral, chefe do
serviço do monopolio do opio nas Tndias Hollandezas, delegado
plenipotenciario;
Sr. J. G. S~henrer, membro da segunda Camara dos Estados-Geraes, delegado plfmipotenciario;
Sr. W. G. Van Wettum, inspector do monopolio do opio
nos Indi,as hollandezas, delegado plenipotenciario.
A PERSIA:
Mirza Mahmoud Khan, ~.oorelario da legação da Persia na
H a~ a, delegado plenipotenciario.

PORTUGAL:
S. Ex. o ~r. Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na Haya, delegado plpnipotenciario;
Sr. Oscar George Potier, consul-geral de primeira classe,
delr.gado do ministerio dos negocias eAtrangeiroA, delegado;
Sr. A. Sanches de Miranda, capitão de arLilharia, antigQ
governador das colonias, delegado do ministerio das colonias,
delegado.
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A RUSSIA:

S. Ex. o Sr. Alexandre Savinski, mestre de ceremonias de
S. M. o Imperador, conselheiro de estado actual, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario em Stockholmo, delegado plenipotenciario;
Sr. Chapiroff, medico honorario da côrte de S. M. o
Imperador, medico inspector do eorpo dos guardas da fronteira, delegado.
O SUO:

S. Ex. Phya Akharaj ~aradhara, enviado extraordinario
e ministro plenipotenciario em Londres, na Haya e Bruxellas,
delegado plenipotenciario;
Sr. Wm. J. Areher, C. l\L G., con.selheiro de legação,
delegado plenipotenciario.
Numa série de reuniões havidas entre o dia t de Dezembro de f911 e 23 de Janeiro de 1912, a Conferencia fixou o
texto da Convenção, aqui annexo.
A Conferencia, além disso, emitt:iu os seguintes votos:
I) A Conferencia pensa que seria o caso de chamar a attenção da União Postal Universal:
1•, sobre a urgencia de regulamentar a transmissão, pelo
Correio, do opio bruto;
2•, sobre. a urgencia de regulamentar tanto quanto possi·
vel a transmissão, pelo Correio, da morphina, da cocaína e de
geus saes respectivos, assim como das outras substancias apontadas no art. i4 da Convenção;
3•, sobre a necessidade de prohibir a transmissão, pelo
Correio, do opio preparado.
li) A Conferencia acredita que teria cabimento o esfuno
da questão' do canhamo indiano, no ponto de vista estatístico e
!'!cientifico, com o fim de regular. si de necessidade, pela legislação interna ou por um accôrdo internacional, os abusos do
seu emprego.
Em fé do que, o~ Plenipotenciarios revestiram o presentfl
Protocollo de suas assignaturas.
Feito na Haya, em 23 de Janeiro de mil novecentM e
doze. num só exemplar, que ficará depositado no~ .\rchivos
do Governo dos Paizes-Baixos e, cujas cópias, certi!irnrlas
conformes, serão entregues por via diplomatica a toda~ a~
Potencias representadas na Conferencia.
Pela Allemanha.................

Pelos Estados Unidos da America .......•••.•..........
Pela f::hina ..............•..

Pela França............•...•

F. de Mnller.
Delbrnck.
nronenwald.

I
l

Charles H. Brent.
Hamilton Wright.
Henry J. Finger.
Liang Cheng.

H. Brenier.
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W. S. Meyer.
W. G. Max Müller.
William Job Collins.
Pela ltalia ...•.••.••..•...••.• , .
G. de La Tour Calvello.
Aimaro Sato.
Pelo Japão ................. .
Tomoe Takagi.
Kotaro Nishizaki.
J. T. Cremer.
C. Th. van DeTenter.
Pelos Paizes·Baixos..•.••...•..• ,
A. A. da Jongh.
J. G. Scheurcr.
Pela Persia ................•.
Mirza Mahmoud Khan.
Antonio Maria Bartholomeu
Por Portugal .............. . {
Ferreira.
Pela nussia ................ .
A. Savim··ky.
f Akharaj Varadhara.
Pelo Sião ..... .
\ Wm. J. Areher.
Pela Grã-Bretanha ......... .

1
1

1

CONVENÇ.:\0 INTERNACIONAL DO OPIO

Sua Majestade o Imperador da Allemanha, Rei da Prussia,
em nome do Imperio Allemão: O Presi-dente dos Estados
Unid~s da Ameriea; Sua Majestade o Imperador da China; O
Presidente da Republica Franceza; Sua Majestad~ o Rei do
Reino-Unido da Grã-Bretanha e Irlanda e dos Territorios
Britannicos além dos mares, Imperador das Indias; Sua Majestade o Hei da Italia; Sua Majestade o Imperador do Japão;
Sua Majestade a Rainha dos Paizes-Baixos; Sua Majestade
Imperial o Schah da Persia; o Presidente da Republca Portugueza; Sua l\Ia.iestade o Imperador de Todas as Russiaa;
Sua Majestade o Rei de Sião.
Desejando marcar um passo a mais no caminho aberto
pela Commiss-ão Internacional de Shangha1 de f909;
Resolvidos a proseguir na suppl'essão progressiva do
abuso do opio, d3. morphina, da cocaína, assim como de drogas preparadas ou derivadas dessas substancias que dão lo.gar·,
ou podem dar logar a abusos analogos;
Considerando a necessidade e o proveito mutuo de um
accôrdo internacional nesse ponto;
Convencidos de que encontrarão nesse .esforco humanitario
a adhesão unanime de todo~· os Estadô.~ interessados.
Resolveram concluir uma Convencão para tal efeit.o, e
nomearam ·?ems Plenipotenciarios, a saber:
Sua Majestade o Impe.rador da Allem.anha, Rei da Prussia:

Sua Excellencia o Sr. Felix de Müller, seu conselheiro
intimo actual. seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na Haya;
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O Sr. Delbi"iick, seu consel!teiro superior intimo de Regencia;
O Sr. Dr. Grunenwald, !)eu conselheiro actual de legação;
O Sr. Dr. Kerp, seu conselheiro intimo de Regencia, direCito.r da Repartição Imperial de Saude;
O Sr. Dr. nossler, Consul Imperial em Cantão.

O Presidente rios Estados- Unidos da kmcriea:
O SI'. Bispo Charlf'S H. Drent;

O Sr. Hamilton \Vright;

O Sr. H. J. Finger.

Sua Majestade o Imperador da China:
Sua Excellencia o Sr. IJiang Ch'eng, seu enviado extraordinario e ministro p!enipotencia.rio em Berlim.
O Presidente da R epublica F1·anceza:

O Sr. Henri Brenicr, inspector de Conselho dos Serviços
.\gl'icolas e Commerchws tia Inrto-L:hina;
O Sr. Pierre Gucsdc, administrador dos serviços civis da
Indo-China.

Sua Majestade o Rei do Reino-Unido da Grã-Bretanha e
Irlrmda e dos 1'erJ·itol'ios BJ·ítannicos além dos mares, Imperador das Indias:
The Right-Honoural.Jlo

Sir Ceci! Clemeuti Smitll, G. C •.

l\I. G., membro do consci!Jo privado:

Sir William Stevenson Meyer, K. C. I. l'.i., ::5ecretario em
chefe do Governo de Madrasta;
O Sr. William Grenfell l\Iax-1\füller, C. B., l\1. V. O.,
Seu Conselheiro de embaixada;
Sir Wi!liam .Job Collins, l\I. D ., deputy-lieutenant do
Condado do Londres.

Sua llla(Jcstade o lki da llalia:
Sua Excellencia o Sr. Conde J. Sal!ier De la Tour, Duque
do Oatlvello, Seu enviado extraordiuario e ministro plenipo~
tenciario na Haya.
Sua Majestade o Imperador do Japão:
Hua I~xccllcneia o Sr. "' imam Satn, St•u enviado cxlraordinario e ministro plenipotenciario na Haya;
O Sr. Dr. Tomo e Takagi, engenheiro do Governo-geral
de Formosa;
O Sr. Dr. Kotaro 1\'ishizaki, especialista technico, addido
ao Jaboratorio dos serviços hygienicos.

Sua Majestade a Rainha àos Paizes-Baixos:
O Sr. J. T. Cremer. seu antigo ministro das coloni:l:l,
presidente da Companhia Hollandeza de Commercio;
rodcr Executivo- 1915 (V oi. I)
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C. '.I' h. -vau Deveu ter, membro da primcit·a Camara.

dos J<:slmlos-Geracs;
·
O Rr. 1\. i\. de Jonglt, an ligo inspedor-gct·al, e h de do
sct·vi;:o do monopolio do opio nas Jndias Hollandczas;
O Sr. .J. G. Selu~urer, melllbro ela segunda Cama r a dos
]~~Larlos-G craf'S;

O Sl'. 'V. G. van 'Vdtum, inspcctor elo monopollo do
o pio nas Ind ias hollandczas.
Sun Majestade Imperial o Sehah da Persia:

l\1 irza i\iahrnoud Kltan,
Haya.

~ccrctal'io

da legação lia Persia tta

O Presidente da Rqmblica Portuauc:.a:

Sua Excel!encia o Er. Antonio Maria Bartholomeu Ferrei-

r.a, enviado ext.raordinario c ministro plcnipotenciario na
Haya.

Sua Majestade u Imperador de ludas as Rnssias:

Sua Excellencia o Sr. Alexandt'C Savinsky, Seu mestre do
ccremonias, Seu conselheiro de Estado actual, ·seu enviado ext.raordinario e ministro plenipotenciario em Stockholmo.
Sua Majestade o Rei de Sião:

Sua Exeellencia Phya Akharaj Varadhara, Seu enviado
P:draordinurio c ministro plcnipotcnciario em Londres, na
IIaya c Brnxcllas;
O Sr. Wm. J. Archcr, C. M. G., Seu conselhcii'O de legacão.
Os quaes, após terem depo'sitado os sem. plenos poderes•
achados em boa e devida :fórma, aecordaram no que segue:
CAPITULO I
OPIO BRUTO

Definição: lúltcndc-sc por o pio bruto:

O sueco. efJpontaneamente coagulado, obtído da~· capsulas
da 11apoula sornnifera (Papaver somniferum). e que n~o. fot'freu sinão as manipulações necessari·as ao seu acondiCIOnamento e transporte.
Artigo 1
As Potencias Contractantes editarão léiS ou regulamentos
e l'Jicazcs para a fiscalização Lia ~woducção c da distribl!ição .do
opio bruto, a. menos que as le1s e os regulamentos Já existente~ tenham regulado a materia.;
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Artigo 2
As Potencias Contractantcs limitarão, tendo em vista as
tliffercnças de suas condições commcrciacs, o numero das cidades, portos ou outras loe.alidades pelos quaes se permittirá
a exportação ou a importação do opio bruto.
Artigo 3
As Potencias Contraclantes tomarão medidas:
para impedir a exportação do _opio bruto para os pai·
zes que tiverem prohibido a sua entrada, e
b) para fiscalizar a exportação do opio bruf.o para os
raizes que limitam a ma importação
Salvo si medidas existentes já tiverem regulado a materia.
Artigo 4
a)

As Potencias Contraciantes farão regulamentos no sentido do que cada pacote, contendo opio bruto, destinado ú
exportação, seja marcado de maneira a ind-icar seu contendo,
desde que a remesE·a exceda de 5 kilogvammas.
Artigo 5
As Potencias Contractantes não permittirão a imporl.aç.ão
e a exportação do opio bruto sinão por pessoas devidamente
autorizadas.
CAPITULO II
OPIO PREPARADO

Definição: Entende-se por opio preparado:

O IH'oducto do opio bruto, obtido por uma série de operações especiaes e, em particular, pela dissolução, ebulli~o. cal-.
cinação e fermentação. e tendo pdr fim transformai-o em extracto proprio ao consumo.
O opio preparado comprehende a escória e quaesquer outros tesiduos do opio fumado.
Artigo 6
As Potencias Contractan1.es tomarão
pr~~são gradual e efficaz do fabrico, do
do uso do opio preparado, no limite das
proprias a cada paiz, salvo si medidas
regulado a materia.
Artigo 7

medidas para a sup~
commercio interior e
condições differentes,
existenter. já. tiverem

As Potencias Contractantcs prohibirão a importação e a
exportação do opio preparado; todavia, aquellas que ainda não
estão em condições de prohibir immediatamente a. exportação
do opi 0 prepavado prohibil-a-hão Iogd que seja possível.;
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Artigo 8
As PoLcncias ContracLantes que aint.la não estão em condições de pl'ohibir immediatamenle a exportação do opio
p1·eparado:
a) reslringirão o numero das cidades, portos ou outras
localidades pelas quacs o opio preparado pdôsa E·er exportado;
b) prohibirão a exportação do opio preparado para os
paizes que vedam :actualmente ou possam vedar. mais tarde,
a sua importação;
c) impedirão, por emquanto, que qualquer especie de opio
preparado seja remettido a um paiz que deseja restringir-lhe
a entrada, a menos que o exportador se conforme aos regulamentos do paiz importador;
1/.) tomat·ão nwdidas pam q\IP eatla Yolume exportado,
c~ntendo opio prepaDado, leve uma marca especial, indicando
a natureza de seu conteúdo;
e) não permittirão a exportação do opio preparado sinão
por pessoas especialmente au torir.aclas.
CAPITULO III
OPIO 1\Il>DICINAL, MORPHINA, COCAIN,\, ETC.
Entende-~e uor opio- me<licinal:
opio hruto que foi aquecido a 60° oentigl'ados e não
contém menos de 10 por cento de morphina, quer seja ou não
em pó ou granulado, ou misturado com materias neutras.
Entende-se por morphina:
O principal .alcaloide do opio, que tem a fórmula chimit~a
Ct7 H19 N03.
Entende-se por coca i na:
O principal alcaloide das folha8 do Erythroxylon Coca,
que f.cm a fórmula C17 H 21 NO·L
Entende-se por heroina:
A Lliacetyl-mOI'Phiml, que tem a fórmula C2l H23 NOG.

D1?{iniçucs:

I)

Artigo

!)

.\s Potcncias ConlracLantes pu"!Jlicarão leis ou regulamentos
f'ohre a pllarmacia, de modo a limitar a fabricação, a venda e
o emprego da morphina, da cocaina e de sew~ respectivos saes
~Sómente ao uso medicinal e legitimo, salvo si lei~ ou regulamentos existentes já tiverem regulado a materia. Ellas cooperarão entre si afim de obstar o uso de~sas drOS'UE• para: qualquel' outro lfim.
Artigo 10
As Potencias Contractantes se esforçarão vara fiscalizar,
ou fazer fiscalizar, todos os que fabricam, importam, vendem, distribuem e exportam a morphina, a cocaína e seus r.espectivos saes, assim como os estabelecimentos onde essas pessoas exercem tal industria. ou commercio •:
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Para ·esse effeito, as Potencias Contractantes tratarão de
adoptar, ou fazer adoptar, as seguintes medidas, salvo si outras existentes já tiverem regulado a materia:
a) limitar sómente aos estabelecimentos e logares que
tiverem sido auLorizados para tal fim o fabrico da morphina,
da cocaína e de seus respectivos sáes, ou inf<lrmar-se sobre os
estabelecimentos e logares onde essas drogas são fabricadas,
.inscrevendo-os em um registro;
b) exigir que todos os que fabricam, importam, vendem,
distribuem e exportam a morphina, a cocaína e seus respectivos saes, estejam munidos de uma autorizacão ou de uma permissão para se entregarem a essas operações, ou disso façam
uma declaração official ás autoridades competentes;
c) exigir dessas pessoas a consignação em seus livros das
quantidades fabricadas, da~ importações, das vendas, de qualquer outra cessão e das exportações da morphina, da cocaína
e de seus respectivos saes. Esta regra não se applicarú, necessariamente, ás prescripções medicas e ás vendas feitas
pelos pharmaceuticos devidamente autorizados.
Artigo H
As Potencias Contractantes tomarão medidas n.fim dr
prohibir no seu commercio interior qualquer cessão de morphina, cocaína e seus respectivos saes a todas as pessons não
autorizadas, salvo si medidas existentes já tiyerem rrgnladn
a mnteria.
Artigo 12
As Potencias Gontractantes. levando em conta as dirfrrenças de suas condições, se esforçat·ão pnra restringi!' ás pl'ssoas autorizadas a importa('ão da morphina, da cocaina e de
R!'US rrspeet ivo;;; sars.
Artigo t3
As Potencias Contractantes tratarão de adoptar, ou fazer
adoptar, medidas para que a exportação da morphina. da cocaína e respectivos saes de seus paizes, possessões, colonias o
territorios arrendados para os paizes, possessões, colonias e
territorios arrendados das outras Potencias Contractantes
não !'Ir faça sinão c·nm JWssnas CJUP hajam I'Prrhido as autorizaçõrs ou prrmissõrs JH'P\ i~ ias prol a;;; lris nu rrogulamPntos do
paiz importador.
Neste prop.osito, qualquer Governo pOderá communicar .
.de quando em vez, aos Governos dos paizes Pxportações, listas
das pessoas que obtiveram autorizações ou permissões de importação de morphina, cocaína e seus respectivos saes.

Artigo 14
As Potencias Contractantes applicarão as leis e regulamentos de fabricação, de importação, de venda ou exportação
da morphina, cocaína e seus respectivos saes:
a) ao opio medicinal;
b) a todos os preparadoR (officinaes e não officinaes, inclusive os remedios ditos contra o üpio), que c.ontenham mais
de 0,2 olo d~ morphina ou mais de 0,1 olo de cocaina;
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c) :í hero"ina, srus sars r prrparado!'l que contenham mais
de 0.1 '/o de hPt'o"ina;
d) a todo derivado novo da morphina, da cocaína ou de
sem'! respectivos saes, ou a qualquer outro alealoide do
opio, que puder depois tle .pesquizas scirutifi<~as geralmenlt~
reconhecidas, dar logar a abusos analogos e ter como resultado
os mesmos effeitos maleficos.

CAPITULO IV

Artigo 15
As Potencias CDntractantes que tiverem tratados com a
China (Treaty Powers) tomarão, de accôrdo com o Governo
chinez, as medidas necessarias para impedir a entrada, por
contrabando, tanto no territorio chinez como em suas colonias
do Extremo-Oriente e nos territorios arrendados que occupam
na China. dd opio bruto e preparado, da morphina, da f•oca.ina e de seus respectivos saes, e assim tambem das substancias indicadas no artigo 14 da presente Convenção. Do seu
lado, o Governo chinez tomará medidas analogas para a suppressão do contrabando do opio e das outras substancias supra-mencionadas, da China para as colonias estrangeiras e
territorios arrendados.
Artigo 16
O Governo ch inrz rromu lg-arú leis phnrmaceuticas para
seU'l subditos, regulamentando a venda e a distribuição da
morphina. da cor~aina f' de sew; rrspPdivos saes. assim como
das substancias indicadas no artigo H da presente Convenção,
e del\as fará scientrs os Govt>rnos que tiverem tratados com
a China. por intermedio dt> seni'1 representantes diplomatiros
em Pekin. As Potencias Contractantes que tiverem tratado;
rom a China examinarão eE·sas leis e. si aP considerarem ac.r:eitavris. tomarão a~ medidas neeessarias para que ellas Edam
applicadas a seus nacionaes rrsidentrs na China.
Artigo 17
As Polcneia.c:; ConfraetantPs one tivrrf'm tratados com a
China procurarão adoptar as medidas necessarias para restringir e fiscalizar o habito de fumar n opio em seu;: territorios
arrendados, «settlements'> e concessões na China, e supprimir
pari 1Jflssn com o Govt>rno chiner. as Nl,sas de f·u:mar opio ou
f'~tabrlf'eimrnloi' c:;rmrlhantrs que ainda ahi pO'!'!"am f'Xisfir·
assim como prohihir o uso do opio nas caRas de diversão e nas
casas pllhlic:ls.
Al'ti;;o 18

As Potencias Contraclantes que tiverem tratados com a
tnmm·iío mrdidas effectiv.n:.s, '[WI'i 1wssn com a~. medidas
rffectivas one o Gove1·no chinez adoptar nesse mesmo sentido.
para a l'educção gradual do numero das lojas destinadas á
ycnda. do opio hrnto " preparacloi, q·uc pns·>am ainda rxistir

f:llinr~
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em seus territorios arrendados, «settlements~ e concessões na
Ghina. Elias adopL:wiío mrdicla.~ rffirazrs para a J•r;:;tricção e
a fiscalizaç.ão do rommrrcio, .a varejo, do opio nos territorios
nri'endados, «settlemont"», o concessões na China, a menos
que medidas existentes jú tenham rogulado a mateda.:
Artigo 10
As Potencias Contractantes que tiverem agencias postaes na China adoptarão medidas efficazes para impedir a importação illegal, na China, em fórma de encommenda postal,
do mesmo modo que a trammissão illegal de uma localidade
da China par:a outra localidade. por intermedio destas agencias, do opio, ~eja brutoi ou preparado, da morphina e da cocaína e de seus respectivos saes e das-. outras substancia~. mencionadas no artigo 11 da prrsente Convenção.
CAPITULO V

Artigo 20
As Potencias Contractantes examinarão a possibilidade de
editar leis ou regulamentos tornando passível de penas a
posse illegal do opio bruto. do opio preparado, da morphina,
da cocaína e de seus respectivos saes. salvo si leis ou regulamentos existentes já tiverem regulado a materia.
Artigo 21
As Potencias Contractantes communicarão umas ás outras,
por intermedio do Ministerio dos Negocios Estrangeiros dos
Paizes-Baix:os:
a) os textos das leis e dos regulamentos administrativos
existentes, no tocantr, ás materias mencionadas pela presente
Convenção. ou editados em virtude das suas clausulas:
b) as informações estatísticas referentes ao commercio do
opio bruto. do opio preparado, da rnorphina. da cocaína e dn
seus respectivos saes, assim como daE• outras droga.~. do. seu~
sae,, ou preparados, ind'ic.llldOE· pela presente Convenção.
Essas estatísticas serfio fornecidas com tantos pormenores
e em espaço de tempo tão breve quanto possível.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAES

Artigo 22
As Poteneias não representadas na COnferencia serão
admittidas a assignar a nresente Convenção.
Para esse fim, o Gowrno dos Paizes-Baix:os convidarái
immediatamente após a assignatura da Convenção pelos Plenipoteuciarios das Potencias que tomaram parte na Conferencia,

~\CTN\

00 PODEI\ EXEf!U'riVO

todas as Potencias da Europa e da America, não representadas
na Confer•encia, a saber:
A Republica Argentina; a Austria-Hungriai a Belgica;
a Bolívia; o Brasil; a Bulgaria; o Chile; a Oolombia; a CostaRica; a Republica de Cuba; a Dinamarca; a Republica Dominicana; a Republica do Ecuador; a Hespanha; a Grecia; a
Guatemala; a Republica do Hai' ti; a de Honduras; o Luxemburgo; o Mexico; o Montenegro; Nicaragua; a Noruega; o Panamá; o Paraguay; o Perú; a Roumania; o Salvador; a Servia;
a Suecia; a Suissa; a Turquia; o Uruguay; os Estados Unido!'\ t!P Yt>lll'ZIIPla. a <IPsigllai't'Ill um DPIPgado eom p!Pno;; pn•1<'1'1',; ll<'t'Pssai·ios ilUL'a as,;ignai', na Haya, a Convenção.

A Convenção será munida dessas assignaturas pQr meio
de um cProtocollo de assignatura das Potencias não representadas na Conferencia~. que se juntará em seguida ás assignatJUras das Poteneias representadas, e mencionando-se a data de
cada assignatura.
O Governo dos Paizes-Baixos communicará. todos os mezes,
a todas as Potencias sigPatarias, cada assignatura supplementar.
·
Al'!if!O :?3
Depois que todas as Potencias, tanto por si mesmas
como por suas possessões, colonias, prollectorados c territorios al'l'eudados, houverem assignado a Convenção ou o Protocollo .Siupplementar <upramencionado, o GoYcrno dos Paizesllaixos convidará todas as Potmwias a rnlil'ienrem a Convenção com esse Protocollo.
Caso a assignatura de todas as Potencias convidadas não
tenha sido obtida na data de 31 de Dezembro de 1912, o Governo dos Paizes-Baixos convidará immediatamente as .Po\tell(~ias nessa data signatarias a d~ignarem Deleg&àos para
procederem, na Haya, ao exame da possibilidade de, não obstanúe isso, depoo.Uarem sua~ ratificações.
A ratificação será feita num praso tão curto quanto possível e depositada na Haya, no 1\Iinisterio dos Negooios EsLrangeiros.
O Governo dos Paizes-Baixos communicará, todos os
mrzes, ú;; Pnft'I[('ia.'l ~ ig-na tal'ia.s. n" rat i l'ka~:õrs ret'rbirhtR no
intervallo.
Logn qup as I'atirit-aç:iiPs dP toda,; as l'olPIIeias signalnria.s.
tanto por si mesmas como por suas cülonias possessões protectorados e ter-ritorios arrendados, tiverem sido recebidas
pelo Governo dos Paizes-Baixos, este n.obificará a todas a9
Potencias que houverem ratificado a ConvençãÓ, a data em
que tiver recebido o ultimo de.ose_o. a elos de raf,ificação.
Artigo

:._>

't

A presente Convenção entrará em vigor tres mezes após a
data mencionada na notificação do Governo dos Paizes-Baixos.
indi<•acla na ultima alinf'a do al'l.igo

Jll'l't~l'tlentr.

·

Com r~peito ás leis, regulamentos e outl'as medidas previstos pela presente Convenoão. fica decidido que os projeeto~
exigidos para ess~ effeito serão redigidos, o mais tardar, até
seis mezes depois da entrada em yigor da Convenção. No que
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di~ respei1to ás leis, ellas serão propost~. pelos Governo•~ a
seus Parlamentos ou Corpos Legislativos denlTo desse mesmo
prazo de seis mezes, e, em qualquer caso, na primeira sessão
que seguir-se á expiraç.ão desse prazo.
A data a partir da qual essas leis, regulamentos ou medidas entrarão em vigor será objecto de um acoordo entre as
Potenc.ias Contractantes, sob proposta do Governo dos PaizesBaixos.
Caso surgirem questões relativas á ratificação da :eresente
Convenç.ão, ou á entrada em vigor, seja da Convencao, seja
das leis, rpgulamrntos nu medidas que ella comporta, o Governo dos Paizes-Baixos, si taes questões não puderem resolver-se por outTos meiOs, convidará todas as Potencias ContrarJtantes a designarem Delegados que se reunirão na Haya,
:para chegar a um accordo immediato sobre essas questões.

Artigo :23
Si acontecer que uma das Potencias Contractantes queira
denunciar a presente Convenção, a denuncia será notificada,
por escripto, ao Governo dos Paizes-Baixos, que immediatamente communicará copia certificada conforme da notiftcação a todas as outras Poliencias, fazendo-lhes saber a data
em que a recebeu.
,
A denuncia produzirá seus effeitos somente em relaç.ão :í
Potencia que a notificou c um anno depois da notificação tct•
chegado ao Governo dos Paizes-Baixos.
Em fé do qne, os Plenipotcnciarios revestiram a presente
Convenção de suas assig·naturas.
Feita na Haya, a 23 de Janeiro de mil novecrntos c doze
em Úm só exeniplar, que ficará depositado nos arehivos do
Governo dos Paizes-Baixos e cujas copias, certificadas conformes, serão entregues por via diplomatica a todas as Pot.encias representadas na Conferencia.
Pela Allemanha .......

1 •••••••••

!Pelos Estados Unidos da Ame-

r1ca .......• . ·.......•.....
Pela China •.•••••••.
Pela França .........•......

F. de Müller.
Delbrück.
Grunemvald.
Charles H. Brent.
Hamilton Wright.
Henry J. Fingllr.

l
f

l

Liang Cheng.

1 ••••••••••

H. Brenier.

Sob reserva de uma ratificação, ou de uma denuncia, eventualmente separada e especiaLmente, no que se Tefere aos
Prot.ectorados francezes.
w. s. Meyer.
Pela Grã-Bretanha..........
W. G. Max Müller.
William Job Collins.
Sob res,erva da declaração seguinte:
Os artigos da presente Convenção, si ella for ratificada
prlo Gover.no de ~ua 1\Ia;iestadc Britanuica, applirar.se-hão ao

f

l
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Jmperio das IndiaR Britannicas, a Ceylão, aos Estabeleci ...
mentos do~ E~:.treit.os. a Hong-Kong e a, Wei-hai-wei, a todog
os respeitos, do mesmo modo que se applicarão ao HeinoUnido da Grã-Bretanha e Irlanda; mas o Governo de Sua l\Ia;jP.sLndc Brilarmica se reserva o direito de r~ssignar ou denuudal' separadamente u dita Convcnc:ão em nome de qualquer
I >ominio. Colonia. Dependencia ou Protect.orado de Sua Majestade, differente dos que foram especificados.
Pela Italia.. ••• • • .. ••• • • • .......

G. de La Tom· Calvello.

Aimaro Sato.
Pelo Japão ..•••••..••••...•• { Tamoe Takagi.
Kotnro Nishiznki.
J. T. Kremer:-.
C. Th. van Deventer.
A. A. de Jongh.
J. G. Scheurer.

I
l

Pelos Paizes-Baixos.. , •••• , ••••• •

Pela Persia ...••••••••••.•••.

1\iirza l\Iahmoud Khan.

Sob reserva dos artigos 15 16, 17, 18 e 19 (a Persia não
Lendü tratndo com a China) -e do paragrnpho a do artigo 3.

r Antonio

Maria Bartholomeu
Ferreira.
A. Savinsky.
J Akharaj Varadhara.
I \Vm. J. Archer.

I

Por Portugal.. • • . . • .. • • . • • • •.
Pela Russia .........••••.•••
Pelo Sião ......••••••.•....•

Sob reserva dos artigos 15, 16, 17, 18 e 19; o Sião não
tendo tratndo com a China.
Dli";f:fiETO N. 11.482 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

ill1!í

Approva o T('lgimrnto interno <lo Supremo Tribunal l\1i1itar

O Presidente da fiepu:blica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em visl.a o disposto no nrL 21 do decreto legislativo
n. H9, de 18 de julho de 1893, resolve appl'ova.r o regimento
in!Prno CJIIC a Psfc acompanha ( •), do Rnpt·emo Tribunal Militai', pPio l)lCsmo nrganizndo, na l'tlllfnrmidade do estabrlcrido
no ritado at'tiigo.
fiio de ,Tanciro, 10 de fevereiro de 1915, 94" da Indepen..
dcncia (' 27" da nermblka.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José Caetano de Faria.
Alexandrino Faria de Alencar.
( •) O regulamento a que se refere este decreto não foi
publicado •.
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DECRETO N. 11.483 -

DE

10 DE FEVEREIRO DE HH5

Declara suspenso-s temporariamente os prazos cle p·doridade e outros, relativos
ás invcnçÕPs in:t!1nstriars e ás mcwcas dlc fabrica ou d·e comm·crcio

O PresidenLn da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe conf.ero o art. 79, n. X, da lei
n. 2.924, de !3 do janeiro de 1915, decreta:
Art. 1. São declarados suspensos, desde 1 de agosto de
1914, até a data que fôr fixada após a terminação da conflagração européa, os prazos legaes:
a) para garantia da prioridade do direito de propriedade
do inventor que, tendo requerido patente em nação e·st.rangeira, queira fazer igual pedido ao Brazil;
b) para que os concrssionarios façam uso effectivo das
respectivas invenções;
c) para pagamento de annuidades das patentes cujos concessionarios sejam domiciliados no estrangeiro.
Art. 2. São igualmente declarados suspensos, nos termos
do art. 1", os prazos legr..os:
a) para garantia da prioridade do direito de propriedade
das marcas de fabrica on de commercio, registradas em paizcs estrangeiros qne façam parte da União Internacional para
a protecção da propriedade industrial;
b) para que o proprietario faça uso da marca.
Art. 3. O dispo!lto nos artigos precedentes não é applicavel aos prazos relativos a invenções industriaes e a marcas
de fabrica ou do commercio, vencidos até 31 de julho de
1914.
Rio de .Janeiro, 10 de fevereiro de 1915, 94o da Independcncia e 27° da Rcpublica.
0

0

0

'VENCESLAU

BRAz

P.

GoMES.

João Prmdiá Caloaf'ras.

DECRETO N. 11.184 -

DE

10 DE FEYEREmo DE 191G

Reorganiza o .Tnrdim Bota.niro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 79, n. VIII, da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Art. i. o Fica reorganizado o Jardim Botanico, de
accôrdo com o regulamento que a este acompanha e vai assignado pelo Ministro de Estado dos IN'egocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2. o Revogam-se as disposi~:ões em contrario.
Rio de Janeiro, 1O de fevereiro de 1915, !J.ío da. Independencia. c 27° da Republica.
P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.
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Regulamento a que se refere o decreto n. H. 484, desta data
Art. 1. o O .Jat·dim Botaniro ô um estabelecimento destinado ao estudo systemal ieo c experimental d'a botanica,
com Pspeeialidade da riot·a brazi\Pint. tendo Pm vista suas
applitmções á agrieultura.
Para esso fim mant~·rú os Iweessarios gabinetes, laboratnrios, · hihlioth<•ea, musPu P t•nllPl'\:tÍPi'i dP plantas vivas e
st•et•a.s n impulsionat·:'t os seus tmbalhos acompanhando a
Pvoltwão da:s insl i I u içõPs cungrnct·rs dos vn izPs mais adr•ant.ados ...
Art. " o O .T:JJ•dim Hotanieo [PJ'Ú o srguint.e pessoal:
director;
chertl dn srcção dn hotanira P physinh•gia vPgPtal;
ajudante de secção:
naturalista auxiliar;
2 naturalistas viajantes;
1 pl'rparador-rlr><eT\ilil"JI.a. P ron><nn·arlor
do herhario
c museu;
1 Pst•,riptumrio-hihliolh Pt•ar in;
·I .i:tl'llill!'Í['O-!'IIPI'P:
I. ]Hll'l!'il'fl:
1 fnilOJ•;
!) gua1·dm;:
1. IJ<'lirniro;
L •·aJTIÍnteiPo:
1 tmrroceiro;
I jal'(lint~ii'o dn 1" rla,sr:
2 jardineiros de· :2• classe:
8 jardineiros rir 3" classe;.
-1 servnntns ü os trabalhadoi'r,~ e aprendizes que forem
nm~l'ssarios ao RPL'viro ((.(' arci'l!'dn com os rt•t•m·so~
cwenmrntm·ios.
" '
1
t
1
1

Paragmpho unit·o. O quadro do JWSsoal de que trata o
a !'I igo poder:í ser mocl i fieado annua\menle, de nc!'!th·do t•om as eonvenieru: ins do S'I'I'Vit;•o e os rc•eursos ort;nnwnlal·ios pnra tal fim votados )Wio Gongr·nss(}.
Ar L 3." Ao fi irr•·-Lor comlw'tf', ah;m daR attrilluiçõl'; a
que se rr.forem os §§ 1°, .}", R", fi", H, '13, 1í, 16, 17, 18, 21,
~:!. :.>:~. ?ti o 28 do nrt. 2í do regulampnf.(} approvado pelo de•·J'Pfo n. 1 l.i3fi, dP 13 dr .ia·nriJ'O dP lfll5, o .~,p-guinte:
to, nwvimPntaJ' livrPnwntP o JIPssoal do nstabelncimPnl0,
:í medida das necessidades do set·vi~,;o;
2", expedir instrucções de natureza technica ou administrativa para a nxecn~:'ã(} dos diHf't'l('ql;[.rs servi~,;. OB a seu cargo;
3°, promovei' a rPgulnJ' impr·cs;;:ãn das publicaç.ões do
Jardim;
·í", vehlr prelo bom t~redit.o r pela reputal)ão scientificn elo
Jardim nas publicaç.õns que, com a sua autorir.ação, forem feitas pelo pessoal ,~obJ'P O>; assumptos a t•ar·go do nwsmo estalwleeimPnto;
5°, fixnr a rli:u·ia d(} pessoal Jteclmico, effectivo ou ex:..
f.L"annnwrario, quando em e.eniço fura da séde da repartiç-ão,
Jll'l'~-~·nhl
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dentro dos limites mat·rados no art. 7-í do regulamento avprovado vl'!o drcrdo 11. 11.~36, de 13 de janeiro de 1915;

6", dar posse aos l'unecion.arios da repartição, fazendo lavrar c assiguando os rpspectivos termos de proonessa.
Art.. ·1." An es..:riptura!'io-lbiJb,lPotheca•rio ~e.ompet.e, al(lm
do serviço <.h~ PXJH•di<.>nfP P contabilidade da rrpartição, o seguirute:
f•, V·elar }leia ronsrrvação o boa ordrm dos livros, revistas, folhetos, mappas, estampas, etc. confiados á sua guarda;
2•, vreparar, de aecôrdo com as ordens do director ou do
chefe de secção, o catalogo dos livros existentes na bibliothera,
mantendo-o sempre em dia, de modo a facilitar a consulta;
3•, ter sob sua guarda o registo de sabidas dos Jiv.ros
da bibli.otheea. que só poderão ser retirados pelo pessoal com
ordem especial .do director;
. 4•, executar os demais üabal,hos e serviços. a seu ~argo
de accôrdo I'Olll as ordrns do director.
Art. G. • Ao vessoal technico compete realizar todos 05
trabalhos na sédc da, rrpartição ou fóra della, de accôrdo com
as instrucções. verbacs ou escriptas do d.irec,tor, entendendo-se
como taes as que forem expedidas por telegrammas, cartas -ou
papeletas devidamente registadas no archivo da repartição.
Art. 6." Aos demais funccionarios compete executar os
serviços inherentes aos seus ea,rgos, de accôrdo cmu as ordens do diredor.
Art. 7. • A uoml•rtção do dirertor será de livre escolha.
do Governo e recahirá semp.re em profissional de proYada competeucia, entendendo-se como tal, pessoa que tenha
conhecimentos profundos de, p·~Io menos. uma das especialidades da sciencia da botanica e que, além disso, tenha publicado trabalhos originaes de valol· reconhecido por especialistas de notaria autoridade nessa materia.
Art. 8. • O provimento do!'l cargos teclmieos será feito
mediante concurso, de accôrdo com as instrucções organizadas pelo director e approvadas pelo Ministro.
§ 1. • O director proporá ao Ministro a nomeação interina do candidato que fôr julgado mais competente pela commissão examinadora.
2. • Sómente dPpois de um anuo de exercício será esse
funccionario provido cfft'ctivamrnte no cargo, si tiver- dado
desempenho caiba! ás suas funeções, a juizo do director; no
caso contrario, será exonerado, abrindo-se novo concurso
para o provimento interino do cargo.
Art. 9. • O prqvimento do eargo de jardineit·o-chcfc scn"t
feito mediante indicação do directOJ.'.
Art. 10. O provimento do cargo de escripturario-bibliothecario será feito mediante concurso, de accôrdo com o disposto nos arts. 4'~ a ft8 do regulamento apvro\'ado pelo doere Lo n. 11.436, de 13 de janeiro de 1915.
Art. 11. Em suas faltas e impedimentos o director será
substituído pelo chefe de secção e, na ausencia deste, pelo
ajudante de secção.
Art. 12. O ponto do pessoal do Jardim será encerrado
pelo director, que poderá delegar esta attribuição ao chefe
de secção, sempre que juJg.ar C(mveniante.
Art. 13. Os funccionarios, quando em viagem por motivo de serviço, terão direito ao transporte de suas pessoas,
bagagens e materiaes de trabalho •.

*
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Ar L. H. Ao funccionurio que contrahir moles tia, em consertucncia de scrviç,os de campo, no interior, o director podrrú autm·izar a prestação de soccorros medicos c- pharmaceuLico~. at!í que seja licenciado, na fórma da lei.
Art.. 13. A lhiiJliothm~a <S{'I'á eon;;tituida pelas publicações,
manuscriptos, mappas, etc. recebidos graciosamente, por
LI'Oca ou por acquisiçõcs feitas pelo director.
Art. 16. O dircctor adquirirá para a hibliotheca as publicações mais importantes ao estudo dos, assumptos a cargo
do Jardim, do modo a facilitar tanto quanto possível os trabalhos.
Art. 17. Em liv,ros especiacs de registo ficarão consignadas todas as entradas c sabidas das publicações, impressos, etc.
Art. 18. O museu, o hcrbario e o jardim serão constitlllidos pelas amostras c eollecçõe:;:. colhidas pel<ls funccionarios
do estabelecimento ou offerecidas graciosamente, ou adquiridas para esse fim especial.
Art. Hl. HaYPilllo duplicatas e caso o director julgue conYcnieuLP, as amn>:·Lras e 11s exemplares das collecções do musr•u e do heriJario JHHIPJ'ão sr~ r· n•mi'l f idos a institudções congcneres ou a t•speeialistas, afim de serrm ob.iecto de estudo
e dn !'las.~Hil·-açfío.
Paragrapho unico. Em livros r•stweiaes de registo ficarão
consignadas as remessas e []'()('as feitas com as instituições
e cspecialio.tas.
Art. 20. As despczas com os serviços de campo e outras
de promplo pagamento serão feitas por meio de adeantamentos que o rlirector receberá no 'fhesouro Nacional, de aceôrdo
com os regulamentos em vigor.
Art. 21. O 1\Iinistro poderá autorizar o director a distriJmir amostrao·, vivas ou não, aos museus c instituições de cn,"Sino, independente de retribuição ou troca.
Art. 22. Fun1-ri\mario algum poderá rPcorrer :i inter-l;enção de pessoas estranhas á. administração do Jardim, 'fazendo
n•elamaçõcs, pedidos ou denuncias quR affectem materia de
serviço ou que com elle se relacionem. Nesse sentido todas
aõ, roelamaçõBs. dir>daraçõcs ou pf)didos referentes ás suas
pessoas serão dirigidos ao director, ou ao Ministro por intermedia daquelle.
Art. 23. O Gov-erno, Quando julgar conveniente, poderá.
rontmdar profissionaes para exercerem cargos tcchnicos do
J ar !I irn Botanico.
Art. 24. São f'Xtfmsivas ao .Tardim, na parte que lilw for
appU.cavel, as disposições constantes dos arts. 37, 50, 51,
;,:l, 51. 5li a tH, !JO, fll e fl5 a \JR do regulamento approvad<l
pPlo dt!l~·l'f)Í.o 11. 11.13!i, de 1a de ,ia11eiro de 1915.
~\rL. z;:;. Os ftuwcionarios do .lnrrfim Hotauico IH'l't:cbrrão
os Y<'nriuH•nlos constantes da tahella annexa.
Art.. 2G. As duvidas que porventura se suscitarem na
<'Xecuç.fí.o deste regulamento serão rei'-ob,;idns por dcc,isão do
J\1 inistro.
AL'l. 27. Hcvogam-sc as disvosiçõrs em contrari<l.
Rio de Janeiro, 10 de fevcreko de 1915. - João Pandiá

Caloaeras.
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'l'abella a que se refere o art. 25 do regulamento approvad.o pelo
decreto n. 11.484, desta data
<:ate~:oria

Ordenado

Hratifiea!:iio

Direelor .•.......... U:000$000
Chefe do secção ..... .
8 :000'$000
Ajudante de secção .. .
6:400$000
4:800$000
NaturaJiista inuxilit:H' ..
Naturalista viajante ..
·Í :800$000
PrepamcltOr - d e s c ·nhista e conserYador do herbario
o museu ........ .
1 : SOO!íiOOO
Escripturario - bibliothecario ....... .
8:600$000
Jardineiro-cltde ... .
3:200$000
Porteiro ........... .
2:000$000
Feitor .............. . 1:600$000
Guarda (salario uH~nsal de i50$) ..... .
Pedreiro (salario mensal de i80$) ......
Cairpinteiro
(salario
mensal de i80$).
Carroceiro (s a I a r i o
mensal ele 150$) .
Jardineiro de i a classe
(salar1io
mensn·l
de 200$) ........
Jardineiro de 2" classe
(salario
mew:.al
de i80$) ....... .
Jardineiro de 3• classe
(salario
mcnml
de i50$) ....... .
Servent.e (salario mensal de i 50$) .....
Trabalhador
(salario
mensal de 80$) ..
Aprendiz de i • classe
(salario
mensal
de 30$) .........
Aprendiz de 2" ela sse
(salario
mensal
de 25$) ........ .
,a

•

e

•

•-•

o

o

•

G:000$000 i8:000$0'00
4:000$000 12:000$000
9:600$000
3:200$000
2:1.00$000
7:200$000
2:400$000
7:200$000

:100$000

7:200$000

1:800$000
i:600$000
i:000$000
800$000

5:400$000
4:800$000
3 :000'$000
2:400$000

~

i:800$000
2:i60$000

•

...........

Total annual

2:160$000
1:800$000
2:400$000

....... •.•.

2':160$000
1:800$000
1:800$000
\)60$000
360$000
300$000

OBSERVAÇÃo- O servente que fôr encarregado do servi co de observações meteorologicas p.erceberá, além do seu
salario, a gra,Uficação mensal de 30$000.
Rio ele Janeiro, 10 de fevereiro de 1915. - João Pandiá
Çalogeras.
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DECHETO

~.

I L. íRj -

DE

IO

llE FE\ EIIEII\o ue

l\Jl::í

Suspend-e o r~gu1amento de terras devolutas da -rnião, a que se referem OSI
decretos ns. Io.ros, de 5 de março de 1913, c ro.Jzo, de 7 d<! julho d()
ncsmo anno

o

Pl'PSidentc da llrpuhlil·a rios r~slados t:nil\0:'\ tlo Bl·azil,
da autol'iznção eonlida no :u't. 7!), n. .'\lll, da lei
n. :.>.U:?!,, dP :>de janeiro de Hll5. deet·da:
Al'ligo nuil'o. Fiea snspen!"o, aLI"\ qup SI' orgnliÍZI' n 'Jd
u~altdo

d·· terras, que St'L'1Í ;o;uhmcUida no voto do Congi·csso Nacional,
o rrg-u~amonto n qur se refet'l'tn os det~rotns ns. 10.10•5, ue
[í de mar-:o de 1913. I(' 10.3.:?0, de 7 dn julho do mesmo anuo;
revogadas as diSJlOsições em contrario.
fiio dr .Jnneil'O, lO de fevereiro de HlliJ, !li" da Independencia e ::'7" da Hepublica.
'VENGESL.\li

.DnAz P. GoMES.

Joâo Pmuliâ Culoaeras.

DECHE'fO N. 11.1í86 -

DE

10 ng

FEVEI\EIRo DE

1915

Abre ao Ministerio dlr Fazenda. um credito extraordinario
de 27: 228$,>46,
para pagamento, em virtude <l\co sentença jud:iciaria, a The ·Hio de Jil·
neiro City lmprovements Company, Limited

O Presidente da Repub}i.c.a dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 2.922, de 3 de janeiro do come'llte anno:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda um credito extra··
ordinario de 27 :228$546, p.'ara occorrer ao pagamento, em virtude de sentença judiciaria, a The Rio de Janeiro City Improvements Company, Limited, conforme precatorio dirigido
ao mesmo ministerio, em 30 de junho de 1913, pelo Juizo Federal da Segunda Vara do Districto Federal.
nio de .Janeiro, fO de fevereiro de 1915, 94• da Indepcndenci31 c 27• da Rcpublica.
\VENCESLAU

Bfl.Az P. GoMES,

Sabillu Bm'l'osu.

l)f;Cl1E'l'0 N.

]1..\87-DI:

I()

DE FEYEL\EIHO DE

l!ll[;

ApproYa. as alterações do plano de unifon<lC!'oi (bJ Brigada roHc:ial Uo Dis:trit·lo
Federal

O Pre~·ident~ ria Repnhlira U{)S Estado:; Unidos do Brazil,
al.tcndcnüo ao qu'n reprpsenloll· o rommando da Brigaut\ Polici•al do Dis<t.ricto Federal, decreta:
:Artigo uni,oo. Ficam approvadas as alterações no plano
de uniformes da Brigada Policial do Districto Federal, de

AC'!'OS DO PODEI\ EXECU'fÍVÚ

aécàrdo com as e:>pecificações que a este acompanham; revogadas as disposições em cüntrario.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1!H5. !)4" da IndC~pen
dencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos .ilfa.ximiliano Pereira dos Santos.

Alterações do plimo de uniformes da Brigada Policial do Districto Federal, ás quaes se refere o decreto n. H .487, desta
data
OF1FICIAES EFFECTIVOS
PRI~IEIHO

UNIFORME

Capacete de panno mescla com pymmide, ou kepi com
tope de pennas encarnadas, tunica com dragouas, calça com
listras garance, tudo de panno mescla, talim com guia de
corrente, espada com fiador dourado, luvas brancas, polainas
de brim branco e botinas de pellica preta, ou botas com esporins.
i::lfWUNDO UNIFORME

Capacete ou l;epi, tuniea com platinas de ml'tal, cal1)a
com listras garance, tudo de vanuo mescla, talim com guia
de corrente, espada com fiador de couro, luvas de fio de Escocia de côr cinzenta, botinas de pellica preta c perneiras de
couro preto.
TEHCEIHO UN !FORME

Capacete mescla ou kepi, tuniea com platinas, calça, tudo
de brim branco, luvas tambem brancas, talim com guia de
corrente, espada com fiador de couro, botinas de lona de
brim branco, ou botinas de pellica preta com perneiras de
couro da mesma cõr.
QUAR'I'O UNIFORJ\11<::

Capacete mescla ou kepi, tunica com platinas, calça, tudo
de brim pardo, talim com guia de correntr, espada com fiador
de COUI'O, luvas de fio dr- Escocia de cõr cinzenta, botinas
de pellica preta e perneiras de couro preto.
UNIFORME BH.\'NCO P.\RA FORl\IA'l'UR.·\

ü actual em uso, substituída a cal1)a bombacha pela
calça branca.
UJ\"IFORMB VE 'fOLERANCIA

O actual primeiro uniforme a que se reff>l'e o decreto
n. 9.729, de 21 de agosto de 1912.
Poder Executivo- 1915 (Vol. I)
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ESPECIFICAÇÕllS

Capacete mescla- O uo modelo em uso, com pyramide
no primeiro uniforme e com ventilador no segundo, terceiro
o quarto uniformes.
l{CJJÍ ,-/0 do modelo actual.
Tunica mescla- A do modelo actual, com suppressão
das platinas de vanno e dos dous botões pequenos das costuras trazeiras.
Tu:nica branca- Igual ao dolman branc9 do modelo e.m
uso, com suvprcssão dos dous botões das costuras trazeiras c
substituição do cadarço que contorna o dolman a partir da
base da golla, por uma costura da mesma largura.
Calça- A do modelo actual, podendo os officiaes montados, quando de botas ou perneiras, usar cal~ões de fazenda
igual á das calças.
Platinas- De metal ama reli o com escamas, conforme o
modelo da Intendencia, vam o segundo uniforme, c as do
modelo actual, mas sem a guarni!:ão de metal amarello para o
terceiro c quarto uniformes.
Tunica 1lal'da- ~\. do modelo em uso, supprimidos os boiões da parte posterior.
O talim, fiador, espada, botinas e demais peças e distinctivos não especificados acima são iclcnticos aos actualmente em uso.
OBSERVAÇÕES

1.a O uso do uniforme de tolerancia será permittido sómonto em ccrimonias particulares.
2." O kepi substituir:! o capacete em todos os uniformes
c serviços desde que se esgote o stocl.; dessa peça, existente
em arrecadação.
3." As polainas de brim branco serão usadas com o primeiro uniforme c súmcnte em formaturas, pelos commandantes
do companhias, que deixam de ser oft'iciacs montados, e pelos
~mbaltcrnos de infantaria, exclusivo os tenentes ajudantes .
.4." Quando usado com os uniformes branco ou pardo,
o kcpi terá a sua copa reveslida de uma capa de brim da côr
do uniforme.
G.• O capacete•, cmquanto não fôr substituído pelo kepi,
sort't usado só nu commandu de tropa, com quaesquer uniformes.
O seu uso, até então, será tambem obri~gatorio com o primeiro uniforme, quer em formaturas, quer em outros ados
officiaes.
G..• O talim será usado por baixo da tunica e.m todos os
uniformes, Pxcepto o de tolerancia, c em· todos os serviços,
exclusivo a formatura l'lH ordem de marcha ou meia marcha,
caso em que será usado Ilot' cima da tunica com o portaJJistola u a holsa de enuro. peças estas que passam a constituir o cquivamento dos officiaes.
7." As luvas branca8 serão de pcllica no primeiro uniforme, quando se trate de cumprimentos e actos solemnes,
c de fio de Escocia nas formaturas.
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8.• Os officiaos montados usarão botas com esporins no
primeiro uniforme e perneiras de couro preto com esporas
nos outros, substituindo as. botas por botinas, que serão
brancas com o unifonne de brim dessa côr, nos actos civis ou
quando não tenham de montar.
9. • Fica interdicto o uso de peças de um uniforme com
peças de outros c abolido .o uso de salteiras.
10.• E' permittido aos officiaes, em passeio, o .uso de
um uniforme de flanella côr de cinza, com o feitio do de brim
branco. Poderão tambem usal-o em serviço, quando fôr de
brim pardo o uniforme do dia.
PRAÇAS DE 'PRET
PRIMEIRO

UNIFORME

Capacete mescla com pyramidc, tunica c calça com listras garancc, tudo de panno mescla, divisas de galão, talim
ou cinturão sobre a tunica, luvas brancas, botinas de couro
preto, polainas de brim branco ou perneiras de couro preto
com esporas.
SEGUNOO UNIFORME

Igual ao primeiro, sendo as luvas de côr cinzenta, o capacete sem pyramide e a tunica com platinas de panno.
TERCEIRO UNIFORME

Capacete do segundo, tunica e calça de brim branco, talim
ou cinturão sobre a tunica, luvas da mesma côr, divisas da
panno, botinas e perneiras de couro preto..
QUAR:I'O UNIFORME

Capacete do segundo, tunica e -calça de brim pardo, luvas de
côr oinzenta, divisas de panno, talim ou cinturão sobre a
tunioa, botinas e perneiras com esporas, tudo de couro preto.
UNIFORME BRANCO PARA: FORMATURA:

O actual em uso.
ESPECIFicAÇÕES

Os 'pannos serão iguaes em côr aos aos officiacs, mas
de qualidade inferior.
Capacete ou kepi -iDo modelo actual.
Tunica- Do modelo actual, com suppressão dos daus
botões da parte trazeira. Sobre as platinas das tunioas de
panno mesola haverá passadeiras do mesmo panno para
prende~ as dragonas do primeiro uniforme.1
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Cal(·a- Igual útl dos ol'ficiaes, :;endo as de panno súllH:nle com as IisLnts garanee L' eommuns a todas as praças.
Capote- Do modelo dos ol'fieiaes, aetualmente em Ut:io.
Luvas- De algodão, usadas !la infantaria no primeiro uniforme e na cavallaria em todos.
Perneiras com espoms pal'a cavallaria- Do modelo aetual,
usadas sórnenle nos servi<,:os montados.
Distinctivos -:Os do modelo aetual, usados pela fórma
seguinte: na infantaria, o numero do regimento será. usado
uo kepi ou capacete e o do batalhão na golla; na cavallaria,
os respectivos officiaes e praças usarão lanças cruzadas no
capacete ou kepi c na golla; os officiaes do estado maior
dos regimentos de infantaria e as praças do respectivo estado
menor usarão na golla duas carabinas cruzadas; os musicos
usarão na golla a Iyra que ora tmzem no capacete; os inferiores c outras praças do estado menor das re;partições
trarão no capacete ou kepi duas carabinas cruzadas c na
golla os distinctivos que ora trazem nas mangas, competindo
o dos antigos amanuenses aos sargentos escripturarios, ar~:hivistas, escrivão e intendentes; os enfermeiros, os cabos
ol'denanças c os anspeçadas ou soldados de ordens usarão na
golla e no capacete ou kepi o actual distinctivo do Corpo de
Serviços Auxiliares.
iOs capacetes, as dragonas, divisas e botões serão os do
plano actual.
OBSERVAÇÕES

1." Os uniformes das pra~as serão regulados pelo uso
dos officiaes, sendo que o serviço dial'io será sempre eom
o terceiro e o quarto, salvo ordem em contrario, não se
admittindo, sob pretexto algum, combinações de peças de uniformes differentes.
2.• ~-\s peças de fardamento consignadas na tabella para
os sargentos-ajudantes serão, em fazenda e feitio, iguaes ús
dos officiaes.
3.• Aos inferiores e praças em passeio ú permittido, sem
nenhum onus para a Brigada, o uso do kepi em substituição
do capacete, e de uuifot·mes ~~onfeccionados com pannos iguaes
aos dos officiacs.
O kepi será usado com uma capa da côr do uniforme,
quando este ÍÔl' de brim branco ou pardo.
4.• Como medida de economia. só ao 1" bataJ:hão e a um
esquadr·ão do rPgi:mento de ea\·allaria serão distrilmidas as
peças do 1" uniformt', ficando a cargo daqucllas unidades
todos os serviços que devam ser prestados em tal uniforme.
5.• 10 aclual capacete, depois que se esgote o respectivo
stock, será substituído pelo kepi de que trata a observação 3•.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1915.- C!!:rlos 'Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. i1.488-

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1915

Abre ao Ministerio d:> Agrir,ultura, Industria e Commercio o credito especial
de 2. 205:986$515, para occorrer ao pagamento dos vencimentos dos
íunccionarios efíectivos e interinos dispensados em virtude da lei
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, que ficaram addidos de acc6rdo com
o art. 94 dn mesma lei

O Presidente da Republica dos Estados Unido•· do Brazil,
usando da autorização contida no art. 94 da lei n. 2.924, de
5 de janeiro de 1915, e tendo ouvidú o Tribunal de ConLa.s
na fórma do art. 70, ~ 5", do respecrtivo regulamento, resolve
abrir ao l\1inisterio da Agricultura. Indu:stria e Commercio
o credito de 2.205 :986$515, para occorrer ao pagamento, durante o corrente anno, dos vencimentos dos funccionarios effectivos e interinos do 1\linist.erio da Agricultura, Indu~.tria
e Commercio dispensados em vir!JUde da lei n. 2.004, de 5
de janeiro de 19i5, e que ficaram addidos de accôrdú com o
cibado artigo da mesma lei.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 11.<'Í89-

DE

13

DE FEVEREIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Cammercio o credito especial
de 2JJ :860$247, para a !tender aos compromissos assu'llid~s com a li qui·
dação dia Superintendencia da Dd,sa dil Bo·ra"ha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo decreto legislatho n. 2. 968, desta data. J'esolve abrir ao l\finitserio dar
Agricultura, Industl'ia e Commercio o CN'dito espeoial de
233:860$247, para attender aos compromissos assumidos com
a liquidação das dependencias da Superintendencia da, Borracha, extincta pela suppressão, no exercício de HlH, das .respectivas verbas, sendo para pessoal 197 :075$975, e paTa material 36 :'784$252.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1915, 94" da· Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandid Calogeras.
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DECRETü N. H.490- DE 17
Concede

autorizn~ão

DE FEVEREIRO DE

1.91.5

a Thà Ouro Preto Gold Mines of Brazil, Limited, pam
continnnr a funccionar na Rcpnblica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 'Brazil,
attendendo ao que requereu The Ouro Preto Gold .Mines of
Brazil, Limited, autorizada a funccionar no Brazil pelos decretos ns. 9.838, de 9 de janeiro de 1888, 1..772, de 1.8 de
agosto de 1.894, e 2.401, de 5 de abril de ·1897, e devidamente
representada, decreta :
'Artigo unico. E' concedida autorização a The üuro Preto
Gold .Mines of Brazil, Limited, para continuar a funccionar
na Republica com as alterações feitas em seus estatutos, sob
as mesmas clausulas que acompanharam o !citado decreto
n. 9.838, ficando, porém, a mesma companhia obrigada a
enmprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de •raneiro, 17 de fevereiro de 1915, 911• da Indepcndcncia o 27" da Republica.

P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

:\VENCESLAU BRAZ

Leopoldo Guaraná, traductor publico, rua. da Candelaria
n. 28: Certifico pela presente que me foram apresentados os
estatutos e o memorial de associação da The Ouro Preto
Gold Mines of tBirazil, Limited, exarado em idioma inglez,
afim de os traduzir para a língua vernacula, o que assim
cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a seguinte:
LEIS DE COMPANHIM, 1908 E 191.3
Companhia <lo rcsponsnbilidarle limitada, por

nr~õcs

Memorial de associação da The Ouro Preto Gold Mines of
Brazil, Limited
1. A companhia denominar-se-ha The Ouro ·Preto Gold
1Mines of Brazil.
2. O esct'iptorio registrado da companhia será situado
na Inglaterra.
3. A companhia é estabelecida para o fim de executar,
achando-se pelo presente pa·ra isso habilitada, a todo e qualquer tempo, um ou mais dos seguintes objectos e fins (todos
e cada um do~ quaes pe!o presente se declara e se estabeleco
scrpm os ob.iPetos e fins da companhia), como julgar mais
f•onven i ente ao e seus interessrs em scn benPfirio, a saber:
Q) pôr em pratica negocias de engenhciroc;, exploradores,
financeirros, negociantes, mineradores, installadores, organizaflores, armado.Pes, fundidorcs e oc; negocios geraes de minera~
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cão, industria e de agentes geraes e financeiros, em: todos os
seus ramos, e o desenvolvimento, exploração, mineração, industria e outros negocios que se rel•acionem com todos ou
quaesquer dos sup.ra menciona•d<>s, que forem <>U vierem a Sler
usualmente postos em pratica com os mesmos, ou forem ou ·
vierem a ser a elles incidentes ou capazes de ser utilment~ '
pl'aticados pela companhia; c pôr em pratica qualquer dos
negocios supra .referidos; empregar capital em toda e qualquem parte do mundo com relação aos mesmos negocio·s; em
todo ~ qualquer parte do mundo examinar, fazer 18xplorações
e desenvolver usinas; tornar productivas terras, bens de raiz,.
mina!', concessões para mineração, reclamações de terrenos d'e
alluvião, madeiras de lei, aguas e outros direitos e reivindicações; condluzir as operações e executar os trabalhos que
julgar necessarios para aproveitar ou de outro modo negociar,
dispôr ou vender quacsquer bens ou minerios ou miner<ates
que se achem nas proprieda;des, terras, ou concessões d~
companhia, ou os productos ou stock obtidos nas mesmas, ou
em que a •companhia tenha interesse; e, em primeiro Jogar,
mas sem derogação ou limitação d'e quaesquer dos objectos
o poderes, adquirir terras, minas, dkeitos, jazidas de
mim•rios, propriedade de mineração, arrendamentos, di['eitos. concessões e accessorios no Brazil juntamente com installação, machinismos e utensilios de fundidores e outros effeitos trabalhados ou usados com os mesmos, e quaesquer outros bens ou activos de qualquer companhia ou particular, de
quem a companhia os possa adquirir;
bY construir, executar, pôr ·em pratica, prover, melhorar, fazer funccionar. manter, deRcnvolver; ru:lministrar; gerir e dirigir quaesqurr :finhricas, fundições, laboratorios, minas, lojas, tendas de fundidores, refinações, reservat.orios; alfandegas, officinas e outros edifícios e quaesquer outras obras
e d'ependencias, e contribuir e tomar parte na construccão,
manutençlão, execução, funccionamcnto, direcção e gerencia
dos mesmos;
c) comprar .ou de outra maneira adquirir ou obter qualquer interesse em terras, cousas em litígio, responsabilidades,
faculct:ades; privilegias, g-arantias e acções; comprar, requerer, obter o beneficio, timr ou de outra fórma adquirir interesses em patentes de invenção, concessões, invenções, cartas patentes, licenças e semelhantes sujeitas ao governo ou
de outra fórma, exclusivas ou não ou limitadas; comprar ou
de outro modo adquirir ou obter interesses em qualquer negocio, empreza, ou respomabilidades de qualquer companhia
ou particular, que tenha industria, on negocios para fins
comprehendidos no oscopo dos objectos e poderes da companhia, e conduzir, pôr em pratica, liquidar e dissolver qualquer desses negocios on Pmprezas; comprar ou d'e outra fórma adquirir -ou obter interesse nos direitos de manufact.ura,
Yenda ou outro negor.io de qualquer segredo, processo, des·coberta ou invenção; e comprar, arrendar, requer€r, obter
posse. dirigir ou de outra fôrma adquirir e obter qualquer
int-:!resse em qualquer outra eSJWCie rle hPns, em bem dos
interesses da companhia:
d) adaptar, administrar, alterar, executar, construir, estabelecer, au1gmentar, pôr em pratica, installar, melhorar,
conservar, manter, gerir, concertar e manter em concerto
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qu:te>:Cflll'l' hcn~ dn companhia ou mn que f!!la estf!ja ou vr.~
nhn a PSlar inff!rcssada:
1?) desnnvolvrT, eonredrr 4lirrifo:o:, opções, interesses e
prioridades !'obre nrTrndamcnlo::;, locações e vendas; licença,
l!ypoflwea, JWnhor: <~onc~cssão dr dirf!ilns de retenção sobre
r>xpcrirneia eom ensrtio, Lr•:'lbalho r uso, ou de outra qualquer
r(·tJ•ma negociai' P aufrrir lucros dr quacsqucr bens da companl!in, <' a\tpt·ar·, ampliar, modificar, prolongar c renovar o
prazo pPio qunl tnrs hrns forrm usufntidos, concedidos ou
]10SSUidos;
f) Yender, rransferir ou de outra fôrma dispor da totaJi.da·de ou parte de quaesquer bens da companhia, antes ou
fk•pois da companhia ter eomeçado quaesquer operações, e
PSp('(·ialmenLr nmder, Irnnsferir ou dP outra fürma dispor da
to ta I idadr ou parte da PmprPza r bPns da companhia, no• t:Jdo
ou em partr por :acções. rlPbenturf!s, obrigações ou gârantias
de qualqtH'I' companhia que as compn• ou ndquira, seja esta
nrgnn b:ada ou não pela companhia;
o) rliYidir, prernutar, partnhae, vrndee; ced1er ou de outra
maneira dispO!' ou tirnr dn po~~'<' cJ'.n eompanhia a totaJi.dade
on pnt'f.P doR >;eus benR e PmprrznR, rif' qualquer maneira,
tmJI.o quanto a faculdade dr fnzrl-!1 rstiYrr expressa ou implil'itamente confPrida ou rcsrr·yada flOJ' lei nPste memorial;
h) diRtrihnir Pm ••spPcie quarsquer bens da 0ompanhia
Pntt·p os accionistas, qupr pm· meio de dividendos ou bonus,
qurr· como J'eembolso d\:> capital, mas rk modo que nenhuma
distribuição, qup impol'!e em rednrr:fío de capital, Beja feita
sPm a c;ancr:.fio qur for exigida pelo trihnnal;
il fawr rmprrsfimo. lcwnntar c garantir o pagament:J e
rf'emholso df' rlinlwiro e, particularmente. pela emissão de
llr>l)('ntures ou .~tock de rlr>bentm·r>s (prrpetuas ou não), ti tulos, penhores, (]ireitos de reten(.'fío. hypothccas ou outra gaJ'antia. basP.arln ou on~'J'ada sohi'P ·a totalidade ou parte da
t~mpi'rza P bens da companhia. presentes ou futuros, inclusive o capital da mesma nessa occasião não chamado ou não
l'Pa!izado, -ou sem taf'l' ou outras garantias:
.i) adiantar 'f' rmprcstar dinheiro. com on s•em garantia.,
rPnrbfll-o f'm dPposito, com ou sem juros;
!c) appliCJa.r quaesquei' dinheiros da companhia do modo
que parecer convcmiPntf', excepto na compra de acções ou emprf'Rtimo sobre acções do capital f]a companhia;
l) arcpitar, saccar. descontar, endos.sar. executar. emittir,
asRignar ou dr outra fôrma negociar ou tornar productivos
Jdrns dt> (~ambio. c.onhecimentos de embarque, vias de oontractos, eheques. notas promissorias, warra.nts. apolices ou out.ros inRtrumen!{l::; de negori-os " !'omnwrcia>rs, negociaveis ou
l.l'ansferiveiR ou não;
m) dar eau(.'ão. titulas, garantias ou outros documrentos
Bemelhantes, tomar a si responsabilidades e obrigações, tornar-se fiadora ou garante de outra companhia ou particular,
e garantir o capital c outras quaesquer responsabilidades e os
dividendos e juros sobr,e. acções, stock, garantias e respom;abilidades dH qualqunr companhia;
n) rtffcctuar ::;eguros sobre quacsquer vidas em que a
companhia. tenha interesse segumvPI n protrgrr por meio do
Beguro ou outra fôrma de protecção qualque.r oonting'encia,
damno. perda ou risco a que estejam ou pareçam estar sujeilos a companhia, os s·e.us interesses ou bens, ou os de qual-
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quer oompanhia ou particular com quem a companhia esteja
ou venha a estar interessada;
o) megoeiar, intervir e pôr em pratica qualquer açcôrdo
para !fusão, I'econstrucção. •cooperaçãQ, exploração conJuncta
de negoci-os ou interesses ou para divisão de lucros, sociedade,
união de interesses concessão reciproca ou outro negocio com
qualquer cQmpanlii'a ou particular que ponha em pratica ~u
esbeja empenhada em negocias e transacções que a companhia
possa praticar ou estar nelle•<; empenhado;
p) remunerar qualquer companhia ou particular que
prestar ou conven~iQnar prestar ou estiver por prestar auxilio
ou serviço á companhia;
q) organizar, formar, incorporar ou estabel>ecer qualquer,
companhia para o fim de ra.dquirir, possuir e emprehende~
todos ou parte dos bens -ou negocios da companhia para alargar os interesses da companhia ou para qualquer outro fim;
r) ajustar sobre o pagamento e pagar ou reembolsar a
qualquer companhia ou particul·ar1 quaesquer custas, encargos ou despezas inherentes ou attmentes á organização, formaçãQ, incorporac,:ão ou estabelecimento da companhia ou de
outra companhia, e ajustar para angariar e angariar a ·subscripção e subscreVIer ou garantir a subscripção de qualque~
.çtock, acções ou garantias, e arcceitar chamadas e opções, conceder chamadas e opc,:ões, pagar corretag~ens e commissões ou
de outra fórma ajustar com quaiquer companhia ou particular
e pagar-lhe para fazer todos ou quaesquer dos assumptos e
coisas acima mencionados, sempre sob a condição de que a
companhia não subscreverá nem garantirá a subscripçãQ de
suas acções, stoc/c ou garantias;
s) estabelecer. manter, suspender ou regular agencias,
filiaes, depositas, commissões, directorias H outras corporações locaes;
t) associar-se, subscrever ou de outra fórma, auxiliar
qualquer industria, protecção ou outra companhia, fundo ou
união; estabelecer, manter, cooperar e dar auxilio ou su&tentar qualquer rcompanhia ou particular em beneficio da companhia ou de qualquer c{)mpanhia ou particular empregada ou
em negocias com ellra, e pela acquisição, estabelecimento, fornecimento e manutenção d>e hospitalf)S, assistencia medica, e
de depositas, lojas e armazens para a venda e outros negocias
com quaesquer me.rcadorias; ou, por outros meios quaesquer,
provêr para o bem estar dos empregados da companhia ou de
outra companhia ou particular com quem esbeja ella interessa_
da, ou para crear qualquer fim ou instituição() beneficente,
caritativa, de educ.açãü, religiosa, local, municipal, nacional,
privada, publica ou de outra maneira, e fazer dQnativos e
tomar a si responsabilidade por todos ou alguns dos objectos
ou fins arcima, e prover e neg{)ciar em tQdos os generos de
roupas, alimentos re< me.rcadorias para quaesqu>er fins e especialmente em beneficio tios empregados na companhia ou que
com ella neg{)ciem;
u) entrar em accôrdos, apresentar memQriaes. peticionar,
ou de outra mallleira entrar em relações ou negociar com qualquer •soberano, autoridade, governador, chefe. governo ou po~
der (supremo, colonial, local. municipal, subsidi1ario ou outro), ou com quaesquer outros• como autoridade ou poder;
v) promover, requerer e obter, a titulo provisorio ou não,
despacho, resolução, lei, concessão, decreto, permissão ou outra autorização legal ou sufficiente, licencas ou permissão
para o fim de habilitar a companhia a execut~ ou pô~ em
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vratica quacsqucr de suas autoriz,ações, negocios, faculdades>,
objecLos ou poderes, ou para qualquer outro fim, e ajustar,
fazer, começar, continuar, transigir, oppor-se, resistir e tomar quaesqucr outras providencias ou processos para os fins
de quwe.squer nc.çõcs, requerimentos, arbitramentos, reclamações. petiQões, procet-Jsos, assumptos ou cousas que paveçam
directa ou intlirect,amente sc'r pró ou contra os intcressC>s da
(~omptanhia ou de qualque.r companhia ou pessoa por ella empregada ou tendo transacções com ella;
w) tomar providencias para obter e obter para 111 companhia e para qualquer companhia ou pessoa, os mesmos ou
iguaes privilegias, poder.es e direitosb em qualquer parte do
mundo, como sejam ou possam ser o tidos ou utilizados por
qualquer companhia local ou não, ou por qualquer pessoa;
x\ empregar qualquer pessoa ou companhia, como gerentes, .agentes, ou em outra posição ou capacidade pal"a exercer qualquer autorização, poder ou faculade exercivel pela
companhia ou por qualquer companhia .ou !particular ~m
seu nome·. ou para outros fins que lhe pareç'am convenientes;
1/) adoptar qualquer meio para tornar conhecidos quaesquer negocios, ohjectos, bens ou planos da companhia e, es,...
pccialmcnte., por annuncios, circular.es, exposições, concessões de recompensas, donativos, premios e semelhantes., publicaçõets, livros. pamphleltos ou outros documentos, ou por
<'nsa i os ou cxpe,ricncias;
z) effcctivar os objcctos c executar os poderes e exercer
as faculdades pelo presente ou de outra fórma conferidas á
companhia, da maneira 'c nas occasiõcs que julgar opportunas; conceder, acccitar ou impô r preços beneficios e rer;;ponsabilidades, c executar c de qualquer modo completar os
documentos o iThstrumcntos, c fazer tudo quanto estiver correlacionado com a effcctivação, execução c exercício dós ditos
objectos. poderes e faculdades ou qualquer delles como a.
comp>Unhia julgar conycniente ou neccssario.
'
Tudo sempre (e isto pelo presente fica expressamente
convencionado c declarado) sob as condições:
I) que, salvo tanto quanto for expressamente prohibido
pelos •est:atu!t.os da oompanhia, na occasião em vigor, ou por
lei, todos ou quaesqucr dos ob,ioctos. negocios, autorizações,
poderes, faculdade-s, documentos, instrumentos, actos assumptos e cousas acima mencionados, podem ser e>xecuiados
exercidos, concluídos, negociados, post,os em pratica e feitos
pc1::b companhia em qualquer parte do mundo, como princip_ae.s. agentes, sub-agente~. ~ontractantcs, sub-c.ontractantes,
fJadores, garantes, drposltanos ·OU de outra forma por .si
sô o_u .iuntarpente com qualquer companhia ou pàl"ticu~ar,
por mtcrmcdw de agentes, sub-agentes, procuradiOres, filiaes,
contractJantes ou sub-contmctant€s, empregados fiadores,
garantes, directorias locaes, substitutos, empregados technieos ou outros consultores e gerentes, depositarias ou outros·
c que os objectos Pspecificados. os poderes, autorizações é
fncnldades dado_s por est!'t memorial 0 por lei pooom ser
postos em prat1ca, ou exc,rutados pelos direcwrcs da companhia na occasião (ou por aquellc-s~ entre clles, que tiverem
o direito de agir pelos directores) ou por qualquer companh!a. ou particular. legalmente nomeado, quer pela companlna., que~ pelos d1rectores com poderes para' isso;
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li)" que na confecção e interpretação deste memorial
!(salvo sómente. quando absolutamente inconsistente com o
assumpto ou eontexto) :
Plalavras referentes sómente ao singular comprehenderão
o plural e vice-versa;
·
Palavras referentes sómente ao masculino comprehenderão o feminino:
Palavras referootes sómente ao todo comprehende!rão
cada parte oe vice-versa;
PaLavras susce:Ptiveis de. uma Jnterpretação e ;usdem
generis, não serão assim interpretadas, excepto sómente naa
· occasiões, nos casos ou exemplos que a companhia, ou os
seus 11epresentantcs autorizados para isso admittam tal interpretação;
A expressão <~a companhia», significará The Ouro Preto
Gold Mines of Brazil, Limited;
!A expressão <<a companhia» comprehenderá e significará
qualquer comnanhia, que não a companhia, e ta.mbem sociedades ou outras associações de duas ou mais pessoas, firmas
ou companhias, incorporadas por lei ou de accôrdo com ella
ou de outra fórma, ou não incorporadas, reti.radas, negociando,
tendo industria DU domiciliadas onde quer que seja;
A express:ão «bens» significará e eomprehenderá bens
pes~oaes e reaes de toda a especie, quer especificadamnte
mencionados acima quer não, e toda a especie de direito, interesse, lucro e bens, presentes ou futuros, apossados ou contingentes, e tudo a quanto a expressão «bens» for ou possa ser
applicada por qualqurr definição dada em quelquer lei, ou
a que é ou posRa f'.er applürada pelo uso, costume ou outra
maneira·
.
UI) 'nem r-ste mrmorial como um todo ou qualquer parte
delle, nem definição nelle dada ou objecto, poder. facuildadu
ou fim nelle especificado ou contido. será restringido ou limitado por referencia on incidencia, de qualquer parte do me':moraru:lum, ao nome da companhia, aos seus objectos, a qualquer negocio particular executado, ou ob.iecto ou fim posto em
pratica ou effectuado na occasião pela companhia. úU a qualquer prosplecto ou úutro docum€nto.
4. A responsabilidade dús accionistas é IimJtada.
5. O capital original da companhia é de :E 100.000 dvidido
em 100:000 a~cções de :E 1 CJada uma, com a autorização da companhia, quanto ao srm capital em acções (ou stoclr.) existente na
occasião, tenham ou não sido emittidas todas as acções que
!f1ormam 'a1queiie capital-de augmeillta,r seu capital em acções
l(>ela emissão de novas acçõcs; consolidar ou subdividir todas
ou algumas dellas' em outras de valor nominal maior ou
menor; emi·ttir todas ou algumas df1 suas acções como in~
tegral ou parcialmenfe 11agas; dividir todas ou algumas d~
suas acções em stock; rrconverter tal stock em acções; dividir
taes acçõtes ou stoclr. ·em classes; vincular a alguma dessas
:1cções. ou stock ou. classes, a t.it.ulo pre~erencial, deferido ou
outro, garantias, direitos, privilegio,~. podH'I'es. condicões ''
restric.;:ões, quer a respeitú de distribuição. dividendos, capi.tal,
offerta, ces&lo, votDs ou úutro~.; variar. alíerar, ou modificar
qu:tlqucr divisão df1 taes acções, s.'tock ou classes, ou os dircitús a ~ellas vinculados; cancellal' ac.ções que na datfr da
resolução ou resoluções que autorizarem o cancellamenf.o nã·'J
tiverem sido tomadas por qualquer pessoa, e diminuir sen
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rapital em acções pelo valor nominal das acções, assim canc:rlladas, e tal autorização vode ser ·excTcida a qualquer temno
o sempre que á companhia parcc;a conveniente, mas observados os estatutos ou outros, os' regulamentos da companhia
Pnf.ão vigentes e, tanto quanto necessario, os termos de qualquer resoluç,ão approvada que se relacione com esse exercicio, e observados e sem prejuízo de quaesquer direitos ent:ão
vinculados a quaesquer acções, stock ou clªsses.
Nós, cujos nomeR. endereços e qualificação vão subscrip!.os, desejamos constituir uma companhia, de accôrdo com
este memorial de associação, e respectivamente nos compromettrmm; a toma.e o nunwro dr aeções do capital da compuuh ia. lançado ao lado do nome de r a da um.
Nonws, endereços e qualificação dos subscriptores - Nu.mero
de acções ordinarias tomado por cocla subscr_iptor
G. H. Ste.vens, 50, Como .StrePt. Romfol'd, Essex,
guarda-livros. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .
Uma
Thoma CtH'IlO\V, ·i, Cardeu Road, Peckham Rye, S. E.,
empr·cgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uma
<1. K. Croeker, ti:3. Berlin Hoad. Catford, S. E.,
Pmpregado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uma
H. P. Bl'Oadhurst, ~5. Rirhmond HPath. Surrey, empregado commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Uma
H. Jone~, 5, Brechwood Avenue. Thornton He'ath,
Umn
Sut'rf)y, empregado commereial . . . . . . . . . . . . . . . .
A. F.. Ri der, Normanhurst, Hornechurch Road. RomfoJ'd, empregado commercia.l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uma
E. Ha.stie, !d'í. Milton Hoad. Herne Hill, R. E., empregado commereial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uma
Datado no dia 8 de julho de 1914. Em estemunho das
assignatnras WJWH. - HPill'!f Rons{ord, 83, Nightingale Lane.,
S. \V.
A. C. I. R.

LEIS DE COMPANHIAS, DE 1908 E 1913
Companhia de responsabilidade limitada por acções

Estatutos da The Ouro Preto Gold Mines of Brazil, Limited
PRELIMIN.\.RER

T. Na r()nfecção dos })resentes, salvo quando ahí'lolutamente inconsistentes com o assmnpto ou o conf.exto:
n) as palavras que se acham na pr:imeira columna da
klbella abaixo terão os õ·ignificados collocados ao lado das
mesma;>. na segunda Bolumna:
Palav1'as
Significados
ús estatutos ..•..... A lei de Companhias (Consolidação) de
1908, e qualq.ner outra na occa;·ião
em vigor sobre companhias anO:QYmaR, que se possa appliear á. comp~·
nhin.
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Significados

A Lei de Consolidação ...•.......... A lei de Companhias (Consolidação), de
1908.
Os artigo~· .......... Os present,es e os artigos de associação

ou outro.s. os regulamentos da companhia vigente<· na occasião.
Os direcLores ....... Os di.z·ectoveS' doa companhia na occasião
comprehendendo um quorum delles
reunido em uma assembléa de direetores rea!i!ladta em qualquer logar,
de accôrdo oom os artigos.
O secretai~io ...••.•. O secretario da companhia, na occasião
comprehende qualquer pessoa nomeada para cumprir temporariamente os deveres de um secretario, pela
companhia úU pelos directoreE-..
As aoc;ões •.•••...•• Acções do capital doa companhia.
Accionista .......... Toda companhia ou particular· cujo
nome estiver inscripto. na occasião,
no ·registro como possuidor· de a~ões
do capital da companhia e. onde o
conte~to exigir ou permittir, os represen.tantes pessoaes de qu1alquer
}}CSSOa tal.
O registro .......... O regii;·.tro de sücios a manter-se como
exigido pela Lei de Consolidaçãü.
Resolução extraordiruaria ............ Uma resolução extraordinaria dos accionistas da companhia, oomo definida
no paragrapho 69 (1) da Lei de Consolidação.
Resolução especial .. Uma resolução especial dos accionista8
da companhia, cümo definida no par•agrapho 69 (2) da Lei de Consolidação.
Escriptorio ......... O escripif,orio na occasião r.egistrado da
companhia.
O sello .....•....... O sello <·Ocial da companhia na occasião.
'l'vlez ................ Mez r.ivil.
Pago ............... Pago e creditado como tal.
Por escripto ........ Qualqurr modo de representar ou reproduzir palavras, symbolos ou expressão de modo visível.
Dividendo .....•...• Dividendos. bonus ou outra dist-ribuição
de lucros ou bens aos sociO<·.
I!:strange•iro •....... Fóra do Reino Unido .
.b) a sub-clausula (II), do disposto na clausula 3 do memorial de a~sociacão _da compan~i~ reputar-se-ha incorporada. aos artigos, depOis de subst1tmr as palavras «este me~Or!al~, o:g.de {)lias appar~(legJ, p~J~ P!ll~n:ras c os al'tigoo»; ..
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c) observadas as prescripções desle artigo, quaesqucr
palavras cujas significações forem definidas nos estatutO<S
terão as mesmas significações nos artigos, si e quando não
Jorem inconsistentes eom o assumpto ou contexto, ou com
as definições contidas e incorponadas nestes artigos.
2. As disposições contidas na tabella. A do primeiro anncxo da Lei de Consolida~.ão, 'JU em qualquer modificação
desta ou da tabclla que a substituir e que ao tempo esteja
em vigor, não se applicarão á companhia, excepto nos pontos
em que forem ap1·oveüadas peios estatutos.
3. O escriptorio e os endereços registrados da companhia serão na Inglaterra, no ponto em que os directores opportunamente designarem, mlliS os directores ou a companhia podem, quando convier, designar escriptorios filiaes em
outros Jogares da Inglaterra ou no exterior.
4. O primeiro secretario será George Handel W ells. Serão
nomeados os secretarias pela companhia ou pelos directores, ou
por qualquer companhia nomeada uara agir como secretarias
ou gerentes· da companhia.
•
5. Quando quaesquer das acções forem emittidas para
os fins mencionados no art. !J 1 da Lei de Consolidação, a
companhia poderá pagar juros sobre ellas, e levando-as á
conta de capital da maneira. p;:ma isso permittida, mas de
accõrdo com as dispos·ições daquelle artigo.
6. A companhia não compr-ará ou. arrendará sob garantia
das acções.
7. As duas assembléas necessarlas para .a:pprovação de
uma Tesolução especial, poderão ser convocadas por um só
aviso, e não invalidará tal aviso o facto de que apenas convoque a segpnda dessas> assembléas relativas a resolução approvada pela maioria necessaria, na primeira.
OPEHAÇÕES

8. A companhia operará executando opportunamente
.um ou mais dos objec·tos e negocios especificados no memorial de associação e quaesquer actos. assumptos ou cousas
que delles advierem, que incidam ou conduzam a elles, na
época c durante os prazos que lhe parecer conveniente.
!J. A companhia entrará immediatamente em um .accôrdo
entre partes : de um lado, The Ouro Preto Gold Mines of
Brazil, Limited, e George Handel W ells, e de outro lado a
companhia, uma cópia do qual, para os fins de identificação,
foi rubricada por ArLhur G. Hudson, advogado perante o
Supremo Tribunal, e dará execução á mesma com plenos poderes, para, quando for opportuno e a qualquer tempo, approvar modificações ou alterações do mesmo, desde que a
companhia envie um pmsp,ecto á assembléa legal, quanto ás
modificações c alterações accordadas antes da assembléa, sujeiLas á approvação da mesma. Os directores ficam pela presente autorizados a affixar o sello da companhia ao accôrdo
supra, com as modificações ou alterações que, de accôrdo
com o acima estabelecido, possam ser sobre o mesmo dadas
c a quaeRquer contractos que as consubstanciem.
1 O. Pela presente fica expressamente declarado
que
qualquer pessoa que se torne accionista da companhia, se
ossociará á mesma sobre esta base, isto é, que na acquisicão
ou disposição ou em qualquer negocio relativo a qua.esquer
b~IliS pela companhia ou po~
outros, de que a ~ompanhia
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ou os director-es tenham noticia directa ou indirecha, quer
nos estatutos ou por qualquer declaração feita. ou aviro dado
de accôrdo com as prescripções dos estatutos, ou por qualquer accôrdo (inclusive accordos autorizados pelo artigo preoedente). ou de outra fórma, nenhuma oojecção será levan-·
tada, nem qualquer reclamação feita por qualquer ISOcio, nem
qualquer transacção dentro dos termos deste artigo, será
obstada ou impedida por um ou mais dos seguintes funda·
mentos: (I) que qualquer vend'3dor, quer seja um vendedor;
immediato. á companhia ou não, ou qualquer outra pessoa
(inclusive qualquer director ou socio, depositario ou agente
de qualquer companhia vendedora), era ou póde ser director:
organizador ou socio, depositario ou ageD!te da companhia,
ou procurador ou representante de tal director organizador.
socio, depositaria ou agente, anteriormente, na data ou subsequentemente a tal acquisiçã~ disposição ou negocio. ou está
ou póde estar em uma posiçao fiduciaria ou semelhante para
com a companhia; (Il) que qualquer quantia a pagar ou a
receber pela companhia foi üu póde ser fixada ou pagavel
no todo ou em parte, ou recebivel directa ou indirectamente
por tal vendedor sem que tenha havido avaliação independente ou se tenha obtido o parecer da companhia ou em seu
nome; üU (III) que os directores, ou qualquer delles, não
eram ou podem não ser directores independentes ou não
constituam uma directoria independente. Neste ar.tigo a palavra <organizador», comprehenderá qualquer companhia üU
pessoa interessada na organização, formação ou gerencia fi~anceira da companhia.
CAPITAL

H. Das 100.000 acções do capital originai da companhia,
60.000, numeradas de 1 a 60. !.iOO inclusive serão preferenciaes, e 40. 000, numeradas de 1 a 40. 000 inclusive, serão or-

dinarias . .
12. .São vinculados ás acções preferenciaes e ordinárias
respectivamente os seguintes direitos, a saber:
~s accões prefcrenciaes terão direito a receber dos lucros da companhia, em cada anuo em que se distribuir como
dividendo, um dividendo preferencial fixo, não cumulativo, á.
razão de 10 por cento por anno, sobre o ·capital então realizado sobre taes acções; c no caso de uma dissolução, com
prioridade sobre todas as outras acções da cOilD.panhia, e
antes de qualquer pagamento ser feito sobre quaesquer outras
acções, ao pagamento integral do capital realizado sobre ellas
no começo e na dissolw;ão.
iO saldo dos lucros realizados em cada anuo para distri ...
huição como dividendo, após o pagamento do dito dividendo
fixo de 10 por cento, o activo excedente· em uma dissolução.
remanescente depois da satisfaeção dos direitos vinculados ás
acções preferenciaes em relação ao pagamento do capital o
depois do pagamento integral de todo o capital realizado
sobre as acções ordinarias, será dividido entre os portadores
de acções da classe respectiva, pro-rata e ao capital realiza~o no começo da dissolução sobre as acções por elles pos ....
.su1das :respectivamente.
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AUG.MJ>NTO DE CAPITAl,

1-3. A companhia poderá em resolução especial (confirmada, quando as acções forem divididas em classes, por uma
resolução especial app-rovada em luma assembléa se-parada
de portadores de acções de cada classe) augmentar seu eapital pela emissão de novas acções, sendo tal augmento da
quantia accrescida em acções de tal valor nominal e divididas
ou não em classes e no todo ou em parte com taes direitos
}H'eferenciaes deferidos ou outros e direitos e eondições para
offerecer c transferir quotas, capital e dividendos, com ou
sem poderes de votar ou de outra maneira, e sujeito a taes
rcstricções, tudo como fôt· prPsm·ipto pela dita resolução. Si
não houver tal prescrip\,'ão, ou em tudo quanto a mesma não
abt·angc.r, c de accõrdo com quaesqm•r disposições dos artigos,
(·1) as novas acções serão offerccidas em primeiro logar aos
aceionistas em proporção ao numero de acções da classe pol'
clles possuídas, respcetivarneutc; (H) a otfferta será !feita
por aviso a cada aeeionista ~~specificando o numero a que
tenha dil·rito e limitando o prazo dentro do qual a offerta,
si não fôr e emt}uanto não fôr acceita, se considerará declinada; (IJI) ao fim desse prazo, ou ao anterior recrbimento
de eommunieação pol' parte do aecionista de que declina de
aeceitar todas ou algumas aeções a que tPnha direito, quae::;t!Uer acções não exigidas pr!o accionista podem ser disposta:;
pelos direetores da maneira p, sob as condições, quP, ao seu
t•.riterio, julguem mais convenientes para a companhia; (IV) os
directores poderão, da mesma maneira, dispô!' de quaesqupr
novas acções que, em razão da propor~~ão, por elle limitada
ao numero das pessoas habilitadas para tal offerta, como
aeima estabelecido, ou em razão de qualquer outra diffi·euldade em collocal-as, não puderem, na opinião dos directores, ser convenientemente ol'ferceidas da maneira acima
prescripta; e (V) as novas acções serão consideradas como
parte do capital original em acções ordinarias da companhia,
e sujeitas ás mesmas preseripr;.õr~.
CONSOLin.\ÇÃO E SUB-DIVISÃO DO C.\PI'l'AL

14. A companhia poderá, quandü opportuno, mediante
l'esolução especial (confirmada, quando as acções forem divididas em classes, por uma resolur;ão extraordinaria app-ro.'Vada em uma assembléa em separado, composta de portadores
de acções de cada classP) subdividir ou consolidar as acr;ões
em acções de valor nominal maior ou menor do que o fixado pelo memorial de associaç.ão ua eompanhia, desde que
a mesma responsabilidade proporcional continúe sobre as
aeções assim reduzidas ou consolidadas, como havia sobre as
acções antes da subdivisão ou consolidação. A resolução
{)óde detel"minar que, entre os JlOrtadores de acções resultantes dessa subdivisão, tenham direitos prefer&nciaes ou outros sobre quaesquer outros, e que os lucros applicaveis ao
pagamento de dividendos sobre cllas e o capital reembolsavel
~m relação ás mesmas, serão apropriados nessa conformidade.
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15. L<\! companhia poderá, em resolução especial (con. ifirmada, quando as acções forem divididas em classes, por
uma •resolução extraordinaria approvada em uma assembléa
em separado dos portadores de acções de cada classe), reduzir, quando opportuno, o seu capital, de accôrdo com as
prescripções dos estatutos, e poderá! fazel-o sob a condição
de .que qualquer capital pago possa ser chamado de novo.
ACÇÕES E

« S'I'OCK ~

Distribuição
16. Os directores poderão distribuir e emittir as accões
creditadas como iflltegr~élll ou parcialmente pagas. para paga.me'IJ/to de quaesquer bens adquiridos, de serviços prestados á
compaJIJihia ou de dinhei•ros, e em geral. id!e a.ccôrdo oom os
estatutos. por .q;uaJquer oontracto; - e sob quaesquer condiçõe& de emissão, as acções fidarão so-b a fiscalização d~
directores, que pod'em distribuil-aiS ou ifullas dispôr pai'Ial as
p~soas, nos •termos e condições. e do modo que julgarem
conveniente; bem como terão poderes par.a., de raccôrdo com
os artigos e os e:Sitatutos, promover qualquer colloc~ão ou
chamada de .acções ·ao pau:" ou a juros.
17 •. 'Quanto a todas as distribuições das acções, os directores cumprirão as prescripções dos egtatutos a ellas rE)ferantes.

Emissão ao publico e para dinheiro• em caixa
18. Si a complanhia offerecer quaesquer das acções ao
publico -mediaiil!te subscripção, bem como no caso da primeira
distribuição d!C acções pag~aNeis eun dinheiro á vista quando
não tiver sido expedido convite ao publico para subscrever. .a~
acções, obsei"V!ar-se-hão as seguintes dtisposições:
a) os idtirectores não distribuirão acção alguma a menos
que e até que sete das ,acções assim offerecidas ou assim
p1agaveis, como fôr de hypothese. tenham sido subscriptas
e sido pagas e recebidas pela companhia as quantias pa-.
gaveis á vista; mas esta disposição não será applicada depois que a primeira distribuição de accões offerecidas ao
publioo por subscr.ipção, ou de acções pagavei& em dinheiro
de contado, oomo fôr de hypothese, tiver sido feita;
b) quantia pagavel á vista sobre cada acfjão não será inferior a cinco por cento do valor nominal da accão.

Pagamento de commissão
f 9. Os directores poderão, quando necessario, do capital
ou dos lucres da oompanhia, pagar uma commissão a qualquer pessoa ou companhia em razã;o de s'.la subscripção ou
de oontractalr subscrever, condicional ou: inoondicion!!,Lmente,
Poder Executivo -1915 (Voi. I>:
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tk aHI!<Hiar· •1u ~~olllradar·, angar·iat· "ulJscl'ipçí"'les abso)utas ou r~ondii·.ionaes, dr~ ac\:Ões rio e·apit.al da. ·C·(~mpa,nhra•.
ereadas ·ou que se Jll'O.Í''-'·ete erear·, e lal (:omm1~~no podera
set· paga integral ou parcialmente em dinhcit·o ~t vista, ou
integral ou parcialmPnte em ae\:Õ('S da eompanlna ou .uerlPnecntes a el\a, :-;elliJH'e sob a cond·ição de que, quaudo tal
eommissão fõr paga ou JHigavl'i do capital. em caso algum
r•xcedcrá tle 50 pot· cento do valor nominal de quacsquer
d<IS acç.ões a. ref;pcilo das quaes fôr paga ou pagavd, c que
as condições e rP.quisitos do ~ 89, tia Lei de Consolitlaçâo, ou
do qualquer· modifieac;ão lPgal desta, que ao tempo ebtivet·
1'111 vigor, e dos estatutos quant.o ao regislt'O de contraclos
r-elativos a ac~:ões emitl.idas por outro p.a-gamt.'lJto que uão
seja em dinheiro du contado, set·ão obsL•rvados e LJU11111rldos.
r1u

Modi{icor:â.u de direitos ele accio11istas
~o. Sumpt·e quo a~ acçõr~~ furPnJ !liviuiua,; em mai:-; de
uma elas.-w. todos ou alg·uns dos direitos, JWivilegios, podeJ'es, eonúiçõus r• I'I'SIL·icçõrs vinculados a eacla classe, pOdPrãu·. sr•m Jli'P,iuizo do~ dirrilo~ " privilegios vineulados a
qualquet' ou Ira, classl', ~.e r' al"fedactos. a\l.emuol:l, modificados,
r·onHHulauo.~. aiJr·ogados ou dt• outl'a Jôt·nul tratados pot·
aeeônlo Plll l't' a (•.omrmnhia ·p qu•alquer· pessoa que so proponha eont raelm· sobre aqudla das,;,., ~ob a cmu.lição de quH
tal ·eontracto (a\ seja ratificado pot· escripto pelos vorl.adores Jl't•lo nwnos de tres quartos das acr.:ões cmittidas
tlaqueila classe; ou (b) se.ia• eonfirmado pot· uma resolução
exl.raoruinaria approvada em uma assemi.Jléa geral dê portadores das acr_:õcs daquclla classe.

PI'OJn•iedadc
21. A eompauhi-a terá o direito de Lt·alar a pessoa, cujo
nome eonstar do registro em t~f'lação a qualquer das acções,
e.omo seu pr'OiH'it'lario aiJsollltP, e não lc·t·:í ohl'igação alguma
de r(•conllccer qualquer· deposito, reclamação cquitaliva ou
cquidade ou interesse rrn taes HI'CÕes, tenha ou nií.o a companhia noticia directa ou indirecta dle'sses factos.

Co-propl'ietm·ios
2:!. Quando duas ou mais JWSsoas forem inscripta~ como
i:r·oprietarios uc quaesqurr da;: a·cçõe~, reputar-se-hão
possuírem-nas como co-possuidores, com o beneficio de
:;oi.Jrevivencia, sujeito ás seguintes di:-;posic;ões:
·
n) a companhia não ser(L obl'igada a. registrar mais dt~
qualt·o pPssoas como pr·opl'ictarios de quacsqueL' das acções;
b) os co-IJl'OJlrietat·ios de quaesquer acções ser·ão rcspon:::aYri>l cada um de per si e conjmmtamente por' todas as chamadas, pagamrntos e responsabilidades para ·com a compa11 h ia em relação a essas acções;
c) por fal!ecimento dr um desses r.O-\ll'Oprietarios, o soJwcvivente ou sobreviventes serão as unicas pessoas •reconhecidas pela companhia como tendo qualquer direito a taes
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ac~:ões, c os dircclures podem exigir prova legal do í'allccimento;
d) qualqut-r do~ eo-proprietarios JJOderá dar rpr•i!Jo:,; validos de qualqurr dividPHdo pagavel aos mesmos;
. . .
e) a pessoa cujo nome estiver, ao tempo, em JH'uneH'O
Jogar no registro eomo um dos eo-proprietarios de quae~q_twr
acções (ou si e !la í'alleccr e os di redores, haYendo exigido,
tiverem a lH'OVa legal do fallecimento, o primeiro dos sobreviventes) set·ú a uniea habilitada a receber o Cf~t·tipeado
relativo a tal's aL'!:·Ões, ou a recebl'r avisos da compan·lna, ou
a comparecer e associar-se para a formação de quoru.m, votar
e tornar partr\ em ussemblr\as g!H'ars da companhia; e todo
aviso dado a essa pt•ssoa se reputará aviso dado a todos o:,;
co-propl'ietarios, mas •qualquer delles 110derá se!' nomeado procurador da pessoa habilitada a votar em nome dos me~mos
e, nessa qualidade de procurador, compa-recer e reumr-se
para formação de quorum e votar c tomar parte em assembléas geraes.

Certi{icad()S

23. Cada accionista poder{i, a mrnos qnc ns condi('t1es
da emissão disponham o contral'io, receber dentro de dous
mezcs após a distribuição ou registl'o de transfel'encia, pam
clle, de quaesqu!'r das ncr;õcs (naqucllc caso, sem pagamento)
um certificado de todas as acções registradas em seu uonw,
mas os dircctores podem expedi!' diversos certificados •~ada
um relativo ás partes de acções nssim registl'adas.
r:?,i:. Cada eertifieado de direito ás accões será expedido
eom o scllo sol'ial, l' sr>rá assignado por dous directores e
subscripto pelo seeretal'io. Cada certificado será numerado,
-eontendo o nonw e PnderP~o do accionista a quem •' cxpr~dido,
e especificando o Humero P os numeras indicativos das accões,
hem como a quantia paga sobre ellas.
25. Si algum cert.ifieado rasgnr-sc ou estragar-se, os directores, á vista do mesmo, podem mandar cancellal-o c expedir outro em substituição; e si um certificado per·der-se ou
destruir-se, os direclores, mediante prova que os satisfaca e
mediante u indemnização que julgarem deva ser dada e ainda
mediante pagamento de todas as despezas decorrentes dessa
, indemnização ou da investiga~ão da pr·ova da perda ou destruição, um novo •~Pt·tifirndo !'m substituição será expedido á
parte que tinha dil'f~ito no certificado perdido ou destruido.
O secretario faeá l'Onstar a expPdição de um novo certificado
e a indemnização dada. nas minutas dos pt·ocesso.~ dos directores, c qualquer novo t~PI'lificado será mal'eado .como tal.
·A quantia de 1 s. ou uma quantia menor que os directores
arbitrarem, será pnga {1, •·ompanhia por cada um desses novos
certificados.
'1'1\AN SFEREN CIA

26. O instrumento d!' transfercncia de acçõcs será pot·
Pseripto na fórma usual, c será assignado pelo cedente, como
pelo beneficiaria e devidame11tc certificado, c o cedente se
reputará possuidor das acções comprehendidas na cessão até
que o beneficiaria seja inscripto no registro em relação- ás
mesmas.
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27. 'l'odo instrumento de transferencia será entregue á
companhia para registro, acompanhado do cerqficado das
acçõcs a transferir e de outros documentos que os directores
exijam como prova do direito do cedente ou do seu direito
de transferil-as; c quando fôr feita qualquer transferencia
mediante procuração ou outra autorização, os directores poderão exigü· a prova que julgamm ·conveniente da validade da
procuração ou autorização, c o deposito de um officio ou cópia
authenticada do mesmo, antes de registrar a transferencia.
28. Todo instrumento de trausferencia que fôr registrado
será retido pela companhia sendo devolvido pela directoria
ao interessado quando negado registro.
2H. Cobrar-se-hão os emolumentos de ~ s. ü d. ou uma
quantia menor que os directores arlJitrarem, por· cada transfcreneia ou outro documento apresentado á companhia para
registrar ou marcar, e, si assim exigirem os directores, serão
pagos antes dessa transfereneia ou do documento ser tratado
pela companhia.
30. Os livros d~ transfereneia poderão set· encerrados durante um prazo não nxeedcnte de quinze dias, de cada vez. ou
de trinta dias ao todo em um anuo, como os directores determinarem.
31. Os directores poderão recusar o r•egistro de qualquer
transfcrcncia:
I) do aeções não vagas integralmente:
li) de acções sobro as quaes a companhia tenha o direito
de retenção;
III) do acçõe:- a respPito das quaes não tenham sido pagos á companhia os emolmnen.tos da transferencia, na imporianllia de ~s., 6 d.;
IV) de acções possuídas vot' uma vessoa :habilitada por
transmissão, que não haja provado o seu direito, si a•ssim lho
fôr exigido;
V) que não Jür acompanhada do certificado das acções a
que se refere e de outra prova, exigida pelos directores, do
direito do cedente, ou qualquer pessoa que .assignar por elle,
para ceder ou assignar, conforme a hypothese.
Em caso algum os .directores ou a companhia serão .rcsponsaveis pela recusa ao registro de qualquer transferencia.
'l'RANSMISS.\0

32. Por modo de qualquer accion•ista quo possua acções
em sou nome sómente, os testamenteiros ou inventariantes do
mesmo serão os unicos reconhecidos IJela companhia como
tendo algum direito a taes acções.
33. No caso do fallecimrnto de qualquer accionista que
"flOSSWt acções em consequeneia do f'allecimento, fallencia ou
insolvent~ia de um aceionisla, ou corno liquidatario, ou como
tutor de um socio menor ou o curator bonis ou outro eurador
legai, do mn aeeionista clcmcntc, ou. flOL' outra maneira, que
não soja a (·cssão (nos artigos rcft•rida, como «pessoa com direito em virtude de. tr:wsmissão» :1 , dentro de ires mezes dopois de adquirir esse direito, darú aviso desse facto á companhia e, si lhe fôr exigido, exhibir{t o documento que :razoavelmente exigirem os directores, para provar o seu direito •.
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Os directores não são obrigados a reconhecer qualquer pessoa~
corno testamenteiro ou inventa,riante d-e um accionista fallecido a menos que elle tire confirmação de testamento ou obtenha carba dü. administração na Inglaterra ou solicitem confirmação escoceza ou confirmação ou carta de administração
da Jrl•anda, para serem registradas na Inglater.ra.
34. Qua-lquer pessoa com direito por meio de transmissão, a quaesquer das acções, poderá, dentro de tres rnezes após
o aviso do facto aos directores, ou, si lhe fôr exigida prova de
seu direito, dentro de tres rnezes depois dessa prova, ou declamr sua opção por ser pessoalmente inscripto corno socio, e
os directores irnmcdiatamente lançarão seu nome no oogistro
em ~elação a cada uma dessas acções, ou nomear outra qualquer pessoa idonea para ser inscripta, e si o nomeante e o
nomeado, corno cedente e cessionario, respectivamente outorgarem um instrumento de cessão, o nome do cessionario poderá ser lançado n.o Registro em relação a taes acções.
Chamadas c p1•cstaçõcs

35. Os directores poderão, quando opportuno, fazer as
chamadas q~ julgarem convenientes. aos ac'Cionistas, sobre
o val!lr nommal ou preço de emissão das acções por elles
P«,?Ssmdas re~pectivamenf.e, a respeito de tod'as as quantia::~
nao pagas sobre as ar,ções que não forem, pelas condições de
d!sf;rihuição ou emissão, pa~aveis em :prazos 1ii:mS!. Cada acciomsta pagará a quantia. de cada chamada a elle feita, ás pessoa!;!,
nos prazoS! e nos Jogare!' designados pelos directJores, excepto,
porém, quanto ás quant.ias pag-aveis por distribuição e mamadas relativas a quaesquer acções do capital original da
compànhia, (a) dar-se-ha de r.ada chamada aviso com antecedenci.a de guatorze dias no mínimo, especMicando o prazo e o
logar para o pagamento; (b) nenhuma chamada excederá de
um qUiarto do valor nominal da aoç:ão a respeito da qual for
feita a iCh81II1ada; (c) nenhuma chamada se tornará pagavel
denflllo de prazo inferior a dous mezes, contados da chamada.
anterior.
36. Considerar-se-ha feita a chamada no dia em que for
approvada a resoluç,ão dos directores autorizando-a.
37. Uma cham~da c qualquer quantia devida por distribu·icão podem ser pagaveis por prestações•.
38. Si, pelas 'Cond!ições da distribuicão ou da emissão, o
todo ou parte de quaesquer quantias devidas em relação a
algumas das accões, pelo valor nominal ou o seu preço dt>
emissão for pagavel por prrstações, cada prestação será pagavel corno si fosse uma chamada devidamente feita pelog
directores. da qual tenha sido dado o devido aviso, e todas aJ
prescripções do presente em re:Jação ao pagrumelllto de chamadas ou á confiscação de acções, por f.aJta de pagamento df'
chamadas, serão· applicadas a t-aes prestações e a quaesquer
ncções n respeit,o das quaes seJam devidas.
39. · Si o todo ou par.te de, quap_,.squer qua.ntia~~ devidas
de qualquer dos modos acima mencionados, em relação a
quaesquer das ac()õc.~ acima rr>feridas, não forem pagos no
rlia ou antes do dia designado para seu pag81II1ento, os possuidores das acções na occasião. a respeito das quaes taes quantia~
forem devidas, serão obrigad'oso a pagar juros sobre as mesmas.
desde o dia ma.rcado pa!'!l o pagamento até o do pagamento
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pf'focl.ivo OU confiSII'a.ção das UCC·ÕCS, oon;forme for O caSO, Ú
1:n:a qLw os c!ireetm.·t•s dt'<'ülirPm (não cxcedentfl de 10 por·
(~mllo no anno'i, mas o~ di.J·••clm·es podem, quando
.iulgarenl
<·onveni,;nl·f•, I'emir· a totnlidadP ou varto dos ,juros que ~e torna t·r~In devidos. de tw.türdo eon1 ~~slr. ar·t.igo.
\0. or~ dii'Pdnl'Ps podr~m. nos IPrmo~ P soh as condiçõrs
quP .i ulga1·r.m <'Ollvenipnf.cs, rcec'brr, de qualquer accionista,
1odas ou parto das quantias antes de vcnetido o prazo Mlual do
pag-amento, «'. Pm particular, fap;; quantias podem sPr rece1• idas soh a éondiç.ão d'e C(llf' a companhia pagará .iu~os S()bEe
Pl\as, ou sobre o qll'•~· na oec·asião excr.der dn quant1a ellitao
d1wida.
·Í l. RobrP qnalqUPI' Pmissüo das a<·r;õP,;, n companhia pódo
fazrr ac<·ôrdos pm·a uma diffPrPnça entrf' os varias aquilllhoa-do." de !ar,s •arções nas quantias f' prazos de pagamento do
Indo ou nm·tr. flnl' quanliaR pagavPiR fl'p qualquor dos moclo.i
supra menrionados, a l'f'I'{>Pifo de lnP>'~ aer,ões.
eon{isr:açtío r• dirf'ilo. df' 1'1'lenriio

.\2. Si um so<~io deixar df' pngnl' lodo ou parte das quantia;;; dPvirlas, dP qualquPJ' doR morJoo suprn rpferidos, em: relação n alguma dns neçiiPR por Pll~> pos'suidas. 11r.lo valor nominal ou Reu 'JH'f'eo dP ''inü;s:1o, no dia ou anteR do dia mnrrndo para o pagamPnlo, o;: dit'('l('.tOJ'Ps podPrão, a qna,Jquer
!Pmpo em ;:r•guidn, dumnte o ff'mpo em qn.e esRas qunntins
continuarem. não pagas, expedi1'-lhP mn aviso exigindo o pa-·
gamPI1to elas mp,smas <~om os .iuro!', Pomo acima estabelecido.
quaesqupr· dcspm:a,; r>m que haja a a·ompnnhia incorrido, f'lll
v irl.udc da dita fnlta de pagamento.
·1:3. O aviso marca1·:í 11111 dia. no minimo, quntorze di·a·s, a
conta-e dn data do aviso. P um loga1·. f'm que, ou antes•, devem
ser pagas t.aeF< quantias c mais o,; juroR P despezas. O avistJ
tam.bPm declarará que, no caso de não pagamento naquelle
nm:w, ou nnteR, ·P naf'tUPllP Jogar, as nrçiies, sobre as quaes• ta!
quantia ~ devida sPrão passíveis rle ronfiseaç.ão.
H. Si as !'xigenrias do aviso, r.omo acima estabelecido,
não forem r·u.mpddns, aR aeçõPs a ree,,re.ito das •quaes foi expNlido o aviso IlOdf'rãn a qualquer t·rmpo, antes do pagamento
inl.f'?.Tal de lae,; quantia!' ff'r SP renlizado, sm· eonfisr,adas por
mna resolnção dos dirPefMps nara Pssr pfff'ifo. A eonfisc.açãn
nornprr.hendc>I':Í lodos os dividPndos declarndos nns aeções
c·nn fisradas c não pagns antes da ccmFiS<'.açã.o.
f\!5. Todas ou quaesqu<'l' accõf's, :ís quaes 'qualquer pessoa
n llcgnf' ter direito em vid·ud>P dr. I ransmissão, f' que deixa de
pt·ovnr Psso direito dentro de trPs .mczPs, a contm· da rxigent• ia f(UC J'he Dncam OS dii'!'C!OrPS pal':1• prova l-O, 011 (file, tendo
pl'Ovado sou direito P estando hnhilitndo a RP!' J'Pgist,rado' ou
tm· 11m pl!'epos,f.o reg-istrado Pomo possuidor das mesmas,
fleixc dP fazel-o no fim d!' 'llm mez dr,poi!': dP solic.itl(ldO para
iRso por igual aviso, podf'm, a qnaltquer úl'mpo dep.ois de findos os respectivos urazos, ser confiscadas por uma rosoluçã.o
do.~ fliredores .para f'Sse f'ffeito.
1G. Quando quaPsqner acçõPs forem Ponfi!'cadas, dar-seha immediatamenfP aviso da ronfiS<'nção no possuidor das
acções ou :i pessoa habi\.it.ada a reclam.al-a, conforme for o
cnso, ü uma obscrvaç.ão de Que o aviso feito e da confiscaç•ãr,
e s:ua datn ser!\ immedintamcnte cJm.rada no registro, ao lado
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da inscripção dessas acções, mas as dispos.ições deste artigo
serão tomadas sómente como diTeotivas, e nenhluma confiscação será de qualquer modo invalidada por qualquer omissão
ou neglig·encia em dar ta1! aviso ou fazer· tal obseJ·vação como
acima se estabelece.
n. Não obstante qualquer •~onfisc1ação como acima mencionado, podem os directores, antes das ·acções confiscadas
tet'Jtn sido de outra fôrma ap.plicadas, permittir que sejam
reunidas, sob as eondiçõt~S de pagamento da dita quantia total
e sob outms eondkões (si houver) que julgarem conve.
I
nwnoeg,
!,8. Toda acção que fôr confiscada passará immediatamente a pertencer· á companhia e póde ser canccllada, vendida, de novo distribuída ou (]li,sposta de outra fôrma, quer
ao primitivo possuidor, quer a. outra pessoa, nos termos e do
modo que os diJ'tldore" julgar·cm eonv••nicnte, observados os
estatutos e os artigos.
49. 'l'O<Jo aceionista. cujas ·acções forem confiscadas ficarfl.o, não ob'ltante a confiscação, ob!'igados a pagar á companhia a quantia total que então ou presentemente fôr devida
em !'elação ás aeções ao tempo da confiscação, ·~om os juros
Rohre rssa quantia até o efrectivo pagamento, a taxa que os
dü·petores fixarem (não excedente de 10 por cento ao anuo).
n os directorrs podt'l'ão cobrar judicialmente o plllgamento do
todo ou parte dessa responsabilidade, mas não serão obrigados
a fazel-o.
50. A confiscação envolverá a extincção ao tempo da confiscação de todos os .imo~. reclamações e pedidos contra a
I~OJupanhia em relação a todos os outro~ direitos e responRahilidades inher·entes ás aeçõcs eon fiscadas, entre os socios
cujas acções forem 1~onfiscadas e a companhia, exceptos sómente os direitos e responsabilidades expressamente r.esalvados
pelos presentes ou que fot·em pelos estatutos conferidos ou
irupnslo~ aos ex-socios.
51. A companhia terá um dil'eito precípuo e superior de
t'P[Pn{'ãtl sobr·e toda:- as ar~ções (não integralmente pagas) regif;tradas em nome de eada socio (quet· isolada, quer conjunf·Lamente eom outJ·o,.) por toda;; as ~mas dividas. responsabilidades e compromissos quaesquer, isolada ou conjunctamente
eom qualquel· outra companhia ou pessoa, para com a companhia, quer tenha ou não effectivamente expirado o prazo
mar·cado, como acima, para o pagamento, confiscação ou resga!fJ das mesmas, tl eRse direito de retenção abrangerá todos
os dividendos a qualquer tnmpo pagavris em relação ás ditas
acçõcs.
~ - 52. Para o fim de effectuar tal direito de retenção, os
drrcetores poderão vendet· quaesquer acções a elle sujeitas,
da maneira que julgar.em conwmientemente, mas nenhuma
v~nda se realizará !ltô que (a) tenha tel'minado o supra referido prazo; (b) seJa dado por escripto ao sacio, sobre cujas
nee?es se_ fil'mou o liireito rJp retenção, um aviso por cscripto
da I~tençao de vender; e, (c) qup se dê a falta de prugamento,
con~I~cação ou resgate das supra mencionadas dividas, responsa~rhdades e eomr;H'O':ll issos, sete dias depoiR da intimação do
avrso. Os lucros hqu tdos dessa venda Rerão applicados na satisfação das. ditas dividas; responsabilidadL•s ou compromissos,
tl o saldo (si houver) pago ao dito socio,
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53. Si a companhia registrar ou permittir o ~egist~o .de
uma cessão de accões sobre as quaes tenha o alludrdo direito
de retcncão taes a<:ções SPJ'ão dPsonPrada~ n isPntas do dito
1lireito de retenção da mmpanhia.
154. De accôrdo com a venda, depois da confiscação ou
para effectivar l~l':l direito de retenção,. no ex~rcicio ou. no
pretendido 'exercwio dos poderes confendos acima, os dir~
ctores poderão fazer com que o nome do comprador seJa
inscripto no registro em relação a quaesquer acções vendidas,
e o comprador não sNú obrigado a verificar ou ill'quirir em
relação á regularidade dos processos ou da applicação do dinheiro da venda, nem será affectado por qualquer aviso de
irregularidado nos processos ou na dita applicação, e, depois
da inscripcão de seu nome no registro, a validade da venda
não será impedida por qualquer pessoa, e o recurso (si houver)
de qualquer pessoa aJggravada pela venda ou pela inscripção
será sobre perdas e damnos sómente e contra a companhia
exclusivamente.
5'lí. Todo accionista cujas acções forem confiscadas ou
vendidas, de accôrdo com o direito de retenção, serão obrigados a immediatamente 'entregar os certificados dessas acções,
mas quer ellc o faça, quer não, os directores podem expedir
novos certificados em relação ás ditas acções.
56. Um certifjcado por escripto, sellado com o sello official da companhia, assignado por dous directores e subscripto
pelo secretario, declarando que quaesquer acções· foram confiscadas ou vendidas, sob o direito de retencão, de accôrdo
com os regulamentos da companhia, será prova· sufficiente
dos factos nelle declarados, .contra quaesquer pessoas com· direito a taes acções e tal certificado, e, si taes acções forem
vendidas pela companhia ou ·em seu nome,· o recibo desta
pelo preco da venda constituirá. um titulo habil.
« Stoclc »

57. w·companhia, em assembléa geral'(confirmada, quando
as acções forem divididas em classe, por uma resolução approvada em assembléas separadas dos portadores de acções de
cada class·e) póde converter quaesquer acções integralmente
pagas em stock, e póde reconverter o stock em acções inte\!!"ralmente pagas de qualquer denominação. ·
58. Quando quaesquer acções forem convertidas em
stock, os diversos portadores deste podem desde então ceder
os seus interesses no mesmo ou parte delles, da mesma maneira e sob as mesmas prescripcões a que estão sujeitas as
·accões para sei:,em transferidas ou approximadamente as
mesmas prescripçõn-;, como o permittirem as circumstancias.
Mas os directóres podem, si julgarem conveniente fixar o numf:\ro mínimo de stock transfeTivel, e dl:lcidir qu~ as fraccões
do uma libra não podem ser negociadas.
59. O stock conferirá aos seus portadores os mesmos privilegias o vantag-ens quanto :í participa~;ão dos lucros votar
om as_sembléas da c•ompanhia e para outros fins, co~o os
conferidos, antes da conversão aos respectivos portadores de
acçõf',~ assim convertidas, mas' de modo que nenhum desses
rrivilegios ou vantagens, excepto qualquer direito de parti-
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cular dos lucros da companhia, será conferido para qualquer
parte alíquota de. stock consolidado, que, si existissem em
acções, não conferisse taes privilegias ou vantagens. E, áalvo
o acima estabelecido, todas as prescripções dos artigos applicaveis a acções integralmente pagas, tanto quanto o permittirem as circumstancias, applicar-se-hão ao stock, e as palavras «accões» o «socio», em todas essas prescripcões comprehenderão respectivamente « stock » e portadores de « stock ».
60. Nenhuma conversão ou reconversão affectará ou prejudicará quaesquer direitos preferenciaes ou outros, privilegios, condições, poderes ou restricções vinculadas antes ~
conversão, mas isso observado, qualquer stoclc poderá depois
da conversão ser divid1fdo em classes e de outra fórma negociados de accôNlo com os artigos, a todos os respeitos como si t!\l stock fosse nccões do capital da companhia.
« W a:rrants »

61. A companhia poderá emittir warrants sellados com
o seu sello official, com respeito ás acções integralmente pagas ou a stock, declarando que o portador tem direito ás
acções ou stock nclles especificados, e póde prover, por coupons ou de outra fórma, para o pagamento de futuros dividendos sobre as acçõm; ou stock comprehendidos em taes
tt•arrants. Os directores .poderão determinar e, quando opportuno, diversificar as condições sob as quaes um novo war1'ant ou coupon póde ser f'xpedido em substituioão de outro
estragado ou dilacerado, perdido ou destruido, pelas quaes
um portador de warrant tenha direito a comparecer e votar
em assembléas geraes, e pelas quaes um warrant póde ser
transferido e o nome do possuidor pód!e ser inscripto no registro em relação ás acções ou stoclc nelle especificados. De
accôrdo com taes condições e com os artigos, o possuidor de
um warrant será um accionista em todos os sentidos e estará
sujeito ás condições vigentes na occasião, quer feitas antes
ou depois da emissão do warrant.
ASSEMDLÉAf'l E VOTüS DOS SOf:IOS

Assembléas lcaacs é aeraes

62. A nssembl~a legal da companhia se reunirá no dia,
não sendo menos de um mez nem mais de tres a contar da.
cata em que a companhia for autorizada a iniciar seus negocio!CI, e no Jogar que os directores determinarem, e, em relação a essas assembléas, os d>irectores cumprirão todos os
requisitos da lei de consolidação.
63. Uma assembléa geral da companhia se reunirá todo
nnno civil, e não mais àe quinze mezes depois da reunião d'a
ultima assembléa gcr.al, no dia e Jogar que forem {lrescriptos
pela companhia em assembléa geral, e, na falta disso. como
()S directores determinarem. Cada uma dessas assembléas geraes se denominará «as~Ambléa gm·aJ ordlinaria». Toda assernbléa gera! que não for ordinaria denominar-se-ha cassemblé.a geral extraordinaria».
64. A assembléa legal póde constituir a assembléa geral
do anno da. incorporação da companhia •J
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65. Ü!'l direetores podet·ão. quando julgarem conveniente,
convocar, o convocarão immellia ta mente uma assembléa geral extraot·dinrll·ia a rrctllPJ'imeuto de portadores 110 mínimo
dn um llreimo das a1~ções na oecasiiio emittidas sobre as quaes
iPnham sido pagas todas as t•harnadas ... outras quantias.
lifi. Tal rrquisieão espeeificará Of< fins da assembléa e
den·t·:í sc1· as!';ignada pt>los t·t•querenle.,: e ser depositada no
P;.;t•t·iptoJ'iO. Podpt·:'t const-ar OP Y:wios llOt'UHll'ntos de igual
l'•ír·mu, eada unt assignado por um ou mais dos requerentes.
6i. ~o e:u;o do;;; directot·r•s. <!eeol'l'idos dez dias após o depo~ito do rPquPt'illH'nlo. deixarem de eonvo1·ar uma assembléa
])at·a reunir-se dienlro de vinte t' um dias a r.ontar dessa data.
os t·eqtti'L'4'IllPs ou n sua maiol'ia t'm valor· podrrão- concocat•
a :lf4!'Ptnbl•:a, HHIR qualqnt'L' assPrnh\f:a ássim eonvoruda nfio
se t·Punir:í dPpois de Ires me7.•.'s des:-a data.
!i8. Ri Pm qun !qtwt· assPmhl•;a grràl Pxtr-aordinaria, convoJ•ada :í I'Pf(llisi~;:iío ou pot· aeeionista:- dl' al'ct.lrdo com os estal.nto;;, fm· aprn·ovada uma :·e,;olnção que exija a confirmal'i:ín 1'111 outra assemblt\a, o;; dit·ectm·es immediatamente con\·ne.:u·ão outra nssembléa gPral PXt.I'aoedinaeia para o- fim dio
l..ornnr crmlH•eimenlo da t•esolu~:iio. P, si julgarem eonveniente,
l'otlf'irmn 1-a ··orno rN,ohu;iio Psppr· ia!; P si os directores, denl•·o dn ~etc dins a ,·.ontar da data da approvação da resolução,
não !'OnHwarmu oulm as;;rmblt:a para um dia, não menos de
qualor7.e dias nem mais dr um nwz, a r•ontar dessa data, os
J•cquf'rPnlPs ou a sua maiol'ia em valm· poderão convocar a
as:;;rmhl•;a. Toda assPmhll>a eonvocada pelo;; requerentes, de
ar•rrlrdo f'Om os rstatutos o seeú. po1· elles tanto quanto pos;;;ivf'l da mesma maneira l'nmo ;;ão I'OIIVOI·adag pelos direPim't$ as assrmblf>as geraf's.
li!l. llm aviso pPio nwnos dr srte dias, especificando o
logar, dia r :hora de toda a;;;spmhl1;a geral e, no caso de negocio espc;cial, a na I url'za gPral dps;;;e negoe.io, será dado a
toda pessoa habilitada, d!' 31\Ctirdo rom os estatutos, a receber um aviso dr tal assembl,:a, mas, com o consentimento por
Pscripto de todo;;; os aecionistas, uma assf'mbléa geral {lOder:'! sr1· ronvocada mediante aviso dr menos dias c da maueim f\etPrminada no•· esse consenlimenlo.
7o0. A omissão -accidental de se dar qualquer aviso ou o
sru não rPrrbimrnto não invalidará qualqner resolurão approvnda Plll qualquPL' ai'~Pmhlt:a grral.

i I . Os nego!'im 1(111' podem sr1· tmladoR rm assemhléa<>
grrars ordina•·iaf<, eomo npgorios orf\inario!'l. serão recebrr e
toma•· coniH•J•inwnto dn PxpoRit;ões riP conta, r·clatorios e balancl'tes de rrceita; PIPgrJ· direptorns P outros funccionarios
em subsl i tu ição aos que se retirarem alternativamente ou
IIUC se de~i~tieem ou erssem sPu mandato pot• outro motivo;
fh•cl.:u·ar rhvtdrndos r trata•· dt> outro~ assumptos que, segundo os eslatut.o;;;, podPm srr ll·atados em uma assembloéa
geral ordinaria. Todos os outros negol'ios tratados em uma
:JsSPITJ!llt;a grral ot·dinat·ia " todo;; og h·at.ados em uma asscml~~a geral extraor~inari~ J'rputar-sP-hão especiaes.
1-. Nenhum negocw sera tratado em qualquer assembléa
geral sem que esteja presente tlm quort~m. O quorum P&rt\
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uma assembléa geral para todos os fins consistirá de a) tres
accionistas habilil ado;.; a eomparecer e votar, presentes pe;.;soalmente (ou uo <'a,;o de uma companhia, por procurador
como adiante sr; weceitúa); ou b) estando presentes dous
desses aBeionistas, pes::;oalmcnte ou por seus procuradores lrgalmente coustituido~, e lJOssuindo rntrP si no minimo 1.000
acções.
73. Si dentro d•~ meia hor·a a contar da hora marcada
11ara qualquer assr-mbl1~a grral não houvm· quorum, a assembh'a, si convocada a r·equerimento, será dissolvida, mas em
qualquer outro ca;;o será adiada para o mesmo dia da semana
seguinte, á mesma hora ~~ Jogar, salvo si fôr dia feriado, ca>~o
em que serú adiada para o dia seguinte ao feriado, (~ mesma
hora e Jogar; e si f'lll la! assl'mbléa adiada não houver quorum,
srrá dissolvida.
7 4. O presidente (H i houver) da directoria presidirá as
a>~sembl(>as geraes da <~om[Janhia. Si não houver presidente ou
si nessa assembh;a não comparN·rr á hora marcada para a
rl'união, os director·rs prPsentes ou, na falta destes, os accionistas elegerão um dir·ector para presi<knte; P si nenhum dirf'ctoe comparccPJ' ú a!'sembl1;a (t lhora marcada ou si ·os
directores pre>~entt·~ s<' t'Peusarrm a presidir, os aecioniRt.as
presentes elrgei·ão um r!Pntr·e si pam JH'Psidente da assembléa.
75. Toda questão submettida a qualquer assembléa geral
Sf'r·á decidida em primeira instan.da por votação symbolica.
716. No caso de empate sobrr qualquer resolução, quer em
votação symbolica, quPt' em um escrutínio, o prrsidente trr:í
um segundo voto ou voto d<'cisivo.
77. Em toda assrmbl1;a grral, a menos que seja pedido um
f'scrutinio pelo pl'esidente ou por dous accionistas, no minimo,
presentes pessoalmente ou por procuração e com direito a
comparecer e votar, uma declaração do presidente de que uma
resolução foi approvada ou não. por certa maioria, e um lançamento para esse rffeito nos livros dp actas da r.ompanhia,
ser·ão prova conrludente drsse facto, independPntemente de
prova do numero ou proporção de votos registrados pró ou
tonti·a tal resolução.
78. !Si fôr pedido um escrutínio na fórma acima em qualquer assembléa gPral sobre qualquer questão (outra que não
rlrição do preRidentP e Rnbre queRtão rir adiamento), applicar·-se-hão as sPguintes disposicõrs:
a) o escrutínio será tomado da maneira, na hora e Jogar
que o preRidente mar·ear. r immediatamente ou com intervallo ou adiamento, qur Pm raso algum rxrrder:í1 de srte
dias:
b) o presidente pódr adiar a as.<>embléa para o fim rle
p~oceder a um escrutínio, pelo prazo não Pxcedente de sete
dms;
c) o resultado do escrutínio reputar·-se-ha J'Psolução da
assembl.éa em que foi pedido o mesmo· e
d) o p~dido de es·crutínio não i~pedirá a continuaçã.o
da a~semblea para tratar dr outros negocios que inão as
questoe::; sobre que se pediu o escrutínio.
79. Todo escrutínio pedido quanto á eleição do presidente ou sobre qualque·r questão de adiamento será tomado
na aftiembléa sem adiamento.

492

AGTOS DO PODER

EXEC~

80. O presidente poderá com o consentimento da assembll\a adiar a mesma de um para outro dia. de um logar para
outro, mas nenhum negocio será tratado em uma assembléa
adiada sinão o que tiver ficado em suspenso na assembléa
cujo adiamento se dieu.

Votos
81. Em qualquer assembléa geral da companhia (a) por
levantamento da mão. cada 3iccionista presente pessoalmente,
observadas as pl'lescripções contidas no presente. terá e poderá dar somente um voto, mas, salvo no caso de uma companhia como adiante se mlenciona. nenhum accionista presente por procuração somente terá direito de votar, e (b) em
um escrutinio. qualquer <necionista pres•ernte pessoalmente ou
por procuração, observado o acima dit<l, terá e poderá dar um
voto por cada acção que possuir e esse voto poderá ser dado
pessoalmente ou por procura~:ão. Uma companhia inc<lrporada por lei <lU de accôrdo com a lei poderá votar por procurador em votação symbolica ou em escrutínio; tudo sempre sob
a condição de que Mnhum accionista poderá comparecer ou
votar em qualquer assembléa geral <Sobre qualquer questão,
pessoalmente ou por procurador ou como procurador, ou ser
·reconhecido em um quorum., emquanto não estiverem pagas
quaesquer quantias então devidas pm· elle á companhia relativamente ás acções que possuir.
82. Qualquer pessoa com direito, em wirtude de transferencia, póde votar em assembléa geral a 11espeito das acções a
que tem direito, da mesma maneira (observadas as disposições
constantes do artigo supra) corno si fosse o portador das mesmas e accionista, com tanto que (i) quarenta e oito horas
no mínimo antes da hora da reunião da assembléa, em que se
propõe votar, tenha provado o !<CU direito da fórma adeante
indicada, si lhe for exigido; ou (2) que os directores antes
da assembléa tenham admittido o sPu direito de votar em relação a taes acções.
83. Quando houver co-proprietarios registrados
de
quaes.quer accões, observadas as disposições acima, a pessoa
cujo nome estiver em primeiro Jogar no registro em relação
a taes acções (em caso de fallecimento e os directores tiverem, si exigiram, recebido prova legal do fallecimento, o
primeiro nomeado dos sobrevi ventes). só mente poderá votar
corno accionista. mas nenhum desses proprietarios poderá ser
cons-tituído procurador para votar por tal pessoa.
84. As procurações para votar subentendem poderes para
rcquever escrutínio.
85. Um procurador poderá ser nomeado por um accionisla ou outra pessoa habilitada a votar corno acima se estabelece, ou por qualquer- procurador nomeado por tal accionista ou pessoa, de accôrdo com urna procuração que dê ao
procurador poderes para nomear procuradores, ou pelo
substabelecido autorizado desse procurador, comtanto que,
Sr!m consentimento de uma resolução dos directores, não podcl'á agir como procurador pessoa alguma que não se1ja dil'Petor ou oocionista da companhia. eom direito de voto, exeepto qunndo tratar-se do pro!~m·ador de uma companhia que
poder:í ser qualquer direetor on outros funccionarios da
n1cs,rna.
86. O instrumento nomeando um procurador será por es~
cripto, de proprio punho do outorgante ou, si este fô~ 1.1ma
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companhia incorporadora, por uma minuta dos directores, e
deve ser devidament.e sellada e será, tanto quanto possível,
da fórma e pa·ra os effeitos seguintes:
THE OURO PHETO GOLD MINES OF' BRAZIL, L!l\IITED

«Eu. . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . do Condado de ......... :
sendo (socio de) (procurador de............ ,socio de)
substabelecido. . . . . . . . . . do procurador de. . . . . . . . . . soeio
da companhia acima nomeada, pela presente nomeio .......•,
ou, em sua falta, ........ de ........ como (meu procurador)
(procurador do dito ........ :) panapor(mim) i(elle) 'VOtar)em
(meu) (seu) nome, na .......... da companhia, a realizarse........... Em testemunho do que (assigno por mim)
sendo (socio de) (procurador de ................ , socio de)
f9 ·-· •• o.:..

Ou em outra fórma que os directores opportunamente
appMarem ou acceitarem, e póde ser revogada, excepto
quanto ao que por meio della .iá tiver sido feito, por aviso
escripto pelo outorgant~ ú companhia.
87. Um procurador SÓ poderá votar depois que tenha depositado o instrumento que o nomeia ou qualquer procuração e documento de substabelecimento, conforme as disposições, declarando a sua nomeação ou- uma publica fórma do
mesmo (e quando tal procuração ou documento. estiver em
Jingua estrangeira, uma traducção certificada notarialmente)
no escriptorio, no mínimo quarenta e oito horas antes da hora
marcada vara a reunião da assembléa, ou da assembléa adiada,
ou da primeira assembléa, como fôr o caso, em que pretende
votar. Quando um procurador é constituído mediante procuração ou documento de substabelecimento, os direotores
poderão exigir a prova da validade da procuração ou documento de substabelecimento, como entenderem conveniente,
antes de admittirem que o procurador vote, salvo si as disposições dos estatutos ou dos artigos tornem desnecessarias
essa prova.
88. Um voto dado de accôrdo com os termos de um
instrumento de substabelecimento será valido não obstante
anterior faHecimento do outorgante, ou 3J revogação do
instrumento, procuração ou documento de substabelecimento,
ou a cessão das acções a respeito das quaes se tenha dado o
voto, salvo si .aviso, por escripto, desse fallecimento ou dessa
revogação tiver sido recebido ou a cessão tiver sido registrada no escriptorio antes da assembléa em que fôr dado o
voto.
89. Não obstante qualquer disposição expressa ou implicita no presente, em contrario, todo voto dado ou considerado
em qualquer assembléa ou qualquer escrutínio considerar. se-ha valido para todos os fins da assembléa ou escrutínio,
a menos que se.ja impugnado na assembléa ou adiamento da
tnesma ou no escrutínio em que fôr dado ou considerado.
90. Os directores poderão, á custa da companhia, obter
Instrumentos nomeando procuradores, em qualquer fórma
autorizada pelos estaltutos, pr.eparados, sellados, expedidos e
em circulação, e remetter. enveloppes sellados e endereçados
para a. volta dos mesmos.
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.:lss,:mbléas i/.c classes de

w~cionistas

!H. Torla,.; a~ di~po,;ic:i:íl'>' do;; t>,.;laluto~ api11iean~is üs assemblt;as get'aes da companhia ~et·ão app!icadas mttlatis mtttondis a todas as assembh\as em srpa·mdo de pol'l,adores de
ac~c:ões de qualquer ela!'se, mas de modo que o IJtWrum destas
s(',jam dou~ aeeionislas possuindo ou I'Ppt·e:·wnlando pot· pm·em·ação no minimo I O 110r cento das ae<,;õcs da classe, então
emittidas.
DIHEUT'DilES

Pi'imeiros

clirur:torr~s

!)2. Os primeiro" direcl un·s da companhia set·ão John
Taylor. Edv,dn lle<•t·, Emile F. H. de \Vael e Mareei Paisant.
O pl'imeiro presidente dos diredores ;;eri't o dito John
Taylor.
Co11di~:ücs

pw·a conserva; '' caryo

U:.l. Cada Üit·edor conscrvaní. o cargo, observadas a~ disposições dos estatutos, exce.pto no que iül'l'm modificadas,
ampliadas ou de oulra fórma aib~t·adas por accôrdo com a
companhia.

Numero
~H. Obs~rvadu o que 11a prcsetlte se menciona o n~mm·o
direetores não será supl't·iot· a ·~de nem inferior a tres.
!J5. A qualifiC~<lção de eatd'a llit•Pcloe, eom t•xcepção do
primeiro e ~alvo disposil.iãO em contrario nos estatutos ou
Pm qualquer aecõt·do eom a c·ompanhia, Sl'l'á possuir em seu
direito propt'io act;ôes no valor nominal. pelo menos de 500
libra•s. Um direclor poder;.i agir, antes de adquiri!· as act;Õl'S
de qualificação, si necessario, mas deYe adquiril-as dcnlro de
tre:s mezcs a eoutat· da data dP sua -nomeação, podendo a
companhia, em assembil'a get·al, eeduzit· ou abolir esta exigenci·a em relação a qualquer director ou director proposto.
d·~

Remune1·açiio
üü. 0:> dii•eetor<'s, ~excepto lJUalquf'l' director ou dil'ectores que ajam como agente ou gerentes, terão direito a
pag-ar c rcf.et· IJaJ·a si, dos fundos ~da companhia por tmrw,
a titulo de l'emum•t·açã-o dC' s•·us _.,;m·viços, como' tacs uma
quantia calculada ú razão dt~ 1 . 000 I ibras por anno, e
companhia poder<\., (Jnando opportuno, t>m assembléa. geral fixar
remuneração addieional a pagar a todos ou qualquer dos dil:ectores, ~m quantia•.-; vagav.eis da_ maneira e nos tl'·rll){)s que
Jorem de>tll•t·mmados pela resoluç.ao que os fixar·. As ditas
remunerações :e,_ obser~a~os os ter_mos de tal rc&olução, qual•lmn· remuneraeao addiCIOnal sCJ'ao pagas em data~ e divididas cnt·re OS dit'Cctores ·I'Ul propül'ÇÕC'S que eoncertall'le'lll
entre si .ou S!')jam decididas por uma Tesolução, como -adeante
se mencwna, e. na faltru desttl', como for decidido pela companhia em assembléa geral.
1

a
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97. A rcmunet·ação de cada director1 a menm1 que a
companhia decida o ~~ontmrio em assemblea geral, por accôrdo ou pelos estatutos:
a) reputar-se-h31 v•~ucida dia a dia e 5ct·á dividida nessa,
conformidade·
"' será ~m addi~;ão a quaf~squr1· desp~za~ de que _tiver
direito a ser pU'!;O üU JW!us quaes tenha dtreito a set· mdemnizado pela companhia. c a qualquel'. l'·emune,ração a que
tenha direito, em qualquer qualidade que não. como um d?S
directores a recebei" ou a ser reembolsado peJa, companhm,
de accôrdo com os estatutos, com qualquet· accôrdo ou dl:l
outra fórma;
cl poderá, observado o .~:n·tigo anterior, ser pagavel, integral oüU parcia:lmenltc, 'l'm dinheiro ou em especie.
98. Uma resolução da maioria dos diN•ctores, inclusive
o presidente, decidindo sobre o methodo de pagamento ou divisão de qualquer n•mum•t·acão, como acima referido, pel'cebiveis por elles como dircctores ou coneordando em abater, renunciar oti aüiar qua•lquer' z•emuneração (inclusiv.e
qua;lquer remuneração addieional do }li~es·identc), obriga't·á
todos os directores. e tal remuneração ser{t tratada• como for
decidido.
Serviços c despczas ext1·a
!lU. Si qualquer dil'ector, solicita-do ou não, prcsta.r algum Mervi~;o ou der algumas providencias que na opinião
dos outros 'diredtores. estiv.r_•J·em fóra do escopo 'de seus devei·es ou responsabilidades para. com a , cülllJ!anhi.aa dm10
director ou de aeeôrdo com qualquer ajuste ou mereeendo
reoompen.sa especial (JS direetores poderão remuneral-o por
assim ter feito, com' bens da eompanhia, quer por uma quantia fixa, quer por uma pOI'C>t'utagem de lucros ou de outra
maneira, como d'fterminarem, e tal remuneração poderá ser
feita em addição ou sub~tituição a oulra (si houver) pagavel
a clle como director da eompauhi<b e poder(t ·ser pagavel em
diliheiro ou em esp·f'Ci('. Cada director ser;í pago de toda viagem e outras despezas em que haja incorrido quando iUJ &el'vito da companhhi: com o eonsentimentoü da di'rectoria ou em
que haja incorrido sómentc para o fim de compal'ecer á assembléa da directoria.

Outros cargos
100. Um dil'eclor podel'á,. observados os tel'mos de qualquet· accôrdo eom a. companluu e o.s radigos ser ou tornarao direetor ou soei o· de outra. qualquer companhia e observado o a<~ima mencio~ado, não será responsavel por' qu~ates
quer lucros ou beneficios vencidos ou percebiveis por elle
nessa qualidade de direct•or ou sacio não obstante e.stcja ell~
agi_ndo como repooS'entante, depositaria ou tagente da comp.ar.
nh1a e não oübstant.e quaesquer acções de qualificação do tal
companhi'a sejam possuida,s por elle em deposito pela companhia ou em nome della.
. 101.. Um director poderá, observado o que acima se estabelece, .conservar-se em um cargo ou collocação d'UI com-
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panhü1 c dclla I·eoeber, por isso, remuneraçãO ou emolumentos addicionaes aos que re0eober como director da mesma,
excepto quam.do trat>a.r-se de um fiscal de contas ou socio de
alguma firma, fiscalizando oontas da companhia.

Vagas e nvmeaçúes
102. Na assembléa geral ordinaria da. companhia a realizar·-sc em 1!H6 e na assemblé.a geral ordinaria de cada anno
subs(}(Iuente, um teq;o dos dircctores que mais tempo estiverem no cargo ou. .si o seu numero não for multiplo de
tres o numero que mais se approximar sem exooder de um
terço retirar-se-ha do cargo. Si dous ou mais directores que
esUivfrem no caxgo contarem igual periodo de exercício, os
directores a retirarem-se, na~ falta de accôrdo entre elles, serão designados mediante sorteio. Para os fins da retirada: alternaJtiva, o tempo de exercício de director será computado
desde a sua ultima nomeaeão. No c~aso de augmento ou diminuição do numero de direcUores, como adeante se estabelece, a assembléa, pela qual. foi resolvido _esse augmento ou
diminuição. poderú oombem frxar e determmar a ordem e o
turno em que dahi em dearrte se retirarão os dh'Cctores, comtanLo tJue um director-g>erente, emquanto estiver nesse cargo,
·não será su,ieito ú retirada· alternativa, nem será computado
na determinação da .retirada por turno dos directol'es, mas
observadas as disposições de qualquer contracto entre clle e ·~
companhia, será sujeito ás preseripções dos estatutos quanto
ú resignação c remoção de directores, e quando deixar o cargo
como director seus diiX'·itos e deveres, observado o acima estabelecido, como director-gerentc tambem cessará immediatainente.
103. Um dircctor retiranto sor:í rcclegivel, mas em todo
caso ·conservará o cargo até a dissolu~ão da assembléa em que
fôr nomeado seu successor.
104'. Um aviso por escripto com antecedencia de cinco
dias pelo menos será feito á companhia communicando a
intenção de quaesquer dirrctor ou aceionista propôr em uma
assembléa da companhia qualquPr PL'Ssoa, que não um dircctor retirante, para elei~ão ao cargo de director, comtanto
que si os accionistas presentes pessoalmente ou por prqcuracão
na assembléa unanimemente IWl'lllittirem, o presidente dessa
assembl•'a poderá dispensar o aYiso e propôr á assembléa o
nome de qualquer pessoa que tenha qualidade.
105. ,f:'i em uma assemblt'·a em que, de accôrdo com as
disposições dos artigos dos estatutos ou de outra f6rma, deva
realizar-se a elei\ão do director, os Jogares dos directorcs que
vagarem não forem precnchidoó'. a assemlll•la será adiada para
o mesmo dia da smnana seguintP, ou, si esse fôr um dia feriado, para o proximo dia util após o feriado, e á mesma hora
e Jogar, si na assembléa adiada os Jogares dos directores retirantes não forem preenchidos. esses directores ou aquelles
cujos Jogares não se preencherem, continuarão, observadas as
disposiçõos do artigo seguinte, em seus cargos até a assemJJJ,,;a gpt·al ot•dina·ria elo anno sPguint.o.
lOü. Todo dirt>dot· ~> o Jll'll><idente de din~ctores, ,quanto
aos seus cargos, podem, observado qualquer contracto em contrario, a qualquer tempo, fazer um aviso com quatorze dias
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de antccedencia commuuil'ando a sua intenção de resignar, c
ao termo desse prazo, ou si antes a directoria ar~ct•itar, seu
carrzo ficar;] vago salvo ~i. cntrementPs, tiver rctiraun o aviso
mediante outm ~ e~c.riptn :í companhia, t'rHntant.o qu:• i~so 111\o
acaz-rete a diminuição do numero dos directores abaixo do
mínimo então fixado, on a rcducr:ão do numero a menos de
dous, e, em qualquer desses casos, os directores que fizerem os
avisos (dos quaes 11m ou mais, de accôrdo com esta dispo-:
sição, devem ser inoperativos), decidirão por voto entre Sl
quaes os avisos que devem ser retirados, c emquanto não
decidirem nenhum dos avisos produzirá effeito.
107. A companhia 11oderá, quando fôr opportuno, mediante resolução extraordinaria augmentar ou reduzir o maximo e mínimo de rlircl'tores. r, tambem poderá determinar
em que ordem c tumo tal numero augmentado ou reduzido
deverá dahi em deantc deixar o cargo.
108. Os directoros terão poderes, em resolução approvada
pela maioriit dos votos da Llirectoria, a todo e qualquer tempo
J>ara nomear outras pessoas como directores, quer para preencher uma vaga occorrirla por qualquer causa que não seja
a retirada por turno (de ora em deanto chamada «retirada
casual»), quer como um augmento ao seu numero, mas de
modo que nunr.;a o uun1cro dn dircctorcs exceda o maximo
fixado na occasião.
109. Os directorcs lJUe continuarem 'poderão agir não
obstante qualquer vaga occorrida entre elles e não obstante o
seu numero não constituir quorum, mas de modo que apenas
ajam para nomear o numero de directores necessario para
constituir o quorum ou o numero minimo então fixado, seja
qual fôr o maxi.mo, c si a qualquer tempo ficar apenas um
director, nada mais fará do que convocar uma assembléa
geral para eleger outro ou outros directores para formar tal
mínimo ou quorum. qualquer que seja o maximo.
110. A companhia poderá, a qualquer tempo, observado
qualquer accôrdo em contrario, em resolução especial, alterar
a remuneração, qualificação e termos do cargo de qualquer dos
directores e demittir qualquer delles (inclusive o presidente
dos directores quanto ao 8eu cargo), antes da expiração do
termo do cargo e nomear outro em seu logar.
111. Um director nomeado, de accôrdo com os ultimos
tres artigos, manterá seu eargo sómente até a assembléa geral
seguinte á sua nomeavão, mas será reelegivel.
Dii'Cctol'es honm·arios
H2. Os directorcs podem a qualquer tempo, em resoIucão da directoria, nomear qualquer pessoa director honorario da companhia. Um director honorario não terá direito.
nem receberá remuneração alguma por seus serviços, nem lhe
serão investidos os poderes, autorizações e arbitrios dos directores, nem se lhe exigirá qualquer qualificação ou será
obrigado á retirada, turno ou desclassificação, nem será contado entre os directores para PS fins do numero maximo ou
min~mo ou para formar quorurn ou para qualquer outros
fins dos artigos, e os directores podem a qualquer tempo~
por igual resolução, cancellar tal nomeação.
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Dcsquali f'i!'açlio

ll :1. t'ah u •JcLPrtll i ua\:ão t>lll eonlrar i o em q ualqucr cai' o
vartiuula1·, t'lll resolução exlt'll;(!L'diual'ia e obs~J'Yados o;,; termos expreSHOS du qua•lqner aecordo ou nomuaçao pela eompaJiltia. uu1 llit·ed.oJ·. não obslunln qualque1· disposição em. t:outrarto I':Xpt·essa ou implil·it.a noH ,j•slatulos, ipsu (o,cto detxat·á.
(J seu eargo, ,. nslP se L'onsiLiforarú yago üesde l!Lte oecorrn. um
dos seguintes easos:
n) si für ou tom::u·-sp l'allido del'lamdo;
l1) ~i se tm·mw dt.•nH·ntP on so!'frer das l'neuldades meulacs
ou de outra docn~;a qtn~ o inhilm de get•it· s<'us uPgoeios;
c) si deixando dl' cmnpar·pcPt' pes,soalnH•nte ou pot· seu
substituto em eada uma de quatro assembh'as consecutivas
de dil'eeloees sem o eousPnlinwnto dos demais dit'Putores,
e:-:;tes apprDvarem uma rcsolu<,:ão a qualqU'''.r tempo, t.lenlt·o
dn um mez a eo.ntar da L(uarta as~elllblra, del'lamndo que, em
l'ai':ão t.lc S\1<1' auseueia, vagou o seu eargo;
d' si deixa,· de ()os,:Iür o numPt'O inLegm l {!c acçlics de
qualil'iti'LI\;ão (si lh'a~ l'ot'Plll exigidas) ou :;i dcixat· Lle pa;!at· qHa!'~llLWI' quantia,;; 11•1''\'ida~ sobt'P l.aes act.:õm;, dentro de
dou~ uwr.e~ 'dl'poi::; de d1·vidas as llll'smas;
c\ si J'ô1· eonYoUPido Üi' llllla of!'t•usa pa,.:;lYel de (ll'Ha;
/') ,;i l'l~~igllal', O Sl'll l':t!'gO '( OL'llUI'-~e va~go üU :;i fúl' l'ClllOVido do {'at·go de ae,··õrdn t'.Oill a,; disvosi,:õ,•s acima;
!J) ~i eonfessa1· responsahil idade para rom a companhia
sob qualq\ll'I' fundamento •Pspcei.fkado no artigu seguinle, ou
ou si fôr Julgado responsavel pm· um tl'ibunal de jusltça ou
por um laudo em arbitramento.
Contractos

ll·L Um direclor não perdet·;í a L'aparidade para exereet·
o eargo por Si'L' on tornal'-sc interessado', de qualquer modo
e um qualquer qualidade, em qua'lqucJ· eontmeto, accôrdo ou
negocio em qur• a rornpaHhia seja ou venha a ser parte interesRada, mas, a nwnos •I}Ue P\l.p 'liPelat·P tal iutet'r'flse á cumlJUilhia üU aos outros dircdores, c detalhes dos lueros c b4~
nef,i'Cios vencidos ou rec,~bidos por cllc antes dt>.ssc conlt·aeto ser executado. feito L'S~e aecônlo ou adquirido o intm·csso .pela companhia, como fôr o caso, ou, si seu intcresSP a:inda não tiver sido adquirido. a menos que faça ta i declaracão na vrimeira assembléa de direetores realizada depois de,ssa acquisição, ~erá elle obt•igado a pre•star contas :í
companhia de taes lucros e beneficios, a menos que a companhia ou os outt·os direetores já tenham tido ou, de aecôrdo
com os artigos, se repute terem tido tal aviso ou declaração;
mas em cada easo, ficarú á d.iscreção da companhia o apurar ou não a responsabilidade, e, si, em qualque,r caso a
companhia não tiv-er, dentro dP tePs mer.es depois d!' J'eeebido
o aYiso da responsabilidade ·do director, iniciado os processos pa.ra apurai-a, findo esse prazo, o direito da compa,nhia
dPR:tJl]l:lt'ecrrá c a l'esponsabilidade do direcoor estará determinada. Tudo isso sob a eondição de que: a) nenhum contmcto, accôroo ou negocio, se torne nullo ou annu:llavel em
razão de um director estar nelle inter-essado; b) que si um
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directoe assim .intPt'Ps:;ado votar, como direclflw, em relação a.
tal contracto, aceôrdo ou negocio, não .seja apurado o seu
''oto; não se appl.icando esta proh1bição do voto a quaesquer
contractos mencionado,; no art. ~", ou a qualquct· contra.cto, accôrdo ou negocio eom elles propriamente ligados, ou
adviere.m del'les ou lh'l's sejam im·,identes, .ou a qualquer eontl·acto da companhia, ou Plll seu nomP, para dar aos directores ou qua.lquer dl'lles quantia a titulo de índemnizaçâo, e
possa ser a qualquer tempo suspenso ou dispensado pot· uma
resolução extram·Jinaria: cJ que o onus da prova d'C que
qualquer a·viso ou declat·acão que este artigo ·exige seja feito
á companhia ou aos dir2etores, conforme o caso, foi reeebido
ou feito, caiba ao direetor que isso allega, mas pela presente
se de0lara que tal aviso ou declaração não precisa ser necessariamelnte pm· i'Scripto, mas póde ser· prl'sumido por
factos, documentos ou circumstaneias que razoavelmente intlm:am ou possam induzir estar no conhecimento da com)mnhia ou dos ctit·Pctore;;, <·onforrne ü easo, ou ter-lhes ;;idn
uommunicado o aviso; e tl) que um av.iso geral de um directoe de que t\ di redor ou aet' ionista ou associado em qualquer comvanh.ia ou llegocio ;r• t\ portanto, interessado em todas as transacções l'Olll t•s::;n !'ompanhia ou ligadas com taes
socios, .será a-viso ou dedaração ::;uffieícnte t.le aceônlo com
este artigo, •e. de.~obrigant o dir2ctor 'lle dar outro aviso ou
declal'ação em relação a qualquer transacção particular com
tal companhia ou negocio. NPnhum outro aviso ou declaração se exigirá relativamente ao interesse, qualquer que seja,
de qualquer dirPclOJ' da eompnnh ia que fôr parte ou intm,essado no aceônlo mPneionado no at"l. ll" ou f'illl qual.qUPt'
,-enda, compt·a, ronlraeto, aed!rdo ou negocio lll'opriamentc
ligad{) com o dito intcn'HSe ou que dle!llP resulte ou lhe ~f'ja
incidente, c a companhia, nessa eonfot·midade, se reputat·á tl·t·
pleitO aviso e declaração de tal interesse do dircctor, e, nessa
mesma oonfo·rmidade, ncnlmm d-irecLor tc11á de orestar contas
á companhia pelos lucros ou beneficios .qu•eo rêceber ou lhe
advierem.
Substituiu::;

1Hí. Um dír•.t•elM (in1·lusiu• o JH'l.'Sideuk llP dit'('etores
quanto a esse cargo) poderú, a qualquer· t0mpo, por Pseripto
de seu proprio Imn.hn, nomf'ar· outt·o dirPetm· qualquer, •OU, mediante ('.OnsenHnwnto Pst•t·ipto dos outt"'s directores, ·qualquer
aocionista da {'ompanhia pam agir cmno seu sÜbstituto, nos
termos que. ohservados os t•;;tat.utos, forem mmwionados ·rwsse
escripto. Qua.!quer· TH'ssoa a~sim nomeada cl de m·a em dea.nte
referida como «o substituto>-'. I' o dil'f'!'.tor, por quem t\ ella
nomeada, «o constit.uintr ». Um substituto, nessa qualidad1>,
não precisará de qual·quPr· qualificação, ma·s immcdiatanwntc c
ipso (act:o, p('rd.ená essa .qualidade:
I) deixando de srt' dirrr•!ol'. si o ·Cl'a ua data <le sua nomeação;
Ill quando seu .ronstituinlt~ dr~ixar de ·ser director;
IH) quando ::;eu constituinl ~~ dernittil-o do ('argo da maneira adcante r·eferida;
·
. IV) a-o teri!I·O de sctn :dias depois ;de ft>ito pot· Pseripto um
o.v1so por elle !lt compan!lna, cornmun·w:ando a sua .resignação,
ou si esta fôr •antes ac:ceita pelos directores; tuoo sempre sob
a oond.ição de que: ( 1') a nomeação de um substitut-o possa
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a. ljualquler tempo ser suspensa pelo constituinte por meio do

aviso cscripto do seu proprio punho ·C não vig•orarú durante o
tempo da sua suspensrw; (2) ttue, rnão obstante a 11omeução do
um .substituto, seu eonsl ituinte poder·á reel~ber aviso d1• u~
sombléas de directores, e (3) toda pessoa, ugmdo como su!JstJtuto, emquanto assim agir, cousidPrat·-s.e-ha funceionario
da ·companhia e sô ·elle st•rú J'esponsavtel perante esla pelos
seus act•os e fall.as (si houver) c não será •cünsiderarlo como
agente do constituinte. Qualquer nomeação, suspensão ou demissão de um substituto pelo seu constituinte, de accôrdo com
este artigo, pódo ser feita por aviso 1e.scripto feito pelo constituinte á companhia ou aos diL·Pclores.
1W. ·1'-ara os fins c na ürgauização dos ·estatutos, pela
presente se declara qu.e um substituto, durante o tempo que
oonservar esse -cargo, mas obserYadas as :disposições em contrario constantes de qualqnnr documento que nomear c excepto
eomo abaixo se llll'Ul'imw, J'l'jli'PSP!lfar:í 1'111 todos os sPntidos,
o seu constituinte, •e Lerú direito a l'·ecelJel' aviso, .comparecer,
eoncorrer para fomnação Je IJ!WI'zt?n (eomtanto que !Jaja pelo
menos dous direGLores rn·es1ml.~>s na assembléa) -e votar Pm
toda :Lssombléa de diree!Jore>~ " assignat· resoluções e doeumenLos quo exijam outorga ou u:;siguat.ura dos direetores,
e, om geral, faze1· os actos e eou.~as, l'Xercer 'llS poderl's, autorizações ·O arbítrios que podiam ser exercidos .ou feitos velo
constituinte, observada, porém, quacsquer limit;ações ou rcst.ricções nos artigos ou em qualquer· eontracto imposto ao
dito constituinte; exc.ept.o !Jlll', como substituto, não poder:i
comparecer em qualquer assemblúa de dircctores, quando
pr.csente seu constituinte, üU far.er actos c eousas .ou exercer
poderes, autorir.ações c arhitrios que seu constituinte exercer
ou fiz.er por si mesmo.
A ctos

17. Os dircctores podem se reunir para llespae!Jo rln
negocias, adiar e de outra fórma regular as suas reuniões c
processos, ·como julgarem conveni·ente, mas nenhum negocio
será tratado em .qualquer· assembl1;a de llirectores sem que

quorum.
118. ü qum·um srrá dn dous tlireetorr~. mas r.ste~ podr.m
a qualquer tempo fixar nm numer·o maior. Nenhum dirr-r·to1·
ou substituto serl't reconhecido em um lfUOrwn para o fim dn
.negocios, sobre •OS ·quaes os artig'O'> lhe prohibarn o voto; ·O
qualquer que seja o numero fixado para quorum, o cornparenimento pessoal de dous diroctores, prlo menos, scl'Ú neecssario.
·
119. Uma assembl6a d1• .UirPdores em •que comparl't~a
pelo menos, o qum·wn. será nompe!<•nte para exercer todas oti
quacsquer autorizações, pndrwr~ •OU arbítrios attribuidos pelos
estatutos ou JWla lei de Consolidaçãu ou cxereiveis, em geral,
pelos direclorcs.
120. Um director podre:\ f' o Rr'rJ·clal'io, :i reqnisicão de
.CJualquer diJ·ector, drvnr:í. a qna lq\H'I' tempo. ~~onvo.ear uma
assomhl,;a dl' dirPelm·rs. lllas 11iín sPr·;í JJPer•ssarin dar aviso
drs:~a _a ·rtn:~lquPJ' dil'l'l'l•f?r lfiJ'I' ,.,,. :11'111• no Psl.raugPiJ'O, r• a
o1russao act,lflental de anso de quaes•l[Ut'r assmnblr'as a dirrctores qun se não achem no Pstrangeiro não invalidará qualquer resolução approvada em ass·rmhl6ns .que nos mais pontos
estiverem em ordem.
1mj a
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12i. <Depois do primeiro presidente de directores deixar
esse cargo, e para torta assembléa em que não C()mparecer
dentro do prazo abaixo mencionado, OB directores escolherão
um dentre si para prl'sidente de dircctores. Em quaesquer
assembléas de diJ·rc.torrs realizadas t'll1lif!UaTito não houver tal
presidente ou t>mquanto houver um1 mas nã() erstiver este
presente dentro de quinz.c minutos aepois da ll()ra marcada
para a assembléa, os directores presentes esoolherão um dentre
si ·para presidente ou substituto do presidente, como fôr o
oaso, para essa asscmbléao
:1.22. Ll\cs questües qu_e se levantarem em qualquer assembléa de directorcs serão decididas em resoluções, excepto
quando determi·nado de outra maneira pelos estatutos; em
taes assembléas cada direcf,or terá um voto, excepto em occasiões em que fôr ·expressamente prohibido de votar, e, no
caso de se verifi.ear empate de votos, o presidente terá um
segundo ou voto dncif':ivoo Uma resolução reputar-se-ha devidamente approvada si ft•r rlada uma maioria de votos em seu
favor.
·
:1.23. Uma resolução por escripto, assignada por todos os
directores pessoalmente ou p(}r seus substitutos, será valida e
effectiva si tiver sido '<lpprovada em uma assembléa dos directores, devidamente convocada e constituída, si fôr a.ssignada
ao menos por dons dirertores pessoalmente.
f~DEHES

DOS DIREC'roRES

Scllos coloniaes c estrangeiros
f24 o ~!\: compamhia poderá exercer os poderes dos paragraphos 34 c 79, da Lei de Consolidação, e os poderes que,
nessa confo11midade, forem conferidos aos directores, e puderem
ser exercidos por _elles, observadas as prescripções d'eiSsa lei,
á sua dismeção, nos prazos c da maneira que melhor entenderem.
·

Emprestimo c emissão de garantias
·i25. Os directores podem, respeitadas quaesquer limitações impostas por quaes·quer resoluções extraordinarias, na
occasião em vigor, a qualquer tempo, á sua direcção, levantar
omprestimo e garan.tir o pagamento de qua·esquor quantias
para os fins da companhia lJUC, em sua 'lliscreção, julgar.em
convenientes o
·
1216. Os directores poderão levantar emprestimos e garantir o pagamento de taes ,quantias da maneira, nos termos
e condições, p·ela emissão de letras, saques superiores ao
credito; creação de hypotlwcas; penhores e obrigações ou d>e
outra fórma, em todos os sentidos wmo entenderem conveniente, e, especialmente pela emis-são ou deposito, por uma
quantia maior, igual ou menor do que a eff.ectivamente levantada ou emprestada, em séries ou não, de dcbcntu.rcs ou stoclc
de debentures (remissivPis ou não l, 1hypo!IJPCas, JWilhOt'CS ou
outras garantias, títulos ou obrigaçõrs .f'arrcgada·s ou baseadas
sobre todos ou parte dos bens da companhia (presentes ou
futuros), inclusivo o capital da companhia na oecasião não
chamado ou não realizado, .ou sem tal garantia ou outm, e
dentro dos limites (si houver) impostos pelos estatutos, po-
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d••rfí<l pagar • .r·ontinuar, rrnovat·, J'I'CPbe·t·, rrcmittir, ca,ncellar

,. lt·an;;fpt'it· as mt•smas ou pal't,. 11i•l!a;.:, •~o!llO ~~ qHando .iulgarPm
QualfjUCl' dt>SSt'S de/.Jclttlll'I'S, stotf,: dl' lii'IJe/l{UI'CS,
hypoVhrea, pe·n.hm·. gut·anl ia, I itulo ou o!Jrigaçfio podPt'Ú dentro
dtJS dilos Jirnilt's SCI' 1'".\fll'liido I'Oill di'SI'OllÍ:O, jUI'Ol'\ OU dH OU(l'a
úít'Jila, eom privilPgios I'S!Jt't'ÍUt's oll su.i,.itos a dit·Pit.os I' t'Olldi~~ÕPH tal·.~ eotno t'Pillissãn, •··••s,.;ão, !'!'novação, l'l~emissão,
tJ·ansf••J'Ptwia, ·•·ancPlla'ltJenl.o ..saqut's, clislrihui!:fto ou dmmada
ou opçí1o sobre ttuacsqut>t' [Íc<;Õ~'s. ·eumpat·,.ánwnto P voto .em
~HSf'm.hlf;a;;; get·ac:<, UOI!ll'[ll;iio d1• dit·,.t'f.m·ps, ou outl'o;;, ·qne
.Í 111 ~a l'f'lll 1~011 Vi'll'ÍI'IÜI'S.
I '!'i. üs dil'ndor,.s poderão tamlwm !'J'I'at· e outorgar·, em
uom•~ ·~· pPia e<O'IIIJJallhia, •·omo garantia a qualquer dirPctor,
depositado nu outra pcs~oa fJUP IPuha inrol·r·i:do ou incorra
t~m >CJual·queJ· I'<'SlHJnsabilidad!• "'111 lwndi'l'io da 1\ompanhia, :.í.
l'NJIÜsição ou eom 'o ·•·on,..;PutinH•nln da eompanhia. ou do!'l dil'f'l't·ore~. ou para o fim dl' ga1·anti ,. qualqul't' indemnização,
iustt·untmlto ·d1• ll;~;potlwea ou pt•t!lJOI' soLrP os i.Jens da companhia. (rlresent<•s ou futuJ'O~i. in!'insiv,. st•u rapitalna oceasião
11ão dmmado ou nãn I''Paliza.du. l'fllllll .inlgai'Plll eonv.eniente.
U8. !-<i qualquer ·t·ardtal ·da t·ompanhia, ao tempo nãn
l'i!Jalmado ou 'IIÚO l'ealizado, f(q· indu ido ou onerado por tal
dol'um•·uLo aeillla l'l'fl't'i'Clo, os ,diJ'I'I'lot'Ps, pod••r·ão, flOI' instrunwnto srllatf.o eom o sl'llo soeial. aut·orizal' a pessoa Pm cujo
favor für· o nwsmo eXI't'ulado, ou qualqui'J' outra pessoa como
Sf'll dPpositar·io, a fazPJ' dtamadas aos ,;o,·ios sol.l'l'·e pagamento
e rece!Jrl-o, dar t'l''l'illo di'SS·P eapital t•m Homp da .companhia,
" PS·sa autorizaç.ão púde Sl't' f'X'I'I'l'ida •·omlid-onal ou incondi•:ionaltnP•nl••, PI'PsPull' otl •·ont.ingPIIil'll!l'll{f', f:om exelusão ou
não dos podet'I'S dos di J'f't·torP~, f' todas a~ prPscr·ip~;ões do
lli'PSPutn f!Ohl'll ,,·.!~amadas Sl'l'iin mufatis mutawli a chamadas
fPitas d•• a·eetlrdu eom f.al nul•tll'idad•·. ,. Psfn Sf'J'lÍ tran;;ferivPI
si a~~Ítll flll' f'X[)l'·CSSO.
f 2\1. Qualqlll't' insf I'llllll'ntn Plllitt.ido no mo ga1-antia do
}mgamrnto df' dinhPit·os ·rHídP spr f ransi'Pl'ivel )Í\TP dP- ·quacflqtwr Pqnidades P·lltt·n a l'll!npan'ilia ,. rtllalquPI' r,ompanhia ou
JH'Sf>oa a 'fJUPill o IIIH'smo sP.ia l'lt1iilido 1•, tk ae1~1lrdo eom os
nr'tigos, piÍdP sPJ' da I'IÍI'JtJa ... c·outf't' o-; pndl'l'l'~ ,, prPsrr·ip~;ões
•JllC OS dil'I'CÜit'l'S Plltl'!ll'd!'l'l'lll eO"liVI'flÍI)tlti'S.
130. Os dit·c•·.toJ'PS ·•~umprit·fío dPvidamt•nl" as pt·escri·pções
da LPi de Cons·olida(~ão·t"lll I'Pi'f'l'I'III'ia ao t'f'gislro til' hypotheeas
" Jll'lliJOt'PS IJlll' gt·av•· os Jw11s ria t'lllll[tanhia ,. apr•rflpnfação
para insp•••·r:ão do rPg·islt·o, mas lltll PmolumPnlo dt> 11111
Nhillino HPI'Ú eohmdo por apt'Ps<'Hla•:ão do r·pgistro para iHsJIPI'()iio a qnalqUPI' prssoa qu<' nfto r,·~~· socio ou :r.rf'dor da
~·ornpa·Jthia. Os t'Pgisti'Os dP portadOt'Pf> df' df'bentm·es " ,çtoci;
fl.p rldu~nturt?s po·dPJ'ão Sf'l' ••nePI'I'ados [lOI' qualquer· tr~mpn não
f'Xt~Prlf'ntf' 110 todo a :lO dias po1· a1111o.
I'·OllVf'IÜCUtf•.

Poderes (JI'J'aes

131. A gerenoia do;;; negocio;; da companhia c a fiscalizal:ão do;;; mPsmos eabPJ'ão aos dir<'ctorPs flUP, al,;m dos podere;;;
I'XJH'P;;;sa ou implii•ilanwntn •·onfiP•I'idos 1wlos r•statut.o;;;, pelos
artigos, por lei, pot· .uso~ ·f' r··o.~lunH•s .on outra ft'lr·ma. pf'la ·
present·e são autoril':ados a PXI't'l'f'l' a. quai•<JIIC.I' tempo tac;;; poderes 1quc lhes f'Q.I'Ctn ·eOJH'Pdklos on C'xereiveís pela eompaTihia,
e fazer tl(Jdos os actos e eausn~ que pm:sam ~e·r fritos pela
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companhia, mediante autorização ou e1m cumprimento do _memorial de associação da eompanhia, dos estatutos ou arLigos,
usos e costumc~. · mas o!Jset·vada a prescripção no final d~sle
artigo. E .pela presrntc se declara .que os poderes eonfel'ldos
por este e por oulro at'tigo sobre os director·es :não set·~o
limitados por int•·r·ft•ren·r·ia ou .ret~erencia dos mesmos e serao
sem prejuiw dos tl'rmDs ou prescripções lle qualquer outro
at'tigo ou clausula do dito memül'ial que ·confira ou implique
qual.quer podt>t• ('XIH'esso P que nen:lmma alteração a .qualquer.
tempo fcita nos podere~ dados aos direct.ores pelos artigOSI
innlidará .qualquer ado anterior dos diredores que fossem
validos, si tal alteração uão houvesse; tudo oob a condição
de que si pelos ditos memorial, artigos ou pelos estatutos, a
sancção de uma asst>mlll•;a ger-al da companhia, ou dt> qualquer
classe de acei•onistas, ou dr •quae:;;.quer companhias ou pessoa.<~,.
fôr exigida pat·a ha!Jilit.ar os dit·ootores a exercet· ·qualquer
desses poderes r a fazer qualquer desses ados ou cousas, elles.
não poderão agir t'tnfJuanlo se não -obtiver essa sancção.
Pode1'CS espcciaes

132. Sem pre,jui:w •e salva·s quaesquer limitações ou rt>stricções dos podNes gerars -ou expresso:;; eonferido:s pe·lo dito
memodal ou pelo artigo pt·ecedonte ou qualquer outro dos
podt>t'e;; ·ronf'et·ido;; pelos Pstatutos, ·rxpresswmrntP se declal'a
qun os direetorPs terão os seguint·es poderes:
a) pagar e satisfazrt· todas as dividas, P todaR as ·responsabilidadf's em que. i·m~on·rr r todas as reda!lnações e demandas
contra a companhia, irwlusive custas, f'neargos e despezas
prrlinünares e iJw.i.dP.ntes it organização, formaçãD P. registm
da companhia ou qualquPt' eompa·n:hia .a ella relacionarla, e as
mesmas custas e despeza:;; serão levadas ú eonta de lucros da
companhia pelo prazo dP annos (si houver) que •OS •director.es
julgarem .convenien lt>;
b') compt·ar ou d•' outt·a fMma adquirir quaeS"quer bem;,
nrgoeiar· com os bt>ns da companhia, vendet· ·ou dP qualquPI'
maneira dispor· dos ht>ns da companhia, por qualquer preço
H sob quaesqut>t' eondições e pm· •Qualqurr dos meios compt·ehnndidos ·nos fim; e podPt'Ps da mesma e admittir que .quaesquer bens pet·manPça'rn Prn nome de deposifal'Íos 011 agentes,
~Pm serem r·esponsaYPis w•los pre.inizos ~1W' da h i advierPm:
c' fazer qualquPt' ·t·.-s,;ão, tr·ausfPreueia, arri•ndaomento ou
outro ·documeonto quP sP.ia nrt•essat·io em .e.onnexão com a acquisição ·dP quaesquet· hem, indw;ivr os .que se proponham a srr
adquiridos pela eomrmuhia, dr aerôt·du ou em observa.ncia a•>
art. !)" do presente. em nome dP depo~ital'ios da companhia,
e nomear qualquer companhia ou pal'th·ular para at~eeitar n
t•on~rr"Yar •'m dPposito pPla compallhia quaPsquer dPssos hen~,
e dar a taPs depositat·ios a indemniza~;ão ou remuneração (pagavrl p()Ja companhia) fJliP julguem eonvenif'lnte, e fazer r•om
que todos ess·es documt>ntos r eow;a st>.iam feitos ·t~omo r.lr·
legal e necessa•rio IJara todo,;; os fins acima;
d) acceitm· o titulo ciP 11roprif"da·de •f!W' f"ntPndrrPm ser
rawavrlmente garantido;
_e) ·roru·Pdf'r f' tomar· dirf'ito,;; P npçõPs sohrf' qnaesqner
arçurs;
nomrm•, snsprndcw (' d'Pmitt it· agentes, emprt>w.tdos e
funcCJ•onarios da companhia, inclusive o sec!'efario; fixar a
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pagar seus ordenados e determinar seus deveres e Jogares em
quo estes devem ser cumpridos e fixar a caução (si houver)
que os mesmos deyarn prestar; nomear banqueiros, solicitadores c col'l'otores da companllia; da r a qualquer rlirector,
funcdonario, agcule, r•fltpt'egado 011 srrvcnto da companhia um
interesso om ·qnahplt'l' HPgocio mt trnosar~r:ãn partiPular, ou
partkipação nos lueros do mesmo, qtH't' r•m alldição ou substituição de sua· rPmtmcrarão ou salarin. e tal irltPrcssc s·erá,
quando possivrl, tratado como pa'rt.e das dcspezas operativas
da companhia, e pag-ar tal rcrnunPrar;ão ou salario, ou dar tal
interesse, no todo ou em parte, em dinheiro ou em especie;
g) acceitm· em Jogar de pagamento de qualquer quantia
devida á companhia, qualriucr outro meio de pagamento, o
dar prazo para o pagamento do qualquer rlivida ou cumprimento de quaJ.quor compromi~so para rcom a companhia. e
satisfazer qualquc1' pedido wntra Psla mPdiante a prova que
considerem sul'fieirmt<•, qurr lrgnlnlf~ntn arlmi~siYel (Jnrr não;
h) iniciar, f!pfende!'. pros<•~u il', f ran~igir, arbitt'at', appellar, concluir n abandonar quaJ.qw~t· prfwcsso. acç.ão, senLença
()U outros Jll'OCPrlitllf'lllns rclnl i\~~~ ;1ns ]H•ns on nPgoeins da
oompanhia;
i) fazer cornpo:-;if:õPs, transigir, abandonar ou adiar a
cobrança de qualqtwr diYida, reclamação ou pedido da companhia, c resniYf'J' rJml.rsqnPr cnnf I'OY·ersias nu questões que
affectem a compa nl 1ia, por ar h i t rament o, nrlinião legal, certificado de per i tos, ou flr outra fúrma que julgarem melhor.
c disputar total ou parcialmcntr qualquct· decisão;
j) fazer, saccar, acr:ritar, Pmlos~ar, assig·nar ou rle outra
fórma negociar; no rmrs·n ordinarin dos ne,gocios; rruacsquer
letras dn carnhío, rltNtnPs. saq1w;o:. notas rromissorias, apolices, 'conhocimPn!os rlP Plllhat·qlll~. Yias dP ront.racfo ou outros
documentos nc<Hwiaveis, r:omrnct·r·i;JPS 011 de m'go-cio, em nome
e para os fins rJa companhia. " rlr•ternünm· quem !Cl':Í direito
do assignar, acceitar, C'ndo~sar. on (],. nutra fórma negociar
com os mesmos ti tu los pela companhin;
/;;) dar ou autorizar ·quo se rlecm recibos. ·quitações desobrigações por ·qualqnet· ·fJuant ia Pm r! in heiro ou outros bens
pagos ou transfrridns ~í ·l'Ompnnltia nu rJ,~positados em !'-CU
nome;
l)' •emprcgnJ'. rmprPsfar ·nn dr nutra fórma npgor.iar rom
os dinheiros e fundo~ fia romnanlli;t da maneira, de aeeôrdo
com os artigos. P snh as rnndi6ír~ qnP .inlgaJ' convonirntr~.
com as c~ompanltias n11 pari í<·nlm·rs que Pn f rnderem. P rlin•J'::;ificar á vontarlr o omprPrm rins r•apifa0s da •rompamhia;
m) dar ~r!'rlito. r.nm nu sPm garantia. sobro contac; no
valor. e ;í, taxa r nas r.nnrlír,õrs qn!' jnlgat'!'.m conYenicn(:Ps.
comt.anfo que ·nPn'hum rlírodnr YOIP snhl'P qnalqner resolw;ão
rolativa a 1m1 emprrst.imo nn ndPantamrntn de f}nalqurt·
dinheiro ·OU .outra rnnr•p,ssfín r!P credito a PllP mPsmo on em
seu beneficio ou a quaktu,•r .r:"mran!Jia ••m r1ue rst.P.ia interessado dP qualquer fórnta quP nfín r·otno soeio;
n) prov1'r para a gpr·nnei:\ d"" nN;ocíoc; ·da rompanhía no
Rr.ino Unido 1111 no (•.«trall!~'<'ir''· rln IIWIICira qw• .iulga,·rm
convenícnto;
o) nonernrr a qnalqtr<'r dirf'!'!llr. ftlllr!~Íonarin. r·,·iaclo m:
empregado da r.ompatthia qne ~'' l'f'!ÍI'P df' seu eargo nu deverrs, a quantia, prnsão, armuirladn 011 outros emolnnwntos
011 J'f'compensa •que julgarem devidos, mas no caso dP nm
ti irer~l o r, Pssa r·nncc>.ssão deYP st•t· snhmf'f tida ;í, r a l ifkar:fin da.
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assembléa grral r• súmor•ntr se tornará effectivfl depois de obtida
essa ratificaçã.o;
p) intervir 0rn quacsquer negociações, accôrdos e comtractos. r<'Re.indiJ· nn modificar os mesmos, c outorgar, assignar,
e fazer em nome da companhia todo::; os docume.otos, instrumentos, aelos, nssumptos c causas, que considerar{!lll eonvcnientcs para os assumptos acima ou para os artigos, ou, aliás
para os fins da companhia, e, de accôrdo com as prcscl'ipçõcs
fios artigos, affixar-lhrs .o scllo social.
Nomeações

133. Os directores podem, a qualquer tempo c quando
conveniente, observado o artigo seguinte, mümear um ou mais
dentre si como dircctor ou dircctor()s da companhia; c, podem
nomear um ou mais dent:re si ou ,qualquer pessoa ou companhia:
a) para 1'ormar corporações que se constituam c ajam como
sacias de « direetorias lo1;aes » (te esta nxpressão wmvrehenderú, tl]uamlo usada dn ora em deaJnte, « gl'rencias lneaes
e commissõPs eousull i \as») ; ú :' ser gerr•11t r ou gerente,; da
companhia, ou de qualcjucr de s-eus bens, ou de qualquer directoria, filial on rkposito local; c) ser agenLc·s para a acquisição
ou disposição on de outra fórma dispôr. de bens pertencentes
ou ·que ven!ham a sPr adquirr:-idos pela companhia, de qualquer
fórma; d) ser pror,urador ou procuradores, representante ou
reporesep.tantes dos dirrctorcs da companhia, e e) manter tal
cargo ou ·collücar;ão, r·omo os direclores a ,qual·qucr tempo
entendam ,-~onvr>nientc; e podem, quando necessario, vevogar,
alter:lir on canrf'llar qualquer nomeação assim feita c dcmittil·
do cargo qualquer pessoa ou companhia assim nomeada.
134. Fazendo qua !quer nomeação de accôrdo com as
prescripções do artigo anterior, podem os directores, a sua
discreção, c. r[uando .iulgucrn conveniente: al confiar e conferir a um ou mnis dentro si ou a quae&quor outras pessoas
ou •companhia a eu.io fav·or für feita a nomeação (todos e cada
um dos quacs do ora ••m deantc serão isolada ou oonjunctamente drmominadns «nomeados»), todos ou quaesquer dos
poderes, autorizações ou arbitrios conferidos, de accôrdo
com os arl.i!;'os, aos dirr-·ctorcs on cxequiv()is pur clles, salvo
em tudo quanto dispuzerem ou implicarem em contrario os
artigos, os estatutos ou de outra fórma; b) fixar a remuneração desses nomc·ados em qualquer quantia pagavel, em dinheim ou em l'~pecic, a titulo de salario ou commissão, ou
participação de lu1Tns e proventos, ou por todos ou quaesquer desses morln". illii'L" em addiç.ão, quer 0m substituioão de
outra remunet·a~ão 'si houver), ·qtw seja pagavcl aos ditos
nomeados; r:) tornar 1al nom1•aç.ão rnvogavcl ou irtrevogavel,
cxequiYf'l no !IIPino Unido ou 110 C'strangcil,o, f'm quaesquer
termos, condi(;õ.,s, rC'gu Jani.cntos, p·rescripç.õrs. rrstricções e
limitaçÕPR, para quaps.qucr fins c n),jectos, e 11nr qualquer
tempo; d) i·11tPrvir t!lll qnaliJIWl' rlO!\llmento, IJUP consubstancie,
albCire, r"Yogun ou ~~an,·... IJP os tPrmn.~ " condiçõPs quP tJualquet'
nomeação ·ou dl'ntissfio lH'CPssaria eoLTelacionada eom tal nomeação, alteraç.ão, revogaç.ão úu cancellamento, tudo sob a
~ondiçfw de que a nomeação de um procurador ou representante
seja feita súmente por um documento com o s·ello social.
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Com m issue s
13::í. Os dir·P'I'torcs podPm dPlPgar t.odas ou algumas das
f>uas autrH'iza~.:õt•f>, JliJUPJ'f's ou arbítrios a eommissões de um
ou mai;.; dir·t··e~or·Ps, ,,·onw .julgat·,~m oOH\'l'Bit•n.t.e. QualqHPr
rommissão a~~iru for·rrmrla, ll•l t·~t·l·.cil'io dos podP!'Ps assim
dPlngados t•oul'or·mar-sP-ha t'OIII •liiUitlu<·r I'PgulauN·nto que a.
l]llalqw•r· lt•ntpo ,;eja imposto JH'Ios di t't't'Lorrs. O presidente
das dii'P<'-tol'i·as srr·ú, e:r-ol/'icio. nH•m!JI'o d" t•ada ·com missão.
13ti. As asst>mblt;as ,. Jll'Ol'Ps;;o~ <k toda eommissão de
dous nu mai~ a<>cinni.o,tas sf'rão ~-,~glrlados, tanto quanto pos;;ivPI. pnla:; lH'·Pser·ip\;i"íPs t•onlidas ·no pr·PsPnlP pam rPgular· as
a,.;;:..pmblt'•a:-; ~~ art.os uP di l'Pdor·P~, Pm tudo quanto ás mesmas
for·f'm applieavei:; e não Jot'em sub;; I iluidas por· t<>rmos, expr·ps;;õf's da nomPação da t•ommis~iio ou pP!o;;; regulamentos
impostos, 't'{l'mo aeima.

Vícios uas nonu•oçrks dr·

dirr•r·torf's

I'

oufl•os

13i. ·Todos os ados r·ealizados hona-{idr· mn qualqtwr
assr'<mhl,;a dr• dir·pefor•p,.; nu dP t•nrrmlissiíp;; d·t~ dii'P>doees. on
por IH'>-~soa agi11doo ,·orun dir·pdor, ou pot· nomPados, não obstanh~
mais tar·dp sp n•r·ifi,quP qun lrouYP qualqiH'l' i-r-regularidade na
HomPa\;ão dP. ·taPs di I'Pl'tot·<>s, co.mmissão, pPssoas, nomeados,
ou sn Yel'ifiqrll' .que elles ou alguns d·PIIrs nüo pr·am qualificados,
sPr·ão yalidos. como si taPs pPs,-;oas tiy•,·~'"'lll ;;ido rPg-ulm•mente
norrH•adas " rjualif'it"adas para a;.: ir.
No/1/.I'(I('ÍÍii

,. porlr•J'r•s dos !JI'I'f'II(Cs

138. c\ t•ompanhia l'mpr·egar·ú os Sr.·s. Hobe!'t 'faylor,
EfJgar·d Taylor·, HPnr-y Claud·t·· 'Ta,vltw " Al'llwr Enfield Taylor,
fJIJ.P aetualrnrH!t~ Lrafalll df' uf'g·odos, r•m scwiPdadr, c·omo
PHgPnhPir·og t'i\·is, :\ ()'lli'Pll :-;u·e"t l'lae•·. 11. ti, em Lmldrr:;.
Roh a razão ou fir·ma ut• .Jnlm Taylor & ~ons, na qualidade dn
gerentes da ~~ompanhia, nos tPr·nw,: do eonl.nwlo jú pTPparado
n rxprt~~~o pam fwr ftdto L>nü·p a t•ornpanhia P a dita firma,
uma eüpia c:.lo qual foi pam os fins dt.• id-PutiJ'ieac,:ão, su!Jscripta
]IPin dito At'lhur· <31Pntou Hud,.;orr, L' a •·ornpanhia imnwdialanwnlo Plllrar·:\ 1'111 arr·t)l'do ,, ns ditos dit·Pdor·rs executarão
H llli'='HlO com as moclifieat:ões (si lrouvPr). quP .iulgal'em ronVPrrinntPs, !\ rmquant.o qualquPI' dos aduar•;; ,.;ndm; ronlinuar·
liH'rrtiH'o .da dita. J'ir·rua " ""ta quiz•·r· sPI'Yir· :\ <·ornpan!Jia como
g't'l'l'll!P, .nos tr•r·mos do dito t·onlr·ad·n, ou t'lll oult·os term-os,
appmvados pPios dit'N.toi'P;;, a dita fir•rna sPr:'t Pmpregada
t•omo gPI'<•rrtP, " o ·l'St·ri,plori.o da t•ompanhia st'J'Ú o da firma,
nos tP-t'llHJS do dito t~nnll'af'!o; tudo sob a ~~otHiit.:.ão dP fJUP 11
Prnpt·ego da di~a l'i1~ma sl',ia dPll't'lllÍ•IIado mediante r·esolução
ria companihia f'.m assf'mblra geral, P não ohst.antP o spn !'fiprego, 'eomo acima l'f'ferido, fJualquPt' sorio ou so'Cios da dita
fir·ma podem S!'r directn1· ou dirP!'IOt'PS da compalllhia. e não
.~r llw;:; Pxigk:í qualqul'l' qualifi<·ar:iio, dP at·d•rdo C•O'In o art. \l:J
do prp;:;rnte.
I:w. O;; ,ag·cntP;;; nu ctualquPI' dellPs 11odem rPsignar
sPus !'arg·os: mas, si stímPntP um ou mais resignarem, o geJ'f'tll.o ou gN"Pntes r·psfant.Ps I'Pputar-sr-hão ser o gerente ou
gerentes pa1·a o,~ finfl drsles artigos.
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140. No raso de drmissão ou rrsignação, ou falleeimrnto
do sobrevivrnte dentre elles, os directores poderão nomear
outro agPul e ou oull'o:< agrutes em sua substituição.
HJ. Os w•godos ~ommuns da companhia serão, sob a,
din•eção ~~ fisml iza•;ão dos dü·ectores, tratados pelos .get·eutes,
que, no eoet'PI' !:Wt·al desse,; negocias e pal'a os fins dos mesmos,
terã.o a faculda.dP d.- faz••r P t•eseiudir eontt·actos em nome da
eompaultia e pas!Sar·. atTPilar e endossar em nome e pela mesma
companhia, qualqut>t' saqur, nota p1·omissoria •ou letra. de
cambio.
J·i2. Os gct·enlPs podPm nomear e demittir o secretario,
superintcndcnt•~ L' lodo~ o,; agentes, ·•~aixrü·os, opel'arioR ll
et·iados da emupanhia.
r 1:~. Os gen·Htes weslat·ão eontas aos directores sempre
que llws l'•lt· i::oso .-xigido de todos os recibos e desembolsos o
de todas as lrasae~:ões, assumptos e cousas relativas á companhia ou aos negodos da mesma a elles confiados.
J H. Os get'Pll !Ps, no Pxercirio dos poderes que pela presente lhes são conreridos, confonnar-se-hão com todos os regulattJPntos ·qne llres intpuzerrm os dircctores.

Sello
115. Us di redores obterão immedtatamente um sello of~
ficial c terão o dil'eito dt> a qualquet· tempo destruil-o e substituir pm· outro. O s••llo nãD SPI'ú at'fixado a qualquer inst.rummrlo sem a aufot·iza<,;ão d•~ uma resolução dos directorcs e
em pt·rsrn~:a dr> dous dil·ertot'PS, no minimo, e do secretai'io,
ljue at.tr~lal'lt eada aft'ixação do sello; mas todo o documento que
tivm· esse >;Pilo P 1'•1:· assim attestado reputar-se-ha ter sido
de\'idanwnte passado pela t•om panhia.

Depositm·ios
146. ,A companhia, por mua rt>,..:olução extraordi.naria, póde:
nomeat· qualquPr t·ontpanhia ou particulat·es, inclusive qualquer· dit·ec!ot·, pam ,.:cus drpositarios, para todos os fins que
entenda eon\·PnieH!.-s !Pt' ikpositat·ios, e observados os termos
P eondi<,;ões quf' julgar t'OIJYPnieutP;;, f.', cspecialmentr, pôde
applicar todos ou Pnt pat·t ~> de seus bPns Ptn clepositos, quer· em
bPnP!'ieio dos SOl'ios, quPt' para garantir aos credores ou pessoas, perantP as qnars Pste.ia a t•ompanhia obt•igada, o pagamento dP quaesquPt' quantias ou o eumprimento de qualquer
oht•igação quP tenha ella dt> pagat· ou cumprir; b) a qualque~
trmpo preenchPe qualquee vaga no eargo de depositarias; c)l
indemnizar os dPpm;it.ario,; de qualquer responsabilidade n d)'
dPmittir quacsquer· 1kpositarios de SPUS cargos, obsrrvados os
l.Pt·mos e condições de sua nomeação.
In. A companhia, mediante resolução ~xtraordinaria,
p6clc: a) delegat· a quaesquet' credores ou outras pessoas a
faculdade de nomea1· ou dPmittir depositarias, e b l por contraflto subordinado ao snllo limitar ou dPf;istir dos podPres de
nomeai-os ou df'mitt.il-os.
H8. A remunPração (si houverl dos depositarias será a
que fôr ·combinada entre elles c os directorPs, será pagavel
pela companhia, salvo si ::-e aJustar o contrario,
a)
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Contas
J HJ. Os rlirretor'<'c; farão com que s<'jam prestadas contas
eompletas <' l'l'acs de todas as twantias recebidas c despendidas pola r:ompanhia n de todos os assumptos sobre os quaes
se realizaram os J'Pr:cbimPntos n dcspezas, c dos bens e rcsponsalJilidadcs da eompanhia. Tacs contas serão prestadas c
imaaoiplas em livros e dorumrntos, r·omo os dircetorr-s, rio
aeeôrdo com os estatutos <' n,; arti::;o~. a ·IJnalqnrr tPmpo, >1nn
.iulgarem conveniente.
150. As contas, livros e doeumentos da companhia serão
conservados, de accõrdo com as prescripções dos estatutos e
dos artigos, no Jogar on logarrs que os direetores entenderem
ronvenientcs.
1 fí I . Em mula ao;srrnhJ,:a g-eral ordinaria de cada anno,
nwnos a de 1!1H, os r!irrciOJ'!'S aprcs<'ntarão á companhia um
relat.orio rias conta,;. jnntamnnl'\ com o balanço levantado no
mínimo s1•is nH'ZPS antes dessa assembléa, desde a data em
q1w forPm lnnmfados a ultima ,·nnta " ultimo balanço anfm·im·f's. on no caso dn prinwira l'nnta e primeiro balanço,
desdf\ a iur.orpor·;H:fio da l'nmpa 11 lt ia. vPri rieadns da manPira
ndPanfP nwnrinna,r!n. :\ 1'rírm:1 " a inl'ormac;:fío enntifla 0111
tal conta P balanr..o srriin as fllW os rlireetores determinarem.
excepto :que, quanto n nssPmhl•'ns JpgnPs, os rlirPctorrs rnmpririio as <'xigeneias rla L0i dn Consolidação. Quando fôr exigido pela Rolsa de Lnnrlrr~s. f'HYiar-se-ha, livre de dcspezas,
uma cópia desRo relatnrin P do halanc;:.o, a cada accionista, sete
dias no mínimo antes da a.ssPmhl<;a. 8 duas cópias dos mesmos,
,juntamente, com duas cópias do aviso que convoca a assembléa,
serão ao mesmo tempo remct.t.idas ao secretario do Departamento dr Empr<'slirnns P .\cr.ões, da BolRa de Londres
R.rnnuJ de r:nnfns. liv1'os. f'fr.
1.5'.'. Os rlirf\clor·ps. quando fôr opportuno, determinarão
qne as contas, livros rln~:um!'ntos cta rompanhia ou alguns
tlnl!Ps R<'jam franquf'actos ao nxam" dos arrinnistas. drt.orminanrln ns cnndic;:õrs, tempo, logar c regras c extensão dcs~m
rxame, ~~ nPnhnm nccinnista poflnrá examinar quaesquer contas,
I ivrns nn rlornm<'nln,; da r·ompanhin, nem procurar ou obter,
di~·peta nu indirncfamcnte, qualrJuer informar:ão da companhia,
srns rliJ·pcf.orrs, fnnr.cionarios, criados, depositarias, agentes ou
outro;; ligados a r.lla, excepto como expressamente concedido
JlPlníl Pstatutos nu os artigos, nn autorizado pelos rlirer,tores
I'Tll rcsnlnt:ão rxtranrflin:1ria.

Fundo de

J'r'SCl'l•a.

etc

15::. Os dil'ectnrPs poderão. dos dinheiros ou outros bens
rla enmpunhia. quando opportuno, crcar e fazer as provisõrs
qun .inlg-arPm I'OllY<Illif'rt!rs: oi par·a a i'orrm1\:ão P rnanull'nr,un
"" ltrlH los dP l'P~Pl'\ a, dP snsJwnsilo, amor'iizar,iín ou tlepre('.ia,:fín: /.•', para 1\ !'im dP fazPJ' l'ar'l' a 1'onfns inr•obraYcis nn <luv idosa:>. :.lespezas Pxtraordinarias ou quaesqucr responsabilirladf's ela eompanhia; c) para provêr a qualquer depreciação,
manu!I'TH:fío, mrllinria ou drsr•nvolvimcnto rlc qualquer dos
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seus bens; d) para o pagamento ou miiformiza(;ão dos dividendos; ou e 1 para quaesquer outros fins que, em sua opinião,
possam ser em beneficio da companhia; mas, pela presente expressamente se declara que os directüres não estarão sob obrigação alguma de fazer taes provisões, ou qualquer ,provisão
pela depreciação -em valor ou de outra fôrma de quaesquer bens
da companhia, quer de natureza de resgate üU dep.reciaQão,
quer não.
Emprego de capitaes

154. Os dircctores podem empregar quaesquer dinheiros
da companhia aptos para emprego, inclusive dinheiros que na
oecasião representem a totalidade ou .parte dos fundos de reserva, suspensão, amortização ou depreciação, em negocios
que escolherem (iuclusiYe depositai-os em bancos ou sociedades bancarias e de depositas) com poderes para diversificar
c modificar taes empregos, a qualquer tempo, podendo tambem
applicar taes dinheiros em quaesquer negocios da companhia
da maneira que julgarem conveniente; sempre sob condição
ele que em caso algum taes dinheiros da companhia serão empregados ou applicados na eompra de acções ou emprestimos
sob garantia das mesmas.
Dividendo

. . 155. SalY~ n<2s casos mencionados no paragrapho 91 da
Lei de Conso!Idaçao e oliservadas as prescripções do mesmo,
nenhum dividendo será, em qualquer anno, pagavel dos dinheiros do capital, mas sómente dos « lucros liquidos:. da companhia, desse anno ou do anterior, computados desde a incorporação da companhia; com tanto que: a) os directores,
Pm cada anuo, poderão ú sua livre vontade decidir e declaur quaes os bens da companhia (outros que não o capital) 1
são computavt• is como lu~ros liquidos, e quanto desses lucros
líquidos repr(\,;entarão os lucros rlesse anno para distribuir
como dividendos, e Ioda dcclara~ão dessa natureza dos directores, a menos .que a. alt.crmn posl.erior·ment.e, será conclusiva; mas nenhmua aHera~ão affectará qualquer dividendo
declarado c pago ante, tlella; b) que lucros sobre venda ou
outro negocio eom !Jf!llS da companhia e qualquer fundo provido por meio dcss1•s lucros, juntamente com os juros vencidos.
ou a vencer sobr(~ tans rPsnltados ou fundos, e qualquer lucro derivado dos mesmos por venda, empregos ou outra maneira, podem sempre se1· computados e empregados como lur.ros liquidos deu! m dos te1~mos deste artigo. a menos que os
mesmos tenham sido addicionados ao capital pelos directores
ou flOr uma resolução extraordinaria (confirmada, quando as
acções são divididas em classes, por uma resolução extraordinaria approvada em assembléa separada de portadores de
acçõrs de oeada elassc). ()uaLquer faculdade dada por· {'stc arti~o a,os d iredm·es podcrú, emquanto não o for por elles, ser
exereida pela eompanhia I'!Tl assemhléa gp,ral.
15ô. Os dircctores )1oderão declarar um diYidendo a ser
pago relativamente a fJUalquer anno, pelos lucros Jiquidos da
t'Ompanhin. e poderão marcar a data do pagamento.
f 57. Ao declarar o dividendo, poderão os directores deliberar o pagamento do mesmo, total ou parcialmente, pela:
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d i~lrihr1 i cão d'· dd.PI'rttinadn;; IH ·11s ( uãu PXI''~dondo em valor
o Yalo1· uom.irwl Luta! do diYiuell(IO' ou, P."lll't'ialnwute, de
<lfTÕes ou sloek, rl!'/Jcntn1•r·s ou slO('k dP debr~utw·<?s não va;.w~. !Hl'ssuida~ JWia compnnhia, u os dirC'etOr'l'S, si taes deterlllillados lwns forem eompu ta dos para dividendo nos termos
dos .a:rt.ígos, tor·narão rl'fectiva essa dP!ibera(:ão. Si qualqu,~r
diffil·~u,Jdadll surgir· quanto a essa dh;Lribuiç·ão ou avaliação, os
dir·eel.m·es podPnt, l'PSpPitados ns dir·eilos de qttaPsqw•t· dasf·t~s m;pt•t:iaes dt, aedonis.ta;.:: a) liquidar a mesma do modo
flUL\ julgarem conveniente; b) fixar o valor para distripuição de
faPs detrrminados bpns. ou JHlrte drlle~: ~~\ determinar qu,~
I ai pagamento seja .feito a quaesquet· acc ionistas sobro a base
t!o valor assim fixado, a f'im dP Justa r üs direitos' de todas. as
JlartC's; d) entregar· ta,•s Jwns determinados a llcposit,al!'ios,
mediante depositas J~Pias llP~·soas ·('Oill dirci,!o aos dividendos,
t•onw os directores julgarem l'ODIYruicnl·P; c c) nxpedir l'erl i l'ieados fracc.ionaes. Qu-ando 'IH'l'f's~ario, um contra do protll'io SPI'ú registrado do.• :H'etn·do com quaC'squcr rwescript;õe''
do~ et;Lat uto;.: IJPSSP Hcnttido. Os dir~dorC's podem
uo.mear
tjualqut~r· pessoa JHII'a assignm· la I ~~ontracto em nome das IH~~
soas com direito ao di\-idcndo, 1: toda nonwação a~sim feila
serú dfeoliva.
1:18. Os dii'L•o·lnr·(·.~ podo•rün. quandn opvortuno, pagar ap:-;
:wt:ionislas os di' idPndos proyj,;orios quC' julgarem .i usl ificados.
15U. Os divide·ndos snrão dis.lr·.ibnido~ entre os accionistas em JH'OJJOt"(:iio ú .quant.ia paga >'übre as acções por ellrs
respecti vameniP .possu ida~. mas qu~mdlo um aeeiotl'i .::[.a tenha
pago dinheiro snhl'o• suas acçÕI'f·. por adpanlanH'nto sohre !'hamada~. tal dinlwiro lhe nflo con.r.:rir·:'t qualquer dirC'ito addiciorml, a partic.ipar de lucros sobre outros dinheiros não
]Jagos m;sim adean tadamout4•.
1GO. Uma 't.rausfere'ncia do• acc·ões
não "lransmi0Lir:1
(l'•íra. do contr,;,tefo) o di.rcito a IJUallltH•r dividendo drclararlrJ
sobre ellas, antN do registr·o da tmn.-;ferencia, e os direc'l.m·c~;
JJOdcrã!o reLL''l' quraesquet· dividendos pagaveis sobre quacs··
quer aeções, ús quaes uma .JH•s.so.a, tenha dirci·lo pm· [J·ano:missão, até qup Pssa. fll'"'na ou o Sf'\1 t'4'~siouario ~e.ia inseriptu
como aceionista em rt'laçiio ús mesmas.
1 G1. O dirPetores podPJ'ão deduzir· de qualquf't' dividendo
nur outros dinheiro~. JHl.g·avPis a qualquer soeio. todas as IJU<tlltias por 'E':IIe devidas ú companhia, a qualquer· titulo, quer só,
tJuer conjunc-twmentf' t·om outros, sem prejuiz,n do ·direito da
t:ompanh~a de r·obrar .iudicialmPniP ou de outra ma,neira o
:-;a Ido do hws f]liall'l ias ou c'Oil fiso·a r· I aps :wcõC's, e o mo acima se
cstabolecc.
16?. As ordens ou outros doeunJI'Oil os habilitando uH!
nr.cionisla " reepbel" )Htg·amrnto do• diYidendo;:: ou outros dilllteir·os 1JHldPtJJ st'L' l"'IIH'ilid(ls pHI' " " " pl'ln o·.orreio !:!Pl'al 1ao
Ptl.dereço registrado ou o ullimo ((UI\ St' ~~onlw'l·e desse at~eio
Hisl.a, ou, no caso dP uJill accionista, cujo enderrço regis.trado
for no rstrangeiro, a um P'lldercc:o registrado no Reino Un i.do,
t•omo adcant.e se estahelece; mas nem a companhia nem os dil'Pctores, em easo algum, >'_Prãv responsaveis vor qualquer
}lerda. dahi res:ultantc.
1G3. No caso de co-pToprict.arios, .(aes ordens ou doí·mnPntos serão transmittidos a:O primeiro nomeado desses
possuidores (ou si elle tiver fallecido, c os direclores tiverem
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recebido, quamlo o exigirem. prova legal do falleeimenío, ao
primeiro nouu•ado do:; :>OJJI'eviveutes!, mas qualtJUCl' um desses
co-proprieLat·ios vúde dar recibos validos de quaesquer dividendos ou ouLt·os dinheit·os pagavds a t>lles pela romvanhia.
HH. Aviso da declaJ•ação de dividendo (provisorio ou
nãol· será dado aos sodos que tiverem direito a l'eccber avi-·
sos da companhia na fúmm adeante estabelecida.
l!eri{ir:acãu de contas

165. Uma vrz por anuo (excepto em 1UH·, a exadidão do
relatorio tle contas e bah1uço do mesmo ann•o set·:í n·t·ifieada.
por um ou mais Jiseaf's, cuja nomeação, remuuet'<H:ão, dit·eitos,
poderes e dtn.-cn•s serão dP accürdo eom as pre;;cJ•ipç.ões dos
§§ 112 e 113 da Ld de Consolidação, ou outra:-; JH'cseripc,:ões
dos estatutos em suhstit.ui!:ão daquelles JJUragl'aplws ou allerando-os e que na ot~easião vigorarem.
16tL Cada relatorio dP. eont.as ~~ lJalam~o, quando YcJ·iJicad'o c approvado pot· urua a:-;semlJh'a gct·al, "· quando neccssal'io, certifieado ,wlos fi:,waPs, ~Prú t'OIH'ludcn.tl'. t~xeeplo quauto a qualquer eno que nelle ,.;p dPs<mhra dentro de tres mezes
approva.riio. ~r·mpn• CJlW se descobril· tal eno, ueudepois
tl'O do dito prazo. a eonla ser(t imnwdiat.amentP corrigitht e
certifiC'adu pelos fi:,;ea•es, e dt~sde então será eonelu<lente. Todo
accionista terá direito a uma. cúpia do halan~:o e do relalorio
do "Ve·Ilii'icador, mediante pagumento de 6 d. por 100 palu~·as.
'167. Nenhum liirectot· ou outro funccion·ario da comva.nhia será elegivl'l para fi':'cal df' contas da companhia.

da

A ctas
168. Serão JayJ•ntlas aelas em livt·oA para esse fim l'onwcido.;; de todas as rPsoln(.'ÕP;; n processo::; de assem!Jiéas de companhia, de todas as elasses de aceionistas, dos direcLores c de
qualquer commissiio ou oulm eot·pot·a(.'iio noHu•ada rwlos directores; e essas neLas. n,.;siguada;,: pelo pt·esidenlt• da. assembléa ou qualquer ppssva que se proponha spr o [H'c•sidmite da
as~embléa, a que cllas sr~ refirnm, ou da assemblr'a se1-;uinte,
:;erão recebiveis como prova dos factos nel!as declarados sem
mais provas.

Avisos
169. Os avisos pot' parlr da eomJJan:hia ou dos dit·eetores
poderão ser dados ou fritos a nm aeeionista, pessO'almf•llúl ou
pPlo Coneio com pot·Le pago, pnveloppe ou outl'a eapa tlil'igidos ao dito acciouista para o !;t'U cudet·eço registrado, e a um
dit·ector da mesma maneira. mas dirigido ·ao Jogar dn sua residenda ou de negocios, habitual ou o ult.imo conhecido. A assignatura desse aviso pôde ser· original ou unn cópia. ou duplicata da mesma.
170. Um accionista eujo endereço l'egistrado for no estt·angeiro não terá direito a ter avisos a elle feitos com esse
endereço, mas deve. a qualquer tem(l{J, communicar por esçripto á compa,nbi.a que deseja que os avisos lhe sejam remet-
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tidos a um endereço no Reino Unido, especificando nessà
comrnunicação; c, feita a dita communicação 'á companhia,
o endereço nella mencionado se considerará, emquanto não
Jôr eancellado, como endereço registrado do dito accionista
para o fim de lhe serem Jeitos avisos. Semp,re que a companhia não tivce tal uudoreço, um aviso lançado ao Covreio,
no cscriptorio ser;í considerado, ::;em mais provas, como devidamellte Jeito e dado, d:eeo1-ril.ias vinte e quatro horas depois de seu lançamento ao Correio.
111. Os avisos em relação a acções que se acharem em
nome de co-propriet.ario serão dados ao proprietario, cujo
nome eonstae em primeiro logar no registro (ou si tiver
falleeido e os directores tiverem, si o exigiram, prova legal
do seu fal!eeimento. ao primeiro nomeado düs sobreviventes),
o todo aviso a:osim dado sel'á baslantc pata todos {IS possuidorefl dessas w;ções.
172. Os avisos podem ser dados ou feitos á companhia,
si os remcttendo pelo Correio em earla com porte pago, enveloppc ou ouil'a cava endereçada á companhia ou ,ao secretario da companhia no esceiptorio. e aos directores, como
c.ot·pot·aç.ão. rr)mdJ.cJJd1J-OS df.• ign:d J'ól'ma, t'nder'CÇndos ao~
<í:diroc.tores» da companhia.
173. Qualqucl' a\·iso rcmettido pelo Correio se reputará
Jeito no dia em tJUO o mesmo deve na ordem natural do
entrega do Correio, ter siclo entregue, e pai;a provar que esse
aviso foi feito hastani que se provo que a carta, enveloppe
ou capa que eontivol' o aviso foi devidamente enderecada e
JJOst.a na rcpal'tição do Correio, ou caixa postal sob fiscaliza(:iio do directo;: geeal dos Coneios.
17 '~. Qualquer pessoa que, por foq;a de lei, por cessão,
por transmissão ou por outro meio qualquer, tiver direito a
ae<;õcs. Jiearii ol>ri:.rada por todo a\·i,;o l'<'latiYo a taes aeções,
que, antes do seu endcrcc;o ser inscripto no registro, tiver
sido devidamente fci lo ú püssoa de quem ella derivar seu
direito ús acçõos'.
175. Quaesquet· avisos não expressamente regulados pelos
artigos podem, obscnadas as vrcscripções dos estatutos ou
dos artigos, ser feitos por annuncio ·repetido duas vezes no
'l'imes, de Londres, c rcputar-sr~-hão devidamente feitos no
dia seguinte ao em que sahir publicado o segundo annuncio ..
J 76. Todo aviso entregue ou remettido pelo Correio, ou
drixado no enderer:o registrado •<'11 outro como acima dito, de
um accionista, ou dado pelo Correio ou annuncio como
aeima àito, de accCJrdo com DS artigos, será, a:nda que e~·sc
socio tenha fallecido (quer a companhia tenha tido, quer não,
aviso rlo seu fallee imonto·\, eonsiderado devidamente feito em
relação a quaesquer arções que po~suir. só on oon,iunctamente
com outras pessoas, tal aeeionista, até que ou a sua morte
seja provada ou ontra pessoa seja rcgistl·ada em seu Jogar
como proprietario on co-proprietario das mesmas, e tal
aviso será para todos os fins dos estatutos considerado valido
perante os herdeiros. testamenteiros ou inventariantes do dito
Rocio, bem como para as pessoas que tive:rem interesses conjuntos com este ou eom aquelles. nas mesmas acções.
177. Salvo disposição em contrario nos estatutos, quando
um aviso com dado numero de dias (não estando declarado dia
exacto) ou que se estenda além do outro período, for exigido,
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o dia do aviso será contado; porém não o será o dia em que
expirar tal aviso.
178. Todos os avisos ou documentos pertinentes ou que
sejam exigidos da companhia relativos a .processos judiciaes,
em que a companhia ou qualquer accionista que esteja no
estrangeiro (seja ou não subdito de sua magestade) sejam
partes, com observancia dos estatutos e quaesquer regulamentos de tribunae•s em contrario, serão dados pelo correio
ao endereço registrado ou não do dito accionista, ou collocando-o no Correio, e as prescripções anteriores sobre avisos
serão applicaveis, mutatis mutandis, e taes avisos serão para
para todos os fins Vlalidos e effectivos como si dados pessoalmente ao dito accionista.
Indemnização
1'79. A companhia indemnizará e, como no presente declara, todo director ou funccionario e empr:egado da companhia, de todas as perdas, custas e despezas (inclusive viagens
razoaveis, despezas a bordo e de alojamento, quando viagem
por ordem da companhia por deliberação da mesma ou dos
directores), que elle fizer ou pelas quaes ficar responsaVI(Il em
virtude de qualquer contracto ou obrigação em que intervier
no desempenho de seu cargo ou deveres, e os directores pagarão ou reterão quaesquer quantias que tenha a companhia de
pagar em relação a essa indemnização, dos bens da companhia.
Responsabilidade
-180. Si qualquer director ou outro funccionario se tornar
réo de fraude effectiva ou deshonestidade, pela qual soffra a
companhiJa perdas ou damnos. será obrigado a repôr e indemnizar os mesmos á companhia. mas, ao contrario, nenhum
director ou outro funccionario, emquanto agir correctamente,
será responsavel perante a companhia por qualquer prejuízo,
darnno, custas ou despezas que possam occorrer á companhia
em consequencia da insufficiencia ou deficiencia da garantia
ou da applicação que for dada a dinheiros da companhia, ou
devido á maneira como taes dinheiros tiverem sido applicados
ou empl'!egados em negocias (si tal applicação ou negocio estiver intra vires da companhia), ou em consequencia de qualquer acto, omissão, erro de julgamento ou falta desse director
ou outro funccionario. ou de qualquer outra pessoa ou companhia, nem será 1e,lle respnsavel em relação á acqui.sição ou
manutenção, pela companhia, de bens perecíveis ou depreciaveis, ou por qualquer prejuízo dahi resultante. por figurar
em qualquer recibo ou outro documento para o fim de conformidade, ou por qualquer outro prejuízo, damno ou inf.elicidade
que aconteça á companhia ou seus bens•, ou pelos quaes a
companhia seja respons•avel, desde que occorram na execução
dos deveres de seu cargo ou relativos a e!I e; tudo sob a condição de que a indemnização acima póde ser modificada, cancellada ou alte!'ad!a de qualquer fórma e em qualquer amplitude, por uma resolução extraordinaria, por accôrdo ou pelos termos de qualquer nomeação, e póde ser dada pela companhia, na mesma ou em menor amplitude a quaesquer outras pessoas.
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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Reservas
181. Todo director, agente, fi:,;cal de contas, depositarias,
membro de eommissões, nomeado, funccionario, empregado,
agente, guarda-livros, companhia ou pessoa agindo ou empregada, em qualquer qualidadt, nos negocios da companhia,
os directores. ou qualquer companhia ou pessoa devidamente
autorizada para agir em nome da companhia, observarão estricta reserva em relação a todas as transacções da companhia com os clientes, os bens e activos, a industria e outros
segredos da companhia, o estado das contas com particulares
e todos os assumptos relativos aos mcmos, c não revelarão
qualquer informação ou assumpto qne possa ehegar ao seu
oonheeimento, no desempenho de seu cargo, emprego ou deveres, excepto quando xsso for exigido pela companhia, em
assembléa geral, pe·los directores. ou por um Tribunal Judiciario, ou peLa pessoa a quem se refiram tnes assumptos, e
excepto em tudo quanto for necessario para cumprir seus
deveres para com a companhia ou seus funccionarios, ou
quaesquer disposições dos artigos.
Liquidação

1.82. Si a C()m{lanhia se liquidar, os· seus bens, remaneseentcs depois do pagamento das dividas e responsabilidades da companhia e as eustas, encargos e despezas da liquidação, serão, respeitados os direitos dos portadores de acções
emittidas ou possuídas fi()b oondições especiaes, applicados
primeüo no reembolso dos dinheiros pagos por chamadas feitas na liquidação, e depois no reembolso de dinheiros pagos
antes, mas devidos em data posterior ao começo da liquidação, inclm;ive, em tod() o caso, dinheiros pagos por chamadas,
em adeantamento, ao devido na época do pagamento. Observarlo o m~ima estabelecido. taes bens serão distribuídos entre
os accion istas de accôrdo · com seus d~reitos e na proporç.ão
do capital pago no começo da liquidação (exclusive capital
pago em adeantamento de chamadas não devidas e pagaveis
nesse começo) sobre acçõrs por elles possuídas respectivamentA.
183. Si a companhia se liquidar, o liquidatario, voluntario ou official: a) em relação aos poderes conferidos a elle
pelos estatutos, como uma fa.culdade addicional com autorização de uma resolução especial (confirmada quando as acções
são divididas em classes, por uma resolução extraordinaria
approvada em assembléa separada dos possuidores de acções
de cada classe) póde transferir ou vender a empreza e os
bens da companhia, na totalidade ou em parte, a qualquer
companhia ou pessoa pelo preço e nos termos que forem determinados pela dita resolução, inclusive. que a totalidade
ou parte do preço da Yenda ou transcrerencia. acções ou garant>ias ou outros interesses da companhia, sejam pago•· integralmente ou não; e b) com autorização de uma resolução
ext'r,anrdinaria (eonfirmada. quando as acções são divididas
em rl::v~ses, da maneira aeima declarada), pódc dividir entre
()S contribuintes'. cxr.cpto tanto quanto tiverem perdido o direito. integral ou parcialmente em dinheiro ou em e•·pecie.
iodos os bens da companhia ap·tos pa·ra distribuição (inclusive garantias r ar.ções e ju,ros da companhia), nas proporções determinadas pela resolução entre elles mesmos ou
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quaesquer classes, em dinheiro e em especie. e respeitados
quaesquer direitos expressos dados pelo memorial de associação da companhia ou os artigos referentes ás acçõoo com
d>keit.os preferenciaes ou <1utros e com ae• restricções que
houver; e podem entregar todos ou parte dos bens de outra
fórma divisíveis, entre os contribuintes, total ou parcialmente
a depositarios ou outras pessooa·s, mediante Of• dePQsitos ou
outros tí-tulos, em beneficio dos contribuintes, excepto como
adeante dito, ou a outros, como fôr deliberado pela dita resolução.
184. Todo contribuinte terá o mesmo direito de dissentir
e os direitos access<1rios em :celação a toda transferencia,
V<enda. divisão ou accôrdo determinado de .accôrdo com o artigo anterior, que elle teria eJ tal determinação f<1sse feita
por uma r-esolução especial approvada de accôrdo com o paragrapho 192 da Lei de ConS<Ilidtação, e nenhum contribuinte
será compellído a acceitar acções ou bens gravados de qualquer responsabilidade.
185. Dentro de quatorze dias depois do comeÇQ da liquidação da companhia, o liquidatario poderá dar avisos, por escripto, da mesma a todo accionista, que tiver endereco no
eFolrangeiro. com esse endereço ou outro no Reino Unido
communicado pelo accionista como acima se dispõe, e, em
todo o caso em que o liquidatario dér esse aviso, dentro de
sete di•as depois do mesmo (da maneira acima exposta), todo
accionista a quem o aviso fôr assim feito, e·erá obrigado a
communicar á companhia o nome e o endereço em Londres
de um advogado ou proprietario, a quem qualquer intimação.
citação, processos, sentenças, despachos, avisos ou outros documentos relativoe· á tal liquidação, possam ser communicados; e. si findos os ditos sete dias, nenhuma communicação
tiver s•id<1 feita, o liquidatario póde nomear um solicitador
ou proprietario em Londres para o fim supro, mas, com a
possível urgencia, dará aviso de qualquer nomeação, quer
por carta remeLtida ao accionista para o seu endereço registrado ou outro ender~o como acima se dispõe, ou por um
annuncio no Times de Londres. Um a.viso assim annunciado
reputar-s·e-ha feito no dia seguinte ao em que sahir puiblicado. Um aviso dado ao nomeado que represente um accionista pelo liquidatario, considerar-se-ha valido e feito ao
dito accionista para todoe· os effeitos.
t86. Si a companhia fôr liquidada V()luntariamente. o
liquidatario cumprirá as exigencias dos paragraph<ls 187 e
188 da Lei de Consolidação e todos os requisitoe• e prescripções
dos estatutos.
Nomes, end·ereços e qualificação dos sub6criptores

G. H. Stevens, 50, Como Street, Homford, Essex, con-

tador.
Thomas Curnow, 4, Carden Road, Peckham Rye, S. E.,
empregqdo.
G. K. Crocker, 63, Berlin Road, Catford, S. E., empregado.
R. P. Broadhurst, 25, Richmond Road, Thornton Heath,
Surrey, empregado no commercio.
R. Jones. 5, Beechwood Avenue, Thornton Heath, Surrey,
empregado no commercio.
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Nomes, endereços e qun.liflca.ção dos subscriptorei\

A. E. Rider, Normanhurst, Hornechurch Road, Romford,
empregado no commercio.
E. Hastie, 45, Milton Road, Herne Hilld, S. E., empregado no commercio.
Datado em 8 de julho de 1fiH. Testemunhas das •assignatura.s supra: - Henry Pons(ord, 83, Nightingale Lane, S.
W. A. C. I. S. -E. F. H. De 1Vael.- John 1'aylor, directo·
res: - G. H. Wells, secretario.
Eu, abaixo assignado, Joshua Dawson \Vatts, da cidade de
Londres, tabellifto publico, por autorização real. devidamente
nomeado e juramentado, certifico e attesto pela presente, a
quem interessar possa que os annexos impressos marcados
«A» e «B», são respectivamente. cópias exactas dos originaes
impressos do memorial de associação e estatutos da The Ouro
P11eto Gold Min.es of Brazil, Limited, depositados na Repartição de Registro de Companhias, Somerset House, nesta cidade.
E eu, tabellião declaro ter confel'ido as ditas cópias com os
originaes respectivos, achando-as correctas, e que taes originae:; correspondem aos estatutos da dita companhia.
Em fé e testemunho do que firmei a presente, á qual affixei o meu sello official, datando-a em Londres neste dia
dez.eseis de dezembro do anno de Nosso Senho.r, de mil novecentos e quatorl\e. Em testemunho da verdade.. - Josh. D.
Watts, tabellião publico.
Estava o sello official do tabellião Joshua Dawson Watts.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de Josh. D.
Watts, tabellião publico desta capital; e para constar onde
convier a pedido do mesmo, passo a presente que assigno e
faço sellae com o sello das a•rmas deste Consulado Geral. O
documento apresentado á legalização, acompanhado de dous
outros, numerados e r·ubrieados «Vieira», deve, para os fins
de direito, srr lrgalizado no Ministerio das Relações Exteriores
ou nas Revartições Fiscaes do Brazil.
Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos do
Brazil, em Londres, em 21 de dezembro de 1914. - F. Alves
Vieü·a, consul geral.
Estava inutilizada uma estampilha do sello consular bra-.
zileiro, do valot· de tres mil réis.
Hcconheço verdadeira •a assignatura supra. do Sr. F. Alves Viei<ra. Secção dos :'-legocios Economicos e Consulares da
Europa·. As ia, Africa e Oceania. Sobre duas e~tampilhas federaes valendo collrctivamente quinhentos e cincoenta réis.
Hio de Janeiro, 15 de janeiro de 1!H5. - Gregorio Pecegueiro du Amaral.
Estavam inutilizarias tres estampilhas federaes, valendo
colledivamente dezenove mil e duzentos réis.
Por traducção conforme. Segunda via.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1915. -

raná.

Leopoldo Gua-
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DECRETO N. 11. 491-.DE 17

DE FEVEREIRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario dJe r :200$, pam occor·
rer á despeza resultante da differença nos velllCimentos d:os ajudantes dos
porteiros do Thesouro e dhquelle ministerio

O Presidente d'a Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usand-o da autorização constante do decreto legislativo
n. 2.954, de 13 de janeiro do corrente anno, resolve abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito extraordtinario de
f :200$, para occovrer á despeza resultante da differenca nos
vencimentos dos ajudantrs dos porteiros do Thcsouro c daquelle Ministerio.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1915, 94• da Inàependencia e 27• da Republica.
P. GOMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N.

II.492 -DE

17

DE FEVEREIRO DE 1915

Approva o regulamento para a venda de mercadorias mediante sorteios {clubs)
e respectiva fiscalização

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da attribuição que lhe confere o art. 48, n. r, da Constituição da
R.epublica, resoll'c que na execução do art. 36 da lei n. 2.32 r, de 30
de dezembro de 1910, e art. t n. 35 da lei n. 2.CJI9, de 31 de dezembro
de 1914, se observe o regulamento, que a este acompanha, para a
venda de mercadorias mediante sorteios (clubs) e respectiva fiscalização.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 19~<), 94• da Independencia e
27" da Republica.
'
WENCESLAu BRAZ P. GoMES.
0

,

Sabino Barroso.

Regulamento para a venda de mercadorias mediante sorteios, a que se refere o decreto n. 11.492, desta data
CAPITULO I
DAS VENDAS POR SORTEIO, SUAS CONDIÇÕES

Art. r.o Só é permittida a venda mediante sorteio (clubs) de mercadorias, bens moveis, immoveis e quaesquer outras cousas aos estabelecimentos commerciaes que se habilitarem de accôrdo com o presente
regulamento.
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Art. 2. o O pedido de autorização será feito em requerimento dirigido ao ministro da Fazenda, no Districto Federal e Estado clo Rio de
Janeiro, e aos delegados fiscaes nos outros Estados, acompanhado dos
seguintes documentos:
a) certidão da Junta Commercial, da qual conste ser o capital realizado effectivamente do estabelecimento de wo:ocx)$ no mínimo, quando
se tratar de club de immoveis, e de so: ooo$ no mínimo, quando se tratar
dos de outra egpecie ;
b) prova de quitação de impostos federaes, estadoaes e municipaes;
c) contracto social ou estatutos quanclo não se tratar de commerciante individual ;
d) planos do clube modelos de recibos e escripturação.
Art. ~-o O requerimento será informado: na Capital Federal por
um fiscal designado pelo Superintendente dos fiscaes de clubs, adiante
indicado, e submettido á apreciaç.o'í.o do ministro da Fazenda, com parecer do mesmo superintendente; nos Estados pelo delegado fiscal,
que ouvirá sempre um fiscal de club, quando houver, e na sua falta
um agente fiscal de impostos de consumo.
Paragrapho unico. Na informação dada sobre tal requerimento
ter-se-ha em vista:
I - a idoneidade dos requerentes ;
li - si a organização dos planos tem condições de viabilidade ;
III - si o capital social é sufficiente para garantir todas as operações e fornecimentos aos prestamistas.
Art. 4. 0 Despachado o requerimento, será expedida uma carta patente, depois que for recolhida a quota semestral adiantada de 1 :ooo$
e assignado o termo de fiel depositaria das quantias que o estabelecimento receber para serem applicadas ao fim determinado nos
planos pactuados pelas partes, com expressa declaração por parte do
pretendente de sujeitar-se ás multas e demais disposições do rresente
regulamento Este termo será assig·nado na Procuradoria Gera da Fazenda Publica quanto aos estabelecimentos situados no Districto Federal
e Estado do Rio de .Janeiro e nas Delegacias Fiscaes respectivas
quanto aos demais Estados.
§ 1 . • Os semestres para o fim indicado neste artigo terminarão
sempre em ~o de junho e 31 de dezembro de cada anno, sendo pago
todo o semestre dentro do qual for expedida a carta patente e dentro
dos primeiros quinze dias.
§ 2. o i\ carta patente será expedida pelo ministro da Fazenda no
Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro c pelos delegados
fiscaes nos demais Estados, e só autoriza o funccionamento do estabelecimento na séde de sua constituição.
Fóra de tal séde só serão admittidosagentes ang-ariadores uma vez
que registrem no jvlinisterio da Fazenda, na Dclcg·acia Fiscal, ou, onde
esta não exi~tir, na repartição arrccadador.1 federal, a autoriz.1ção que
lhes for conterida pela casa matriz.
Si, entretanto, for constituída filial autonoma, com planos e sorteios.
proprios, será necessaria a expedição de carta patente para cada uma
de taes agencias, meJiante o processo acima determinado.
Art. 5. • Os estabelecimentos só farão funccionar seus clubs:
I - depois de concedi,Ja a autorização, designando o fiscal, de accôrdo com os proprietarios e as conveniencias do serviço, os dias de
sorteio, que serão annunciados pela imprensa, onde houver ;
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li - depois de pago adiantadamente, antes de cada sorteio, o imposto de 2 "/o sobre o valor nominal dos premios a se distribuírem no
mesmo sorteio.
Paragrapho unico. Este imposto será recolhido á repartição arrecadadora competente da localidade em que se realizar o sortero, mediante guia visada pelo fiscal, conforme o modelo annexo ao presente
regulamento.
O fiscal não permittirá, sob pena de responsabilidade pessoal, a
realização do sorteio antes de exhibido o talão de tal pagamento, o
qual só terá valor depois de visado pelo mesmo fis~al.
· Art 6. • Realizado o primeiro sorteio de um club, os demais se
elfectuarão nas épocas prefixadas, qualquer que seja o numero de socios
ou prestamistas omissos nos pagamentos.
Art. 7. • Os direitos dos prestamistas faltosos em tres prestações
successivas poderão ser declarados caducos pelo estabelecimento em
seu beneficio.
Art. 8. • Os clubs terão sorteios proprios ex trahidos com a
presença do fiscal, ou se servirão dos sorteios das loterias autorizadas;
em um e outro caso o resultado do sorteio será affixado em lista na
séde do estabelecimento e publicado pela imprensa, onde houver, com
a assignatura do fiscal e do representante legal do estabelecimento.
Art. g.• E' vedado expre~samente converter-se em moeda ou em
titulo de credito representativo da mesma, a mercadoria do cJub.
Art. ro. Não será admittido a concorrer á extracção quem não
se tiver préviamente inscripto no livro do club.
Art. r r. Não se admittirá extracção do club sem a elfectiva entrega dos objectos préviamente estipulados. No caso de ser sorteado
qualquer numero não tomado pelos prestamistas ou já caduco, o imposto de 2 o;., a traz referido, será considerado como tendo recahido em
numero que beneficiou o estabelecimento.
Art. I 2. No caso de pretender o estabelecimento não continuar
a explorar a concessão, será, mediante requerimento seu, cancellada a
carta patente e dada baixa no termo de deposito, informando o fiscal
resi?ectivo que nenhuma responsabilidade pesa mais sobre o concessionano e depois que o superintendente ou o delegado publicar edital por
espaço de oito dias convidando os interessados a apresentar quaesquer
reclamações e estas não apparecerem.

CAPITULO li
DA ESCRIPTURAÇÃO

Art. 13. Os clubs terão um livro de inscripção aberto, encerrado
e rubricado pelo fiscal, em todas as suas folhas e escripturado na fórma
dos livros commcrciaes, não sujeito, porém, a sello.
Art. 14. Esse livro mencionará:
r•- os planos do club, o estabelecimento a que pertence ;
2•- o nome e naturalidade de seus proprietarios ;
3"- o numero de ordem ou letra do club e o das inscripções em
ordem arithmetica ;
4"- o nome, domicilio e profissão do prestamista, em seguida ao
numero escolhido ;
s·- a importancia de cada pre8tação ;
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6•- a espeCificação minuciosa do objecto do club, dando-se o quiIate dos me~acs e pedras preciosas, a marca da fabrica, sua denominação
no commercw, etc.;
7"- o preço por extenso da coisa a vender e o processo, dia, hora
e Jogar do sorteio ;
8•- finalmente, todas as condições ou vantagens em que as partes
convenham.
Art. 15. No livro das inscripções haverá uma columna em que
se averbarão os sorteios amortizados ou satisfeitos pela entrega da
mercadoria.
Art. 16. As cautelas ou recibos fornecidos aos prestamistas conte.
rão em substancia as indicações do livro das inscripções.

CAPITULO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. I 7. A fiscalização dos clubs será exercida pelos fiscaes que
forem nomeados pelo ministro da Fazenda, em numero sufficiente para
bem exercei-a.
§ r.• Taes funccionarios serão nomeados em commissão e serão
demissíveis a livre arbítrio do mesmo ministro.
§ 2.• Os fiscaes tomarão posse de seus cargos prestando compromisso
legal : perante o superintendente os da Capital Federal c Estado do Rio
de Janeiro, e perante os respectivos delegados fiscaes os dos demais
Estados.
Art. 18. Será designado um dos fiscaes da Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro para surcrintendcr e dirigir o serviço nas respectivas circumscripçõcs, ficando a elle sujeitos dircctamcnte os demais
fiscaes.
Paragrapho unico. Nos Estados ficarão os fiscaes subordinados directamentc aos delegados fiscaes que poderão fazer inspeccionar seu serviço pelos chefes das repartições arrecadadoras, em cuja circumscripção
servirem.
Art. Ig. Cabe ao superintendente :
a) dirig·ir e fiscalizar directamente o serviço, velando pela fiel execução deste regulamento;
b) distribuir pelos fiscaes os clubs, reservando para si os que
entender;
c) registrar em livro proprio as cartas patentes e os nomes dos
agentes angariadores, de clubs com séde em outros Estados ;
d) int'ormar quaesquer papeis relativos ao serviço, quer da Capital,
quer dos Estados ;
e) lavrar ou fazer lavrar autos de apprehensão e infracção ;
f) julgar os autos lavrados pelos fiscacs da Capital Federal e Estado do Rio de janeiro.
Paragrapho unico. Quando o auto for lavrado pelo superintendente
será julgado pelo ministro da Fazenda ;
g) apresentar ao ministro da Fazenda até fim de fevereiro retatorio dos trabalhos c occurrencias mais importantes do anno precedente,
lembrando quaesquer medidas tendentl!s a melhorar a llscalização ;
11) representar ao ministro da Fazenda contra os fiscaes, podendo
advertil-os, reprehendel-os c suspendel-os pelo prazo maximo de IS dias.
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Art.

20.

lí2f

Compete aos fiscaes:

a) informar sobre a idoneidade dos que requererem autorização
para terem clubs de mercadorias ;
b) visar as guias para o recolhimento de importancias que devam
pagar os clubs, annotando em livro especial depois de realizado;
c) registrar no mesmo livro as occurrenc1as mais importantes que
interessarem a fiscalização ;
d) fazer a apprehcnsão de cautelas, apparelhos, instrumentos, utensilios, moveis ou decorações de clubs que funccionàrem em contravenção ás disposições deste regulamento, lavrando os autos de apprehensão e multa ;
e) lavrar autos de infracção e multa contra qualquer club já autorisado, que transgrida as disposições legaes, e velar pela execução do
presente regulam~nto ;
f) requisitar o auxilio da policia, quando se fizer preciso, nos
casos das lettras d e e ;
g) assistir aos sorteios que não correrem pelas loterias autorizadas;
h) d:rigir e regular o processo dos sorteios, tendo sempre em vista
.a brevidade da operação e a garantia dos interessados ;
i) communicar ao superintendente ou á Delegacia Fiscal e á autoridade policial, quanJo destes dependerem as providencias, todas as infracções deste regulamento ;
J) suggerir alvitres e solicitar providencias para correctivo de
abusos, ou a bem da execução da lei;
k) visitar, sempre que for preciso, os estabelecimentos sob sua fiscalização, examinando si possuem o livro prescripto, devidamente escripturado, as cautellas, se cumprem em summa as disposições deste
regulamento.
Si houver motivo p.1ra suspeitar da veracidade da escripta especial,
-o agente fiscal recorrerá á escripta geral do estabelecimento, e si esta
lhe for recusada, levará o titcto ao conhecimento do superintendente ou
<lo delegado fiscal, afim de ser requisitada do juizo competente a exbibição da mesma escripta;
l) apresentar até fim de janeiro de cada anno um relatorio sobre
·os serviços ao superintenJente ou ao deleg-ado fiscal ;
m) fiscalizar o pagamento de todos os imp)stos e contribuições devidos, federae!', estaduaes ou municipaes, exigindo os respectivos redbos para annotal-os no livro competente ;
n) resolver as reclamações que lhes fore;n dirigidas, dentro de sua
compctencia, e encaminhar as demais ao conhecimento da autoridade
que lhes for superior;
o) fiscalizar os agentes e angariaJores de clubs, com séde em outras localida ies, verificando si se limi~am a fornecer o bjectos sorteados
pelas casas matrizes ou se teem sorteio propri•>.
Art. 21. Nos Estados os autos serão julgados pelo respectivo delegado fiscal.
Art. 22. Os vencimentos dos fiscaes constarão das quotas que
forem recolhidas pelos clubs, em cada Estado, depJis de deduzidos
w•;. para o Thesouro.
§ 1. 0 A Capital Federal e o Estado do Rio de janeiro formarão
uma circumscrip;ão e d:~s q:wtas se di!Scontará, além dos 10 •;. acima
referid•Js, a quantia necessari1 p1ra a compra de objectos de expediente
para o gabinete do superintendente e que for pr~viamcnte marcada
pelo ministro da FazenJa.
§ 2.• Feitos estes descontos, a itnp)rtancia liquiJa s':!rJ igualmente
rate1da px todos os fis::aes do E~ta lo, qu1l..] uer que seja os eu numero.
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Na Capital e Estado do Rio de janeiro se ohservará a mesma
regra, fazendo-se, porém, o rateio de fórma que o vencimento do superintendente seja superior em mais so"/. ao dos fi~caes.
§ 3·" As contas de expediente serão processadas e pagas pelo
Thesouro Nacional.
Art. 23. A fiscalização tambem será eventualmente exercida pelos
fiscaes de consumo e chefes das repartições arrecadadoras.
CAPITULO IV
DO AUTO E DAS PENAS

Art. 24. As contravenções do presente regulamento serão punid; s
mediante processo administrativo que terá por base o auto.
Art. 25. O auto deverá ser e..~cripto com a precisa clareza, mencionando o Jogar, dia e hora em que se verificar a infracção, bem
como a dispo!'ição infringida e os objectos apprehendidos, sendo firmado, sempre que for possível, por duas testemunhas que tenham
presenciado a diligencia.
Art. 26. Taes autos serão presentes ao superintendente, na Capital Federal e Estado do Rio de janeiro, e aos delegados fiscaes, ncs
Estados, os q uaes darão vista dos mesmos ás partes interessadas dentro
da repartição, pelo prazo de oito dias, para produzirem sua defesa.
Paragrapho unico. A intimação para tal fim será feita pessoalmente se for encontrado o autoado, ou pelos jornaes no caso negativo.
Art. 27. Decorrido aquelle prazo e não comparecendo a parte,
subirá o auto ao julgamento adiante mencionado.
Art. 28. Apre~entada a defesa, terá della vista o funccionario ou
pessoa autoante pelo prazo de tres dias, depois dos quaes irá a julgamento.
Art. 29. Os autos serão julgados : os lavrados na Capital Federal e Estado do Rio de janeiro pelo superintendente e nas outras
localidades pelos delegados liscaes respectivos.
Paragrapho unico. Os que forem lavrados pelo superintendente
ser!i.o julgados directamente pelo ministro da Fazenda.
Art. 30. Além das penalidades em que possam incorrer pela infracção do Codigo Penal os que explorarem clubs ou rifas não autorizadas, ficarão sujeitos ás seguintes penas :
a) os que explorarem clubs não devidamente autoriz~dos, á multa
de I :ooo$ c na reincidencia á de z:ooo$ooo;
b) os que já tiverem obtido autorização, mas deixarem de recolher as contribuições legaes, multa de soo$ a 2 :ow$, além da importmcia devida e suspensão do funccionamento emquanto não as
satis11zcr;
c) os que, embora já autorizados a funccionar, difficultarem ou
impcdircrn a fiscalização ou elfectuarem extracção á revelia do fiscal,
multa de suo$ a 1 :ooo$ c na reincidcncia o dobro e cassação da carta
patente;
d) os que não fizerem a entrega ou transmiffião da coisa sorteada,
á. vistn: da respectiva cautela, multa de soo$ a 2:ooo$, podendo na reincidencla ser cassada a carta patente;
e) os que infringirem qualquer outra disposi<;<'í.o deste regulamento,
multa de 2oo$ a 1 : ooo$, podendo tambem ser cassada a carta patente,
n9 caso d~ revelarem os que a explorarem o proposito repetido de
nao cumpnrem o mesmo regulamento.
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Art. 31. Metade das multas, julgadas procedentes e elfectivamente
arrecadadas, será adjudi.::ada a quem lavrar o auto. No caso de ser
necessario recorrer á cobrança judiciaria, descontar-re-ão da parte d()
autoantl' 'l metade das custas e porcentagens Iegaes.
CAPITULO V
DOS RECURSOS

Art. 32. Das decisões e penas impostas pelo superintendente e
delegados fiscaes haverá recurso para o ministro da Fazenda.
Art. 33· O recurso será voluntario ou ex-o{ficio. O primeir()
será interposto no prazo de 15 dias, aepois da intimação, e só será
encaminhado, no caso de multa, com prévio deposito desta. O s~und()
terá Jogar no caso de ser julgado improcedente o auto e será mterposto no proprio despacho em que for proferida a decisão.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 34· A autoriaade policial competente, á requisição do fiscal,.
prestará o auxilio preciso para a elfectividade das diligencias legaes ordenadas.
Art. 35. Antes de rehabilitados, os commerciantes fallidos não poderão obter autorização para ter club de mercadoria. Declarada a
fallencia, será immediatamente cassada a autorização.
Art. 36. Fica marcado o prazo de 15 dias na Capital Federal para
que devidamente se habilitem os clubs de immoveis ou outros não comprehendidosnodecreton. 8.sg8, de 8 de março ae 1911, e nos Estados
o de 30 dias, depois de entrar o presente regulamento em vigor.
Art. 37· Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1915.- Sabino Barroso.

GU!i\
ViSTO.

O Fiscal,

F ............................. , explorador do club .............................. .
para a venda de ......................... conforme carta patente n ............... .
de ........ de ....................... de ........ , vae á Recebedoria do Districto
Federal (ou Alfandega, Collectoria ou Delegacia Fiscal) pagar o imposto de 2 .,. sobre a quantia ae .................................................... ,
valor dos premios a serem sorteados no dia ......... do corrente m ez
e anno.
Rio de Janeiro, ................ de ........................... de ............... ..
(Assignatura) ........................................................ .
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DECRETO N.

1!.493- DE 17 DE FEVEREIRO DE ·1915

App r ova o regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de transporte

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1 da Constituição da Republica e em execução ao art. I", n. 30, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, resolve que para a cobrança e fiscalização do imposto
de transporte se observe o regulamento que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1915, 94° da Independencia
e 27° da Republica.

P. Gol\IES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de
transporte a que se refere o decreto n.11.493, desta data
CAPITULO I
DA INCIDENCIA DO IMPOSTO

E SUAS TAXAS

Art. :.o O imposto ue transporte, por via terrestre, fluvial ou
marítima, será cobrado em toda a Republica, pela fórma determinada
no presente regulamento, e incide:
a) sobre os bilhetes que dão direito a circular nas estradas de
ferro construídas pela União, pelos Estados, ou por companhias e
em prezas particulares, subvencionadas ou não;
b) sobre os bilhetes que dão direito a passagens em embarcações a
vapor, pertencentes a companhias e emprezas de transporte fluvial ou
marítimo, subvencionadas ou não; a quacsquer pessôas, individualmente,
ou sob firma ou raz:io social.
Art. 2. 0 O imposto sobre os bilhetes comprehendidos na letra a) do
artig·o antecedente será cobrado na razão de 20 °/o do custo das passagens singelas, não se podendo cobrar mais de 2$ por bilhete; nas
passagens de ida e volta o calculo da percentag·em assentará, respectivamente, sobre cada metade do valor total da passagem.
Paragrapho unico. Os bilhetes de series ou assignatur~s e as cadernetas ldlometricas ficarão sujeitas ao imposto na razão de 12°/ do
seu custo.
Art. 3· o O imposto sobre os bilhetes cornprehendidos na letra b do
art. 1 o, será cobrado :
l) para os portos interiores do paiz- á raz:ío de 3 "lo do custo das
passagens singelas, não se podendo cobrar mais de 2$ por bilhete;
nas passagens de ida e volta o calculo da percentag·em assentará, respectivamente, sobre cada metade do valor total da passagem.
0
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11) para o exterior - de accôrdo com as seguintes taxas :
classe
classe
3" classe

I"

2•

Paragrapho unico. As taxas de que trata a letra b deste artigo
serão cobradas, integralmente- das plssagens inteiras, e proporcionalmente- não só das fracções em que as mesmas forem divididas, como
das intermediarias.
CAPITULO 11
DAS ISENÇÕES

Art. 4· o São isentos do imposto :
a) os bilhetes ou cartões de passagem das ferro-vias da Capital
Federal e seus suburbios e das capitaes dos Estados, tramways ou
carris urbanos de tracção animada, electrica ou a vapor ;
b) as passagens até 1$, inclusive, nas estradas de ferro, con·
struidas pela União e Estados ou por companhias particulares que
tenham subvenção, garantia ou fiança de garantia de juros ;
c) as passagens inferiores a IO$, nas barcas a vapor das companhias subvencionadas pela União e pelos Estados;
d) as que, para o exterior, tomarem os membros do Corpo Diplomatico e suas familias ;
_
e) as dos indigentes que tiverem de ser repatriados, mediante
attestado da autoridade policial da circumscripção em que residirem;
f) as gratuitas, concedidas a crianças menores de dous annos ;
g) as passagens e passes concedidos por conta da União e dos
Estados, assim como as do serviço das companhias ou emprezas ;
h) todos os bilhetes de pequeno custo, até soo réis.
Art. 5·° Comprehendem-se entre os membros do Corpo Diplomatico, para o fim de gozarem de isenção do imposto, os addidos,
civis, militares e navae~, ás legações ou embaixadas.
Art. 6. 0 São, para o mesmo etfeito, equiparados aos indigentes
de que trata a Iettra e do art. 4° os marinheiros de navios mercantes
estrangeiros que, em consequcncia de naufragio ou de permanencia em
hospital, ficarem abandonados em portos do Brazil.
Art. 7. 0 Não são considerados membros do Corpo Diplomatico e,
portanto, não gozarão de isenção do imposto, os consules de carreira.
Art. 8. o Os passageiros de I a e 2° classes que, tendo tomado passagem directa de um porto estrangeiro para outro tambem estrangeiro,
interromperem a viagem em porto nacional, não são obrigados ao
imposto desde que tenham de proseguir a viagem, no prazo da validade da respectiva passagem; os que, sahindo do paiz com destino aG
estrangeiro, forem obrigados a interromper a viagem em qualquer
porto nacional de escala, tambem não estão sujeitos ao pagamento de
novo imposto, observadas as condições estabelecidas para os passageiros procedentes de portos estrangeiros.
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CAPITULO III
DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 9· o A fiscalização do imposto de transporte será exercida
pelos agentes fiscaes dos impostos de consumo, designados, no Districto Federal, pelo director da Recebedoria ; no Estado do Rio de Janeiro pelo director da Receita Publica, e nos demais Estados pelos
chefes das repartições arrecadadoras do imposto.
Art. 10. Aos funccionarios de que trata o artigo antecedente
compete:
1. o Fiscalizar, diariamente, nos escriptorios e agencias de companhias de estradas de ferro e das de navegação, a venda de bilhetes de
passagens, que incidirem no imposto, de accõrdo com este regulamento;
2. • Apresentar á Recebedoria, no Districto Federal, e ás repartições
fiscaes competentes, nos Estados, até o dia 10 de cada mez, um mappa
demonstrativo da venda t~os bilhetes no mP.z anterior, discriminada·
mente por companhias e pelas respectivas taxas ;
~. • Representar immediatamente ao director da Recebedoria, no
Distncto Federal, e aos chefes das repartições fiscaes competentes, nos
Estados, contra as difficuldades e abusos que encontrarem, afim de
serem levauos ao conhecimento do ministro da Fazenda, quando deste
depender a providencia.
Art. 1 I • Para effeito da fiscalização, as administrações das estradas
de ferro e das companhias de navegação são obrigadas a ministrar aos
funccionarios a que se refere o art. q• todos os esclarecimentos necessarios e a nota da venda diaria dos bilhetes de passagens.
Art. 12. São excluídas desta fiscalização as estradas de ferro da
União, custeadas dire..:tamente pelo Governo, bem assim o Lloyd Brazileiro, emquanto estiver incorporado ao Patrimonio Nacioml.
Art. 13. Os empregados incumbidos de exammar as contas das
estradas de ferro, os engenheiros fiscaes e os fun.::cionarios encarre·
gados de inspeccionar as companhias de navegação subvencionadas, são
tambem obngados á fiscalização deste imposto, dando immediatamente
conta ao Thesouro ou ás repartições fiscaes competentes das irregula·
ridades ou infracções de que tiverem conhecimento.
Art. 14. Não obstante a fiscalização estabelecida neste regula·
mento, o Governo exercerá qualquer outra, sempre, e pelo modo que
·
entender conveniente.
CAPITULO IV
DA COBRANÇA E ESCRIPTURAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 15. A arrecadação do imposto será feita pelas administrações
das estradas de ferro, companhias de navegação ou por proprietarios de
embarcações, comprehendidos no art. r•, lettra b, e seu pwducto recolhido á H.ecebedoria, no Districto Federal, e ás dele~acias fiscaes, nos
Estados; podendo, em casos especiaes, por convemencia do serviço,
tambem ser feito o recolhimento em outras repartições federaes, mediante expressa determinação do ministro da Fazenda.
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Art. 16. O recolhimento da renda deste imposto serA acompanhado
de guias demonstrativas:
a) Para as estradas de ferro - do numero de bilhetes, sujeitos ao
imposto, do de assignaturas e cadernetas kilometricas com suas respectivas importancias e do imposto por elles produzido;
b) Para as companhias de navegação- do numero de bilhetes
vendidos, do nome do vapor, porto do destino do passageiro, preço da
passagem, com discriminação da classe e quota do imposto, sendo esta
guia acompanhada dos attestados de indigencia que lhes forem presentes,
bem assim da relação nominal dos passageiros rubricada pelo capitão do
porto do Jogar.
Paragrapho unico. Continuam em vigor os modelos de guias
A e B para as emprezas ou companhias de vapores, estradas de ferro
particulares, de accôrdo com a circular n. 48, de 22 de outubro de
1913, modificados apenas os dizeres em relação ás alterações que soffreu
o imposto.
Art. 17. As directorias das estradas de ferro da União, bem assim
o Lloyd Brazileiro, emquanto estiver incorporado ao Patrimonio Nacional, farão o recolhimento a que se refere o artigo antecedente até o fim
do mez subsequente ao da arrecadação ; as das estradas de ferro dos
Estados1 das municipalidades e de emprezas particulares, bem como as de
companniasde navegação, subvenc10nadas ou não, dentro dos primeiros
15 dias uteis do mez seguinte ao da cobrança.
Art r8. Na cobrança das respectivas taxas serão as fracções inferiores a roo réis cobradas como roo réis.
Art. '9· As repartições a que se refere o art. rs farão escripturar
o imposto, discriminando o que fôr produzido pelo transporte marítimo
do que provier do transporte por terra. Igual discriminação se fará nos
balanços do Thesouro.
CAPITULO V
DAS MULTAS

Art. 20. As companhias e emprezas particulares que infringirem o
disposto no art. 17 serão punidas com a multa de 20 a 5o o;. da importancia a recolher.
CAPITULO VI
DOS RECURSOS

Art. 21. Das decisões dos chefes das repartições que se acharem
habilitadas, na fórma da 2• parte do art. 15, a recolher o imposto,
nos Estados, cabe recurso para os delegados fiscaes.
Art. 22. Das decisões do director da Recebedoria, no Districto
Federal, e das dos delegados fiscaeB, quer em r•, quer em 2• instancia,
serâ interposto recurso para o ministro da Fazenda.
Art. 23. Os recursos que ver.o;arem sobre multas não serão acceitos sem prévio deposito da respectiva importancia, e serão interpostos dentro de 30 dias, contados da publicação ou da intimação das
decisões proferidas.
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CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 24. As delegacias fisc.aes, nos Estados, poderão firmar
accórdo com as emprezas e companhias de estradas de ferro e de navegação marítima ou fluvial para a arrecadação do imposto, mediante a
percentagem de 4 •j., correndo por conta das mesmas as despezas
que tiverem de fazer com a impressão dos bilhetes de passagem e
quaesquer outras de que dependerem a cobrança e entrega da renda.
Art. 25. Da renda deste imposto, feita a dcducção da percentagem de que trata o artigo antecedente, serão abonadas
aos agente fiscaes percentagem igual ás dos impostos de consumo,
devendo para esse fim ser incorporada a receita dos mesmos impostos.
Art. 26. Fica extincta a fiscalização especial estabelecida nos
Estados de S. Paulo e Bahia.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em I7 de fevereiro de I915.-Sabino Barroso.

DECRETO N. 11.494- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1915
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especia' <le 76:896$, para occorrer
ao pagamento das despezas realiZiadas com o levantamento dos cadastroS'
dos proprios nacionaes em Minas e S ..Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
mando da autorização constante do decreto legislaUvo numero 2.969, de ho.ie datado, resolve abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito espeiCial de 76:896$, para occorrer ao pagamento das despezag realizadas com o levantamento dos cadastros dos proprios nacionaes em Minas e S. Paulo e outras
pesquizas.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
'VENCESLAU BRAz P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 11.495- DE 20 DE FEVE!l.EIHO DE 1915
Abre ao l1 i nisterio da #\gricultura, J ndustria e Corumcrcio o credito especiat
do 125:250$, para dar execução ao decreto n. 11.475, de 5 do corrente
lll<'Z, que creou o Serviço do Algodão

O Presidente da Rcpublica dos
usando da autorização contida no
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915,
de Contas, na fórma do art. 7·0', § 5°,

Estados Unidos do Brazil,
art. 79, n. VIII, da lei
e tendo ouvido o Tribunal
do respectivo regulamento.
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resolve abrir ao l\finisterio da Agricultura, Industria e Commercio, o .c;rcdito de 125 :250$, para occorer á despeza a faz&-so
no coiTcnte auno eom a exceução do regulamento approvado
pelo decreto n. 11.47j:í, de 5 de fev.ereiro de 1915, que creou
o Serviço do Algodão .
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica .
·P •. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

.WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11. 19G -DE 23
Dá novo regulamento ao Corpo

DE FEVEREIRO DE

1915

~

Prati,cos !dos Rios da iPr.ata, Baixo P;uaná;
c Paraguay

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da •autorização contida no n. VII, da lei n. 2.924, do 5
de janeiro ultimo, resolve approvar e mandar executar o regulamento que a este acompanha, assignado pelo almirante
graduado Alexa•ndrino Faria de Alencar, ministro da Marinha,
dando nova organização ao Corpo de Praticas dos Rios da
Prata, Baixo Paraná e Paraguay.
Rio de. Janeiro, 23 de fever•eiro de 1915, IH' da Indcl)cn•
dcncia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. Go.~ms.

Alexandrino Faria de Alencar.

Regulamento para o Corpo de Praticas dos Rios da Prata, Baixo
Paraná e Paraguay, a que se refere o decreto n. 1.1.496, de
23 de fevereiro de 1915
CAPITULO I
DO COilPO DE PRATICOS

Art. L" O Corpo de Pratieos dos Ilios da Prata•, llaixo Paranà e Pamguay é destinado ao serviço da praticagem das embarracões da Armada que navegarem em qualquer dessas vias
fluviaes.
Art. 2.o Este corpo, que terá por chefe o pratico-mór ficará subordinado ao chefe do Estado-Maior e se comporá do
seguinte pessoal:
1 pratico-mór;
2 praticos de 1• classe;
4 praticos de 2" classe;
8 praticos de. a· cJ.asse;
8 praticantes.
Poder Executivo -1915 (Vol. I)
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Ar L. :1." Os ]H'ai ic·f\s r pralic·antes. attrnlas as· suas avti<lüe>i C 1\S ~OllYI'lÚPIH'ÍI<IS do SPI'\'ÍÇO, a juizo do t'Oilllll[lJil\ante
da Fon;a Naval. st'l'ão di~lt.·ilHlidos pelas dirl'et·t>nLetl e~>tações
da eit·cu mset·i pçiin da pr·a Lic·agpm I' Pmhat·eallos no navio do
etHI1JIIatH!anll' da l'oq:a, ou Plll t!tHliqut-t' mtlro que se aehar
em cada uma das allullicJas e~lações.
Arl. -1." O {ll'Hlieo-mrír 8erú noHwado pelo ministro da
l\larinha, media·nlt~ proposta fundanwnlada do ehefe do Estado-l\lai•Jr. N•~ssa proposta n eon~equente nomeação tel'-sc-ha
em vista que ess•• lognr dew• SPt' preenchido pelo JH"Utico de
i" classe que mais se l'l't'OJtmwndaJ' twlo;; seus precedentes,
Zl' lo e profic ieuei a.
Art. 5." A ntHnrarão, qul'r do~ demais JH'al iens, quer dos
praLieantl'f<, lamhl'm RPrú feita pl'lo min iRtr·o ria Mat·i:nha, mas
lll'ccedcndo exame, t• pt·opo,;ta .iuslifit'ada do rommanclante ela
i'orç:1, com in!'m·mac.;õPs do pratieo-mt\r· P elo Estado-1\la:ior da
Armada. Tal nonwação dc\'Pt'á caber úqtwllcs qnc, so!Jre serem
de bom comportamPnto, tenham dado mellwrcs IH'OYas de z-elo
e proficiencin. Em igua ldarlP. port'm. dl' eoncliçõPs. terá pro1'ercneia ]JU!'U> o at'C<'!"':'O o qtw ft!r mais anl ig·o nn. respectiva
.classe.
Art. G." Pat·a obter o !Oi!al' de pt·atii'O de 1a elasso é necc~sario:

'i", que t:rja pratico üe 2" elasse;
2", que tenha satisfei t.o o e-xame de habilitação profissional eslatuido no art. l \1.
,\rt. 7 ." Para SPI' noml'ado pratiro de :.?" classe é iudistJcnsavcl:
1''. que HPja pratico de 3" dnssc;
2". qtw haja f<:llisfei to o examr de habilitação profissional, Cl:llatuido no art. J I.
Art. 8." Para ser p1·atiro ele 3" elassc requer-se:
'i", C!UP seja praticante;
2", que tenha sido aplJI'OYado uo I!XUIHI~ de habilitação pro-·
fit',;iona\, Ccla))('\l't'ido HO art. J.í.
Art. 0." l\'ão sprão admiltido;; como JH'alieanLPH !'inão
praças dos eOt·po~ l\le 1\Ial'inlta, ou ex-praças da Armada que,
a\l."m de hom prorl'dinwnlo, houvpn•m J1l'Ovauo:
'
1". que sabrm li'!·, >l'Sel'cvet· c contm·:
:!", qw~ ll'l'lll nnc;õe~ ria a de de mat·in hPiro;
3", que St' rll'ham habilitarias não stí a governar uma erubat·ea(:ão. qul'J' dP vt•ln, qw~r de vapor, ma>' Lambem a sondar;
í", llU'~ eonheccm os rumos da ag·ulha.

CAPITULO li
IJ,\S PI\0\'.\S DE H.\BLLITAÇ,\o

Art. JO. Todo o p1•ntieo. JH'aíit:a.nle, ou camlidaJo a e.ste
logat·, quP si' ,julgar habitil a do a sa tisfa:wr a" Pxigencias esta lu ida~' no IH'esculp regulamento, rmra se1· l'levado á classe
imnwdial:nnenle >illJWl'ÍPr, ou admitLido no Corpo de, Pralii'OS, dcv,:'l'Ít rcquet'CL' exame ao commandante da força,
onde "crvir ou se achar.
·
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Tal exame se l'l'alizarú d~ ac.eôrdo com os arts. 11 c U,
e onde estiver o eommandanle da força. .
.
. _
A pade prat iea tcr:í logar ua re·speeli va cu·cumser?pçao,
sendo o exame frito de aecôrdo com o paragrapho umco do
art. 14. ·
Art. 1 l. O exame serú prestado no dia de;"ignado pelo
con;Imandante üa fot'IJU, ou quem suas vezes fiZer,. perante
um-à, commissão presidida por ('~•Sa mesma . autor.Idade, e
composta do pratieo-mllr e de um oul1'0 praticl?, cuJa clas~e
seja superior á d(J•il'·xa~uimuHlo, si es~e já for prat100. O pooslídente da commissão poderá arguir e terá voto no julg~
mento. Na cal'Pncia de pratieos habilitados, serão convidados praticos da ma1·inha mereante, e, na falta destes, officiaes da Marinha de Guena ou mercante, que conhecam
a parte da cireumscrip(:ãO da pratieagem sobre a qual thner·
de versar o •exame.
Art. 12. Terminado o acto, du1·anle o qual cada exalminando deverú srr arguido por ~~spaco não maior de 30
minutos, se proe-Pderú, fóra da presença do c.allldidiabo ou
candidatos, ao julgamento, e do resultado se lavrará um
tern1o em livro proprio, aberto, rubricado e encerrado pelo
commandante da forca. 0 Íl'rmo será escripto pelo assi•Stente
da forca. ou, '1:m wa falia, pelo escrevente de bordo e assiguado p·e•la commissão.
Paragrapho unir~o. A cópia aulhentiea do termo de
exame será enviada ao Estado-1\Iaim· da Armada~ pelo pl"esidente da cornmissão.
Art. 13. Os candidaloi' iJUC forem inhabilitad.os só poderão fazer novo rxnme, prlo menos, nove mezes depois da
sua inhabilitação.
Art. 14. O exame pam os candidatos aos Jogares de praticas das differentC's rlasses Sf'l'<Í OI'ai e versará sobre os
eonhecimentkls seguiu te.s·:
Apparelho e manobt·a das embarc.a·ções, quer a vela., qUjelr
a vapor, modo de faze1· ü desfazer as sua·s amarracões, preceitos para espiar um ferro ou ancorote; meio mais vantaJoso de dar ou rreeber um cabo rle reboque;
Indicações oclometrica~. barometricas c thermometricas;
Regimcn das aguas, dii·ecção o vdocidade das correntes,
n~ax!mé nos ·passos ou eanae::; mais csti·citos; eresccntcs pcrwdiCas e accidentacs; eausas determinantes de umas c outras;
. Dirccção f\ largu_ra dos eanaes ou passos; sua profundidade, quer nas mawJ·es vasantes, quer nas vasantcs ordinarias; natmeza do solo sub-fluvial; pharóes, marcas, boias
ou balisas para guia1· a navega(:ão;
Regras para evitat· abalroamentos, segundo a convenção
de Washington;
Lei reguladora do gyro das eonentes acreas no hcmispberio do sul; ventos reinantes: sua intensidade, duracão relativa é influencia sobro a dirce(.'ão, largma c pl'Ofunclidadc dos
eanaes;
Si•gnaes precursores do máo tempo;
. Banco ou escolho existente na circumscripção da praticagem; sua posição, natureza, extensão c configuracão, profundidade de agua sobre ellt~, assim nas grandes vasantes. como
nas vasantes ordinarias;

~\CTOS DO PODER EXECUTiVO

!i32

I'J·ct;eilos

nu via I:

gt~racs

ww

ucvum snr observados na ·navegação

Nomes das principaes pontas, bancos, ilhas, povoações,
passos, portos, etc., comprehcndidos na circumscripção da praticagem.
Paragrapho unico. A prova altincnle ao_ conhecimento dos
bancos, eanaes, etc., deverá, sempre que-- for possível, ser
cxhibida em uma embarcação, que, 'então, será pilotada pelo
examinando, sob a fiscalização da commissão examinadora, ou
tão só mente de um dos seus membros, o pratico-mór.
Art. 15. Poe eircumscrivcão da praticaJgem entende-se:
Para os candidatos ao Jogar de pratico de 3• classe: do
Corricntes a Corumbá;
Para os candidatos ao Jogar de pratico de 2• classe: de
l\lontevidéo a Corumbá;
Para os praticas de i' classe: da ponta E, em :Maldonado,
a Corumbá.
Art. iü. O •exame para admissão ao Jogar de praticante
versará sobre os conhecimentos exigidos no n; 4, art. 9•.

CAPITULO UI
ÍJAS ATTI\IDVIÇÕES E DEVEilES DO 1'1\.\TIGü-MÚfi, PH.\TIL:OS
E PitA'l'!CANTES

At·t. 1'7. Compele ao praticu-múr:
1.• Inspeccionar annualmcntc o serviço da praticagem em
todas as suas estações, e do resultado dar parte ao !EstadoMaior da Armada por intcrmcdio do commandante em chefe
da força.
·z.• Promover·, de accôrllo com o commandante da força,
quanto possível, o desenvolvimento da instrucção profissional
dos praticas e praticantes, fawnuo-os naV'egar com frcquencia,
jú nas embarcações da Armada, que tiverem de se mover nos
limites da cil'cumscripção da vraticagcm, já nos paquetes nacionacs das linhas subvencionadas pelo Estado, jú, finalmente,
como passagcil'og t'lll paqndp,; ""! mngeit·os, si pat·a tanto fo:·
autor·izado pelo ministro da l\larinha, c obri•gal-os a darem
parte d1) toda c qnalqum· mudança ou alteração que hajam
observado, assim nus 12assos ou canaes, como em ou.tras partes
do curso dos rios.
:3." Percorrer, sempre que gc lhe offereça occasião, ou
lhe s·eja ordenado, a pal'tc mais difficil c perigosa do cstuario,
afim de verificar quacs as alterações havidas.
4.• Informar ao commandante da força minuciosamente,
no periodo de cada anuo, sobre o procedimento, ;r,clo, aptidão
P serviço do~ vratieos c pmticantc".
fí.• Fawl' com que as hoias ou IJalisas que pertençam ao
Estado SI~ lllanlt•uilalll >nu,.; ~t'IIS l't'.-'J"'t'{iqts logal't'~ c se conservem vintadas.
G. • Vc lar pelas amarrações pcrúcnccntes ao Estado quo
existam na circumscripção da praticagem, c roccgar c fazer
rocegar as ancoras c amarras perdidas.
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7.• Dirigir por si, ou por intermedio de algum pratico,
a amarração do.~ navios da Armada que entrarem ou sahirem
do estuario sem pral ir o, f' IJf'm assim os que tiverem de mudar
de ancoradouro.
8. Prestar todo o auxilio ás embarcações da Armada que
encalharem no rstu_ario ou estiverem em perig9.
9. Pilotear os navios que, pelo seu calado, porte ou importancia de sua commissão, exigirem maior somma de cuidados ou melhor auxilio.
10. SU'ggerir toda e qualquer medida que se lhe afigure de
utilidade para o serviço, ou melhor habilite o Corpo de Praticas a satisfazer o intuito da sua creação.
11. Deta!har o serviço dos praticas de accôrdo com as
ordens recebidas do commamdante da força e mantel-os nfl
cumprimenfb exar:to dos S'eus deveres.
12. Indic~r os _praticas que, em caso ext.raDrdinario, possam por sua Idoneidade, ser cont:r~tados para o serviço.
13. Fimlmen te, fazer ·parte da comm:issão examinadora a
que se refere o art. 11.
Art. 18. Em sua auscncia ou impedimento, será 0 praJticomór substit:uido pelo pratico mais antigo c da maior classe.
0

0

Ar~.

1!). Compet c a o~: pratioos :

1. • Auxiliar o prillfieo-mór •em todos os misteres da profi~são, cumprindo com todo 7-elo as instrucções que reooberem, e concorrer c-om o sou contingente para a instrucção .P,
dos pralticantes, já dos candidatos a este Jogar.
2. Dar convnnirmte clirccc:ão ;ís embarcações da Armada
que pilotearem, e fazre a amarração on -desamarrnção das
mesmas embarcaçõe1s.
3. • Proceder com a maxima lrorreccão nos navios ondé
se a'charern, devendo ·pcr,malllrcer no passadiço da navegação o
maior tempo possível, prinJcip,atlmente durante as noites, observando e prumando amiudadas vezes.
4. Dar conta ao peatico-mór de tudo quanto observarem
com referencia ft nrvvegação c ao bom desempenho do servico.
5. Não sahir de bordo sem prévia licença, ficando sujeitos nos navios da Armada aos s:us regulamentos.
6. o Estar sempre promptos para o serviço que lhes
for ordenado.
7. o Aconselhar qualquer medida que julgarem proveitosa á srgurança das rmbarcaç.ões onde srrvirem.
0

0

0

Art. 20. São drvrrcs do,; pratieantrs:
1. o Auxiliar os prntiros nas operaçÕ,}S de sondagem para
o reconhecimento dos cnnar~. bancos ou haixoR, e bem assim
Pm rrualquPr outr·o st'l'Yiro rir fJIIP PIIPs ,;rjam encarregados.
2. o Pilotem· embarcações da Arm:Jda no trecho do rio para
o qual se achem habilitndos a naveg-ar.
3. o Esforçar-se por adf}uirirem o,; conhrcimrntos indisprnsaveis á profissão a que se destinam.
Art. 21. Os pratiros dP 2" e 3" rlas;;Ps e os praticantes
nntrarão na escaln de sPrviço dn pOr'to scmpm quP, a juizo
do commandante de navio, isto ·fôr necessario.
Art. 22. Os praticos e praticantes não poderão fazer
parto de sociedades nacionaes ou estrangeiras congencrcs.

!i3t
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CAPITULO IY
!lOS YE)!Cil\TF.N'T'OS

Art. 23. Os prntieos e pralienntf'~\ quando ~m serviço
p<'l'f'Pbr•riio nwnsalnwnl <' os S!'f(ll'IJJ I.Ps vene1mrml.ns:

a~. .. ivn,

Prn I ic•o- n1c'11· ................................. .
Prntieo de 1" elnsse .......................... .
P1·a ti co de 2" clas~e ......................... · ·
Prn Lieo de 3" clnsse ....................... · · · .
Prntic·anlc> ................................ · · · ·

(jfi()ij\000
fi50$000
lt50$GOO
350$000
150$000

§ 1. o Dos V·<'ncimentos, dou.;; I f'!'(: os constituirão o ordf'nndo P um terço grntificaç.ão.
~ 2. o Alrm dos vencinwntos da preseniP t.abelln, os pmLicos P prntieantes gosarão das vantagcms estabeleeidas no
~ 2" do al't. 28 da lei n. 2.290. de 13 de dezembro de HllO.
Art. 24. Os civis ou militm·Ps qne entt·arem para o quadro do eorpo dP pmtiros prrder;i.o direito a todo e qualquer
veneimento qur pm· vrJlLut·a rsll'jnm J)('t'cetwndo do Uoverno,
pas~nndo a JWrc•rbPr f'xclusivnmcniP o f!Uf' llws compf'l ir, pela
sun clnsse, na labrlla a que se r:·fC'r<' o <ll'L 23.
A1·L 25. Serão considemdns rm s<'rviço activo os J1l'fllic~anfps e prafiros qm', na confoJ·midade do p!·esente regulamento, via,jarPm f'm pnquetes, quer pat·a se manterem a par
da!'l altPrar:õPs ou Juudança~ OIH'J'adns na ,. i,.·,~umscJ'ipçiio da
prnticagem, quc1· pnea adqniriJ·Pm a in:-;tencção profiR,;ional
(]P que necessitarem.
Art. 26. Quando cfrectivnmenl0 seevindo em embarcações da. Armadn, t0rão os prntieos P prntirailtf's direito ao
abono, rm genero, da rar;iin do porão.

(;APITULO Y
D.\R Lir.BNÇ.\8, APOSE:>l'L\DO!Il.\S

E PENSÕES

Art. 27. Os p!·aticos e pra tiennt.es podet'ão obter licença
<le nccilrdo rnm a. lei geral quP J'egc a materia.
AI'!. :.!R. As I icenr;a,; sr1·ão ronceclida;;:
.\tr\ 15 dia!'l, df'ntro dP um annn, JWio rommandante da
for~; a ou quem sua~ YPZP~ Jizel':
Por maior trmpo pelo ministro da Marinha.
Aet. 29. O pra1ieo ou JH'nticante que se mantiver afastado do serviço poe mnis d0 um anno consecutivo, será eliminado rlo quadro ou aposentado rlt• ronformidndc r·om o dispo!'llo no prl'~Pnle rPgnlnmrnto.
Art. 30. Todo o pratieo ou praticante que se achar
impossibilitado ele rontinunr 110 serviço, por velhice ou molestia ndquidda no r·xercicio das suas funcções, será aposcntndo nos termos da lei geral que rege o assumpto.
A1·t... 31. Não será comimf~y,Pl para nposentadoria o
tem})o de licenen que excr)dcr rle lO mezes em cada quin:c]uerlio, nem tão pouco o de prisão por sentença.
Art.. 32. Todo o pratieo ou prnticante que ficnr inutilizado por desastre occorrido f\m aeto de serviço, e por.
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motivo alheio ú sua vontade, lesão ou ferimento em combate, Lerá dfreito a uma pensão igual ao ordenado, independentemente de numet'o de annos de serviço. O desastre,
lesão ou fcl'imenfo deverú constar dos respectivos assentamenl<Js.
1\Jrt. 33. O favor estatuído no artigo precedente não será
concedido pelo <lovcmo sem (jUe pt'f'ceda favoravel opinião
da junta mediea nonH•aua ad-lwc JWio mrsmo Uovrrno. c seja
ouvido o ConspJ!Jo do Almirantado.
Art. 3 L Os praticos que fot~em officiaes de patentes da
Armada, si desistirem de seu direito ao soldo da refO['ma·,
nessa qualidadr, podrrão ser aposentados ou pensionados do
acr•i'H'do com o que pt·eceituam os arts. 30 e 32.
Art. 35. O Jll'nt.ico-m6r c os praticas Lle 1" classe, que
forem aposnntados, com mais de 30 armos de serviço e se
recommendarf'm pelos sem; p!'ecedentes e rxemplae comporíamBnto, poder·ão oJJtr•r· ns honras, est.es dn 2" tenente da Armada e arJUPJic de 1" tmwnf.t>.
C:\PITULO VI
D.\S PRNAS A QUE FlC.\J\f SUJEITOS OS Pll.\TTCOS E PRATICANTES

Ar·t. 36. Os praticas e praticantes serão punidos pelas
faltas ou Prinws que commetterem, d:e conformidade com as
dispoRiçõcs doR rodigos Disciplinar c Penal cla Armada.
All't. 37. A ppna de pl'iRão, rxr.ep(:ão frita do pe.at.icornór, importa pam os pl'af.ir•os, que não forem o.fficiaes da
Ar·madn, c par·a o~ watit•nnlPs, a JltWda da gratificação que
tlevm'iam prwcclwr dtll'an{f' 0 dia ou dias em que estiveram
pnesos.
Art. 38. Quando, poer;m, as faltas forem as de pouco
zelo no cxercieio das funrr;ões t.r,ehnicas, poderá o commanrlante da forr.:a, ou quem suas VC7.C'S fizer·, punH-os, observadas
as exccpções que se conteem no artigo antec:eodente, com o
desconto da g1·atificação alr' um terço da sua importancia;
mensal, sem isenção do snrviço a que oç; pra tiros e praticantes
são obrigados.
Art. 39. Independcntcmento de sentença, Rerão eliminados do quadro os praticos n peaticantes que der.em provas
de imperieia, mlÍo compnrt;~mento ou rrmissão ao serviço.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITORTAS

Art. 40. Serão. aproveitados os artuaes praticas que
quizie.rem se submetter ao presente regulament.o, o qua I .f>ntear·á em vigor logo que fôr promulgado.
Art. H. Podrrá o Governo Federal, na car.encia de
pessoal do quadro habilitado, provl'e as vagas que se derem
com praticas estmnhos ao eoepo, uma vc7. que sejam nacionaes ou se naturalizem e hajam satisfeito em exaro~
as condições exigidas no presente regulamento,
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CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. .12. No inLuito de desenvolver a instrucção profisRional dos praticas, o Governo Federal providenciará no sentido de faz•cr com qne todos elles percorram frequentemente
a circumscripção da praticagem, já em navios da Armada, já
nos paquetes nacionaes das companhias subvencionadaa pelo
Estado, já de passagem ·em paquetes ou navios estrangeiros,
.si houver falta de navegação nacional em certas partes
claquella circumscripção.
Paragrapho unico. Sempre que fôr possivel o Governo
determinará que um dos navios da flotilha de Matto-Grosso
percorra trechos das circumscripções levando a bordo o pratico-m6r e turmas de praticas e praticantes afim de que esties
estudem .convenientemente estas loealidades devendo o commandante do navio, finda a cornmissão, apresentar ao commandante da forca nm rf!latorio minucioso relativamente á
npplicaQfio, znlo " aprovPilaiJJPil[o dos pmticos c praticantes.
Igualmente, o pratico-mór rnviará ao commandanle da;
·forca o seu relatorio contendo, não só informações sobre o
aproveitamento dos ·praLir.os c praticantes, e propostas de medidas que julgue necessarias udoptar afim de tornar mais
effi.caz a instrucção, como as obsenaç.ões por elle feila.s no
correr da commissão.
Art. 43. Os praticas que não forem officiaes da Armada.
e os praticantes, somente quanto (ls 'honras militares, serão
equiparados:
O pratico-mór aos 2°' tenentes;
Os praticos de 1a classe aos mestres;
Os praticas de 2• classe aos sargentos-ajudantes;
Os prati_cos de 3' elasse aos 1°' ~argcntos;
Os praticantrs aos :? sargentos.
Art. 44. O uniforme dos praticos e praticantes será o
marcado no plano de uniformes em vigor para os officiaes,
mestres ·e inferiores a que são equiparados, com a differença,
porém, de que terão eomo distinctivos um prumo bordado n.
ouro .com dimensõp~ rlr 0"'.0:) rfp ('nmprimento e largura prorporcional.
Art. -15. Os praticos e praticantes terão direito a tratamento nos hospitaes ou ,;nfermarins da 1\Iarinha. obsr1•vadas
as fl ispos ições que regem tacs cstalwlecimentos.
Art. .w. As praças rio r.orpo rle 1\larinheiros Nacionaes,
que entrarem para o qnadro rlo Corpo df! Pruticos, serão desligadus daque\Jr, mas deverão r·ornpletar neste o tempo de
scrviço que alli ainda lllf's faltar. No caso, porém, de serem
(']iminadas por qualquer motivo, salvo o de incapacidade
physicu, do Corpo de Praticos, antes de satisfazer aquella
r•ondição, rov·ortrrão ao sr.n primitivo corpo na graduação que
tiverem quando rlPIJe fornm dPsligndas afim (jp romplf'larpm
o pra:w <lo scrviço a que estavam obrigadas.
Ar I.. 10. Em easos ex! raordinarios, porlcrú o Governo
Federal contraclar, ouvido o pratico-mór, os praticos extranumerarias que forem exigidos pelas necessidades do serviço.;
0

'
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Esses pratic'O>; perceberão os vencimentos inhercntes á
classe em que se contractarem e serão dispensados logo que
.se tornem desneccssarios, bem como não contarão para o
preenchimento do vrazo de seus contractos o tempo em que,
por qualquer motivo, se achar,em afastados do serviço activo.
'faes condições deverão constar dos respectivos contractos, e
bem assim a duração destes, casos de rescisão e quacsqucr
outras obrigações de uma c outra parte.
Rio de Janeiro, 23 de f,;vereiro de 1915. - Alexandrino
Faria de Alencar.

DECRETO :'I. 11. ,1f)7

~DE

23 DE FEVEREIRO DE 1915

Faz a remodelação do Exerdto Nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 43,
ns. li c IH da lei n. 2. !J21, de 5 de janeiro do corrente
anqp, decreta:
Art. 1.• O Exercito é uma instituição nacional perma~
nente, destinada, na fónna do art. 14 da Constituição Federal, ú defesa da Patria no exterior e á manutenção dias
leis do interior.
Pruragrapbo unico. A organização do Exercito baseaJ-.se
no serviço miliLa,r obrigatorio e pessoal e na identidade, da
constituição de suas forças em tempo de paz com a qnc devo
ter no 'Caso de guerra.
Art. 2.• A organização do Exercito comprehende:
a) o commando;
b) as forças.
COM MANDO

Art. 3.• r.omprtc. privafivamcntr, ao Presidontc da Republica, ex-vi rio~ ~~ 3° r 1° do art. 48 da Constituição,
exercer o Commando Supremo do Exercito, ou designar quem
dev!l. exercei-o em caso de guerra ou de luta interna, cabendo-lhe, igualmente, administrar as suas forças e distribuil-as de accôrdo com as lois federaes e aR necessidades do
Gov;erno Nacional.
Paragrapho unicd. Além da suprema direcção e administração das forr,as, isto é, do Alto Commando ou Commando
em Chefe, exercido pelo Prcsi,dente da Republica ou por delegação sua, o Excreifo tem os commandos que a lei confere
a cada um dos gráos da l!ierarchia militar e os que são
instituidos para determinados fins, de nccôrdo com as disposiçiírs Jegae~.
OUG.\os DO ALTO COMMANDO
Ol'rtí'íos elo .\!to nommanrln:
o Ministerio da Gurrra;
o Estado Maior do Exercito;
as Inspecções de Armas ou Serviços;
os Grandes Commandos.

Art. 1: São
a)
b)
c}
d)

!i3S
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MINISTEniO DA GUEflfiA

Art. 5." O Minisff'rio da Guerra, ond:e se centralizam os
nc~nr.i·Js

da Adminislra1.:ãn Fedm•n\ relativos no ExeTcito, tí
p1·csitliun pnlo Ministro t/r? E.çtwlo da Gttcl'l'a, auxiliar· immf'dinto .,Jo Jll'l'sidf'nfo d·a Hepnbliea, agente <!e sua inteira confi:ml:n, PtW:ll'l'!'gadn de lhe suhsct·ever os ndos, de :w.côrdo
com o dispost0 no art . .lfl da Constiluir:ão.
íi 1." Ao l\Jinisf.1'o da C:uPr·Pa. corno ot·gão do Pt·esidcnto
da IlPIIUbliea no exercício de suas altribuir;úes sobre as for ..
(:as do Exercito, compete pa.rticipnr desse cxercicio, auxil i:mtlo-o na execução elas mt:didas e meios a f'mpregar para
ohtPnçilo dP r1·eurso:> prf'r•isos para sal isfazcr as nccessiuadcs
das fon_:as. 11:1 H'l'if'il'UÇiin da f'l'll'llla ]101' liJlll' são f'SSU.S llCCf'Ssieladt'S salisi'PiLas f' no exanw da PI'Onomia que presidiu o
nmprf'gn dn.~ I'PI'Itl'sos, a cs,·olha d:1~ lllPdidas P nwios postos
f'm p1·nlirn para a sua obtenção.
§ :~." Como orgão immediato elo Alto Commando c onmo
Ciwlc da Administmç.ão i\lilif.:u·. I':Jiw-lhP Pwt·rpe aut.oridauo
snln·r os dem:~is orgãos -- ERI:~dn i\l:~ior do Exprcito, Inspr-eçõ,·;; r• r:d':JIIIlrs Commnndos.
•
~ :l." O Ministro da Gnrrra :~g-n 11ne dP!egncão do Presidf'nfP d:1 HPpulllil'll, JWt'antP qtll'llt ,·. l'I''JHIIl"a'·p( por todos
os sPns :~dos militnrf's r :~dministl·:üivos.
~ 1." O Ministro da < lupn·a t' ,;Peundndo no rxercieio de
su:~~ funcçõcs pelos diversos depal'tamento-s elo
Ministerio
rla Ourna, rncnrrcgados de redig-ir e pt'eJHM'ar todas as ordens
d" cxf'enr.ão f' ele eentraliznr e vf'rifiral' ludo quanto sn 1'()fprr :lOS SI'I'YÍ(:OS (jllf' lhi'S dizem r1•speito.
~ 5." Os rhefes I' fmH,cimml'io~ dos varios clepadnmentos
do l\linistrrio da Guerra não poodf'm agir rm seu pl'Opt·io
nnmp nPm assignm· ordens dr I'Xf'eud'ío. sinão rm virtude de
lltna dt•ll'gar.ão esprrial elo minisf.t·o ..
ESTADO

l\1':\JOR

DO

EXEfiCI'fO

Art. 0." Ao Estado Maio.r do Exrrrito, como orgão 1'ssenrial d10 Alto Commando, organizador de suas creações,
cnhP auxiliai--o na 1'0Hsfnla1:ão das Hrecssidaclf'R que decorrem
d~:ssns I'J'PilÇÕt•R. 11a l'ixa(:ão dns r.temPn f os pl'l'C isos para sal.isfaçãrJ d~:ssas neressitlado~;;; ,. na determinação ·ria oppol'tunidndP !1at':J n PtnprPgo drsscs riPm!'nfo;;.
~ 1." A' L~'sfa do Estado i\Iaior rio Exl'rrilo Pst:í o Chefe
rio Eslrulo J!oio1' do H:rf'n·ito.
~ 2." Ao ChPfl' do l<~staelo 1\faior do Exercito, que não

part.ilha da autoridade do Alto Commando, sob o ponto de
Yista do ~~ommando pff.Pct ivo das forç.a,s, mas participa do
PXrn·.icio de sua a1~çiio. I'Ompdc P"':Cl'I'Pt'. PspoiJ'taneamente,
uma prPvisão r·onstantr P lll'Pserenw ou promover as medidas
JH'I~Pssaeias :í rcalizaç:1o dc seus projectos, agindo independl'IÜ·I'mcnte de ot·dms -e insll·w·çõrs. identificado com elle e
inRpi1·ando-sP no rnnhPr·imento qup IPm dnR ~nas idéas e
j 11 f.l'lli'ÕI';;.
~· :l." ,\o ERlado 1\lailll' do ExPrcito rompf'Le, durant.P n
paz, o prPparo do Exercito para a gueera. o estudo dos clemf'ntoR nPrcsRarioR á defesa nacional, o · cuidado constnnt(l
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pelo progresso da ins!Jrucr,ão das forças, para o que o seu
chefe tem acção sobre as tropas c serviços.
As providencias qn·e desse preparo, estudo c cuidado,
dccorrerf!m va t'a n OI'P"an ização das forças, seus cffectivos o
seu empl'ego so}JJ•e os thoatt·os provnveis de operações, serão
submettidns :i apt·erintãn do Alto Commnndo por intermedio
do .Ministro, que ns mnndm·:i nxrcutar, quando approvadas.
O Estado Maior do Ji;xfn•cíto não intervem neste particuia!' sinão no que roneeme ao,~ movimo'ntos de tropas, ás
manobras, aos SPrúç.os de Reetagnardn, ao recrutamento, emprego e instrucção dos officiaes e pessoal do seu serviço·,
emfim aos trahalhns terhnicos de sua alcada particullw.
T:I!RPECÇÕES DF. ,\Rl\IAR OU RERVIÇOS

Art. 7." As inspecçõcs são orgãos por intermedio , dos
quaes o Alto Commando f' seus orgãos .essenciaes ex-ercem,
sobre todos os eommandos e forças, sua acção preventiva e
fi.~t'alizadr}l'a para crrfifirarem-se da marcha
dos negocias
militarP~. rios pt·og1·es~os da instl'Ucção, ela solidez da disciplina, da f!ituação administrativa, do modo de proceder dos
responsaveis, finalmenfp, do estado de organização das tropas, elo so•u I)l'Cpat·o f' efficiencia para a guerra.
§ 1." A' frente das inspeeeões estão os Generaes Inspectores âe Armas ou Serviços.
§ 2." Aos inspectores compete verificar si as forças estão
providas de tudo fjUC lhrs r dotado pelas leis e l'·Cgulamentos,
si os provimentos r>stão rompidos e Pm bom estado d'e consprvação, si aR !ris, regulamentos n ordens são fielmrnt.e
observados, si o rwssoa I tem capacidade profissional e qua-·
!idades moraes c pr·aticas exigidas para o desemp·enho de sua
missão, finalmente, si as armas n o;; serviços estão sufficientemente app.a.relhados para a guerra.
§ 3." Os impectore~. no exercício de sua funcção de fiscalização, t.eem competrncia para ver tudo f! para tudo
examinai'; informam-se, yerifieam, observam, certificam-se,
inesperadamenlr, da situação dos n'egocios militares; da
ma.rcha dos servi~os, do estado dos recursos, da instrucção
do pessoal. das suas qual idades, f' f<'. Tudo lhrs deve ser facilitado, todo~ os rxanlf's do pr,;soal c do mate.rial lhes são
pC!rmittidos.
§ 4. • Aos insprctores 1' formalmr.ntP interdicto envolverem-se em tudo o que filr relativo á direcç.ão e execução,
salvo o caso f'm que m·clrns e~~peciaes ou instrucções particulares lhrs dPJ.Pgucm rssa competencia, precisando-lho
claramente o ohject.o.
Art. 8." Ficam Cl'radas as JnspecçÕ('S dr! Armas ou Serviços que forem necessarias ao exereicio do Alto Commando;
as suas attribuiçõe~ d•ctalhadaR constarão t].(l rpgulamento
especial
f ó!1.1:\'llES CO\f:\1 .INI)!1R

Al't. 9." Os Grandes Commandos são orgãos de que o Alto
Commando dispõe p.n:ra tornar effectiva a sua autoridaàe -e
transmittir a sua acção dircctora o administrativa sobre as
forças.
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§ 1. Os Grandes Commandos são encarregados de tornar effr.ctiva nos menores detalhes a execucão das ordens
o decisões do Alto Comm::mdo. de assegurar o desenvolvimento uniforme; da instrucção; a manutenção da disciplina e
oxecur;ão regular dos serviços, zelando pela boa marcha dos
negor:ios administr',ativos, criteriosa gestão dos dinheiros o
maíoriacs do Estado, finalmente, pela satisfação das necessidadt'S das forr;as sou seu cnmmando, rtc aecôl'do çom as leis,
rrgu lamentos e ordens.
§ 2. Os Grandes Commandos são exercidos pelos Generaes Cnmmandantes das Regiões Militares e das Grandes
Unidades. Suas attribuicões serão detalhadas em regulamcnf.os especiaes.
0

0

FORÇAS

Art. 10. As forcas do E:rercito comprehendem o conjuncto de l1omon;:; armados, instruirlo;:;, organizarias o mantidos
pela Nacão, para sua defesa.
~ 1. As forças do Exercito Nacional abrangem:
a) o Exercito [l)ctivo e suas reservas;
b) o Exercito de 2" linha o sua reserva.
§ 2. O Exercito :wtivo. constituído pelas forças de i" linha P suas reservas. tí r!estinado a entrar prompta c rapidamcnf,e Pm ar:ção formando o exerr-ito de campanha e as guarni~ões dos pontos fortificados; -o Exercito de 2" linha. constituído pela Guarda Nar-ional e sua reserva. é destinado a TIOforçar o exrrcito de r:arnpanha. :ís g-uarniçõrs dos pontos fortifir:nrlo.~. a t'onsfitnir n.~ tropa~ ~' SPI'viços dP rf'r.taguarcla, á
defesa das localidades, aos trabalhos de passa~em dos pontoa
fortificados. ao estado rle defesa c outros mistércs.
§ 3. As forças. não pertencentes ao Exercito Nacional,
quo existir€m permanentemente organizadas. com quadros,
cffoctivos, composição e instrucção uniformes com os do
Exf'rcito ar! iYo. portPrilo srr a cllr1 incorpomrlos no caso de
mobilização c por occasião das grandes manobras annuaes.
Ad. 11. A org:miz::tção elas forças comprehende:
.a) as armas;
b) os serviços.
§ i. o As armas: infantaria, cavallaria. artilharia e engenharia. são constituídas pelos elementos combatentes das
forças quo se grupam para instrucç.fio e respectiva acção, conforme os instrumentos qu:e teem de utilizar na guerra.
§ 2. Os combatentes ele uma mesma arma, quer em virtudo de necessidades tar.ticas, í(UPr no inter·e,sse da administracão das forças. rounem-sc 11:1ra formar unidades mais ou
nwno~ m1mcrosns esquad1'a. pec.a. secção, pelotão, .comimnhia. rsquadr[o, bateria. g-rupo. rPgimento o brigada.
§ 3. Os servir;os são formados com elementos. combatrnt<'s ou não, que se grupam conforme a natureza do concl!l'so f(Ufl devem prestar na prepa rnç.ão das providencias ncr•.f's;;;al'ias :ís drcisõrs do commnndo ou dos recursos de que
fl,r:>vcm prOY·rr as fnt'r:as par:1 satisfar;ão dn'l snas nrrPilsi0

0

0

0

0

rlnrlf'~.

Os srryiços são os seguintes:
1\raiol'. fJllf' sn rrfrrf' ;ís rf'lnr;i:íes rln rnmmnndo
com as forças.
Ordens, idem.:
E.~tado
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Material bellico, que se rdere á satisfação das n;eccssidades materiaes das forças.
hlngcnharia e communicações, idem.
Saude e Vetcrinaria, idem.
Fundos, idem.
Subsistencia, idem.
;Fardamento, equipamento, etc., idem.
Alojamento, aquartellamento, etc., idem.·
'l'ransportc c remonta, idem.
Policia, que ,se refere á repressão dos crimes e dclictos o
á preparação dos actos civis.
Justiça, idem.
§ 4.• Os serviços provisores de recursos precisos á satisfação das necessidades das tropas oomprehendem tres
partes:
A militar;
A technica;
A economica.
A parte militar pertence ao commando c tem por objccto a verificação das necessidades, a fixação dos recursos a
adquirir ,e a determinação da occasião para o emprego desses
recursos.
As partes technica e economica pertencem á administr-acão. A primeira comprehende as determinações dos meios a
empregar para constituir, conservar e renovar as provisões
precisas para satisfação das necessidades materiaes das forcas; á segunda compete verificar a fórma pela qual são essas
necessidades satisfeitas e a economia que presidiu á escolha
dos meios.
§ 5.• Os não combatentes de um mesmo servico grupamse para constituírem as suas formações administrativas e
technicas: columnas, parques, comboios, ambulancias, hospitaes, etc.
Art, 12. No Ministerio da Guerra se centralizam, divididos pelos seus departamentos, os negocios relativos aos diversos serviços do Exercito.
§ 1." A alta direcção e fiscalização desses serviços cabe ao
Ministro da Guerra, que as exercerá directamente ou por
intermedio 'e com o concurso de orgãos especiaes instituídos
para tal fim.
§ 2.• A execução dos serviços, encarregada de dar cumprimento a todos os actos ordenados pela direcção, é exercida por
agentes especiaes de cada um deUes.
Art. 13. As unidades das diversas armas grupam-se umas
com as outras e com as formações dos serviços, em virtude de
necessidades estrategicas e administrativas, para formarem
as grandes unidades, organizando-se assim a divisão, o grupo
de divisões c o Exercito.
Paragrapho uni co. A unidade fundamental da organização do l<Jxercito é a divisão de exercito, constituída com todos
os elementos das forcas. isto é, unidades de todas as armas e
formações de todos os serviços de 1• linha.
Art. 14. Os elementos do Exercito activo, destinados a
formar o exercito de campanha, são:
Cinco divisões do Exercito;
Tres brigadas de cavallaria;
Dous grupos de artilharia de montanha, caàa um de tre~
baterias e uma columna ligeira de munições;
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Um batalhão de artilharia pe~uda de campanha, dd duas
bateria;-;;
Ulll lmfalhão fcrm-viario, de tres companhias;
Uma companhia ligcit·a de pontonciros;
Um parque de aeronautica;
Um parque de artilharia;
Um parque lile eugeuh a ria;
Um oomboio auxilial';
Deze&eis hospitaes de campanha.
§ 1." No aeto da mobilização, é ligado ao exereito de campanha o respectivo Quartel Gene1'al comprdwndendo a Direcçiío i7c llr•rtauuw·rla ou dos Sr'l'l'ir.·os llr• 2a Linha (etapa:; c cstl'adas de ferro).
§ 2." A organização e composição desse Quartel General
e desses serviços, bem assim das formações de 2• linha (parqnes de artilharia r• ·~ugcnharia, eomboios auxiliares e hospitars de campanha) dcYem sPr previstas e fixadas previamente.
Art. 15. A divisã-o de exercito é constituída, normalme.ntc, do seguinte modo:
I) Quarl.el-Geut>ral. abraugeudo:
a) g.eucral commundante;
ú\ ehcf<' <' ll"""nal de eada sen-i~;o (E:;tado .\laior, ordens
e auxiliares de 1" liuha) ;
c) trens e tropas adstricto:; ao IJtHH'tel-general.
Il) Tropa, eomprehendeudo:
Duas brigadas de infantaria;
Uma brigada de artilharia;
Um regimento de cavallaria. de quatro cscjuadrões;
Um batalhão de engenharia, de tres companhias (sapadores-mineiros, p-ontoneir·os e telegraphistas);
Um corpo do trem, de dous esquadrões e um deposito de
l'l'IHOnla movei.
§ 1." No momento da mobiliza.;:.ão e p-or O(."easJa-o das
grandes manobras, a divisão eomprehende as seguintes (orm.ar;ões dos scrvi~.:os de 1" linha. cuja -organiza~,;ão e c-omposição devem S!)I' previstas c fixadas, devendo os seus elementos ter existencia. effectiva:
Uma columna. de munições;
Uma. equipagem de engenharia;
Uma companhia de saudP, com vessoal e matenal para
:,;eis ambulancias;
Uma companhia de administrac;ã-o, com pessoal c material
vam o comboio administrativo, de quatro columnas de vivel'cs c uma- tropa de gado de córte.
§ 2." A 3" divisão de exercito terá, em ve-z de um l1Cgimnnto de cavallaria, uma brigada, eom dous regimentos a
quatro esquadrões n o l'CSpecLivo quat'tel-general.
§ 3." A companhia de saude que entra ua constituição de
cada divisão de exe1·dto serve de nucleo ás suas respectivas
fonnações sauitari.as, para o que deve receber, op)'}ortunamrnt,L\ do cor·po de trem da mesma divisão, os conductores,
ordl'Il'a.IH.:as e os animaes uecessarios aos seus transpot·tes.
§ ·'1." A companhia de adminislraç.ão de mtda chvisão serve
de nueleo Úíl respectivas forma~;õPs administrativas, recebendo do corpo de trem correspondente os conducto(H'C>S, ordenanças c os aninmes necessarios aos seus transportes.
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§ 5.• O corpo de trem fornece ainda conduetül't's, onlenanÇas o animaes para os transportes dos quarleis generaes da
divisão respectiva.
§ 6.• A divisão de exercito póde ser reforçada com elementos não pertencentes ás brigadas e mais unidades que
entram na sua composição normal.
Art. 16. A brigada de ürfantaria tem, normalmente, a
seguinte composição:
I) Quartel-general, eomprehendendo:
,a) general commandante;
b) officia!'s c praças do servioo de ordens;
c) trem e tt·opa adstrictos ao (:ommando.
II) dous regimentos de infantaria, de tres batalhões, a
quatro companhias;
UI) uma companhia de meLJ'alhadoras, a quatro secções
de duas metralhadoras.
Paragrapho uni co. O regimento de infantaria póde ser
substituído po1· trt>s lbatalhõe:; de cacadol'es a quatro companhias.
Art. 17. A brigada de artilharia é constituída do modo
seguinte:
I) quartcl-g·cneral, de compm:•icão igual ao da brigada de
infantaria;
li) dous regimentos de artilharia montada de dous grupos, cada um de tres baterias de quatro peças e uma columna
ligeira de munições;
UI) um grupo de obuzcs de campanha, de duas baterias
de quatro peças c uma r·olumna ligeira de munições.
Art. 18. A brigada de cavallari a independente é constituída como se segue:
I) quartel-genet·ai, comprehendendo:
al general commandantc;
b) official de serviço de Estado-Maior;
cl officiaes e praças do se1·viço de ordens;
d) trem c tr·opa adstrictos uo commando.
Il) tres regimentos de cavallaria, de quatro esquadrõ!'s;
III) um grupo de artilharia a cavallo, de duas baterias e
uma columna ligeira de nmniçõr'f.;
IV) uma secção de m1m içõe,-; de a.nnas porta te is.
Paragrapho unieo. 1\ bdgacla de infantaria, a de artilharia e a de cavallaria divisionnria pódem ter no seu quartel-general um offieial do st>rviço dP Estado Maior, quamdo
isso for julgado conveniente pelo Governo.
Art. 19. O Exercito aetivo terá, além das forças destinadas a formar o exercito de campanha, mais as seguintes, destinadas: ás guarnições das fortificaçõPs da Hepublica; n serVIrem de nucleo de incorporação dos reservistas; ~,; guarnições dos territorios uaeionaPs c esta4:Jdecimentos militares;
Quatro batalhões de artilharia de I•osição, cada um de seis
baterias;
Oito companhias de d.eposito;
Qua!.ro esquadrões de deposito;
Seis companhias de infantaria.
Art. 20. Todas as armas terão tres cffoctivos:
a) o de guerra;
b) o de manobr.as;
c) o de instrucção.
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O primeiro é o limi Lc a a Ltingir em caso de mobilização,
u:"lo vouendo se1· ultrapassado sem prejudicar o commando o
a administração; o segundo é o limite a attingir com a incorporação annual de reservistas para as grandes manobras; o
terceiro é o limite a attingir com as reducções do pessoal de
pret, sem prejudicar a insLrucc;ilo, a marcha dos serviços e
a existencia permanente de todos os orgãos, mesmo os mais
r·udimentares das unidades,
Paragrapho uni co. A variação dos effectivos só recahe
nas praças, afim de serem mantidos !'m sua integridade a organização e os comrnandos, até o mais elementar, condição
essencial á formação de quadros rígidos e experimentados,
capazes, par.a incot·porar reservistas e recrutas, sem que a
tropa se resinta da insu{{iciencia de preparo destes.
DIY!SÃO :rEI\1\!TOI\I.\L 1\liJ.I'l'.\lt D.\ fiEPUBLICA

Art. 21. Para os effeitos do commando, administração

c recrutamento das forças nacionaes, o territorio da Repu-

Jdiea ti dividido nas sPguiuLes llcuirJes Milita1'cs;
i ' Begião - Constituída pelos Lerritorios do Acre, Purús
c Juruá c Estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauhy;
sédc do commaudo: Belém.
2" Ilegião Constituída pelos Estados do Ceará, Rio
Grande do Norl.c, l'arahyba, Pernambuco e Alagoas; séde do
eommando: llecife.
3" Região - Coustituida pelos Eswlios de Sergipe c Bahia; stSdc do commando: S. Salvador.
4" Hegião Constituilia pelos Estados do Espírito
Santo, Hio de Janeiro e Minas Ucra!'S; séde do commando:
Nicthcroy (provisoriamente).
5" Região - Constituída pelo Districto Federal; séde do
eommando: Capital Federal.
G" Região Constituída pelos Estados do Matto Grosso,
Goyaz, ~- Paulo, Paratiá c Santa Caíharina; séde do commando: S. Paulo.
7• Região - Consti tu ida IJClo JJ;stado do Rio Grande- do
Sul; séde do cornmando: Porto Alegre.
§ 1." Caüa ltegião 1\JiliLat· é dividida em tantas Circurnscripçücs de nccrutamento quantos forem os Estados que a
comtituirem; cada Circumscripção scdt dividida em tantas
Zonas de Mobil'ização quantas forem as unidades para cuja
eonstituição tenha de c-oncorrer com a respectiva população e
l'l'eursos.
§ 2." A sub-divisão territorial militar da Republica fará
objcc.to de quadros cspeciaes, organizados de accôrdo com as
ncüessidades do recrutamento c mobiliza(:ãO, assignados pelo
Minirslro de Estado da Guerra c opport.unamente publicados.
Co;>oTJ\IANDOS

og

HEGIÕES MILI'l'AHES

Ad. 2.:2. Pm:a facilitar a acção do Alto Commando ficam
sele Commandos de !legiões Militares correspondentes
ús Hc;;iÕ('S Militares.
§ 1. Os commandantcs de Regiões l\lilibares teem acção
de commando sobre todas as forças, repartições e estabelecimentos militares existentes na respectiva região, excepto so~~t·e:tdos
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bre aquelles que estiverem directamente subordinados ao Alto
Commando ou aos seus orgãos essenciaes.
§ 2." Na região militar em que existir a séde de commando dé uma divisão o cornmandante desta grande unidade .
será, a 0 mesmo tempo, o commandante da região.
§ 3." Na Região Militar em que o territorio for muito
extenso, não permittindo acção prompta e immediata do commando, poder-se-ha estabelecer cornmandos de circumscripção,
ligados ao da Hegião e subordinados a elle ou temporariamente desligados, para ficarem sujeitos ao Ministro ou a outi·o commando de Hegião Militar.
§ 4. O commandante de Cireumscripção será o mais graduado dos commandantes de unidades existentes na mesma.
O commandante de Zona de Mobilização será o commandante da unidade ahi existente.
0

GR.-\.os DA HIERARCHIA MILITAR

Art. 23. Os grãos da hierarchia militar são os seguintes:
Officiaes: generaes, superiores, capitães e subalternos.
Praças: aspirantes a offióal, sargentos, graduados e soldados.
Art. 2í. Os postos e graduações esbabelecidos pela hierarchia militar são os seguintes:
Estado Maior General :
Marechal.
General de divisão.
General rle br1gada.
m
Officiaes superiores :
~
Coronel.
'6
Tenente-coronel.
~ Cap1tão.
Major.
Ufficiaes subalternos :
f" tenente.
2• tenente.
Aspirante a official.
Sargentos:
Sargento ajudante.
f• sargento.
"' 2•
sargento.

I!

l

a• sar~ento.

Graduados:
Cabo.
Anspeçada.
Soldado.

Paragrapho uni co. Em tempo de paz o posto de marechal
não será preenchido.
QUADROS DOS Olo'FICIAES

4rt. 25. Os officiaes generaes dcs differentes poiltos
const1_tuem o 4:Quadro rio Rstaac Mnior- General»; os offieiaes
dos d1fferentes f?O_stps de ~a<ia arma constituem 0 respeCJtivo
cQuadro dos o{ftctaes da arma:..
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§ 1. • O quadro do Estado Maior General e os dos officiaes das differentes armas compõem-se, cada um, de duas
partes: «Quadro ordinario e quadro supplementan.
§ 2." O quadro ordinario é destinado aos officiaes generaes no exercício de commissão permanente ou pass:1ge1ra e
aos oí'ficiaes combatentes em serviço ar11egimentado ou qne,
nesta qualidade, estejam exercendo commissão de caracter
passageiro.
§ 3." O quadro supplementar é destinado:
a) aos officiaes do quadro do Estado Maior General, que
exercerem funcções militares de caracter vitalício;
b) aos officiaes dos quadros das a;rmas do Exercito artivo,
que desempenharem funcções militares, de natureza vitalicia
ou por prazo limltado, fóra dos corpos de tropa da respectiva
arma, em cargo, emprego ou servico proprio do posto de cada
um e que lhes venham .a caber em virtude de nomeação permittida por disposição legal.
§ 4." Quando um official fôr nomeado para uma dessas
funcções passará para o quadro supplementar, havendo vaga
ou logo que ella se dê, transferindo-se mesmo par:t o quadro
ordinario out.ro do mesmo posto que estej·a sem "nmmissão
naquelle quadro.
§ 5. • O official do quadro supplementar deve reverter ao
quadro ordinario nos seguintes casos:
a) quando, exercendo cargo, emprego ou servi•;o de duração determinada em r.egulamento, tiver completarJo o tempo
de permanencia no exercício effectivo da funcção que lhe tenha sido commettida;
b 1 quando, deixando o exercício da funcção pU~ra que tenha sido nomeado, ficar sem commissão propria do respectivo
quadro supplementar. isto é, sem cargo, emprego ou serviço
que lhe possa competir e que exista realmente, de accõrdo
com a lei:
c) quando o Governo julgar conveniente;
d) quando for promovido;
e) quando não satisfizer ás condições de capacidade e idoneidade, exigidas pelos regulamentos, pa:ro o exer:~icio da
funcção que lhe tenha sido confiada;
f) no caso do § 6" deste. •artigo.
Exceptuam-se os officiaes de qualquer posto, que exer1)am funcção vitalícia, os quaes deverão permanecer no respectivo quadro supplementar.
§ 6." Nenhum official poderá permanecer no quadro supplementar por mais de cinco annos; terminado esse prazo,
deverá reverter ao quadro ordinario, não podendo voltar ao
quadro supplementar, sem que tenha feito um estagio de um
anno, no mínimo, em effectivo serviço arregimentado e em
funcção propria da UJrma e posto.
Art. 26. Além do «Quadro do Estado Maior General:. e
dos ~Quadros dos Officiaes das Armas», o Exercito ~divo tem
.mais os se~uintes. para o;:; serviços auxilia:res:
Quadro dos officiaes do Serviço de Saude;
Quadro dos officiaes do Serviço de Administração;
Quadro dos officiaes do Serviço de Justiça.
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Art. 27. Os officiaes pertencentes •ao actual quadro especial permanecerão neste, GJté a sua extincção, sendo as suas
promoções regidas pelas disposições em vigor.
Paragrapho unico. E' expressamente vedada a transferencia de officiaes para esse quadro, mesmo quando exerçam
o magisterio vitalício.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 28. Decretos especiaes remodelarão a constituição
actual dos diversos orgãos do Alto Commando - Ministerio
da Guerra, Estado Maior do Exercito, Inspecções e os Grandes
Commandos, pondo-os de aceôrdo com a doutrina e princípios
estabelecidüs neste decreto; esbabelecerão a organizraA.)ão, c()mposição e effectivos das f()rças de 2• linha e a constituição
e effectivos dos diversos elementos que entram na organização
normal do Exercito activo, designll>ndo os elementos actuaes
que devem constituir as grandes unidades, as tropas independentes e as formações dos serviços, e fazendo a sua distribuição pelo territorio nacional; modificarão ·a lei do alistamento
e sorteio militar.
Art. 29. Ficam extinctos o quadro dos dentistas, mantidos os ootuaes, e o dos .picadores, conservados os tres existentes, em qualquer serviço, a juizo do Governo.
Art. 30. Nenhum sargento será admittido no quadro dos
amanuenses emquanto o numero destes não baixar de 150,
limite fixado para o quadro.
Art. 31. Ficam dissolvidas as Regiões de Inspecções Permanentes, as brigadas estrategicas e a mixta provisoria, as
companhias is()J•adas de infantaria, os parques de artilharia,
os pelotões de estafetas e os de engenharia, bem assim os elementos da a.ctual organização que não forem aproveitados na
remodelação do Exercito Naoional.
Art. 32. Revogam-se •as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

José Caetano de Faria.

DECRE'DO N.

11.498-DE

23

DE FEVEREIRO DE 1915

Estabelece a constituição dos diversos elementos que entram: na organização
normal do Exercito activo a sua distribuição pelo territorio nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
de a!ccôrdo com o art. 28 do decreto n. 11 . 497 desta data,
decreta:
Art. 1. • A constituição dos elementos do Exercito activo
que entram na organização normal do e:\éercito de campanha é
a seguinte:
'
A- Quartel-General do !Exercito, comprehendendo:
a) general commandante em chefe do Exercito;
b) chefe e pessoal do serviço de estado maior;
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c) officiaes e praças do s.erviço de ordens;
cl) chefes e pessoal dos serviços auxiliares de 2a linha.

Elementos que devem ser pr()vistos e fixados préviamente;
c) direl\ção geral de retaguarda:
Quartel-general da direcção;
Direcção de etapas e serviços;
Dir()eção de estradas de ferro;
f) trem e tropas adstridos ao Quartel-General.
B - Divisões de ()Xereito.
1a

DIVISÃO- GUAllN ECE AS 1a E 2" REGIÕES
DE COJ\IfMANDO : RECIFE

MILITARES- SÉDE

Elementos
I - Quartel-general, comprehendendo:

general commandante da divisão;
chefe e pessoal do serviço de estado maior;
officiaes c p_raças do serviço de ordens;
d) ·chefes e pessoal dos serviços auxiliares de 1a linha.
Serviços de engenharia e eommunicaçõ~s.
Serviço de artilharia e material bellico.
Serviço de saude e veteriuaria.
Serviço de justiça.
Serviço de administração:
Fundos.
Subsistencia.
Fardamento, etc.
Alojamento, etc.
'l'ranspot'te e remonta;
e) trem e tropa adstrictos ao Quartel-General.
11- 1a brigada de infantaria, comprehendendo:
a) quartel-general: general commandante, officiaes e praças do serviço de ordens, trem e tropa adstrictos ao quartelgeneral;
b) 5• regimento dé infantaria, de tres batalhões, a quatro
companhias (formado com o actual 5" P tres companhias, as
quartas, que serão constituídas opportn11amente);
c) 44•, 45" e 46• batalhões de eaçadot·es, a quatro companhias (formados: os dous primeiros pela decomposição do
15" regimr'nlo Plll batalhões de caçadores e mais duas companhias, as quartas, a constituir opportunamente, e o ultimo
pelo actual 4li• e mais uma companhia, a :quarta, a constituir
opportunamente);
d) 7" companhia de metralhadoras, de quatro secções de
duas metralhadoras (a constituir opportunamente).
IH- 2" brigada de infantaria, composta de:
a) quartel-general identico ao da 1• brigada;
b) 6" regimento de infantaria, de tres batalhões, a quatro
companhias (for·mado com o fi•· actual e mais tres companhias,
as quartas, que S!erão constituídas opportunamente);
a)

b)
c)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

M9

c) 47°, 48° e 49° batalhões. de caçadores, a quatro companhias (formados pelos actuaes de iguaes numeros e mais tres
comP.anhias, as quartas, a constitl}ir opportuname~te~;
d) s• companhia de metralhadoras (a constitUir opportunamente) .
IV- 1" brigada de artilharia, composta pelo:
a) quartel-general, identico ao da 1" brigada de infantaria;
.
b) 3° regimento de artilha"ria montada, de dous grupos,
de tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado pelo 3° actual, menos o 9° grupo, e pelas
columnas ligeiras de munições, que serão constituídos opportunamente);
·
c) go regimento de artilharia montada, de dous grupos,
de tres baterias de quatro peças •e uma columna li•geira de
munições (formado: pelo 12° grupo actual; pelo 24° grupo,
constituído com o pessoal de tres das actuaes baterias independentes de artilharia de posição, 1", 2• e 3"; pelas columnas
ligeiras de munições, que serão constituídas opportunamente);
d) grupo de obuzes de duas baterias de quatro peças
e uma columna ligeira de munições (a constituir opportunamente).
V - Tropa divisionaria:
a) 14° regimento de c-avaliaria, a quatro esquadrões (formado pelo 14° actual e mais dous esquadrões, a constituir
opportunamente);
b) 4o batalhão de engenharia, de tres companhias (telegraphistas, pont.ónriros e sapa,dores-mineiros) (formado pelo
actual 4°, menos uma companhia) .
VI- Formações dos serviços auxiliares de 1" linha:
a) 1o corpo de trem, de dous esquadrões e um deposito de remonta movei (formado pelo esquadrão de trem da
extincta 4" brigada estrategica, por um esquadrão e deposito
de remonta, que serão constituídos opportunamente);
b) 1• columna de munições (que será •constituída opportunamente);
c) 1" equipagem de engenharia, idem;
d) 1" companhia de administração, com effectivo para o
comboio administrativo, idem;
e) 1• companhia de saude, com effectivo para seis ambulancias de saude, idem.

2• DIVISÃO- GUARNECE
DE COMMANOO:

3" E 4 a REGIÕES MILITARES NICTHEROY, PROVISORIAMENTE

AS

SBDE

Elementos
I - Quartel-general, identico ao da 1" divisão.
I I - 3" brigada de inf~ntaria composta de:
a) quartel-general, identico ao da 1" brigada;

b) 11° regimento de infantaria de tres batalhões, a quatro
companhias (formado pelo fio actual e mais tres companhias,
as quartas, que serão constituídas opportunamente) ;
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c) 50•, 51 • e 57• batalhões de caçadores, a quatro companhias (formados pelos actuaes de iguaes numeros e mais tres
companhias, as quartas, que serão constituídas opportunamente);
d) g• companhia de metralhadoras, de quatro secções de
duas metralhadoras (a constituir opportunamente).
U I - 4" brigada de infantaria, comprehiendendo:

quartel-general, identico ao da 1' brigada;
12• regimento de infantaria de tres batalhões, a quatro
companhias (formado pelo 12• actual e mais tres companhias,
a;; quartas, que serão constituídas opportunamente);
c) 58•, 59• e GO• batalhões de caçadores, a quatro companhias (o primeiro formado pelo actual de igual numero e
mais a 4" companhia, a constituir opportunamente; os dous
ultimos serão constituídos tambem opportunamente);
d) 10" companhia de metralhadoras, de quatro secções de
duas metralhadoras (a constituir opportunamente).
a)
b)

I V - 2" brigada de artilharia, 'compost.a de:

quartel-general, identico ao da 1" brigada;
5• regimento de artilharia montada, de dous grupos,
de tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado pelo .5• actual, menos o 15• grupo, e pelas
columnas ligeiras de munições, que serão constituídas opportunamente) ;
c) 10• regimento de artilharia montada, de dous grupos,
de tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado: pelo 15" grupo actual; pelo 25• grupo,
constituído com o pessoal de tres das actuaes baterias independentes de artilharia de posição, 4", 5" e 6", pelas columnas
ligeiras de munição, que serão constituídas opportunamente);
d) 2• grupo de obuzes, de duas baterias de quatro peças
e uma columna ligeira de munição (a constituir opportunamente) .
a)

b)

V - Tropa divisionaria:

3" regimento de cavallaria, de quatro esquadrões (o
actual);
b) 5• batalhão de engenharia, a tres companhias (telegraphistas, pontoneiros e sapadmes-mineiros) (formado pelo
aclual 5", menos uma <~ompanhia) .
a)

V I - Formações dos serviços auxiliares de 1• linha:
a) 2" corpo de trem de dous esquadrões e um deposito
de remonta movei (formado pelo esquadrão de trem da extincla 5" brigada estrategica e por um esquadrão e o deposito
de remonta, que sei'ão constituídos opportunamente) ;
b) 2" columna de munições (que será constituída opportunamente);
c) 2" equipagpm de engenharia, idem;
d) 2" companhia de administração, com effectivo para o
comboio administrativo, idem;
e) 2" companhia de saude, com effect.ivo para seis am,bulnnriaR de Raude, idem.
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GUARNECE A 5" REGIÃO MIJ,ITAR MANDO : CAPI'rAL FEDERAl.

55 i
SÉDE DE COM-

Elementos
Quartel-general, identic.o ao da 1" divisão.
5" brigada de infantaria, comprehendendo:
a) quartel-general, identico ao da ta brigada;
b) 1• regimento de infantaria, de Ires batalhões. a quatro companhias (formado pelo 1" actual e mais tres oompanhias, as quartas, que serão constituídas opportunamente) ;
c) 2" regimento de infantaria, de f,res batalhões, a quatro companhias (formado pelo 2" actual e mais tres companhias. as quartas. que E<erão constituídas opportunamente);
d1 1• companhia de metralhadoras, de quatro secções de
duas metralhadoras (a .actual 1").
III - 6" brigada de infantaria, comiJ(lsta de:
a) quartel-general, ident.ico ao da 1" brigada;
b) 3• regimento de inf•antaria, de tres batalhões, a quatro eompanhias (formado pelo 3• a.ctual e mais tres companhias, as quartas, que serão constituídas opportunamente);
c) 52", 55" e 56" batalhões de caçadores, a quatro companhias (formados pelos actuaes de iguaeE• numeros e mais tres
companhias, as quartas, que serão constituídas opportunamente);
d) 5• comp,anhia de metralhadoras. de quatro secções de
duas metralhadoras (a 5" actual).
IV - 4a brigada de cavallaria. comprehendendo:
• U) quartel-general, identico ao da 1 a brigada de infantaria;
b) t• regimento de cavallaria. a quatro esquadrões
(o actual) ;
c) 13" regimento de cavaHaria. a quatro eE.quadrões (formado pelo actual 13" e pelos dous esquadrões do actual 17").
V - 3" brigada de artilharia, composta de:
a) quarLel-general. identico ao dia 1a brigada;
bl 'i" regimento de artilharia monúada, de dous grupos,
de tres bateria.s a quntro peças e uma columna ligeira de munições (formado pelo 1" .acfual e pelas columnas ligeiras de
muniç·õ.es, constit.uidas opportunamente);
c) 6" regimento de artilharia montada, de dom. grupos,
de tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado: pelo 3" grupo aclual, pelo 21• gruipo,
oonstituido com o pesso•al de trcs das baterias do actual 3" batalhão de artilharia de posiç.ão. 1", 2" e 3"; pelas columnas ligeiras de munições. que serão constituidaE• opportunamente);
dl 3" grupo de obuzes, de duas bateria>· de quatro peças
e uma oolumna ligeira de munições (formado pel'a's actuaes
t• e 5" baterias de obuzeiros e pela columna ligeira de munições, que será constitui da opportunamente).
VI - Tropa cJ.ivisionaria:
1• batalhão de engenharia, 1a treE• companhias (telegraphistas, pontoneiros e sapadores mineiros); (formado pelo f•
actual, menos uma companhia).
I -

li -
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Formações dos serviços auxiliares de 1• linha:
3° corpo de trem, de dons esquadrões e um deposito
de remonta movei (formado pelo esquadrão de trem da extincta 1" brigada eo·Lrategiea, por um esquadrão e o deposito
de rnmonl.a, qtw ~e !'fio eonsf itnidos OJlfiOI'Lunamente);
b) 3" colurnna de munições (que será constituída opportunamente) :
c) 3" eq.u ipagem de engenharia, idem;
d) 3" companhia de administração, com effectivo para o
comboio administrativo, idem;
e) 3" companhia de saude, com effectivo para seis ambulancias de s:mde, idem.
VII -

a)

4"

DIVISÃO -

GUARNECE A 6" REGIÃO MILITAR DE COMMANDO: S. PAULO

~ÉDE

Elementos

Quartel-general, identico ao da 1" divisão.
7" brigada de infantaria, comprehendendo:
a) quartel-general identico ao da 1" brigada;
b) 4" regimento de infantaria, a tre.s baValhões de qua?"o
companhias (formado pelo a.ctual lt" e mais Lr'es companhra~
as quarta!S, que s•corão constituídas opportunamente);
c) 43", 53" e 5!t" batalhões de caçadores, a 9ua.tro oompanhias (o primeiro formado pelas tr'l's companhras restante.s
do actual 15" Pegimento, e mais uma, a 4", a constituir opportunamente e os dous ultimos, formados pelos actuaes de
iguaes numeros e mais duas companhias, as quartas, que
serão constituídas opportunamente);
d) 2" companhia d:e metralhadora~, de quatro secções, de
duas metralhadoras (a 2" aetuaJ).
111 - s· brigada de infantaria, compos•ta de:
a) quartel-general identico ao da 1" brigada;
b) 13" regimenl!o de infantaria, a tres batalhões de quatrocompanhias (formado pelo 13• actual e mais tres companhias,
as quarta,s, que serão constituídas opportunamente);
c) 14" regimento de. infantaria, a tres batalhões de quatro
companhias (formado pelo 11• actual e mais >tres companhias,
as quarta!S', que serão constituídas opportunamente);
ri) 6" companhi·a de metJ·alhadoras. de quatro secções de
duas metralhadoras (a eonstituir opportunamente).
IV - 4" brigada de artilharia, comprehendendo:
a) quartcl-gp,neral identico ao da 1" brigàda;
b) 2" ~egimento de artilharia montada, de dous grupos, de
tr,:.es bat~rias. a qua•tro pe<;:.as e uma calumna ligeira de mQniçocs (formado pelo actual, menos o 6" grupo, e pelas columnas ligf'iras. quP se[·ão conl'ltituidas opportunamente);
c) 7" regimento de artilharia montada, de dous grupos de
tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de munições (formado pelo 6" grupo actual: pelo 22• grupo, consiffi-.
tuido com o pessoa.\ de tres das baterias do actual 3" batalhão
I -

11 -
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de artilharia de po.sição, 4•, 5" e 6•; pelas companhias ligeiras
de munições que serão conJS•lituidas opportunamente.); .
d) 4" grupo dle obuzes, de duas baterias de quatro peças e
uma columna ligeira de munições (formado pela actual 2" bateria de obuzciros; por uma bateria e a columna ligeira de
munições, que serão constituídas opportunamente).
V - Tropa divisionaria:
a) 2" regimento de ca,rallaria, a quatro esquadrões (o
actual);
bl 2" batalhão de engenharia. a tres companhias (telegraphistas, pontoneiros e sapadóres-mineiros) formau:IIO pel!l
actual, menos uma companhia).
VI - Formações dos serviços. auxiliaroes de 1• linha:
a) 4" corpo de trem de dous esquadrõ81S e um deposito de
remonta movei (formadÓ pelo !'squadrão da extinrJa 2• brigada
estrategica, por um -esquadrão e o deposito de remonta, que
serão r,onstituid'os opportunamente) ;
b) 4• columna de munições (que será constituída opportunamente);
c) 4" equipagem de engenharia, idem;
d) 4" companhia de administração, com effectivo para o
comboio administrativo, idem;
e) 4• companhia de saude, com effectivo para seis ambulancias de saude, idem.
5•

DIVJS.-\0 -

GVAH:\'ECE A 7" REGIÃO MILITAR
MANDO: PORTO .\LEGRE

SÉDE DE COM•

Elementos
I -

Quartel-general, itlcntico ao da P divisão.
9" brigada de infantaria, comprehendendo:
a) quartel-general, identico ao da P brigada;
b) 7" regimento de infantaria, de tres batalhões, a quatro
companhias (formado pelo 7" acfual e mais tres companhias,
as quartas, que serão constituídas opportunamente);
c) s· regimento de infantaria, de tres batalhões, a quatro
companhias (formado pelo actual 8• e mais tres companhias,
as quartas, que ser·ão constituídas opportunamente);
à) 3• companhia de metl'alhadoras, de quatro secções de
.duas metralhadoras ~a 3" actual).
IJ -

IH - :lO" brigada de infantaria, composta de:
a1 quartel-general, identico ao da 1" brigada;
b) 9" regimento de infantaria, de tres batalhões, a quatro
companhias (formado pelo 9" actual e mais tres companhias,
as quartas, que serão constituidas opportunamente);
c) to• regimento de infantaria, de tres batalhões, a quatro companhias (formado pe!o 10• actual e mais tres companhias, as quartas1 que serão constituídas opp.ortunamente);
d) -1• ~ompanhra de metralhadoras, de quatro secções de
duas metralhadoras (a 4" actual).
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IV -

5" brigada de artilharia, compr·chcndendo:

quartcl-gcncval, identico ao da 1" brigada;
1o regimento de artilharia montada, de dou~ g_rupoo,
de trcs JJatcrias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado pelo 10° c 11° grupos, e pelas columnas
ligeiras que serão constituídas opportunamente);
c) 'so regimento de artilharia montada, de dous grupoe,
de tres baterias de quatro peças e uma columna ligeira de
munições (formado: pelo go grupo actual; -pelo 23° .grup~,
constituído com o pessoal de tres das baterias de artilhar~a:
a caval!o as terceiras dos actuaes grupos; pelas columnas ligeiras d~ munições. que se1·ão constituídas opportunamente);
•.:i) 5o grUl)O d:e obuzes de duas baterias de quatro pecas e uma columna ligeira d~ munições (forma~·o . pelas
actuaes 3" e .1" baterias de obuzmros e pela C()lumna ligeira de
munições, que será constituída opportunamente).
V Tropa divisionaria:
a) 15° regimento de cavallaria, a quatro esquadrões (formado pelo aetual 15° e mais os dous esquadrões do actual
a)

b :1

16°);

b) 3o batalhão de engenharia, a tres companhias (telegraphistas, pontoneiros e sapadores-rhineiros) (formado pelo
actual 3°, menos uma companhia).
VI - Formações dos serviços auxiliares de 1• linha:
aI 5° ~orpo de trem, de dous esquadrões e um dep.osito
de remonta movei (formado pelo esquadrão de trem da extincta 3" brigada estrategica, por um esquadrão e o deposito
de remonta que serão constituídos opportunamcnte);
b) 5" columna de munições (que será constituída opportunamente);
c) 5" equipagem de engenharia (que será constituída opportunamente);
d). 5" companhia de administracão, com effectivo para o
combmo administrativo (que será constituída opportunamente);
e'. 5" companhia de sandc com effectivo para seis ambulancias de saude (que será constituída opportunamente);
O- Brigadas de cavallaria- Guarnecem a 7" região militar:
I~

1n

BniO.·\D.\ llE f:.\ YM-LAI\JA- SÉDE DE COJ\I·MANDO: S. BORJA

Elementos
.
a) quartel-general: q-eneral comma.ndante offici::li do serviço .de estado maior, officiaes e praças do serviço de ordens.
Trem e tropa adstrictos ao quartel-general·
b J "" regimento de cavallaria, a quatro' esquadrões (formado pelo IÍ" artual);
c) 5o regimento de cavallaria, a quatro esquadeões (formado pelo 5' actual);
dl Go regimento de cavallaria, a quatro esquad1·ões (formado pelo 6° actual) ;
el 16° grnpo de artilharia a cavallo, de duas baterias de
quatro peças c uma columna ligeira de munições (formado-
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pelo 16" grupo actual, menos a 3• baberia, e a co!umna ligeira de munições consLituida opP'Qrtunoonente);
f) uma secção de munição de armas portateis (a constituir opportunamente) .
Il -

2• BRIGADA DE CAVALLAHIA- SÉDE DE CO.MMANDO:

AJ~EGRE'IR

Elementos
a) quartel-general, com a mesma composição
do da
1" brigada;
b) 7• regimento de cavallaria, a quatro esquadrões (formado pelo 7• actual) ;

- cl 8" regimento de cava!laria, a quatro esquadrões (formado pelo 8" actual) ;
d) 9" regimfmto de eavallaria, a quatro esquadrões (formado pelo !)• acJual) ;
e) 17" grupo de artilharia a cavallo, de duas baterias de
quatro p•eças c uma columna ligeira de munições (formado
pelo j 7• grupo actuwl, menos a 3" bateria, e a columna ligeira
de munições consLituida opport.unamente) ;
f) uma secção de munição de armas portateis (a oonstituir opportunamente) .

UI -· 3•

BRIGADA DE CAVALLARIA -

SÉDE

DE OOMMANDO:

BAG!i

Elementos
a)

gada;

quartel-general com a mesma composição do da t• bri-·

regimento de caval!a.ria, a quatro esquad1·ões (fot·to• actual);
regimento de cavallaria, a quatro esquadrões (for11• actual) ;
regimento de cavallaria, a qua•tro esquadrões (for12• actual);
e) 18" grupo de artilharia a cavallo, de duas baterias de
quatro peças e uma columna ligeira de munições (formado peln
18" grupo actuarl, menos a 3• bateria, e a columna ligeira de
munições, constituída opportunamente) ;
.
f) uma secção de munil}ão de armas portateis (a constituir OIJIPOrtunamene) .
D - Tropas não pertencentes ás divisões de exercito e
brigadas de cavallaria:
a) 19" grupo de artilharia de montanha de tres baterias
de quatro peças e uma columna ligeira de munições (o actual
19" mais a columna ligeira a constituir opportunamente);
b) 20• grupo de artilharia de montanha, de tres baterias
a quatro peças e uma columna ligeira de munições (o actual
20" mais a columna ligeira a constituir opportunamente) (**);
b) 10"

mado pelo
c) 1 t•
mado pelo
dl 12"
mado pelo

( •) Adstricto, provisoriamente, á r• divisão.

( * *) Ad'stricto, provisoriamente, á 3 8

d~visão.
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c) um batalhão de artilharia pesada de campanha, de
ciuas baterias de quatro peças (a constituir oppor·tunamente);
d) um batalhão fetTo-viario de tres companhias (formado com o pessoal das tl'es c•)mpanhias dos actuaes batalhões de engenharia) ;
c) uma companhia ligeira de pontoneiros (formada com o
pessoal de uma das companhias de um dos actuaes batalhões
de engenharia) .
E - Formações dos serviços auxiliar·p~ de rpctaguarda ou
de 2" linha:
a) um parque de acronauti<:a (formado com o pessoal de
uma das companhias ele um do> actmtf'S batalhões de engenharia);
b) um parque de engenharia.
Trovas correspondentes
de 2" linha. Formações a constituir· por occasião da mobilização eu,ios elementos devem estar previstos e fixados;
c) um parque de artilharia. Idem; idem;
d) um comboio auxiliar. Idem; idl'm;
e) comboios evcntuaes. Idrm; idem; ·
f) 16 hospitaes de campanha. Idem; idem.
Art. 2. o A constituição dos elementos do Exercito activo
que não entram na organização normal do exercito de campanha é a seguinte:

a)

elementos de guarnições:

Guarnições das fortaiezas:
1o batalhão de artilharia de po~ição, de seis baterias (formado pelo 1" actual). Guarnece as fortificações da 4" Região
Militar;
2" batalhão de artilharia de posição, de seis batcria.3 (formado pelo 2" actual) . Guarnece as fortificações da 5• Região
Militar:
3" batalhão de artilharia de posição, de seis bateria;g (formado pelos actuaes 7°, 8" e go batalhões de artilharia de posição). Guarnece as fortificações da 6• Região Militar;
!1° batalhão de artilharia de posição, de seis baterias (formado pelos actuaes 4°, 5" e 6° batalhões de artilharia de posição) . Guarnece as fortificações da 1', 2" e 3• Regiões Militares.
Guarnições dos territorios:
I a III, companhias de infantaria
actuaes).

(formadas

com

as

Guarnições. de estabelecimentos militares:
IV a VI, companhias de infantaria (a constituir opportunamente) .
ú)

elementos de incorporação do reerutas o reservitas:

1n a 8" companhias de deposito (constituídas opportunamente);
1o a 4° esquadrões de deposito (constituídos opportunamente).
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cl elementos discentes dos estabelecimentos de ensino
do Exercito e isolados diversos:
Alumnos das escolas militares, fixados annualmente;
Aspirantes a official, fixados annualmente;
150 amanuenses das repaortil;ões.
Art. 3. " Hevogam-se as disposições f;m contrario.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

José Caetano de Faria.

DECRETO No 11. -Hl9 --

D.E

23

DE FEVEHEIRO DE

1915

Estabelece a constituição provisoria dos elementos que entram na organização
do Exercito activo, com o effectivo orç·a.tnentario votado pelo Congresso
Nacional em 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
de accôrdo com o art. ·í3, ns. II e III, da lei n. 2. 924, de 5
de janeiro de 1915, que fixou a despeza do Ministerio da
Guerra para o mesmo anuo, decreta:
Art. J ." Os elementos do Exercito activo que entram na
organização normal do Exercito de campanha, ficam, durante o
anno de 1915, com a constituição e effectivo consignados
neste decr.eto :
A) Quartel General do Exercito, sem effectivo;
B) divisões do Exercito:
1" DIYISÃO

Não se dá effectivo em praças ás unidades desta divisão,
·excepto aos batalhões de caçadores, 46", 47•, 48• e 49•, de
tres companhias cada um, e a um esquadrão do 1• corpo de
trem, os quaes ficam com os effectivos constantes dos quadros
A e B.

Não se dá effectivo em praças ás unidades desta divisão,
excepto ao 50•, 51•, 57• e 58• batalhões de caçadores, a tres
companhias cada um, ao 3• regimento de cavallaria, a quatro
e&Q.uadrões, ao 13• grupo do 5" regimento de artilharia montada, a tres baterias de quatro peças, e ao 5• batalhão de engenharia, a tres companhias, os quaes ficam com os effectivos
constantes dos quadros provisorio5- A, B, C e D- das respectivas armas.
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DIVJS,\0 DE EXERCITO GUAHNECE A 5' REGIÃO MILITAR SÉDI!; DE COMMANDO : CAPITAL FEDERAL

Elementos
I - Quar&e·l-general :
Um general de divisão - Comrnandante.
Um coronel ou tenente-coronel e um major ou capitão Chefe e adjuncto do Serviço de estado-maior.
Um capitão e dous subalternos - Officiaes do serviço
de ordens.
Dous tenentes-coroneis ou majores - Chefes dos serviços de artilharia e engenharia.
Um tenente-coronel ·ou major medico - Chefe do serviço
de saude e veterinaria.
Dous majores ou capitães (auditor •e intendente) - Chefes dos serviços de j u:stiça e administração.
Tropa: üito amanuenses e 12 ordenanças.
Trem, a .constituir.
II - 5" brigada de infantaria:
a) quartel-general:
Um general de brigada - Commandante.
Um capitão e dous subalternos - Officiaes do servrç,c de
ordens.
Tropa: dous amanuenses e cinco ordenanças, fornecidas
pelo esquadrão de trem.
Trem, a constituir.
b) 1• regimento de infantaria, de tres batalhões a tres
companhias; effectivos: constantes do quadro A;
c) 2" regimento de infantaria de tres batalhões a tres
companhias, idem;
d) 1• companhia de metralhadoras, com a constituição
defini ti va, idem.
III - 6• brigada de infantaria:
a) quartel-general Igual ao da 5• brigada;
b) 3" regimento de infantaria, de tr.es batalhões a tres
companhms; effectivos: constatntes do q01adr 0 A;
c) 52", 55" e 56" batalhões de caçadores, de tres companhias cadll um, idem;
d) 5• companhia de metralhadoras, com a constituição
defini ti v a, idem.
IV - 4" brigada de cavallaria:
a) quartel-general - Igual ao da 5• brigada de infantaria;
b) 1• regimento de cava.Uaria, com a constituição definitiva: effectivos: constantes do quadro B;
c) 13" regimento de cavallaria, com a constituição definitiva, idem.
V - 3• brigada de artilharia:
a) quartel-general Igual ao da 5• brigada de infantaria;
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b) 1• regimento de artilharia montada, de dous grupos de
tres baterias de quatro peças; effectivos: constantes do quadro C;
c) 6• regimento de artilharia montada, sem effectivo em
praças, idem;
d) 3• grupo d·e obuzes, de duas baterias
de quatro
pecas, idem.
VI - Tropa divisionaria:
1• batalhão de engenharia, com oa constituição definitiva;
effectivo: constante do quadro D.
VII - Formações dos serviços auxiliares:
a) 3• co,rpo de trem, reduzido a um esquadrão; effe.ctivo:
constante do quadro B;
b) 3" columna de munições, sem eff<tlctivo;
c) 3• equipagem de engenharia, .idem;
d) 3" companhia de administração, idem;
e) 3• companhia de saude, id·em.
4" DIVISÃO

Não se dá effectivo em praças ás unidades desta divisão,
excepç,ão feita dos 53• e 54• batalhões de caçadores, a tres
companhias oada um, do 13• regimento de infantaria, de dous
batalhões a tres companhias, e do 2• regimento de cavallaria,
a quatro esquadrões, a~ quaes fic-am com os effectivos constantes dos quadros provisorios A e B, das respectivas armas.
5"

DIVJt;!ÃO -

GUARNECE A
DE COM MANDO :

7"

REGIÃO MILITAR PORTO ALEGRE

SÉDE

Elementos

I - Quar.tel-gJeneral, igual ao dia 3" divisão.
IT - 9• brigada de infantaria:
a) quartel-general, igual ao da 5" brigada;
b) 7• regimento de infantaria, de dous batalhões a tres
companhia;s; effectivos: oonstan1es do quadro A;
c) s· regimento de infantaria, de dous batalhões a tres
eompanhias, idem;
'
d) 3• companhia de metralhadora;s, com a constituição
definitiva, idem .
.nr - 1o• brigada de infantaria:
a) quartel-general. igual ao da 5" brigada;
b) 9• regimento de infantaria, de dous batalhões, a ires
companhias; effecf.ivos: constantes do quadro A;
c) to• regimento de infantaria, de dlous batalhões, a tres
eompanhias, idem;
d) 4• companhia de metralhadoras, · com a constituição
definitiva, idem.
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IV - 5" brigada de artilharia:
quar'LPl-gcncral, igual a<? da 5" brigada de infantaria~
b) ,} regimento de ar•tilharm montada, de dous grupos de
tres baterias de quatro pecas; effectivos: constantes do quadro C;
c) 8" !'egimenlo de artilhal'ia montada. sem effect.ivo em
praças;
dl 5" grupo ele obuws. ele duas bat.erias de quatro
peças; effcctivo: constante elo quadro C.
V - Tropa clivisionaria:
ai 15" re~.dmento de cavallaria com a constituição definitiva; efff'cti'Vos: constanlr-s dos quadros B e D;
b) 3" batalhão de engenharia, com a constituit;ão definitiva. idem.
VI - Formações dos serviços auxiliares:
a) 5" corpo de trem. reduzido a um esquadrão; effectivo
constante do quadro B;
b) 5" c-olumna de munições; sem effectivo;
c) 5" "quipagem d(' engenharia. idem;
d) 5·' companhia dn administração, idem;
e) 5" companhia de saude, idem.
C) Brigadas rd'e Cavallaria - Guarnecem a 7" Região
Militar:
a)

0

I -

f" BRIG,\DA -

SÉDE DO COM MANDO : S. LUIZ

Elementos
a) Quartel-general. comprehemlendo:

1 gemera! de brigada - Commmndante.
1 major ou capitão - Official do Serviço dre Estado
Maior.
i capitão e dolls subalternos Officiaes do serviço de
orde111s.
Tropa:
2 'ama·nuense~·. ,d·e um dos I"egimenlos da brigtada.
6 ordenança~. idem.
Trem, a constituir:
b) 4" regimento de cavallaria, sem effect.ivo em praças.
c) 5" regimento de cavallarira, com a constituição definitiva, f'fff'divos: consf!antes dos quadros B e C.
d) !i" reginw.mlo de cavallaria com a constituição definitiva. id,rm.
'
e) 16" grupo de artilharia e eavallo. de :duas baterias e
quatro peças, idem.
li -

2" BRIGADA -

SÉDE DE C01\Il\IANDO: ALEGRETE

Elementos
quarLrl-grncml - Igua I ao da 1• brigada:
7" regimento de cavallaria, sem effectivo em praças.
8" regimento de caVIallaria. com a constituição definHiva, effcctivos: constante's dos quadros B e C.
a)
b)
c)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

d) 9• regimento de cavallaria, com a constituição t1eJinitiva, idem.
e) 17• gwupo de •artilharia a cav~a!lo, de duas baterias dtl
quatro peças, idem.
I!l -

3" BRIGADA -

SÉDE Jm COMMANDO: BAGÉ

Elementos
a) quartel-gpnnnd -

Igual ao da 1" brigada,:
10" regimento de cavallaria, sem e,ffectivo em praças.
11 • regimento de cavall{l·ria., com a consl ituição difin1Li,·a,, effecf ivos: constantes dos quadros B e C.
d.) 12• regimr.nto ·d'e eavaHrwia, com a, constituição defi·nitiYa, idem.
e) 18" gTnpo de artilharia a cavallo, de dua.s baterias de
quatro p,eças, idem.
D) Trova~ uãn Jlf'rtPrH'I'lll<'s ú,.; di\'isõcs liL' Exercito e brigadas de cavallaria:
Não se consigna f'ff•:ctiYo pa,ra essas tropas, a excepção do
20" grupo de artilharia de montanha, a duas baterias de quatro
peças, o qual fica com a eomposição constante do quadro C e,
provisoriamenü•, in1corporado á 3" divisão.
E) FormaçÕP!'I dos sorYiços auxiliares de 2• linha ou de
rectaguarda :
Não se consigna eJfectivo para· es.sas formações.
Art. 2." Os elenwntos do Exercito activo que não entram
na Ol'ganizaçã.o normal do Exercito de campanha ficaiiTl, duranfle o anno de 1!H 5, com a constituição e effect.ivos seguin:tes:
A) Elementos das guamiçõt>s:
Guarnições das fortalezas:
Eff(wth·o:,;: conillanfes do quadro E.
1° batalhão de artilharia de posjção, a quartro baterias.
2• batalhão de artilharia rle posição, a1 quatro batet·ias.
3• IJatalhão de artilharia de posição, a quat·ro baterias.
4• bata!biio de a ri ilha ria de JlOsição, a quatro baterias.
Guarnições dos territorios:
I a III - Gonwanhias de infantaria, com a constituicã'>
definitiva - EffedinJ: constante do quadro A.
Guarnições de es.{abelceimen'tos militares:
IV - Oompanhia. de infantaria, com a constituição definitiva - Ef'Jectho: constante do quadro A.
13) Elementos de incorporação de rcerutu,.; c rmH!t'vislas:
Não se cons,igna effec:tivo para esses ·elementos.
·C', El(~llll'lt to~ d ii\CI'Illl'S dos estabelccimontos UoJ ensino
do Exercito e i Bolados diversos:
200 alurnnos. das escolas militares •
. . . . aspirantes a offióal .
. . . . amanuenses das .repartições.
b)
c)

Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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ArL 3." As forças que estão actualmente em operacões no'i
Estados do Paraná o í:lanta Catharina continuarão ali, até o
termo dessas operações, com a constituição e effectivos que
forem necessarios, oxcevto o 8" baLalhão e 4" e 5• baterias de
artilharia de posição, a 12" companhia do caçadores e o 2" pelotão de estafetas, que fiiCam., desde já, cxtinctos, sendo o
seu pessoal aproveit;~do, opporLunamen!le, na constituição
das unidades Ct'etHlas, na fórma do decreto n. 11.4!:>8, desta
data.
§ 1." O 56" IJatalh.ão do caçadores, pertencente á 3• divisãQ
e actualmonte destacado no Paraná, deve s'e incorporar á sua
divisão, com o effec.tivo constante do quadro A, findas as operações do guPrra em que se ·encontra.
§ 2." Os 57" o 58" brutalhões de caçadores, perterucentes ft
2• divisão, c actualmente destacados no Paraná, ficam com o
offoct.ivo constante do quadro A c aquartelados em territorio
de suas regiões, Jogo que terminem as opera,ções de guerra em
quo se acham.
.
Art. 4." ltcvogam-sc as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. :!3 do i'eyerPit·o de· 1!!15. !).1" da Indopen·
deneia e 27" da Republica.

BnAz 1'. GoMES.
José Caetano de Faria.
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Observações
f .• A - pe~soal do serviço de saude e veterinar1a; B -pessoal do serviço de administração ; C- pessoal do serviço do material bellico; D- pessoal artifice; E- pHsoal da banda de corneteiros; F- pessoal da banda de musica ; G- ordenanças e conductores.
2.• Os offic1ae• dos batalhões que ficam provisoriamente sem e1fect1vo permanecerão nos respectivos regimentos: addido:. a estado maJOr, copartJCipando da inslrucção, concorrendo no serviço e com direito ás substituições que lhes couberem em virtude de seus postos
respectiva antiguidade.
~
das umda_des qu~ fi?am totalmente sem effectivo durante este anno, serão distribuídos pelas outras unidades de sua arma, ás quaes ficarão addido$, coparticipando da instrucção, concorrendo no serviço e com direito ás substituições que lhes couberem, em
1111 d..3.•de Osseusoffic1aes
postos e reRpectJva ant1gmdade ou serão aproveitados em serviços e commissões, conforme melhor parecer ao Governo.
1
i.• O;; f" sargentos usarão armamento, calça. tnnica e kep1 de modelo igual ao do sargento ajudante, as divisas e demais peças como actualmente.
5.• Emquanw houver 2•• sargentos a mais, não serão preenchidas as vagas de 3°' sargentos.
6.• As companhias de guarnição dos territorios terão um 1• tenente medico.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de f915. -Jose Caetano de Faria.
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t_• A- pessoal do serviço de saude e vetarinaria; B- pessoal do serviço de administração; C- pessoal do serviço da material bellico; D- pessoal artífice; E- pessoal da banda da clarins; G - ordenanças e conductores; H- pessoal da secção da telegrapbia.

2. • Os officHies das um?ades que ficam totalmente sem effectivo, durante este anno, serão distribuídos pelas outras unidades de sua arma, às quaes ficarão addidos, copartic1pando da instrucção, concorrendo no serviço e nas substituições que lhes couberem em
e ~e seus postos e respectiVa antiguidade ou serl!.o aproveitados em serviços e commissões, conforme melhor parecer ao Governo.
·3. Emquanto houver 2•• sargentos a mais, não serão preenchidas as vagas de 3°' sargentos.
4(•.)• Os f .. s~r·gentos usarão armamento, calça, tunica e kepi de modelo igual ao do sargento ajudante, as divisas e demais peças como actualmeota.
Um clarrm de um dos esquadrões é cabo.
Rio de Janeiro, 2.J de fevereiro de t915.- José Caetano de Faria,
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Ob&ervaçõea
~eus

f .• A -pessoal do serviço de saude e veterlnaria ; B- pessoal do serviço da administração ; C- pessoal do serviço do material bellico ; D - pessoal artífice ; E - pessoal da banda de clarins; G- ordenanças e conductores.
2.• Os ofliciaes das unidades que ficarem totalmente sem elfectivo, durante este anno, serão distribuídos pelas outras unidades de sua arma, ás quaes ficarão addidos, coparticipando da instrucção, concorrendo no serviço e nas substituições que lhes couberem em virtude da

postos e respectiva antiguidade, ou serão aproveitados em serviços e commissões, conforme melhor parecer ao Governo.
3.• Os t" sargentos usarão armamento, calça, tunica e kepi de modelo igual ao do sargento ajudante ; as divisas e demais peças do uniforme, como actualmente.
4.• Emquanto houver 2"" sargentos a mais, não serão preenchidas as vagas de 3"' sargentos.
5.• O sigual (')indica que a praça não é montada, com excepção da artilharia a cavallo _em que todos são montado~. e o signal (..) Indica que os grupos de duas baterias são commandados por tenentes-coroneis ou majoras.
6.• O Grupo de Montanha, que só provisoriamente tem duas baterias, deve ter um maJcr fiscal e a respectiva ordenança.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de t915. - José Caetano de Faria.
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Observações
f. • A - pe3SOal do serviço desande e veterinaria; B-pe!l!oal do serviço de administraçli.O; C-pessoal do serviço de material bellico; D-pessoal artifice; E- pessoal da banda. de corneteiros; G-ordenanças e conductores.
2. • Os officiaes das unidades que ficam totalmente liem eft'ectivo, durante este anno, serao distribuiaos pelas outras unidades de sua arma, ás quaes ficarão addidos, coparticipando da instrncção, concorrendo no serviço e com tJ!reito ág
virtude de seus postos e respectiva. antiguidade ou serao aproveitados em serviço e commissOes conforme melhor parecer ao Governo.
3.• Emquanto houver 2" sargentos a mais, nllo serão preenchidas as vagas de 3" sargentos.
4..• Os f 01 sargentos usarão armamento, calça, tunica e kepi de modelo igual ao do sargento ajudante; as divisas e demais peças do uniforme, como actualmente.
5. • Em cada companhia (pontoneiros e teiegraphistas) o cabo serralheiro é o chefe dos artífices.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de t 915.- José Caetano de Faria.
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Obaervaçõe•

t.• A - pessoal do serviço de saude e veterinaria; B - pessoal do serviço de administração ; C - pessoal do serviço do material bellico ; D - pessoal artífice ; E - pessoal da
banda de clarins ; F - pessoal da banda de mus1ca ; G - ordenança e conductores.
2.• Os officiarn~ das unidades que ficarem totalmente sem elfeativo, durante este anno, serl!.o distribuídos pelas outras unidades de sua arma, ás quae3 ficarão add1dos coparticipando da instrucção, concorrendo no serviço e nas Sllbstituições que Ines coubarem em virtude de seus postos e respe~tivas antiguidades, ou serll.o aproveitados em serviços e commissoes
conforme melt10r parecer ao Governo.
3.• ()g t" sargentos usarl!.o armamento, calça, tunica e kepi rle modelo igual ao do sargento ajudante ; as dtvisas e demais peças do umforme, como actualmente.
4.• Emquanto houver 2" sargentos a mai~, não SJrão preenchidas as vagas de 3" sargentos.
Rio de Janeiro, 23 de tevereiro de i 9!5. -José Caeta~o de Faria.
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DECRETO N. 11. 500 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE i 915

Concede atttorização á Rio de J3lllciro and São Paulo Telephone Company, Jlllrâ
fnnccionar na Republica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Rio de Janeiro and São Paulo
Telephone Company, sociedade anonyma. com séde em Toronto, Domínio do Canadá, o devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorizacão á Rio de Janeiro
and São Paulo Telephone Company, para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas
que este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos
Neg<>cios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando,.
porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislacão em vigor.
Rio de Janeir<>, 23 de fevereiro de 1915, 94• da Ind~pen
dem•ia e 21• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

Clausulas que acompanham o decreto n. H.500, desta data
I

A Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company é
obrigada a ter um representante geral no Brazil oom plenos
e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e reoeber citação inicial
pela companhia.
II

Toct.os DS actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás r·espectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
do seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo .algum. possa a referida companhia reclamar qualquer.
exoepção fundada em seus estatutos, cujas disp<>sicões não
poderão servir de base para qualquer reclamação conoernenw
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
III

:Fica dependente de autorizacão do Governo qualquer nlteracão que a companhia tenha de fazer nos respectivos 'estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorizacão para funcciona~ na
J\epublica se infringir esta clausula.
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IV
J<'iea entendido quo a autorização é dada som prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas pan a qual não
esút>ja comminada pena especial será punida com a multa de
1 :000$ a 5:000$, c, no easo de reincidenda, com a cassação da
autorização •eoueedida rwlo dPcroto em virtude do qual baixam
a" presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915. - João Pandid
Calogcras.
Eu, abaixo-assignado, traductor publico é interpreto
commercial Juramentado da pra~a do Bio de Janeiro, de'Vidamente nomeado pela meritissima Junta Commercial da Capital
Federal, certifico pelo presente que me foi apr.eseutado um
documento escripto em idioma inglez, afim de o traduzir para
o ve·rnaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÃO

Carta-patente incorporando a Interurban Company Limited
Datada de 4 de fever·eiro de 1911 - Registrada a 5 de
fevereiro de 1911 - Thomas Mulvey, official inter·ino do registro do Canadá.
CANAD..\

Pelo Exmo. ~r. Louis Coderre, secretar· i o de Estado do
Canadá.
,
A todos· que a presente virem ou a quem possa de qual..:
tjuer fôrma interessar. saudações.
Cousiderando qtw na primeira paode do capitulo ·;v da~
L!~i~ Fuudamenlaes, llevislas, do Canadá, de 1VOti, e couheeidas sob a d0nominação de «Lei das Comp·anhi·as», ficou estaheleeido, entrP outt·as disposições, que o Seeretario de Estado
púde, vor meio de carta patente, scllada eom o seu sello offieial, outorg;u· uma car·ta de autorização a qualquer numct·o
de pes~oas, nunea inferior a cinco, que, tendo emnprido üs
t•xigeneias da lei, t·equen·~rem essa ear·ta, constituindo es01as
JH·s~oas o outras que futuramente se tornarem accionistas da
compwuhia er·eada pot· força da uwsma e•arta - em corporação c entidade politiea paor·a qualquer· dos fins ou objectos
cotnpreltendidos nas aUribuições legislativas do pa.L'Iamentu
do Canad;i, - PXeeplo para r~onstrueção e explm·ação de esll'adas de feno ou liuhas telegmphieas ou telephonicas, ou
1wgoeios hancarios c emissão de papel-moeda ou ncgocios de
seguro ou de companhia de emprestimos, - sempi'e que os
requerentes dessa carta provarem a contento do secretario
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de Est.:ado que cumpriram devidamente as varias condições
e termos expresflos na lei já citada e que nella se mencionam
como condições que cumpre observai· antes da outorga da
mesma carta;
E co·nsiderando que James Steller Lovell e Charles Delamore Magee, contadores; \Villiam Bain, guarda-livros, e Robert Gowanfl e .Joseph Ellis, empregados de advogados, todos
ria cidade' de Toronto, nn província de Ontario solicitaram a
outorga de uma cnl'la nos Lf'rmos da •alludida lei, constituindoos (bem como a•JllrlleR qne df' futuro sr tomarrm accionistas
rla companhia rrPmln peln mesma c•arf.a\ em corporação e
rmtidade politir·a. sob o nome de Tntei·urban Compa.ny, Limited, pa1·a os finfl mrncionados ulteriormelllte neste instrumento, r que provarnm cabalmente qne cumpriram todas as exigenr.ias r.onstnnlrR rla mesma lei, e a voracidade e observanr.ia de todos os rartns que a rnf'smn lei mnnda estabelecer antPs de outorgar a mrsmn r'at·ta paten.tP, e que a!'C·hivaram no
0fficio do RPrrrtario de Estado uma duplicata do memoranrlum. dr rontr.ado. relPhrado pAios mesmo!'! requerentes, mt
conformidade dw; rlispm1ir:;ões da mesma lei. S'aibam quantos
Pil!a vir11m 'l'Jur Louü; CoderrP, sreeetario de Estado do Cannrlá, uRando da faculdade qu11 lhP concf'de a l11i supracitada
na pariA a i>lso relativa, constitue os alludidos JamP-'3 Stell~'<r
Lovell, Charles Delamere Magee. \Villiam Bain, Robert GowaJB e .JoReph F,Jli>l e outros quaesquer quP vierem a ser ac~ionisbts da mesmn companhia em corporação e entidade poJiticn, sob o nome dr Tntrrurban Company, Limited, com tod'ofl os direitos P podere-; ronfPJ'idos prla nw>lma IPi, p:wa os
fin>l e ob,iectos flegu intes:
a) subscrever, assignar, comprar ou adquirir de oul•l'la:
qnalquf>r fórma e possuir, como prinripal ou agente e absolutamPnte como dono ou ·a titulo de garantia collateral ou ont.ra. e vender, trorar. IJ1ftnflf!1rÍJ', rPder ou dispôr de outra
fórma on gyrar eom os titulos ou rlebrmturc11, acções ou onfras obrigaJçõefl d:C r[u{llqurl' corpüraçã/o governnmental 011
municipa·l ou eseolar ou de qualquer banco ou oulm companhia devidamE>nfr• inrorporadn ou d11 r.o!J11panhias ou eorpora(:.ÕP~ lAgalmentP corh;tituidas:
b) auxiliar o lançamento, organização, desenvolvimento
ou gestão dr qualqurr corporacão ou companhia PJ levantar
<'U auxiliar o lPvanlamento dP capital ou auxiliar por meio
de honifiraçõei'i. rmprestimo, promessa, ·endosso, garantia ou
de outra fórma. riualqurr corporar::ãb de que a <'Ompanhia
pos>;uir acções do ~ru rapital-acçfíes, ou com quem tiver relações commerria11s: 11 agir romo PmprP-gado, ag.rnto ou gerent.e de qualquer rirssas corporaçõos P explorar os negocios
da mesma e garantir· o cumprim<'nto de contractos por parte
de qualquer dessas rorporações ou do qualquer pessoa 011
pr.ssoa~ com qur.m a companhia tiv.rr relações commerciaes;
r) romprar, arrenr.lar ou adquirir terras e interesses das
mesmas e força hydt·aulica fl privi·legios de agua. e desenvolver nas !oralidades respr.rtivas força. Pnergia elPctrica ou outra r utilizai-a f'lll Sf'US llf'!:Weios n transm.ittil-a p vendm·
arrrndar ou disp(ir rlfl lrrrn;;: ou interesses nas mesmas ou ri~
energia e r.Piebrar arcór·dos pnra trabalhar rom outras com.panhias. pr;;o·soas. ~ir·rnas o11. r~or·püJ'a~~ões na utilização drssr.s
elementos, e estnheleeer, exp.lorar e manter qualquor instai-
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]aeão elcctrir,n. de gar. on outra luz, ou .installação de cal~r'
(• força, ·e vender c disptk de fo~ça elec~rica, gar. ou .energia,
luZ', calor c cncrg~a; fica ·entendidO, pornm,, que os di~e1tos e
pr;ivilegios t:onferJdos pela presente rarla a eomp~nlua, para
gcra.r, vender e dispôr de força O'l de luz. electnca, calor . e
energia quando PXPI't~irlos fórn dos ·donumos da companhia
deverão sujeitar-se a todas c quacsqucr e repulamentos pr!"!vinciaes c mtmit>.ipacs qnG rcgceern a matena nessas locahàades;
d) abrir poços c fazer, construir, edificar, ·e manter reservatorios, ohras !Jyrleanlicas, cisternas, rcpre!zas. boeiros,
encanamentos mestres c outros accessorios c auxiliares, c
executar c faz·cr todas e quaesqucr outras obras e cousa'l ncecssarias ou convenientes para a obtenção, captação, venda,
(•ntrega, medida c distribuição de agua para irrigação e
para creação, manutenção ou desrmvolvimento de força hydraulica, electrica ou força mecanira ou para qualquer outro
fim da companhia;
c) construir, manter, alLerar, fazer. explorar e utilizar os
bens da companhia, o para negocios da mesma. ou explorar
hons sob a dirccção da romp,::mhia, reservat.oriDs, roprezas.
canacs de reprczas, rapidos c outros conduetos de agua, força
hyclraulica, aqueductos, poços, estradas, püntes, molhes, edifícios, lojas ( officinas), installar,õcs de triturar,ão de rnincrio
~~ outras c rnaehinismos, installacões c obras do dectricJda!lc
o outras de qualquer cspccio, c prrl:Jencos;
f) adquirir por compra ou de outra fórma c possuir terras, córtes de maltas ou direitos sobre florestas, aguas, cascatas, privilegias ou r,oncessõcs sobre aguas c poderes e direitos c intrrPssc~· no' mesmos, c construir, descnvolvrr, irrr·igar, cultivar, lavrar, povoar ou melhorar de qualquer outra fórma ·c utilizar os mtsmos, c arrendar, vender ou gyrar
de outra maneira ou dispi\r dos mesmos, c. em geral, PXplorar o negocio de r,ompanhia de frrras, beneficiamento do
terras c irrigação;
q) auxiliar ou a.iudar pur meio do bonificação, adeantamento de fundos ou de outra fórma com garantia ou sem ella,
occupantes c pessoas que pret~ndcrmn se installar em terras
pertencentes á ·COmpanhia ou por ella vendidas c, em geral.
fomentar n pnvnamcnf n drs~as te nas;
·
h) cstahelcccr armawns para venda de viveres c outras
mcrcadori::ts em gera I aos oecu pantes c vcssoas que pretenderem se estabelecer nas alludidas terras e a outros quaesquer nas terras pertencentes á companhia ou por ella vendidas, ou nas vizinhanças dessas ter~'US, e em geral, explorar
o eommcrcio de donos de armar.rns c v8ndas desses artigos;
i) construir, executar c fazer toda a sorte de obras que
forem nPeessarias on niPis aos fins da eompanhia;
.i) f::tlbrirar c talhar e ncgoeim· em tól'os, madeirfl, metaes
c outros artigos em quo cntrm·.~m r,omo elementos a madeira
c o metal, c occupflr-sc do commcrcio c do fabrico de toda
a sorte do sub-productos de )worlucf.os nahii'fl<'S, bem como
dn t>O!li\Ylf'l'I'ÍO dos lllt'SIIItb prndt]('!n~;
Ir) Pnliltii' n tlisf.rilillir, como intcgTntlas nrcõcs da •·nmpanlda, ineOl'JlOl'ada JlCio prcscnk udo em r,cigari1euLo ou pagamento parcial de quacsquer ben:O moveis ou immovcis, direitos
de pror1ricdadc, arrendamentos, negocios, favores, cmprf'!wndilllt'lltns, potlL•t'l'"· priyil•·f.!iO~, lit·cnr,a;;. r·U>ut'c~:oõe;;, títulos, at•t_:t:íes
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e debenturcs

ou outros direitos de propriedades que a companhia puder legalmente adquirir por força dos poderes outorgados no presPJÜe aeto ou pagar os mesmos titulos e direitos ou qualquet· parte dos mef:mos em titulos ou debentu1'es desta companhia;
l) saccar, fazer, acccitar, endossar e passar notas promisRorias, !eiras de cambio, warrants c outros instrumentos negociaveis e transferíveis;
m) explorar qualquer outro negocio, d~ manufactura ou
não que parecer á companhia susceptível de ser convenientemente explorado com referencia aos negocios ou objectos
da companhia e que fôr necessario para habilitar a companhia a explorar seus fins de modo lucratiVo e vantajoso;
n) comprar ou adquirir àe outra fórma e emprehender e
assumir todo ou qualquer parte do act1vo, negocios, bens, privilegios, contractos, direitos, obrigações e responsabilidades
de qualquer pessoa, firma ou companhia que explorar negocio
que a companhia estiver autorhada a explorar. ou negocios
semelhant-es aos seus, ou que po~suir propriedades que convenham aos negocios e fins desta companhia, e emittir em
pagamento total ou parcial de qualquer propriedade, direitos
ou privi!Pgios adquiridos pela companhia, ou para garantir
os títulos da companhia, ou por serviços prestados accões do
capital-acções da companhia, subscriptas ou não como integralizadas e isentas de impostos, ou títulos da companhia;
o) opportunamente solicitar, comprar ou adquirir por
cessão, transferencia ou de outra fórma e exercer, explorar e
gozar de qualquer lei, ordem, mandado, licença, pod~. autoridade, favor, concessão, direito ou privilegio que qualquer
governo ou áutoridades supremas, municipaes ou locaes ou
qualquer corporacão ou outra instituição publica tiverem poderes para decretar, passar ou outorgar, e pagar, auxiliar e
contribuir para levar os mesmos favores e direitos a effeito,
e .applicar quaesquer dos títulos, acções 6 activos da companhia no pagamento das despezas, encargot: c gastos a isso relativos;
p) associar-se ou fazer qualquer accôrdo para partilha de,
lucros, união de interesses, cooperação, risco conjuncto, concessão reciproca ou outra, com qualquer pessoa ou companhia que explorar actual ou futuramente ou que se occupar
de qualquer negocio ou transacçào que esta companhia estiver
autorizada a explorar ou tratar;
q) conseguir o registro e reconhecimento legal da companhia em qualquer paiz estrang-eiro e designar pessoas nos
mesmos paizes, de accôrdo com as leis desses paizes estrangeiros, para representarem esta companhia e recellerem citação por esta companhia c da parte della, de qualquer processo ou acção;
r) arrendar. vcndrr ou dispor de outra fórma dos ben.s
e activos da companhia, üll de qualquer parte dos mesm<ls
pelo preço que a companhia entender, inclusive ooções, debenturcs ou obrigações de qualquer cúmpanhia;
s) fazer fu8ão com qualquer outra companhia cujos fins
sejam Rcmrlhantes aos drsta companhia;
t) diRtribni r aos arcioni<.tas da companhia, em especie,
qua11squrr bons da companlüa c. rSJ)!"Cialmento acções, debentnres on .obrigaç:õcs JICt'teneentes á companhia ou que n companhia th·cr a faculdade de alienar;
11' fazer todos os netos e exercer todos os púderes e explorar os negocios incidente<· á conveniente cxplüração dos no-
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gor.ios pn·ra. o,; quaes a rompanhin é inrorporndn e que forem
Jll'l'f',if!Os para n oblt~nefio do::; Jli'OYPnt.os dos meRmQs;
·n., fazer todat< ou quacsquer da,; rmtEHS st~pramrnr ionndn;:; 1'0111{) r,rinripa I, ngenln on pror.urndorn.
As oprt'll\~ÕPS da f'Olll pa nlt La serão p l'af.il'flrlas rm I O<lo n
I.PI'I·itol'io do domínio d(l Cnnadú I) alhures.
O logat· no domínio do Canadá em qnr a companhia lrr:í
snn R•'de dr nego••i<Js :;,rrú a cidade dP Toronto, na província
dr• Ont.ario.
O r'a])ital-acções da mencionada companhia. será: rinro
milhões de dollars. dividido em r.iucoenta mil ar..:õe~· de eem
1lol!ars c~ada uma, salvo augmenlo do mesmo eapifal-arçõPs
na eonrormidade do disposto nn mesma lei.
Os menc•i.onados Jamr!'"· Sti•Her Lon~ll, ChariPs Delamrre
Magro. William Bain, Tlohf'rt Gowans e .JosPph Ellis serão
o,. primeiro;:; clirrrfnrPs ou dii'IW•fores pt·oyi;:orios da mN;ma
companhia.
Fica Pnlendido, porém, qur nada do que se aohn. C'Xprrsso nn ronlid.o no prnsC'nlr acto será intPrpr~tado romo nutnrização para ronsl.rne~ão P E'Xploracão de P~trada$ de ferro
ou d~ linhas de telegrapho on trlPphonr. on neg<Jcios bancario~ P rmissão rir paprl mo~da, ou nrgof'ios d~ srg·urn, ou. negocias dr rompanh ia dP rmprrsf imo, por J)llrf ~ ela m~~·mla
•·ompanhia.
Passado ~ J)Ot' mim firmarlo 11 srllado com o s~llo do mPn
orfi.rio ('111 OI lavYa llCSl!' dia quatro de rHerriro de mil noY~Ccftltos c fJil.aloJ'ZP. --- Thnmns .lfull't'IJ (L. Rrllo), suh-SC'I'l'P··
fario d~ Estado.
Na I' a [la lia-se o segui.nte:
Cart.a-patcnte incorporando a JntC'rnrhan Company, Limit~d. Datada r!P \ r]p rPvrreiro flp 1\H 'L Serrrtarin. do Es•l a do
elo Canadá.
Scocção do registro -- Ottawa, 2!l de dezembro de 1!lH.
Pelo prt>E"·cnf.E'. crrf.ifieo qu'C o que no presente insf.l~umento
se contém •' cópia f•iol P ;aut.hC'nti•~a dP um registro da rartapatentr, original contido no livro 230, folhas 13!i. - Thnmas
MulvPy, rpgistrad()J' gpral int.Nino do Canadá.
Domínio rlo CanaMt - PrnYinc,ia do Ontario.
Eu, Alan Gilmonr, Labellião publico da pt·ovincin. de Onlario. por decreto real devidamente nomeado. residindo na
cidade dn Toronto, na mesma província, cert.ifico a. cópia rerUficadn. da ~~arta-natcnte incorporando a. Jnterurban Com])n.ny, Limitrd (nomr que foi posteriormente mudado POJ' Iri
do T'ladanwnlo do C:marhí vara Rio de .fauciro And São Paulo
'l'eJ.pphone Company) •i có.pia f'iPl n auf.hcntiÍl~a da earta-]1:1tPnl.r original da incorpol'açã~•. a allmlida rlÍpia tendo sido
Puidndosatnrufn eonrerida pOI' mim com <a diCa carta-patente,
original dC' incorporaç.ão que mn foi produzida, sob a guarda
do seeretario da eompanhia que ,; o rompetpnfe guarda. da
mesma.
no qne por nH· SPr prdiclo pass()i o presente' acto qnB a~·
~ignci f' sPliPi cúm o splln do lllf'll nfri.rio pat·n Rf't'Yil' c Yah•r
qnamlo preciso t1ôr.
Datado f>m Toronto deste dia trinta e um de dezemhro dl'
1!H 'r, rta éra ehrist.ã. - Alan nilmom·~ tabellião publico d:l
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Provincia de Ontario, Oanadá. Estava o sello do mencionado
tabellião.
Reconheço verdadeira ·ru assignatura supra de Alan Gilmonrr·, tabellião publico nesta cidade de Toronto e para constat"
onde convim· JHlSSIÜ a pres.cn•te, que assignci e fiz sellar com
o sello deste vice C,(msulado da Republica dos Estados Unido~
do Bl'Uzil em Toronto, aos cinco dias do mez d~: ,janeiro rle
11!15 . - Geo. Musson, vice-consul.
E;s;tava a chancella do alludido VÍICIC consulado inutilizand·)
lJim sello de 3$, dru verba consular oo Brazil.
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Distrieto Fed~:ral, estampilhas federaes valendo colleeltivamente qua.tro mil
e oitocentos réis.
Reoonhleç.o verdadeira a assignatura supra do Sr. Geo.
l\lus~.on. Secção dos Negocias Eoonomieos e Consulares da Europa, Asia. Afriea e Oceania. Sobre duas estampilhas federaes
vnlnndo colledivamente qu·inhent.os e cincoenta réis :
nio de .JaneiJ·o, 26 de janf'iro de 1915. -O di•rootor, Gre·
(fOI'io Pecegueü·o do Amaral.
Chancella~

da Secretaria das Relações Exteriores.
Nada mais continha ou declarava o alludido documento
que fi'ellmentc ver! i do proprio original em idioma inglez, ao
qual me rreporto.
.
Em ffl " frstemun.ho do que, .p·assei o presente que sellet
rom o srllo do m~:n of'ficio e assignei nesta .cidade do Rio do
.Tanriro, ao>; vintP e SPte de ,ja.neiro de mil novecentos e quinze.
Sobre estampilhas federaes do valor colleetiV'O de 8$400:
Rio de .Janeiro, 27 de .iaiTleiro de 1!H5. -Manoel de Mattos
Fonsf'ca.

Eu abaixo assignado, traduct.or publico e interprete
eommercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por
uomeação da nwritis>;ima Junta Commercial da Capital Federal, certifico. pPlo presente, que me foi apresentado um
documento eseripto no idioma inglez, afim de o traduzir
para o vez11ncnlo. o qUie assim cumpri, em razão do meu
officio e cnja t.raduccão é a seguinte:
TRADUCÇÃO
Lri rrlatiYa ú Tnterurban Company Limited, afim de
mudm· o nome da mesma par·a Rio de Janeiro and São Paulo
Telephone Company. Sanccionada na quarta-feira 27 de maio
de mil novecrn>fos e quatorze.
·
Considrmndo qu~: a Jntez·uz·ban Company Limited, na
sua peticão allrgou que se acha incorporada, na conformidade da lei de companhias, capitulo 79 das leis fundament.ae;s, revi·stas. de i 906; e requereu a cteeretação do que ultrrzormPzüe ~e acha .rxprrsso neste acto, e que t> justo acceder ao pedzdo contzd.o no alludido nequerimento; assim
RPndo. Rua magrstade. por consrlho P com o com;·rnso do Senado e dn Cnmam dos Communs do Canadá, def'rnta o Reguinle:
1", o nome de Jntrrurhan Company Limifrd, ulleriormrnte
chamada, nPslr acto a companhia ó mudado para Rio d!e Ja-
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neiro and São Pauio Tl'lephoue Company, poním, essa mudança
de nome não aff.eda, pt·r:.iudir:a, nem altera, por fórma alguma,
os dircHos e l'f'!'ponsahilidadcs da eompaullia, nem affoecta
do qualquer modo qualquer acção uu pt·oeesso actnalmonte em
rmrso ou scnlon•:a existente vró ou coutra a mesma compauhin
que. a despeito da mPmionnda mudan(:a de nome da companhia'
podc•t•ú vroscguit·, eouLinu~t·, ~r·t· ultimado e executado, eomt!
~i o IH'esenle a elo (lcil. não tivrsso sido votado;
2", com observancia das leis em vigor na Republica do
Brazil e mediante as autoriz3ções legislativas, governament.aes. municipaes ou outras, e mediante as concessões. licenl]as ou consentimentos que precisos forem, a companhia porlerá, na Republica do Brnzil, estudar. assentar, construir,
completnr, montar, manter c explorar e prolongar, rr.tirar e
mudar, como for exigido. linhas telegraphicas e telephonicas
e obras a isso rola ti v as; bem assim, linhas duplas ou sirrgPias. de fetTo ou aco. ele estradas de ferro e ramaes, desvios, vias lateracs e pertences, e linhas para passagem de
carros. carruagens e outros vehiculos adaptado.s ás mesmas,
nas ruas. restradas governamcntaes e outros logradouros pnblicos. e em terras compradas. arTeudadas ou adquiridas.
por outra fórma. pela eompanhia •P pPrnüttir o uso das
mesmas linhas telegraphicns ou telephonicas. estradas de
ferro e outras obras mediante anendamcnto, licenç.a ou outra
remuneração; c reoclJer, transmittir e expedir, mediante re-munm·ação, eommunicacões, telegrammas, passageiros e carga.,
inr,!usive malas. carga exprf'ssa e outra, por meio ct·essas linhas, utilizando o vapor, a força pneumatica, electrica ou
outra, ou qualquer r,ombinnçfío de!Jas ou de quaesquer dellas;
e poderá. hem assim, arlquirir .alli por comprn, arrendamento
ou de outra fórma, mrdiant.e os termos c condições que forem
ajustados, e explorar. mrdiantc remuneração, quaesquer
I inha:-; existentes ou futuras de telephone, telegrapho, vias
ferreao:; ou linhas de vi~ção urbana; e pa.ra todos ou quaesquer dos fins supracitados, a r,ompanhia -poderá c-elebrar e
executar os wnt.rados, concessões c accôrdos que achar neressario;
3", a companhia, com respeito a qualquer acção que es·tiver intcgralizadla, poderá cmittir c sellar com o seu sello
r~ommum um warrant declarando que o portador do warrant
tem direito ú acção ou acçõcs nf'.lle especificadas e poderá
estabelecer por meio de coupons ou de outra fórma o pagamento dos rlividendos futuros sobre a acção ou acções incluidas no dito warrant que será ulteriormente chamado
neste a cto o «warrant rle acção»;
4", um Wa?'!'ant de acção poderá dar direito ao seu portador ás acçõeR nelle espccifioadas e essas acções poderão ser
transfieridas por trnrlir,ão do mesmo warrant de acção;
5", o portador de um warrant dr acção terá di.reito, salvo
as cond:icõ·es a rleterminar pelos directores conforme expresso abaixo neste acto, ao rntrega.r o warrant para. ser canr·ellado, df' ter o sru nomo inscripto como accionista nos
lhTns dn companhia, e a comvanhia responderá por qualque·r
Jli'P.Íll izo que (JUalr:tuet· pessoa soffrer pelo facto da compa·.nhia inscrever nos seus livros o nome de qualquer portador
(]C llll1 warrant de acção relntivo ás ncções nellc especificadas
HP!l1 o tf•m·an t de ac(:ão ser cedido e cancellado; fica enten-
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ôido, porém, que esse cancellamento ü inscripção de nome
como accionisl.a sr.rão feitos dentro do prazo de sessenta
dias;
G", o portador de um warrant de aeção poderá, si os dirccto.res assim detcrrninar1em. ser considerado accionista da
companll ia na acecpção da Lei de Companhias, na accepção
lata do tenno ou para os fins que os dil'ectores prescreverem;
fica entendido que o portador d·e um warrant de acção nã()
sorá qualificado com respeito ás acçõcs especificadas nesse
1earrant para ser d'irector da companhia;
7•, quando fôr omittido um war1·ant de acção relativa,mcnte a qualquer .accão ou acções, a companhia riscará dos
seus livros o nome do aecionista que então figurar nos mesmos
como po•ssuidor da acção, como si tivesse deixado de possuir
essa acção, c inserevorá no registro o seguinte:
n) o facto da emissão do wa1'1·ant;
b) a disf·riminar:ão ria arçfío on acçõos incluídas no
wan·ant·
c) à data d.a emissão do wm·rant;
c até ser cedido o warrant as annotaoões supra serão consideradas as exigida::; pelos nrtigos 89 e 90 da Lei das Companhias e
que devem ser feitas nos livros da compánhi.a com respeito a
essa acç:ão ou acr.õcs; c ao ser entregue um warrant a dtata
dessa rntrega será inscripta como si fosse a data em quo a
pessoa deixou de ser aecionista;
8", os diroeforos poderão determinar e modificar as condições mediante as quacs dcvc,rão ser emittidos os 'Warrants
c cspecialmcutc ns em CJUC um no.-o warmnt de accão ou
coupon poderá ser cmittido em vez daquclle que se rasgar,
ficar cstra~rado. s0 ]H'rdPr ou f,lr· destruido e as C{)ndíçõf1s sob
as quaes o portador de um wai'J·ant de acção terá direito de
compar•cepr c votar em assembléas g;eraes, e em que um
warrant de acr,ão podf1rú ser cedido e o nome do possuidor
inscripto nos livros da companhia relativamente ás accões
especificad,as nos mesmos. A menos que o portador de um
warmnt de ae~ão tenha direito de compareoer c votar em
uma assembléa geral as acoões Tepresentadas por esse warmnt não serão computadas como parte do capital-•acções da
companhia para os cffeitos da assembléa geral. O possuidor
de um warrant de acçõcs ficflrá sujeito 'ás condicões em vigor
na occasião, quer tenham sido est.abelccidns .antes, quer depois da emissão desse warrant.
C,\HTOHIO DO ESCniVÃO DOS PARLAMENTOS

Eu, Jonh Gharlcs Young, escrivão interino dos parlamentos. guancllrt rl:ls leis rlfls legislaturas das cx-pro.vincias
de alto o hflixn Ganad:í. da cx-proYinria do Ca•nadá, 0 do
par•lanwnfo tln l:anad:í. f'crlifico que o instrumento junto é
ccípia l'iPl da !Pi original votada pelo ])arlamcnto do Canad:í,
na l'iCRSfi0 do mesmo rcali"L.ald'a no quarto c quinto annos do
reinado rln sna magPstarle c sancciom<ada pelo governador
geral interino, IJn nnm0, de sua mal!nstadc; no rlia vinte e
sdc de nm,io dP mil noYPrPnfo;:, e quntorzn. 'rtrehivnda em
minhns notas.
·
Passado e por mim firma1dü c scllado com o sello do
mon offieio na ridacle d<' Otla\Ya, Cauad:í, no dia nito de julho
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de mil novreoentoo c quatorze. - J. C. Ymmg, esorwaQo interino dos parlamentos. ERL:wa a r.hancplla do mesmo rartorio.
Domínio do Canad<i- PI'oYilwia de O'nlario.
Eu, Alaul• Gilmour, tabellião publiro da· província. d()
Onf.ario dnvidanwnt.c nomeado por rlcrrr.fo real, •residente na
1·idadn de Tm·oul.o na mesma pt·ovinein. Cerlifiro que. a
ccípia CPI'tificwd~l da lei aqui junto refenente. á Tntcrurban
Compa·ny, Limit!'d, muda\llrdO Qo seu nome pa.ra Rio de .Janeko
nnd São Paulo '.l'elephone Company, ,, côpia COL'I'"cta e fiel da
nwsma lei ronforme consla dos ados impre.s~os e devidlamentc
anlor'izarlns do parlamento do Ca.nad;í no anno dl' HlH, a
nwsnm rúpia IPndo sido por mim cuidado,<;:nmente co'llferid:t
rnm a lei que ronsta dos mesmos •netos imprrssos 1e a allu ..
rlida rôpia seilido além cl'isso c:rrtificada pPio Pscrivão inte-·
J'inn dos parlamentos que pelas leis do Canadú é o funccinnario I'OillJWl!'n!P paJ'a pas~at' Psse nttPstado, achando-se o
nrto originnl a1·rhi:vado !'111 sru r'<Wtorio; do q,uc por me S!'r
Jll'd ido.. 11assri o presem,f•e ar to que 1lRsignei e scllci com o
;;;piJo do meu officio parn. Sf'rvir' r Ynl:rr confMmP o ()XigirPm
n;;;

<·irruml~tnnr·iiMl.

nn lia,,) o dl1 Toronto, nos 2!! flp rl!'ZI'Illhro de 1!)f.'l. - Alnn
r; ilmnu1', tnb!'llião publico dn provinria de Ontnrio. Eslnva
o sPJlo do nlludido tabPllião.
RPronhPço ver'dindPira. a nssignaf m1n· supra de A lan Gilmom·. tnlwllião publiro nesta cidade dr Toronto, e pnrn
I'OIIslm· Ollllde convier passei o presen1ll) que a•«signei e fiz
spllar com spJlo d'estc Vice-Cons1II!ado da Republica dos Est ndo:'<l Unidos do Braz i!, em Toronto, nos rinco rlia1s· do mez de
jnn11irn do• mil nvecentos r quinz•r. - fir>n. Jllusson. virel'onsul.
Um sello da verba consular do BràLil, valendQo 3$, devidlnnu•nte inutilir.·ado. Chaneella do mc.sm() Vice-Con.sul:ado.
Collnda e inutilizada na Rrcebedoria do District.o Federal,
mna estampilha de tr~s' mil réis.
Thrconbeço ve.rdiadeira a 'ao;siigna;lura supra do Sr. Geo.
1\[n>;son. Sr,cção dos Nrg-ocios Economicos e Consulares da
Europn, Asia. Afeica, 11 Ocea.nia. (Sobre duas estampilhas
fNiewn:rs rrl•o \ia·lor rollrct.ivo de qui.nlwnto;, P rincoenta réis) ;
Rio de .Tnneiro, 26 de j·aneiro de 1 !l l 5. - O rlirectM,
r:rr>rtm'in Perc(Jnr>iro do Amaral.

Chancella da Secretarin rins RPiaçõrs Exterio.r:rs.
Por t.:rndncção conforme.
·
coll!'rf fvinnent e
Sohro• cRtnmpilh as frrlerae;;; valendo
lj$ROO.
Rio dP .JanPiro, '27 de .innfliro rir, HH5. - Manoel rle
Motins Fo11.\'f'NI,
1

Eu, abaixo nssig1wdo, tradnetor publico P intrrprete comlllPrrial .inraml\ntado da praçn rio Rio d!' Jancir·o. por nomPn·
ciin da J11f'l'iti;:;~imn .Junta f:nmtni'I'I'Íal ria Capital Ffldernl:
CPrf ifi1·o pPin Jll'l'f'Pnte que llll' foi npresentndo um do·
rumPnto P~f't'ipto no idioma ing-IPz, nfim dl' o ft'ndnzir Jl:ll':l o
ver'nacnlo, o qtw a~sim enmpri cnr l'nr.ão rln meu offirio c
l'n.in lt•nthreciin (• n se~tuinte:
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TRADUCÇÃO
Estatutos
N. 1 - Regulando as upei,ações e negocios da Hio do Ja·
neiro aud S. .Paulo 'l'elephone Company, em geral. .
Fica estabelecido pelos direetores da Rio de Ja.nen:o and
S. Paulo Telephone Company, para l.'l•gula.I· os negociOS da
mesma· compaulti>a, o seguinte:
1°-

SÉDE

A séue ua companhia será na cidade de Toronto, na proviucia de Ontario, e 110 logar da mesma em que furem reali;r,ado~ os negocias (\a companhia, opportu1uamente. A compiUnhia poderá estaLeleeer suecmsaes n?s logawes que a directoria, opportunamente, achar convemeute.
2•-

SELLO

O scllo cujo espeeimeu se acha ünpresso ú margem do
presente ü{strumentu, serú o sello da companhia. (Nota do
traducto1·: Estava o sello imp'l·esso {t margem com os dizeres:
llio de Javwir.o wul S. Paulo Telephone Company.)

8° -

DIREC'l'ORIA

Os negocias da companhia seriío geridos por uma dii·ectoria constituída i>or dneo diredores, cada um dos quaes, no
tempo da sua eleição e durante o prazo do seu mandato, será
acciouis~a da companlüa, possuindo no minimo uma a·cção em
dia quanto ao pagamento de chamadas do capital.
O mandato dos directores será pelo pr·azo de um amw,
continuando a exercei-o até serem eleitos seus successores.
Em cada assembléa annual será eleita toda a directoria que
podm·ú ser reeleita se tiver pa.ra isso os requisitos necessarios.
A eleição poderú ser por votaçãó symbolica a não ser que algum accionista peça que se proceda a eleição por escrutínio.
,Fica entendido, porém, que qualquer direc.tor ou di[·eclores podc·rão, em qualquer tempo, ser destituídos e nomeauos outros em seus lugares, devendo •as pessoas a1omeadas
desst:lt fúrma exercer o cargo até a eleição annual de directores na assembléa JH'Oxima seguinte.
Dous direetores constituirão quorum. para tmtar de negocios. As assembléa~ dos dit·e.ctores podCI·ão realizTir-se em
tJualquer logar e não srrá necessario aviso formal si todos os
diredores estiverem presentes ou si os ausentes mani'fesf;a,.
rem seu (~onseutimcllto vara essas assemblr.ías e declararem
que se ach•arn na impossibilidade de comparecer ás mesmas •.
As assembléas tios directores podem ser formalmente convocadlws pelo presidente ou por um vi<le-presidente ou pelo
secretario mediante instrucções do presidente ou d~ um úce ..
presidente.

, • ..,r.
'tJ I·(:

ACTOS DO f'ODEn EXECU'l'IVO

O aviso dessas assemlJléas será renwttido pelo Correio,
mÜJ'f•guo ou tclcgraphaelo a cada director vinte c quatro horas,
no nli:nimo, antes de realizar~sc a asscmbléa.
As vagas na elircctoria, seja qual o fôr o motivo elas mesmas, poderão see tn·oeucltidas 11elos clircctorcs restantes quer
~~onsLiLuoam qum·um, qlwt· nfio, pelo prazo quo faltar, se. al'ltarem eonnmient.es JH'L'CIIL'her t•ssas vagas; si niio, as vagas seruo vrccuchida:; na asspmhh;a anuual dos accionistas, proxinn seguinlt·, 11a qnnl Jot·cm eleitos os diroctorc•s para o
anuo sulJsPquenl·t~. ~i o nmrwro do dirf'cforcs fôr augmentado entre os pcriodos do eloiçiio, a vaga ou vagas a preencher
para perf'azl'l' o uumoJ'O do angmonto mtlorizado set·ão consieloraelas romo vagas a IJI'OPnelwr na fôrma estabelecida
supra.
Havcr:·t um pr•·sidentl', l!Jtt OJL ma·i~ viec-]Jl'CSiclcnles, um
secretario, um thesoui·eiro, c os outros funccionarios que n
directoria determinar, mediante resolução. Uma pessoa J10derá exercer mais de um cargo. O presidente c o vice-presidenle ou YÍI~n-pL'I'sidPnlt•s, !'Olli'1.H'Itw o caso, SPriio !deilos ppJa
dircctoria, dentre os ·seus membros, 11n primeira assembléa da
directoria depois ele cada eleiçüo annual. Fica entendido tfUe
na falta dessa eleição, os directorcs em exercício ficarão occupando seus cargos até serem eleitos seus resp;:ctivos suecessares. Os outros funccionarios da companhia nãíl carecem
ser membros da directoria e, na falta de accôrdo E:scripto em
contrario, os funccionarios exercerão seus cargos emquanto a
directoria entender. As condições elo emprego e reuunemção
dos f.unccionarios serão eslabelceitlas, opportunamcnte. pela
directoria.
A remuneração a pagar aos directores será a que a directoria opportunamente estabelecer, c essa remuneraçfí.o será
addicional ao ordenado pago a qualquer funccionario da cempanhia que fôr tambem membro da directoria.
Os directores poderão, tambem, mediante resolw;ão, estabelecer uma remuneração especial, a pagar dos haveres da
eompanhia, ao dircet.or que se incumbir de qualquer trabalho
ou missão especial por conta da companhia, além das funcções communs que, geralmente, se exige do director de uma
eürnpanhia e a ~~onfinna(:.ão de qualquer resolur,ão ou reE·Oluções dessa natureza pelos accionistªs em assembléa grral
não será exigida como condição prévia para a validade das
mesmas ou de qualquer pagamento ou pagamentos effectuados
;nessa conformidade.
5° -

ATTRIBUIÇÕES DO PfiESIDENTE g DO VICE-PfiESIDENTE

O presidente, quando presente, presidirá a todas as assembléas da companhia e da directoria, e com o secretario
ou outro funccionario nomeado pela. directoria, assignará
quaesquer regulamentos internos, ~estatutos e certificados de
:w<:i;Ps. U fii'Psidfmfe f,.,.;í, Jipm assim a seu enrgo a fisc:lliza(;iin
geral !.los ncgoeios c transaeções da companhia.
Na ausencia ou impedimento do presidente suas funcções e attribuições poderão ser exercidas pelo vice-presidente
()U por qualquer dos vice-presidentes, si houver mais de um •.
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6° -

ATTRIBUIÇÕES DO SECRETARIO

_O secretario será, ex-of(icio, escrivão dos directores; assistirá a todas as sessões da directoria e lavrará todos os
actos e resoluções nos livros destinados para esse fim; dará
aviso de todas as chamadas de capital ou de prestações a pagar pelos accionistas e verificará se são expedidos na devida
fórma os avisos das assembléas dos accionistas e da directoria;
será o guarda do sello da companhia e de todos os livros, papeü···· archivos, etc., pe1'Lencentes á com!}anhia, que entregará
sómente quando autorizado, mediante resolução da directoria,
para o fazer, e á pessoa ou pessoas que forem mencionadas na
resolução; praticará todos os outros actos que, opportunamente, lhe forem determinados pela directoria.
7° -

ATTRIBUIÇÕES DO 'l'IIESOUREIRO

O thosourciro escripturará minuciosa e cuidadosamente
a contabilidade de todos os recebimentos e despezas da companhia em livros apropriados c depositará os haveres ou outro<.; effeitos de valor no nome e ao credito da rA)mpanhia no
banco ou bancos que opportunamente forem designados pela
directoria; desembolsará os dinheiros da companhia1 mediante
instrucções da directoria, documentado competentemente
disso, e prestará á directoria, nats assembléas ordinarias da
mesma, ou quando a isso convidado, contas de todas as
transacções como thesoureiro c da situação •financeira da
companhia.:
Exercerá tambem as outras i'uncções que, opportunamente,
forem determinada.s pela directoria.
8"- A'l"l'HIBUIÇÕES

DE .OU'rHOS FUNCCIONAIUOS

As attribuições dos outros funccionarios da companhia serão estabelecidas nas condirões de seu engajamento ou por determin;:~ção da directoria.
9°- AGEN'l'ES

Os di:r:eetorrs terão poderes para. o.pportunamen~e. nomear
agentes ou procuradores da companhia, no Canada ou fóta
delle, com os poderes de gestão ou outros (inclusive a faculdade
de substabelecer), que entenderem.
10 -

ARRANJOS BANCARIOS

A conta bancaria da companhia será aberta no banco ou
bancos que os directores opportunamente designarem.
Os cheques .sobre a conta ba~caria da comP'anhia, saques
sacados ou acceitos pela companhia, e notas promissorias passadas por ella poderão ser assignados, sacados ou acceitiOs,
conform<? o caso. peJo prc~idcn~e. po_r um vice-presidente, pelo
thcs~urmro c por outros 1unccwnnrws ou pessoas que a directorta oppol'tunamente designar para esse fim.
. ~s cambia_!ls, notas promissorias, cheques ou ordens de
dmhe1ro poderao ser endossados para deposito ao credito da
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conta bancaria da eompanhia, por qualquer dos supr;acitrad<?s
funceionarios, ou por outros, ou pelas pessoas que a d1rectona
opportunamente determinar para esse fim.
11 -

CONTRAC~S

Os eontracto.,; ·L' compromissos por lJartc da eompauh!a
serão assignados pelo presideniK! ou por um dos vice-presidentes e pelo sc~retal'io, e o seeretario affiJ..ará o sello da
companhia nos documentos que carecerem do mesmo.
12 -

OS CEHTU'ICADOS

Os ecrLific>:Hlo.s de ae~:.ões serão da fórma, qut~ a directoria
opporLunamente approvar e só SPrão emettidos c.om respeito ás
acções integTalizadas. 8el'iio assignados velo presidenL•• (cuja
assignatura poderá ser gravaüa ou reproduzida por ouLro qna·lqucr processo mecanico), ou por um vice.-presid~nte c pelo
seeretario. e serão st'llados com o sello da. eompanlHa.
As chamada,~ de capital ou prestações pagas sobt'o acções
ni1o int'••gralizadaR set·ão aceusadas em recibos, da fól'ma que
a directnria appt·ovat', podendo esses rnribos se·r finnados po1·
pa.rte da companhia. velo scci·etario ou pelo Uwsoureiro.
13
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DlSTHIBUIÇ,\0 DE ,\CÇÔES !-~ ClL\liiAD.\S SOB!m AS i\'IESMAS

Os direet.ores podm·ão, opportunamente, distribuir todo ou
varLe da;, acções autorizadas e a cmittir da eompanhia á pessoa
ou pessoas, eorpo1·a~:ão ou corporaeões, que cstahelec~!rem, em
r·esolução.
Os direelorl•s poderão, opporl~mamente, mediante rcsoluçilo, fazor as chamadas aot=~ aecionbtas relativas a todos os dinheii"os a pagar sobre ncções, eonforme entenderem. Será dado
aviso com llez dias clr antPcedc•ncia. delt>rmi nando a época ~~
logar para pagameuto d!essas eh::nnadas. e eada soeio pagará
nas c>pocas e logaJ·rs marc:ados no alludido aviso.
Uma chamada poderá ser t.:ohrada pot· prestações c será
a importaneia da,; ehamad:Js feitas. dessa füt·ma. ús pessoas e
consider·ada feita na ''poea em que a resolução da directoria
autorizando n. chamada for votada.
1Í -

'rHANSFEHENCL\S DE ACÇÕES

Set·ú eseJ·iplut·ado um livro de Lransfer•t•ncia de acções da
fôrma quG os dir't,ctm·cs approvarem, e todas as it·ansferencias
de titnlos do eapilal da companhia serão feitas nesse livro c
sei"ão fii"madas pelo lran~ferPntc ou seu proem·ador devidamente nomeado por cseriplü, c si as aeçõm; niio forem intuprad:t~ a li"ansfPt"PtH'ia se•t'á aetwHa pot· cseri1)to pelo trnnsf.m·ido ou seu prot•ut·ador, tkvid:-~nwnle l'onstituido pot· doeumenlo eset•ipto.
Não se farão transfor•.•neias elo avçõe~ que não estiverem
intcg1·adas, sem o •.:onsen't.imenl o dos direclorcs e nenhuma
:wção ~I.' r á Lt·ansfPrivl'l emquanl o todm; as ehamad:as nulcriorcs
!'oln·e Pilas não l!0\1\"l'L'em sido pagas.
Os di;r~tores' podem recusar o re.gisLro de qualquer
lmnsfercnCJa de acções que pertencerem a um accionista qu~P.
dever á companhia.

í\CTOS 00 PODER EXECUTIVO

o livro do transforencia da companhia poderá ser c~er
ra'do antes de qualquer assernb1éa de accionistas ou do pagaIInentD de qualquer dividendo durante os prazos, em cada
anno, que os dircctores opportunarnerrte resolverem em delibera~;ão.

15 -

DIVIDENDOS

Os directores poderão, opportun.amente, declarar e ,paga~
eividendos aos accionistas dos lucros da companhia, de aCICôrdr)
com seus respectivos direitos e inltcresses nesses lucros.
1G -FUNDO DI<l RESERVA

Os directores lerã-o poderes para crear um fundo de re~
serva, p-ondo de parte qualquer parte dos lucros da wmpanhia
que acharem conveniente, e empregai-o em negocias da oompanhia .ou da fórma (excepto em acções desta companhia)
que aclmrem conveniente, e empregar a renda resultante desse
fundo de reser·va corno parLc dos lucros da companhia, e usar
o capi~al do mesmo para conservação das propriedades ou para
substituir os activos da companh·ia que ficarem estragados, 011
praJra fazer face :1. imprevistos, ou em um fundo de seguro para
igualar dividendos, ou para qualquer outro fi.m em que rpuderem ser applicados legalmente os diitos lucros.
1r
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CONTADOHES J UHAMENTADOS

(Conselho fiscal)

Serão nomeados annu:a;lmente um ou mais wntadores ju.•
mmcntados para o exercício seguinte pelos accionistas:, am
cada asscmbléa geral annual.
A estes incumbe o exame de todos os livros, facturas e
contas da companhia e ;todos. os documentos que se referirem
aos negocias dri. mesma; esse exame será feito no minimo do
trcs em tres mezes.
Será prepa1rado um balanço c extracto dos negocias da
companhia por esse contador ou contadores juramentados e
subme!Jtido á direcloria logo depois de encerrado o anuo financeiro, e esse balanço e exlra.cto serão submettidos aQos a.c. cionistas em sua assembléa annual. Salvo determtnacão em
contrario pela directoria, o anuo finanoeiro da companhia terminará em 31 de dezembro de cada anno.
18 -

ASSEMBLÉAS ~ANNUAES

E

I<lSPECIAES

DOS

ACCIONÚS'lWJ

A assembléa annual elos aecionistas realizar-se-ha. na séde
da companhia ou alhures uo Canadá, conforme a directoria determinar, no dia de cada anuo que os dirEl!Ctores marcarem.
Nessa assembléa, além de qualquer outro assumpto que se
puder tratar, serão apresentados o relatorio da directoria e a
exposição dos negocias da cornpanhia, e eleger-se-ha a dire(,)tol'ia para o anno seguinte.
A directoria terá a faculdade de convocar uma assembléa
geral especial dos accionistas da companhia em qualquer oc.casiãJO.
Poder Executivo -1915 (Voi. I)

!>78

ACTOS DO PODEil EXECUTIVO

Não se1·:í necl•:;sal·io dat· avi,;o llUbli>eo ou annunciar as
as::;t•mhléas do.s acrionistaf', annuaes ou especiac,;, porém um
av1so com duieo dia.~. de anteeedoncia, desi.g.n.audo a hot·a o
logat· .do,;sa assembl!•a, St)r:t rt•mettido pelo Correio a cada aeeionista, na fórma expr,)ssa no para·gra.pho seguinte. l<'ica
on•endido que as as~emblt\a~. de aecionistas }loderão realizar.,,~ em quah{uor oreasião o Jogar. sem aviso, si todos os accionistas da .wmpanhia se aehat·em pres.et1tPs ús mesmas, ou ropt·escn~ados por procueallorcs devidamente constituidos,e nessas a~se.mbl(,as, qualque~' nsRumplo que puder ser tratado em
üma assembléa annual •m espeeial da companhia, poderá set·
tratado nas mesmn.s.
Em todas as asst)mblt;as di' at·eionistas eada accionista tení.
direito a tantos votos quantas acções vossuir da companhia, o
vodcrá votat· pm· Jll'Oeurador; e possuidor de qualquer dessas
jn·ocuraçõcs deve set· tambem aeeionista l) ante:s dü votar devo
,produzir c àepo3ilaJ· em mãos elo sccretm·io a devida noumaçii,,
oseri•pta oulm·gada Jll'lo :-<eu constituinte ou constituintes.
Nenhum accionisla que f'Stiver em ateaso do pagamento
de chamadas de suas acções kr:t ·direito dl' votar em assemhléa.s da companhia, quer com suas proprias aeç.ões, quer coIuo mandalario dn outro accionista.
Em todas as aRsl'mblt;as df' a('·t·.ionistas todas as questões
sed'ío dt'ddi,das, na pt·imeira inst.ancia, por Yotação symbolica,
a menos qliL' spja .[l~'dido PS('I'Utin itt por qualquer aeeionista.
Em votação syrnholica todo o soeio presente pessoalmente
terá um voto e, si não fôr pl'dido escrutínio, uma declaraç.;1o do p1·esidentt:' dtc que uma resoluç.ão foi approvact.a ou
não e a annotação disso no I ivro de acta~ da companhia constituirão prova ba~t.antP do facto sem ser preciso provar o
innne1·o ou proporçfto dos yolos t'Pgistrados rm favor ou contm essa resolução, c em V{)tação symbolica os socios represen!ados por pt·.neumção não podet·ão votar.
O pedido de escrutínio poder(t ser retirado, porém si
fôt· pedido um es<~t·ntinio ,. não ft'it· rd.iraclo o assmnpto ser(~
decidido pela maiot·in em valor do:-: aecionistas pessoalmenteprescntl's ou rept'f'Stmtados J10r tn·oenração e esse escrutiuio
scrú feito do modo que o prrsidente detemlinat· o o resultado
üesse escrutínio sed eonsidcrmlo c!Peisão da companhia em
assembll-a geral sobre os assnmptos em questão. No caso de
empate na vota(:ão f'lll qualquer assembh'a geral, em votação symbol ien ou ]10!' esr·rnt in in. 11 prcsidentr~ terá direito ao
v·oto de qual ida r! e.
J\) -

AVISOS

fícmpre. que se houvN· de dar aviso na conformidade do
disp0sto nPstP:-: r•sf atutos, o aviso poder:'! ser dado pe·ssoalnwntc ou dopDsif.ando-o l'm urna ('aixa postal ou caixa publica para ·cartas em enveloppe franqut>ado f'ndere(mdo ao
director, funccionario ()U accionista para seu endcrei'·.o conf{)rme constar do livro da companhia.
··
Um a\·iso ou outro doeumcnto assim remettido pelo CorJ'f'ÍO "'''':Í •·nnsükrnrln rhHI~ na O('.ea,;ifío em que o cnveloppe
lfllt' o t'nlll.ivr•J' llouvPI' sido dt'llll:-:ilado 110 Cori'l'Ío ou na Caixa
J)Os(al.
Qualquer :wcionist.a, Iunreionario ou dimetor vodcrá em
qualquPI' tempo dispensar o aviso a que tem õireito por força
destes l'statutoR.
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Para os effeitos du renwssa desse aviso o eiJdereço do
accionista, .fllirf"t'tor ou funccionario será aquelle que constar
PO!' ultimo dos livros da companhia.
Votado pelos direct<Jres e sellado com o sello da companhia neste üia nove de julho de mil novecentos e quatorze.
- William. Bain, presidente. -- Robert Gmvans, secretario.
(Soll<J.)
.
Disposiçõt"s Pstatutal'ias sob 11. :!, regulando o emp1restimo de capitaes c a emissão de- ti tu los. etc., pela Rio de Janeiro and São Paulo Telephonc Company.
Fica estabelecido peios directores da Ri<J de Janeiro and
São Paulo Telcphone Company, como disposição dos estatutos
da mesma c<Jmpnuhin, o .seguinte:
Os direetorrs da companhia poderão opportunamente:
a) Ievantar capitaes no credito da companhia nas importnucias e mediante as -condições que acharem nooessario;
b) emittir títulos, debentnres e outras obrigações da companhia para seus fins legae.s, das importancias e mediante as
condições que nch:.u·em eonveniente. e eaucionar ou vender os
mesmos pelos pi'Pços que oB directores determinarem;
c) !Jypothecnr. gmvar üU penhorar os bens moVJeis e immoveis da compnuhia, ou ambos, vara garantir quaesquer desses títulos, debentures ou outras obrigações. ou qualquer dinheiro levantado Jllll'a negociüs da companhia;
d) indcmniznr qualquer director ou outra pessoa que
houver assumido ou estiver para assumir qualquer compromi.sso por part•e da companhia .e garantir esse dwC'Ctor ou outr•a pessoa de prejuízos dando-lhe hypotheca ou gravame do
todos ou parte dos bens moveis ou immoveis da companhia,
como garantia.
Votado pelos director-es e sellado com o sello da companhia neste dia nove de julho de mil novecentos e quatorze.
- William Bain, presidente. - Robert Gowans, secretario.
(Sello.)
Domínio do Cauadú, Província de Ontario:
Eu, Alan Gilmour, tabellião publico da Província de Ontario, por decreto real, devidamente nomeado, residindo na
cidade de Toronto, na mesma província, certifico que o documen(..o escripto junto é copia fiel o exacta dos estatutos
(ns. 1 e 2) da. Hio do .raneiro and São Paulo Telephone Comvany, a mesma copia tendo sido c.onfrontada por mim com
os estatutos originaes que me foram produzidos, sob a guarda
do secretario da mesma companhia, sendo estes os esbatutos
completos da nwsma companhia approvados até a presente
data; do quP, por me .ser pedido, passei o presente acto que
sellei ·com o sello do nwu offieio e firmei para servir e valer
onde e quando preciso fôr.
Datado de Toronto. aos vinte e nove dias do mez de dezpmbro de mil novecentos e quatorze da éra christan. - Alan
Gilnww·, tabellião publico.
Est.ava o sello do allndido tabellião.
n(·(~Ollheço verdadeira a assignatura SUJH'a de Alan Gilll10UI', tabellião publico nesta eidade de Toronto c, para col].star
onde convier, passei o presente que -assignei e ·fiz sellar com o
sello deste vice-consulado da Republica dos E&tados Unidos

;;so
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do Dmzil em 'l'oronlo. nos cinco dias do mez do janeiro do
mil noveecntos e quinze. - Geo Jlusson. vice-consuL
Estava um scllo da verba consulm· do Bmzil. valendo
3$, inutilizado.
Estava a chancella do alludido vice-consulado.
Ooliadas e inutilizarias na Rocebedoria do Distrido F,et<lPral estampillws fednr:w<; do valm· collectivo de dez mil c
oiloccn tos r1'is.
Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. Geo
l\fusson.
Secção dos Negocios Economicos o Consulares da Europa,
Asia, Africa e Oceanía (sobre duns estampilhas federaes valendo collectivamente quinhentos e cincoenta réis).
Ilio de .Janeiro. 2G de janeiro de 1!H5. - O dircetor, Gre(J01'io Pccegueiro do Amaral.
Chancella ela Secretaria das Rel::tçõcs Exteriores.
Por trmlucção. conforme.
(Sobro estampilhas fedf'raes Yalcnrlo 10$800.)
Bio de Janeiro. 27 de janeiro de 1!H5. Manoel de
Mattos Fonseca.

Eu, abaixo assignado, trarluetor puhlil:o e intt:rprete commcrcinl juramentado da praça do Rio firo ,Tanrüo. devidamente
nomeado JWia lllf'rilissima .Junta Comuwrcial da mesma cidade, certifico pelo presente que me foi aprrsontado um documento escripto no idioma inglcz, afim ele o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traduccão é a seguinte:
TnADUCÇ.lO
Cópia ce1·tificada - ll()solur:iío volada pela direcLoria da
Hio de .Taii!'Í!'o :n1d Pilo !'nulo Telf'I1hone Company, no dia 30
do dezembro de 19!"':
Fica resolvido:
Que esta companhia requrir·n incoutinonfi ús autoriíladcs da Ilepublica do~ T~staflos Unidos do Brazil sr•u reconheeimcnto o autorização para funceion:11· na mesma Republica;
que Alexam\er Mackenzie e Frcdrrick AHJlon Huntress, e cada
nm delles rlt> per si, fiquem com podcr!'s e faculdades para
f:1zcr l.od0s os pedidos ner\PSsarics :ís aulnriclarles r.ompctcntes
n quo al"im elo p1·ova1· e~srt aHI.oridar!ro f' de lhes conferir c dn
outorgar a l'arla mn <!cliPs poderes pnrn ag-i1·em como reprosentantrs r·onJpl'tronlr•s r!r•sta I'OilJpanhia na mesma Republiea,
seja outorgada pelo presiden!P (' pPio SCI~I'!'t.ario, c sellada eom
o s.ello soe.ial da eompanhia nma procuração na fórma ora
produzida :í, nssemblt\n.
AI1fll'OY:Hio por unanimidade de Yol o~.
Eu. llobert Gowans, ·secretario da llio de Janeiro aud São
Paulo. Telephonc Compnny, pelo prrsrntc certifico que a resolução supra foi devidamente :tppro\'aela pela direetoria da
llio de .Janeiro and São Paulo 'l'elephone Company, em uma
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assembléa devidamente convocada e realizada aos trinta dias
de dezembro de mil novecentos e quatorze.
Em testcmuul1o do que firmei o presente ·que sellei com
o scllo social da mesma companhia nesta dia trinta de dezemlbro de iDH. - Robert Gowans, secretario.
Estava a chanrella da llio dü Janeiro and São Paulo Te..
lcphone Company.
Saibam todos que a presente virem que a Rio de Janeiro
and São Paulo Telephonc Company, companhia. devidamente
organizada na conformidade da,; leis do Domínio do Canadá,
legalmente representada por James Steller Lovell, seu presidente, e Robert Gowans, seu secretario, pelo presente nomeia,
constitue Alexander Markenzie ·~ .Frt>derick Albion Huntress,
do Rio de Janeiro. Capital dos Esbdos Unidos do Brazil, e
cada um de!les de per si, seus verdadeiros e legítimos procuradores para por partr da mesma companhia e em seU:
nome:
1°, requererem do Governo .Federal do Brazil a autori-'
zaçlt(> nccessaria para o funccionamcnto da companhia naqur'lln Republiea, t' para isso assignarem, todos e quaesquer,
papoi><, memoriars, dorllllll'llfos r pdiçõrs fazerem ou mandar·em fazrr publicar.ões nos jorn::ws officiaes c em outros, e
hem assim os registros exigidos por lei na Junta Commercial:
da Capital da Rcpublica ou em outr;ts quaesquer dos Estados,
c bem -assim noR archivos de tabelliães nublicos preenchendo
todas as formalidades Pxi.~idns JWlns leis em vigor, passarem
certificados c certidões. c em geral. praticando c fazendo todos os aetos, cseript111·aR. as;mmptos e eousns nccessarias ou
convenientes ao nIludido fi rn, rx~"rCPíHio o r.argo de representante c proenrarlol' dPsfa r·ompaollia perantf' qualquer autoridade ou autoridadP.~ puhli1·as d·:l Brazil c trrceiros. firmas
I' ~~m·poJ·acões na dcYida frírma le:xal e para os devidos fins;
2", represcmt.m·cm a companhia em todos os assumptos,
ncgocios ou co usas de qua lf!UPt' na tu reza que surgirem e pudPt'Pill i ntPJ'I'SRa t' di t·r·rf a nll inrlin·r.tanwntc á companhia,
com pode~·cs para ·a:xirem do modo que cl!es ou qualquer
dcllcs, a seu criterio. acharem conveniente, perante qualquer
pessoa, funccionario, autoridade, rep.articão ou poder fedrraL estadual ou municipaL e ainda praticarem todos os
actos ueccssarios para a salvaguarda das concessões. privi...;
Jegios, direitos, vantagcn~. prcrngativas c interesses da companhia•, representando-a perante qualquer fôro em qtre o
preseutc instrumento houver de sct~ produzido, e perante
Juizes ou tribunaes, dofendendo-a em qualquer accão ou
ar.r;.ões intentadas contra e !f a por qna lquer pessoa ou pessoas;
inieiando as acoões qun O'l mennionado~ procuradores acha_,
rem convcnicntc confra prss.oas individuacs ou co!Iectivas,
rr•f!ur:rcnr:lo, allrgando .p adduzindo toda a sorte de provas,
ncompanhando todas c.~sas acr:õns em quaesquer termos e instancias at(> final. ,r~om pnrlcr~cs para agirr,m amigavel ou judicialmente, por mnio de arbitramento, com os mais plenos
podPl'f1S para empregarem todos os meios uteis c J.egaes;
3°, representarem a companhia em todos os assumptos,
negocios e cousas flUO disscr·em respeito aos seus interesses
l';~onomieos .., sociar>s com poderes para celebrarem qualquer
a.r1:1anjo ou contraef.o, estabelecendo clausulas, assumindo
ohrigar,õcs, e firmando quarsquer papeis, documentos ou Instt·umentos publiros on particulnres, federae.s, estaduaes,
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mun icipaes ou r.om qualquer funccionario ou tabellião em
rJtw.lquer parte da mesma Hopublica do Brazil Pm que a
]ll'csmlto proturação filr aprrl'!rntada nomeando n dcmittindo
~nnprrg-ados, cdaboJ·ando insLnrcç.ões 'c regulamentos, e, em
get·al, agindo como p·eocuradores, representantes geraes da
companhia em tudo quanto direct.a ou indirectamente dissér
respeito, no todo ou em parte, aos seus interesses economicos
e sociaes, com podereR para abrirem em qualquer banco ou
t'sk1belecimento banoario, contas corrPntes e movimentaremnaR, rollocando e retirando dinheiros, assignando cheques,
i'ambiaes c saqul('s .e depositando-os ao c·redit.o da companhia,
rcprrsrntarem a companhia Pm QUalquer atSsembléa geral de
outras companhias. emprezas ou syndicatos. discutindo e delibPrando rolativamentfl :Js respectivas acçõeR que pertencel'Prn :í. (~ompanhia com podprf'i': para votarem C' serem votados
para todos oR fin~ e bem assim rerebPrem todas r quaesque.r
quantias deüdns á companhia -rm espC'cie ou r!ocumentos de
.particulares ou emprezas on corporações em g-eral, ou de reprwtições publicas federaes. estaduaes e municipaes, tro....
·carern, comprarem. gravarem, alienarem de qualquer modo
-i)U venderem todos P quwesqu~'r effPitos ou os bens da companhia. movPis, spmoventrs ou irnmoveis. fazendo tudo quanto
filr n·ecessnrio para rssP fim. inPlw:;iw dividendos e pagamPntos d·e jur-os ..assig-nanrlo rPcibos. escrir.tos e outros rlocnrrlC'ntos nrcPssnrios no<: livros de qualquer companhia ou
emprPz::t ou C'rn livros do TheRouro Nacional, da Caixa da
j\mortiwr.ão e da Alfandegn, ou de qualquer outra repartição
ft~deml e bem ai:;sim na nrcpbrdoria do Thpsouro P. em outras
rrpn:rf.i('.ÕPs Psf.ndnae" ou muniripnes r para os fins supranwnc ionados:
1°, sPm limitar dP qualqu!Or fórrna os amplol'l poderes
outorgadDs antf'riormentP nesfp, arto fica nestE' decla,rado que
os proenratdoros fprão pleno.;; podet'PR. r.espePtivamente, para
npgoeiar f' obtPr dit'Pitos P. poncPssões por parte da eompanhia
dp todos e quaesquer govPl'nos frdet·aes nu estaduaes, l'lOn<;Plhos munkipafls. rnmaras ou corpornr..ões, e de outras
f!UaesCJuer autoridades. funeeionarios, eorporaçõPs P. pessoas
de toda a sortP. irwhv:;jyp, pn.rn cPIPbrnr rontrncfos e assumir
ohrig-nçõe<; dP qunrlqnel' modo J'l'larionadas nos mesmos;
adquirirem mPdiantc as conrlir;õrs que acharem conveniente
J'PSpflctivampntf', dr qunlqueJ' firma, pPssoa on CO·rporação.
qualquer concessão existentr, PoncPssão. dirflito ou contracto
·c qualquer outro hrern rnovP,J, semovente ou imrnovcl. inclusive
(port>m sem limitar por isso a genornlirlrude d(J(s poderPs
supra), ncr;õe;:;, defll'nf!n'I'S, ti tu los, dl'hl'llflll'e-stork: on out.rns
nhri~lrÇÕPS rio flllalqum· companhia;
5". Pm g>P·rnl. ag-irem p<'la companhia r por parte della
tão plena f' nnwlnmcntP quanto o podNia n propria companhia.
A mesma companhia pelo presf'nte instrumento confere
nos rpfflridos senhores A!Pxnnder 1\fnckC'nzie f' Fredterick Alhion HunÍl'NlS, r a cadar um ctelle~ respPdivamentr. todos os
l'Oder.ps supmrnencionnrlos do modo mais amplo c illirnitado
('Olll faculdade em todos c quarsqurr casos para prpstnrrrn juramrnto, transigirem, tratarem, receberem, darem quitação c suh,<ltnbelrcerem no todo ou pm partp os podPres confPridos pfllo
prrsentr instrumento quando e corno ach:1rern convenient.e,
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reservando para si mesmos os mesmos poderes, a companhia
confirmando e se obrigando pelo presente e ratificar e conl'irmar tudo quanto os mesmos senhores Alexand•er Mackenzie
e l•'r·ederick .Albion Huntress ou qualque.r de!les ou seus resoectivos substabelecidos fizerem por força do presente.
" Em testemunho do que a mesma companhia sellou o
presente com o seu sello social e referendou-o com as a.ssignaturas do seu presidente e do seu secretario neste dia
trinta e um de dezembro de mil novecentos e quatorze, da
Era Christã.
Rio de Janeiro and São Paulo Te!ephone Company . lumes Stcllcr Luvcll, 11residente. -- Robcl't Gowans, secretario.
Estava o sello Roeial da Rio de .Janeiro and São Paulo TeJephone Company.
Domínio do Canadá, l'rovincia de Ontario.
A saber:
Eu, Alan <lilmour. tabellião publico da prO\ incia de Onlario, uma das provirwias do I>ominio do Canadá, por decreto
rral devidamente nomead(). residindo na eirlade de Toronto,
na mesma rwovitwia. pelo presente cPrtifico e attesto que Jalll<'S fli<'llr;r l.ovr>ll r> Rohf't·t. Gowans, de mim conhecidos como
sendo ]'(~spertivamPnte o pt·csidente e o sPrretario da Rio de
.Janc•iro and São Paulo Telephone Company, pessoalmente compat·er'Pt'am rwratite mim uo dia trinta e um de dezembro de
i!H·i, r· outorgaram a IH'Oent·ação junta datada de 31 de de7Cmbro d(• 1!JH, por partr d~l mesma companhia em favor dos
srnhores ,\Jrxa,ndPJ' !\far:I:Pnzie f' FrPderick Albion Huntress
e sdlaram-na com o !lt•llo f'lwial da fiio de .Janeiro and São
Paulo Trhlphonr Company .
.E ePt'lifiro mais que a~ a;:signat.uras de James Steller
LoYell e de fiobert Go\Yans coustiantrs da mesma IH'ncuração
Rão do IJl'Oprio punho dos mesmos .TameR Steller Lovell e Itohert Gowans e QllP o "l'llo ria mrsma r' o SPI!o social da Rio
dr Janr>iro and São Paulo TelephonP Gompany, e rrrtifico ainda
rJUe me foi apreBentada a a ela ot.·iginal dP uma assembléa da
dinwtor-ia da l!H'sma companhia, realizada no dia trinta de
dezPmbro dP ·I!H I, na qual a outorga da supracitada. procura<;ão prlas supracitadas pPssnas. Jlllt' pal'lr da companhia, foi
rlPYidam~~nlP autot·iznd:l.
E certifico ainda quP a asgignatura de Robert Gowans,
constante da certidão da resolução aqui junto é do propri<l
punho do mesmo Holwrt nm,·ans r que o sello na mesma certidão 1> o srlllo sorial da JJJI'It!'ionarta Rio de. .JaneiPO ::md São
Paulo Telcphone Company.
Do que, por me set· pedido, passei P~te acto.
Datado de Tor·onto, neste dia 31 de dezembro de mil noveeentos e quatorze, da EI'a Christã. - Alan Gilmour tabrlJiiio nublico da província fie Onta.rio, Canadá.
'
Estava a rhancella do mPncionado tabellião.
fir>ronheço verdade i t'a a a,:~ignatura Rupra rtP Alan Gil1!10111', talwllião p~1hliro nf'sla !'idade
df' Toronto, n pam
('Onstat· ond(' eonviPr, passei o prr>sentr quP as,.ignei e fiz seilar con! o sPIJo des~e Vice-Consulado da Republica doR Estados Umdos do Brazll, em Toronto, aos cinco dias do mez de

ACTOR DO PflDER F.XECUTIVO

!i84

jancir·o dr mil novre<~n1os c quinze. - Gco .Musson, viceconsul.
Estava um sello de 3$ da Ycrha consular do Brazil, àcvidarnente inntiliz.ado.
Chancclla do allndido Vice-Gonsnlado em Toronto.
Collada c inutilizada na Jter~ehrdoria do Distrido F'f'rleral.
uma estampilha Jcderal de ~~000.
Reconhcco verdadeira a asskmatnra supra do Sr. Ge.o
1\lusEon. SecÓão dos Ncgocios Eror{omicos e Consulares da Europa, Asia, 1\frica e Oceanifl~. (Sobre duas estampilhas fedcraes valendo eollectivamente 550 réis.)
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1915. - O director,
1Jrego1·io Pecegueiro do .4 maral.
Estava a chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
Por traducção conforme.
Eobre estampilhas federaes do valor collectivo de 6$000.
Rio de .Janeiro, 27 de Janeiro de 1915.-.Manoel de Jlf'attos
Fonseca.

DECRETO N. 11.501- DE 23

m: FEVEREIRO DE

1915

Abre o crc<lito especial de 100 :UOO$, para pagamento de subvenção lí :Ma ter•
nidade do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conccrlida pelo art. 5• da lei n. 2. 924,
do ·5 rle .ianoiro deste anno, o tendo ouvido o Tribunal de
nontaR nos termos do art. 70, § 5", rlo regulamento approvado
pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 100:000$, para pagamento de subvenção :.i Maternidade
do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro rle 1915, 9-ío da Inrlepenrlencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRE'I\0 N. H. 502- DF. 23
Cn..sa

M

DE FEVEnEIRO DE

1915

ror;nlias de paquete do vapor « Sobrnl », ele propried a do da Empr~za
de Navegação JJ. Lorentzen & Comp.

O .Prf'sidonto da nepubl ir· a dos Estados Unidos r! o Rrazil:
Considerando que a Empreza de Navf'gação I,. Lorentzon
& Comp., proprietaria do Yapor Sobral, prdende frei ar ou
vf'nder esse _vapor, Rcgundo derlarou, o quo o inhihir:í de prerndlf'I' os fms que o Governo teYo em vista ao conceder-lhe

585

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

regalias de paquete, e que são os constantes do art. 159 do
regulamento da marinha mercante e de navegação de cabotagem, approvaclo pelô decreto n. 10.524, de 23 de outubro de
1'91 :l, decreta:
Artigo unico. São cassadas as regalias de paquete a que
sP- rrfPrP- o dPr'.l'C'lo n. 10.1108, de 21 de janeiro de •1914, concedidas ao vapor Sobral, de propriedade da ·Empreza de Nave ...
'gaeiiQ L. Lorentzen & Comp.
Rio de Janeiro, 23 do fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GúMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 11.503

-DE

23

DE FEVEREIRO DPJ

1915

Conoede autorização a'o The National City Bank of New York, clom séde em
Nova York, para estabelecer uma succursal na Capital Federal e agencias
nas cidades de Santos, S. Paulo, Recife, Belém e Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil,
attendendo ao que requereu o The National City Bank of New
YOJ·J,, estabelecido na cidade de Nova York, Estado e Condado
de Nova York. Estados Unidos da America do Norte, resolve
conceder-lhe autorização para estabelecer uma suecursal nesta
Capital e agencias nas cidade:,~ de Santos, S. Paulo, Recife,
Belém e llahia, e approvar os seus estatutos, que a este acompnn!J am, mediante as seguintes clausulas:
I

O The National City Bank of New York é obrigado a ter
um representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade.1
11

•rodos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção dos
f:eus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa o referido banco reclamar qualquer excrpção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação nesse sentido.,
IH

O banco só poderá rPalizar as operações autorizadas pelos
estatutos approvados pelo Governo e quaesquer modificações
que intt·oduza nos mesmos estatutos, inclusive a muclanr.:a de
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nome, teem tambem de ser approvadas pelo Governo, afim de
poderem produzir effeilo no Brazil. Ser-lhe-ha. cassada autorizacão para funccionar na llepublica se infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de •achar-se o banco sujeito ás disposições do direito
.hrazileiro que regem ou de futuro regerem as caixas filiaes
de bancos estrangeiros, inclusive as referentes á fiscalizaç.ão,
e :'i,; sociedades anonymas em geral.

v
A infraccão de qualquer das clausulas para a qual não
cste.ia comminada pena especial será punida com a pena de
um conto de réis a cinco contos de réis, e, no caso de reincidencia, pela cassa.ção da autorização concedida pelo proRente decreto.
Independente do que acima fica estipulado, o Governo se
reserva o direito de cassar, em qualquer tempo, a autorização
para o funccionamento do banco no Brazil, no Claso de verificll'.' que a succursal ou qualquer das agencias infringe as
leis brazileiras, exercendo actos poe cllas peohibidos.

VI
O banro, na fôrma do art. .'Ji, ~ 1", do drereto n. 434, de
4 de julho de 1891, obriga-se a realizar, no prazo maximo de

'dous annos, contado da data da publicação do presente decreto,
dous terços, pelo menos, do sru capital no paiz, iRto é, um
rn i! hão de dollars.

VII
Fica dependente de autorização do Govérno a abertura de
quaesquer outras agenci-a~> ou succursaes em outros pontos do
toeritorio fia llepublica.

VIII
O prazo da presente concessão é de dez annos, a contar
da da ta da public.ação deste decreto.
llio de Janeiro, 23 de fevereiro de Hl15, 94" da Indepe:ndPncia e 27" da llevublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GO.M'ES.

Sabino Barroso.

:!pu, ~baixo nssignado, traductor publico c interprete com ..
merc!al .Jnr·ame!IJI:ad_o da pna1ça do Rio. de Janeiro, por nomeaçao da rnortbsstrna Junta Comrnercml da mesma cidade.
CerLifico pelo prcsmliiQ quo me foi apresentado .um do-
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cumenLo escri{)lto no idioma. inglez, afim de o tradut.ir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio, e
~uja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÃO
. Foi submettida, por moção, uma minuta de procuração do
banco em favor de Robert O. Bailey, á aprooi:ação da diredtoria e ficou vesolvido que a mesma procuraQãO seja outorgada
por parte do banc.o pelo presidente ou, na •ausencia desbe, por
qualquer dos vice-presidentes.
Pelo presente certifico que o que acima se contém (,
cópia fiel e authentica de uma resolução app•rovada pela dired-oriw do The National City Bank of New York, 6m as.sembléa ordtinaria devidamente realizada na séde do mesmo
banco, na terça-feira, cinco de janeiro de mil novecentos e
quinze, e que a prooura.ção a que se refere a mesma resolução acha-se annexada ao presente acto,
Nova York, cinc·o de janeiro de 1915. - G. E. GregO'I"'J,
caixa -e .secretJario da directoria.
Estav•a o sello do The NaJtional City Bank of N1ew York.
Estado d() Nova York - Condado de Nova York.
Neste dia cinc-o de janeiro de mil novecentos e qUJinze,
perante mim, tabellião publico, pessoalmenbe IC'ompareceu G.
E. Gregory, de mim conhecido e que sei ser o caixa e secretario da direetoria do Thr National City Bank of New York,
a pessoa que outorgou o cer.bificado supra e que me declllrou
que outorgou o mesmo. - Mor1•is Pollinger, tabelliã(l publico.
N. 1 .11H - Estado de Nova York - Condado de Nova
York.
Eu, Willi~n F. Schneider, escrivã& do ,c.ondado de Nova
York e <tambem da Suprema Côrte do mesmo condado, Qllm é
tribunal de regi•stro, pelo presente cerltifioo que Morris Pollinger, cujo nome firma a dec.liaTa~ão ou certificado de prova
ou reo::onhec:imento do itnstrumento ju:ruto, era por occasião de
I·eceber essa declaração, .prova ou reoon'hiecimerrto, tabellião
publico. com exercício ·no mesmo condado, deviJd>amente p·rovido ·e juramentado, e autori:zJado p·elas leis do mesmo Estado
a receber depoimentos e provas de acLos ou transf.erencias de
terras, fó-ros ou direit,os heredi•tarios, no mesmo Estado da
Nova York. Que se acha archivada no cartorio do escrivão de)
condado de Nova York uma cópia certificada da sua nomeação ·O quali-ficação de hahelliãlo publico no condado de Bronx,
com sua assign.atura autographa. E certifico mais que conheço bem a lettra desse t1a:bellião publico e que acredito
8inceramente que a assig;natura no mesmo depiOimento ou
c:ertif'ioado de prova 0111 reconhecimfllnto é authentica.
Em tesLemllliDJho do que, firmei o presente que sellei com
o sello dos aHudidos condado e côrte nesbe dia cinco de jaIwiro de 1!H5.- Wm. F. Schncider, escrivão.
Estava o sello SU1p1ra.ci:tado inutJilizando uma esfAlmpilha
de 10 cents, dos Estados Unidos da America do Nlorte.
· Reconheço verdadeira a a!'ls·igtiJatura exaradà no certificado annexo dle Wm. F. Schneider, chefe dos archivos notll!riaes do condado de Nova Yor-k; e para constar (}nde c:o.n-
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virw, a perlido do interessado paiSso o presente que nssigno
e vno f;ellado com o i'elle desk eonsnlnclo geral.
Nova York, !) de janeiro de !91 !"í. - Garcia TJcão, viceconsul.
Eslava a chancclb do alludido consulado gemi inutilizando um sello de 3$, rla Yerha consular- rio BraziJ.
Collada e inutilizada na Recebrdoria do Districto Federal,
uma estampilha do dous mil réis.
Reconheço verdadeira a assignatura !'Upra do Sr. Garcia
Leão. Secção dos Negocias Economicos e Consulares da America. (Sobro duas estampilhas fedoraes valendo collectivarnrnle quinhento~ cinroenta rl>is.)
Rio de Janeiro, R do fover0!ro rir 1!J15. - O director,
A ?'in o Ferreira Pinto.
Estava a chancella da Secretaria rias Relações Exteriores.
Considerando que The National City Bnnk of New York,
corporação dovidamen to org::mizadD e com rxistencia legal na
conformidade das leh:; dog Rstaclos Unido.>, da America. e com
sua séde em Wall Rtrert, numero rincoenta e cinco, na cidade o Estado de N0vn York. deu nnteriornwnt.e, em 6 de ,julho rlo 191.-1. mais ou menos, prorur~eão a Robert O. Bailey
para agir pelo mesmo nwnco n0 estr.hl'lccimento o gestão do
uma succursal do mesmo hnnco na cirinde do Rio de ,Janeiro,
Repuhlica clo Br::~zil, com poderes, confnrmc se acham consignados na alludida procur::~ç:1o. r considrrando que o mesmo
hanco ohteve agora :urtorização do Fodrral Reservo Board.
rins Estado~ l:Tnitlns. rara ahr·ir· s11lr--~~·rnr·ias. Pscriptorios ou
agencias da mesnn sucr·ursal do n i o dP Janeiro em certas
cidades do Brnzil, e qnr. desr.irt r>hrir rs~r.s :mh-ngencias, esr·r·iptorios ou agencias:
Fica pelo presente instrumrnt0 puhlico e constatado que
o mesmo banco nomeou c constituiu e nclo pres.ente nomea
e constitue o mesmo Rohrrt O. Bailcy r!n cidade e Estado de
Nova Yorlc Estndos Unidos da Amcricn, ~;eu legitimo e verdadeiro procurador, para por ollü c ~>m seu nome, Jogar o vez
fazer todos os netos e cousns flUe forem necessarios ou convenientes para o ostnrbel()r,imonto e gestão dns sub-agencias,
agencins ou oscriptorins rln me~mrt ;:ucrnrsnl fio Tlio de .Janeiro, Repuhlica do Brazil. em Snnfos. R. Pnnlo. Pernambuco,
Pará o Bahia, Repuhlica dfl nrazil. ou nnanrllcs dos mencionados Jogares quo fo•·em designndos pelos funccionarios do
m()smo banco e nos outros lor.;arl' . , d:t Ropuhlica do Brazil que
a dirrctoria do mrsrno hnnr,n rlotrrminal·, de futuro, o para
o o:nr tiverem mltoriznrfín do Fedrrn I nrserve Floard. dos Estados Tlnidn.~ ria Amerirn, com t0dos os ;-ror!()res especificados
na nllndJda JH"Orurar:ão rlntnrla dn sris fi,r julho de mil novecontos e fTIWtm·zr. () r.om n fnculdnfl,~. aJ(m disso. ele segurar
contra o fogo e risr,os marit.inws ou oulms. fTUnPsqucr proprirdades rlo banro on em flUe o mr~mn rstiver interrssndo;
consegnir o re.!!istro r:ln mrsmn hnncn r sua nut.orizacão para
fnner.ionnr llfl nrpnblir~:l rln Brnzil. l'OT'lf)f!J'f'P.cndo pnr:t isso
)wrnnte fTIJa0SfTUCr nut.nrirlnrlrs .inflirif!rs ou nriminigtr·ativns
no mPsmo paiz, e pagar fnxas on r.molmnentos exigidos por
]Pi: f'< rrgistr·nr rscT"ipturns r outros docnmrntos e o presrnte
insfrnmf'nt.o, e, rm geral, agir por parte clo mesmo hnnco nos
:1ssnmpl,0;:: ant.eriormrnte menc iomtdos neste neto. ratificando
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c confirmando pelo presente tudo quanto f:? mesmo procurador legalmente fizer ou mandar "fazer em vrrtude do presente
instrumento ou do alludido instrumento de procuração datado
de seis de julho de mil novecentos e quatorze.
Em testemunho do que, 'l'he National City Bank of New
York mandou outorgar o presente instrumento na devida
fórm~ e sellal-o com o seu sello social neste dia cinco de janeiro de mil novecentos e quinze. - Peio 'l'he National City
Bank of New York, Hcrbert R. Eldridge, vice-presidente.
Attesto. - G. E. GregOl'Y. secretario.
Estava o sello social do 'fhc National City Bank of New
~ork.

Estado de Nova York, Condado de Nova York.
Neste dia cinco de janeiro de mil novecentos e quinze,
perante mim. nl'!ssoalmentc compareceu Herbert R. Eldridgc,
o qual depois- de prestar juramento, declarou e disse que
reside 'no bairro de Manhattan, cirladr de Nova York; que é
um dos vice-presidentes do The National City Bank of New
York a corporação 4ue Ylll' descl'ipta no instrumento supra
e por: c lia outorgado; e conhece o sello da mesma c-orporação;
que o s'ello affixado no mesmo instrumento é esse seiio social c que foi aJfixado no mesmo por autorização da directoria
da mesma corporação c que eiiC\ firmou seu nome no mesmo
instrumento por ordem da mesma direcLoria. - Morris Pollinger, tabellião publico. (Estava o sello do tabeiiião publico
supraci lado.)
N. 1.115 York - SS:

Estado de Nova York, condado

de

Nova

Eu. William F. Schncider, escrivão do condado de Nova
York e tambem escrivão do Supremo Tr-ibunal do mesmo
condado, que é tribunal de registro, certifico pelo presente
rrue 1\Iorris Pollinger, cujo nome firma a declaração ou certificado de prova ou r·econhccimento do instru~ento junto,
era pOJ' occnsião de rccel!er· essa declaração ou pr.ova e reconhecimento, tabellião publieo. com exercício no mesmo
condado, devidamente- provido e juramentado e autorizado
pelas leis do mesmo Estado a receber depoimentos e provas
dr netos ou lransferencias de terras, fôros ou direitos hereditarios, no mesmo Estado de Nova York. Que se acha archivada no ea!'!orio do escrivão do condado de Nova York
uma cópia certificada da sua nomeação c qualificação de
t~Jbellião publico no condat.lo de Bronx com sua assignatura
aulographn. E certifico mais que conheço bem a 1ettra desse
tabcllião publico c que acredito sinc.eramente que a assignatura no mesmo depoimento ou certificado de prova ou
reconhecimento é authentJca.
Em testemun~o _do que, firmei o presente, que séllei,
çom .o sello dos a Iludidos condado e côrte, neste dia cinco dB
JaneH·o de ~ 915. -:- 11:'7!~- P. Schneider, escrivão. (Estava o
sello supracllndo, mutJ!tzando uma estampilha de 10 cents,
d'os Estados Unidos da Amerira do Norte.)
. . ncconheco verdadeira a assignat.ura exarada no certrf!cado annexo dr \Vm. F'. Schneider, chefe dos archivos notarraes do condado de Nova Yorke c para constar onde con-
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vi1r1', a pedido do inli'rPssado. passo o pl·cscnlp. que assigno
e vae sellado com ü scllo deste eonsulado geral.
Nova York 5 de janeiro de 1915. - Garcia Leão, viceeousul. (Ns,tava a ehancella do alludido consulado geral, inuLilizando um sello de 3$. da verba consular do Brazil.)
Collatla c inuLilizada na Rceebedoria do Districto .Federal uma estampilha de dorus mil réis.
Reconheço vcrdadr.ira a assignatura supra, do Sr. Gareia Leão, secç.ão d10s negocias ceonomicos e oonsu1all'es da
America. Sobre duas estampilhas federaes. valendo colleetivamente quinhentos e cincoenta réis: Rio de Janre:it·o 8
de fevereiro de 1915. - O director, Arino Ferreira Pinto.
(EsLava a chancella da Secretaria das Relações Exteriores.)'
Por traducção, confo!'me. (Sobre e.stampilhas fedi(!J'aes,
-valendo 5$.í00.)
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915. - Manoel de

Mattos Fonseca.

Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete
commcrcial .juramentado da cidade do H.i1o de Janeiro, uevidaLw'llilr nomPad() p<'la meJ·itil;sima Junta Cornmemial da
Capital Federal. eertifico pelo prcs·cnte que me foi apresentado um documento escripto no idioma inglez, afim de
o traduzir para o Vf'I'naculo, o que assim cumpri em razão
do meu officio e ·cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÃO
Disposições estatutarias regulando o The National City Bank
of New-York
Organizado na conformidade da lei do Congresso ~ob o
titulo da «Lei estabelecendo moeda corrente nacional, garanti:da por caução de títulos dos Estados Unidos e regulando
a circulac,ão e resgate dessa moeda» approvada em tres de
junho de mil oitocentos e sessenta e quatro.
EI.F.IÇÃO

Art. Lo A assembléa ordinaria annual dos accionislas do
banco pa;ra eleição de directores •e para tratar de outros
quaesquer assumptos que posgam ser subrnettidos á mesma
assembléa realizar-se-ha na séde do banco na segunda
tc!'ça-fe.ira de janeiro rte cada anno entre dez horas c quatro
horas do mesmo dia.
Será dado um aviso com trinta dias de antecedencia,
dessa assembléa, pelo caixa do banco, por annuncio publicado
no Hvenina Post ou em outro jornal publicado na cidade de
Nova-York que fôr escolhido pelos directores. A directoria
deverá, no mez anterior á época da mesma eleição, nomear
tres accionistas, 'escrutadores da mesma eleição que se realizará e será apurada por elles; estes escrutadores depois de
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realizad;i a ülcição deverão communicar. por e.scripto por elles
firmado o rPsullado da eleit_:ão ao caixa deste banco c os
nomes dos directores eleitos.
, . ~
Art. 2.• O caixa, quando receber o resultado. da c,m(iaO
por intermedio dos escrutadores, na fórma supracitada, ma~
dal-o-ha consignar no livro de actas do banco e commumcal-·o-ha aos dir.ectores eleitos e determinará a hor~ e~ que
deverão reunill'-se na séde do banco para a or~!lmzacao. da
nova directoria. Si na hora marcada para a reumao dos direrectores eleitos não houver quorum presente, os membros
presentes adiarão a reunião attí haver quorwn em uma das
.
.
reuniões .subsequentes.
Art. 3.• Si, po~ qualquer motivo, não se :r:eal1zar .a el.eiç.ão annual de directores na segunda terca-feira de Janeiro,
a directoria mandará proceder á eleicão em outro qualquer
dia, dando aviso especial disso, na conformidade do disposto
no art. 10 da lei, nomeando escrutadores, dando aviso dos
resultadoo e communicando aos direcotores sua eleicãiQ, de
accôrdo com o disposto nos artigos um e dous doeste instrumento.
Art. 4.• Os funccionarios deste banco serão um presidente, um presidente da directoria, um ou mais vice-presidentes, um caixa e os caixas auxiliares, pagadores, recebedores, contadores, guarda-livros e outros funccionarios e empregados que opportunamente forem neoossarios para a boa
marcha e o exprdientr do ban<"O. O presidente da directoria
exercerá as funccões que lhe forem determinadas pela directoria.
Art. 5.• O presidente e tambem o presidente da directoria exercerão seus cargos (salvo si resignarem ou si ficarem desqualificados ou si foi"em d-estituídos) durante o
anno corrente para o qual a directoria de que forem membros houver .sido eleita. No caso de vaga na directoria ou no
cargo de presidente ou de presidente da directoria durante
qualquer anno corrente, a vaga será preenchida pela directoria.
Art. 6.• O caixa ·e os funccionarios e empregados subaltrrnos serão nomr>ado~. rrspr>etivamente, pelos 11razos que a
dir.ectoria entender.
A'rt. 7.• O eaixa deste banw será responsavel por todos os
dinheiros, fundos r valores do banco e dará fiança de obrigacõNl a approvwr pela direetoria da quantia de ..... dollars,
para garant-ia do fiel e estric•l·o cumprimenl{) das suas übrigaçõc:. de caixa, obrigando-se a appliear e dar conta~: dos dinheiros, fundos e valores e a entregai-os, quando a iSSú devidamente convidado, á directoria deste banco ou á pessoa ou
pcS'l('as autorizadas a recebei-os.
'Art. 8.• O presidente deste banco será re~:-ponsavel por
toda& as importancias de dinheiro e bens de toda a sorte que
forem confiados á sua guarda o.u a elle entregues pela directoria ou pelo caixa, on que lhe vierem ás mãos, de outra fórma
qualquer, pelo faC!!{) de ser .presidente, e dará fianca de .....
ctol!ars. em títulos que deverão ~:.er approvados peLa directoria, para o f•iel cumprimento dos seus deveres de presidente,
e para applicar e dar contas de ood{)S os dinheiros e outros
bens do banco que lhe chegarem ás mãos como presidente, e
para pagai-os e entregm,l-o~:• á ordem da direct.oria ou de qual-
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quer outra pessoa ou p.rssoas autorizadas a reclamar e receber
os mcsmoB bens c valores.
Art. !1.° Cada rcccbcdo:' será responsavcl por todas a~·
quanLias, bens e fundos de toda a so11te que, opportunamenle,
lhe forem cünfiados como caixa ou que lhe vierem ás mãos
I>Or inlermeclio do caixa ou de outra fórma, e dará fianc;a da
importancia de ..... dollars para o fiel e estricto cumprimento dos seus devereõ· de recebedor, obrigando-se a applicar
fielmente, dar eontas e pagar todos os dinhek'Os, bens e haveres de toda a sorte que lhe vierem ás mãos por força do seu
cargo de recebedor, mediante ordem da directoria supracitada,
ou da pesõ·Oa ou pessoas que forem autorizadas a reclamar c
receber esse haveres c valores, e cada guarda-livros e empregado darão a fiança e submetter-se-hão ás condições que a
directüria exigir antes· de asõumirem os seus respectivos
cargos.
DO SELLO
Art. 10. O scllo abaixo é reproducção impressa do sello
approvado pela diTectoria, deste banco.
TRANSF'EHENCIA DE BENS IMMOVEIS

Ar!.. 11 . Tüdas c quaesquer transferencias e traE-passcs de
bem; immovcis serão feitas pelo banco c com apposição do
sello do mesmo de accôrdo c-om as ordens da directoria e serão
assignad1as pelo preõ·identc.
AUOI\IENTO DE CAPITAL-ACÇÕES

Art. 12. Sempre que ficar resolvido um augmenf(J de
acções de accôrdo com o disposto nos estatutos deste banco
a direc!Qria deverá communicar aos aecionistas essa resolução
e mandar abrir uma Eubscripção desse augmento de capilal.
No augmento de capital cada accionista terá o privilegio de
subscrever o· numero de acções da nova emissão que tiver o
direit.o de tomar, de accôrdo com o numero de acções que püssuir no capi.tal-acções existente do banc-o. Si um acciornista
deixar de subscrever a quan1idade de acções a que tiv~er direito, a directoria poderá dclcnnina r de que fórum será sub·
scripto eõ·Se capital a co !locar.
NEGOCIOS DO DANCO
Ar L. 1:J. O banco •abrir-se-h a das dez horas da manhã
ás Lres l10ras da tarde, diariamente, excepto nos domingos e
dias reconhecidos como de festa nacional e santificados pelas
leis dcõ•tc Estado.
ACTAS

Art. 14. Os estatutos deste banco e o rcslllltadü aptmado
Ilclos CS(Tul.adorcs na!' deiçõcs, serão consignados no livro
de acl.as, no qual serão lambem registrados os ·actos de directoria em todas as suas assembJ(,as ordinarias e especiaes.
As actas de cada assembléa E:·erão assimmdas pelo presidente e referendadas pelo caixa.
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Art. 15. As acções deste banC{) serão transferíveis sótente nos livros deste banco, salvo a~· rest.riccões e disposi.;.ões da lei, e será escripturado um liwo de transferencias no
;JUal serão registradas todas as transfercncia.s de titulos e
at•t•.ões.

· Art. 16. Poderão ser Pmittidos certificados de acções assignados pelo presidente e pelo caha, em favor dos aecwnistas.
e os certificados deverão declarar que as acções só poderão
ser transferidas nos livros do banco pelos seus possuidol1CS
ou por seus respectivos pr.acuradores, mediante entrega do
certificad.a, e quando forem transferidas ooções ao banco e
cancelladas, e emittidos novos certificados.
DESPEZAS

Todas as despezas oorrentes do banco serão pagas pelo
caixa, que, semestralmenLe ou mais a miudo. si a isso convidado, apresentará a discriminação das mesmas á directoria.
CON'rRACTOS

Art. 17. Todos os contractos, cheques, saques, etc., e todos
os recibos de notas em circulação recebidas do fiscal da
moeda corrente serão assignados pelo presidente e pelo
caixa.
EXAMES

Art. 18. Será nomeada pela dii'Iectoria, trimestralmente,
uma commissão cuja incumbencia será examinar os negocias
do banco, conferir a caixa e comparar o activo e pa.ssivo do
mesmo com o saldo accusado no diario geral, afim de verificar si os livros se acham ou não devidamente escripturados, e
si a situação do banco corresponde ao exposto nos livros e si o
banco está ou não em condições de perfeita solvabilidade; o
resultado desse exame será communicado á directoria na sua
proxima reunião ordinaria.
ASSEMBLÉAS

Art. 1!J. As assembléas ordinarias da directoria realizarse-hão no edifício do banoo, nas terças-feiras de cada semana
á uma e meia horas da tarde. As· reuniões especia•es poderão
ser convocadas pelo presidente ou pelo caixa.
«QUORUM~

Art. 20. A mai·oria da directoria, inclusive o presidente,
t:on::;tiluirá 'Jttorum para t1·alar dos nwgocios.
,\I·t.. :!.1. As pre~entPs di~1wsições estatutarias poderão ~et·
modifi.cadas ou alteradas por voto de dous terços dos directores.
DAS SUCCUHSAES

Art. 22. A dil'ecLoria fica pelo ·presente autorizada a essuccursaes {llll paizes estrangeiros e dependencias

tabe~e;oer

l'9.der Exeçutivo -1915 (Voi. I)

38

5\IÍ:

ACTOS DO PüDER EXECUTIVO

dos .Estados Unidos, dependendo porém da appr'0vacão do Federal Reserve Board, e a reservar opportunamente o capital
que julgar necessario para os negocios de cada succursal.
Art. 23. Os negocios dessas succursaes ficarão sob a immediata fiscalização e direcção do presidente do banco e do
funccionario ou funoc.ionai·ios que ,e,J1e designar.
Art. 211. O presidente, com appmvação da directoria, fica
autorizado a nomear os ger.c~ntes ou agentes que achar mais
avisado, para dirigirem e gerirem os negocios de cada succursal. Esses ge.rentes ou agentes ficarão. na gestão d()S negocios
dessas succursaes. sujeitos ao regulamentos e instrucções que
o presidente do banco promulgar.
Art. 25. O presidente, com approvacão da directoria,
mandará outorgar as procurações aos mesmos gerentes ou
agentes, que forem precisas para a gestão dos negocios do
banco 1em suas succursa,es. onde quer que se achem situadas.
Art. 26. Os ca.pltaes de cada succursal ficarão sob a
guarda dos seus gerentes ou agentes ou dos depositarios que
os alludidos gerentes ou agentes escolherem, com approvação
do pl'lesidente ou dos funccionarios que o mesmo designar,
Art. 27. Em cada succursal do banco. o gerente ou gerentes encarregados da mesma escripturação ou mandarão escripturar a contabilidade minuciosa e regular dos negocias,
ficando os livros, em qualquer tempo, á disposição do banco
por intermedio dos seus funccionarios competentes e dos contadores nomeados llelo presidente do barwo ou pelos funccionarios competenles do governo dos Estooos Unidos para apresentar relatorio sobre os mesmos. Todas as transacções do
banco nas diversas succursaes serão communicadas incontinente ao banco pelos gerentes cnearregados das mesmas
succursaes.
Pelo presente certifico que o que acima se contém é copia fiel das disposiçqes estatutorias do The National City,
Bank of New York, que se acham actualmente em vigor, e que
os regulamento-s -das succursaes, constantes dos arts. 22 a 27
do mesmo acto, inclusive, foram devidamente approvados por
voto unanime da d·irectoria em assembléa ordmaria devidamente realizada no edifieio do banco na terça-feira, 29 de
setembro de 19-14, em que mais do dous terços da mesma directoria, ou dezescis membros do total de vinte e tres, se
achavam Jlresentcs.
Nova York, 2'1 de dezcnliH·o de l!H-1. - G. E. Gregory,
caixa e secretario da direcLoria.
Estado de Nova York, Condado de Nova York,
Neste dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos
e quatorze, perante mim, tabellião publico, pessoalmente
eom])arC'ceu G. E. Gregory, de mim conhecido e que sei ser
o caixa e sreretario du directoria do The National City Bank
of New York, a pessoa que outorgou o certificado supra e
me declarou que o passou. - MOI'ris Pollinge1·, tabellião publico. (Est:wa o scllo do alludido tabellião.)
Estado de Nova York. Condado de Nova York, ss. nume r o G8. 897.
Eu, William F. Sehneidcr, escrivão do Condado de Nova
York, e lambem escrivão do Supremo Tribunal do mesmo
Condado, QUe é tribunal de registro, {!elo presente certifico
que !Uorris Pollinger archivou no escriptorio do escrivão da
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Condado de Nova York um certificado da sua nomeaçã.(} o
qualificação de tabellião publico do· C<lndado de Bronx, com
sua assignatul"a autographa e que era por occasião de receber a prova ou reconhecimento do instrumento junto devidamente autorizado para isso. :g certifico mais que conheço bem a lettra desse tabellião e que acredito ser atithentioai
a assignatura do mesmo certificado de prova ou reconheci ...
m,ento.
Em testemunho do que, firmei o presente, que sellei
com o sello do mesmo condado e tribunal no dia vinte e qua~
tro de dezembro de 1914. - Wm. F. Schneider, escrivã().,
(Estava a chancella supramencionada inutilizando um sell()
de dez cents da America do Norte.)
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado annexo de Wm. F. Schneider, chefe dos archivos
notari,aes do Condado de Nova York; e para constar <!nde,
convier a pedido do interessado, passo o presente que ass1gno
e vae sellado com o sello deste Consulado Geral.
Nova York aos 26 de dezembro de 1914. - Garcia Leão;
vicc-consul. (Estava a chancella do alludido consulado geral inutilizandlo um sello de 3$ da verba oonsular do Brazil.))
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Districto Fe-<
dera!, estampilhas do valor colleetivo de quatro mil e oito•
centos réis.
Reconheço verdadeira a assignatura supra, do Sr. Garcia Leão. Secção dos Negocios Economicos e Consulares ~
America (sobre duas estampilhas federaes valendo collectivamente ú50 réis) :
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915. - O director,
Arino Ferreira Pinto.

Chancella da Secretaria das Relações Exteriores. Por traducção conforme. (Sobre estampilhas federaes valendo 7$200.):
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915. - Manoel de,
Mattos Fonseca.

Eu, abaixo-assignado, Lraductor publico e interprete
commercial jui'Iamentado da praça do Rio de Janeiro, devidamente nomeado pela meritissima Junta Commercial da
mesma cidMI'e. Certifico pelo pvesente que me foi apresentado um documento escTipto no idioma inglez, afim de o
traduzir paJ'a o vei.'Imculo, o que assim cumpri em razão do
meu officio e cuja lrnduccão é a seguinte:
TRADUCÇÃO
:Em reumao onlinaria do Federal Reserve Board, devidamente realizada na sua séde •na cidade de Washington. Districto da Columbia, em 23 de dezembro de i 914.
Presetrutes os membros: Exmos. Snrs. lohn Skelton Williams, inspector da. moeda em ci:rcul>ação. - G. S. Hamlin;
director. -Paul M. Warburg.- F. A. Delano.- W. P •.
G. Harding. -A. C. Miller.

·

Relativamente ao pedido Ido The National City Bank of
New York sülicitando ·autorina:cão parlli abrir uma succursal
na Cidade. do !lio de Janeioro. - Br!~,Z!l.,
·· ·
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Autorização para estabe.lecer um.a .succursal no Rio de
Janeiro, Brazil, com sub-agencir.ltS, llgencias ou escriptorios.
Tendo 'l'he National City Bank of New York, em 22 de
dezembro de 1914, mais ou menos, requerido a esta repa-rtição .autorização para estabelce<e.r uma. succursal tdlo Banco
na Gidade do Rio de Janeiro., Brazil, com sub-agencias\
agencias ou escriptorios da, mesma succursa:l em &antos, São
Paulo, PIC!rnambuco, Pará e Bahia, Brazil, ou qtualquer do~
mencionados logarcs, e haYendo proYatdiQ que rtservou u
quan!li.a de um milhão de dollar.s (i\\ L 000. 000) para e.xplorar
s•eus negücios bancarias no Brazil, c •t,endo s~dQ estudado o
mesmo pedido. e julgando a commissã0 que o mesmo pedido
se acha feito no.s devidos termos e na conformidade das leis
dos Estados Un:iJdos da America e que deve ser concedido, fica
pelo presente acto. estabelecido que o mesmo pedido é concedido e approvado e que 0 mesmo banco sej~a como fica
pelo presente, autorizado a estabelecer •a' .a,lludida succursal
na Cidade I()Q Rio. de Janeiro, Brazil, e 1at estabelecer subagencias, agencias ou escrip<lorios da, mesma• succursal em
Santos, H. Paulo, Pel'nambuec>, l'arú e Hahia, Brazil, ou em
qualquer dos citadns logares.
Pelo Federal RP,;et·w Boal·tl: - U. S. Hamlin, dirceto<·.
- (Sello) . Attesto. - H. Pal'ker Willis, secretario.
Estados Unidos da America. Federa1l Reserve Board.
26 1d1e dezembro de 1!!1-l. - Pelo presente certifico que
o i,nstrumentln junto é cópia fiel e exacta da autorização exaradw no livro de actas da 131Ssembléa do Federal Reservf:l
Boandl, realizada. no dia vinte c LI'Ie& de dezembro de 191 í,
cujo original acha-se archivado nesta re.pa['tiçãn.
Em testemunho elo que, firmei o presente que mandei
sclla;r com o sello do Federal Reserve Bo.a,rd, no di'a e anno
supraci,tados. - G. S. Harnlin, directo·r.
Estava o seBo do Federal Reserv'e Boa,rd. Atteslo. H. Parker Willis, S'ecrctario.
N. 5.867 - Estados Unidos d'a America. - Secreba1rh\
de Estado - A todos que a presente virem. - Saudações.
Certifico pelo presente que. o documento aqui juntn estt'\
seUado com o sello tio Federal Reoorve Board, e que esse
sello é merecedor ICl:e intei,ra fé 'e credito.
Em testemunho do que, eu, \V. J. Bryan, secretario de
J<-:st:ado, mandei sella1r o. presente com o sello da Secl'lctaria
de Estado c assignar o. meu nome pelo offcial maior da mes·ma Secretaria na Cidade de Washington, neste dia vintle c
sris id c dezembro de 19111. - W. J. Bryan, secreoo.rio de Estado. Por Bcn G. Davis, officia.l maior.
Esta.va a chancella da Secretaria de E6tado da, fl;cpublCAc\
tios Estados Unidos da America do Norte.
Reconheço vcrdadeir,a 'USSig>rua,t.'ura •exarada no certificado
J'elJ'o de Ben G. Davis, diooctor da Secretaria de Estado em
.\Vasllington; c, para constar onde convier a pedido elo intcrPs;sado. passo o presente que ass·igno e Ym:J sel1illdlo com o
sell 0 des,[e Consulado Geral.
Nova Yo.rk, aos 28 de dez•embro de 1914. - Gal'eia Leão.
,. ice-consul.
1
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Estava a chancella do a.Jludido COIIllS1Ubaldo GerM inutilizando um sello de t.res mil Téis dia verba. oonsular do Brazil.
Collada.s e inutilizadas n:a: Rooebedori.ru do Districto Federal, duas estampilhas do valor conectivo de dous mil
n quatrocentos rf>is.
Rooonhe.ço verdrudleira. a assigna·t:um sup!"aa, do senhor
Garcia Leão. Secção dos Nlegocios Economicos e ConsulaTes
da Arnerica. (Sobre duas estampilhas federaeSI do valor collectivo de quinhentos e cincoenúru réis) .
Rio de Janeiro, 8 de :fievereiro de i9f5. - O director,
Arino Ferreiro Pinto. - Chancella da Secretaria dias Relações EX!! eriores.
Por traducção conforme.
Sobre est:arnpilha.s federa.es do valor de 3$000.
Rio de Janeiro. 8 de fevereiro de 19i5. - Manoel de
M atto·s Fonseca.
Eu. abaixo-assignado, traduclor publico e interprete
cornrnercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por.
nomeação da mrriti;:;sima .Junta Commercial rla mri'ima cidade,
ccl'l.ifiw, !Wlo prl'scntr, qur mn foi apersentado nm documento
nseript.o no idioma inglcz, afim fir o tradm:ir para o vernaculo,
o que asi'iim cumpri, Pm razão rlo lllPll ofricio c cu.ia t.raducção
1; a sPgu in tP;
TRADUCÇÃO
Ficou resolvido:
I. Que os funcconarios do banco

sejam como ficam
pelo presente acto autorizados e com instrucções para pedir
ao Federal Reserve Board autoriza.ção para o estabelecimento
de urna succursal na cidade do Rio de Janeiro, Brazil. e sub·
agencias agencias ou escriptorios da mesma succursal e!h
Santos, S. Paulo, Pernambuco, Pwrá c Bahia, Brazil, DU em
quakiurt· dos allndirlos Jogares. eonforme ·for convrni('lnte;
li. Que, nos termos da autorização outorga.d!a a CISLe
banco pelo aclo do Federal R·eserve Board, o banco depois
de obter essa autorização do Federal Reserve Board, estabeleça uma succursal na cidade do Rio de Janeiro, Brazil, e
sub-agencias, agencias ou escriptorios dia mesma succursal
em Santos, S. Paulo, Pernambuco, Pará e Bahia, Brazil, ou
naqtwHP!', dentrr rssrs Jogar·~·;;;, ·que se achar conveniente;
UI. Que. obtida a autorizacão para o estabelecimento
da mesma succursal e sub-agencias, agencias, e escriptorios,
os funccionariús do banco sejam como pelo presente ficam
com instrncções para reservar a quantia de um milhão de
dollars ($ 1.000.000), de capital para os seus negocios ba.ncarios no Brazil, na succursal principal no Rio de Janeiro.
Pelo presente ~Ttifico. que em urna ·assembléa ordi·
naria da dirP.cf.oria do ThE' National City Bank of Nova York
rlevidarnen te realizada na séde do mesmo banco, em vinte
dous de dezembro dfl mil novecentos e quator2'!e a resolu~iío acima foi unanimemente approvada . - G. E. Gregm'JI
raixa c secret:lrio da directoria. (Estava a chancella do ai.=
ludido banco.)

e
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Estado de Nova York, condado de Nova York:
Neste dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos
e quatorze, perante mim tabellião publico, pessoalmente,
compareceu G. E. GregÓry, de mim conhecido e que sei
sor o caixa c secretario da directoria do The National City
Bank of Nova York, a, pessoa que outorgou o certificado
supra e que declarou que outorgou o mesmo acto. - Morris
Pollinger. tabellião publico. (Estava a chancella do alludido
tabellião.)
Estado de Nova York, condado de Nova York - SS N. 69.522:
Eu, \Villiam F. Schneider, escrivão do condado de Nova
York, e tambem escrivão da Suprema Côrte do mesmo condado. que é tribunal de registro, pelo presente cCii'tifico que,
Morris Pollinger archivou no cartorio do escrivão do condado de Nova York, uma cópia certificada da sua nomeação
e qualificação de tabellião publico do condado de Bronx,
c.om sua assignatura aut!ographa IC que era por occa.sião de
r-eceber essa prova ou declaração devidamente autorizado
pa~m o fazer.
Certifico mais que conheço bem a lettra do mesmo tabellião e acredito ser authentica a assignatura no mesmo
cer.tifi0ado de prova ou reconhecimento.
Em testemunho do que, firmei o presente que sellei,
·com o sello dos mesmos condado e tribunal nesle dia 29 de
dezembro de 1914. - Wm. F. Schneider, escrivão. (Estava
a chancella supramencionada ,inutilizando uma estampilha
de 10 cents, do sello dos Estados Unidos da Amerioo.)
Reconheço vcrdadoira a assignatura exarada no certificado anncxo de W. F. Sclmcider, chefe dos archivos notariaes do condado de Nova York; o para constar, onde convier, a pedido do inter-essado, passo o presente, que assigno
e vae sellado com o sello deste consulado geral.
NoYa York, 30 de dezembro de 19H.-Garcia Leão, viceconsul. (Estava a chancella do alludido consulado geral, inutilizando um sello de 3$, da verba consular do Brazil.)
Collada e inutilizada na Rccebedoria do Districto F-eôeral, uma estampilha de dous mil réis.
Reconheço verdadeira a as.signatura supra, do Sr. Garcia. Leão. Sec,ção dos Negocios Ecooornicos e Consulares da
America. (Sobre dua·s estampilhas federaes, valendo collectivamente quinhentos e cincoenta réis.)
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915. - O director,
:Arino Ferreira Pinto. (Estava a chancella da Secretari,a das
Relações Exteriores.)
Por traducção, éonforme. (Sobre estampilhas federaes).
Rio de Janeiro, 8 de feveveiro de 1915. - Manoel de
Mattos Fonseca.
·
Eu, abaixo assignado, traductor publico ·e infleTprete commercial juramentado da c·idade do Rio de Janeiro, por nomeação da rnerit.issima Junta Commercial da mesma cidadP,
certifico pelo presente, que me foi apresentado um documento
escripto no idioma inglez. afim de o traduzir para o vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
traducção é a seguinte :
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'fRADUCÇÃO

Lei autorizando a 2li'O?'ooação das cartas de auto1·ízação dos
bancos nacionaes
O Senado e a Camara d<>s Deputados dos Estados Unidos
da America, reunidos .em Congresso. decretam que o inspootor
da moeda corrente (Comptroller of the Currency), ·fica autorizado pela presente, d<> modo estabelecido na lei de d<>re de
julho de mil oitocentos e oitenta e dous e sob os term<>s e
condições restrictivM da mesma l<ei, a prorogar p<>r mais vinte
annos a carta de autorização de qualquer instituto bancario
nacional, prorogada por força da mesma lei, QUE\ desejar contirmar a funccionar depois de expirado o prazo da sua carta
de autorizaçã<>.
Approvad<> em 12 de abril de 1902. - N. 5.905.
Estados Unidos da America - Secretaria de Estado
A todos que a presente virem, saudações.
Certifico que o n~cto aqui junto é copia fieJ de uma lei
do Congresso approvada em 12 de abril de 1902, oujo original
se acha archivado nesta secre.taria sob o titulo de: Lei autorizando a prorogação das cartas de autorização de bancos nacionaes.
Em testemunho do que, eu, W. J. Bryan, secretario de
Estado, mandei sellar o presente com o seUo da Secretaria de
Estado e firmar meu nome J?elo official maior da mesma secretaria, na cidade de W·ashmgton. neste dia dous de janeiro
de mil novecentos e quinze. - W. J. Bryan, secretario de Estado.- Por Ben G. Davis, official maior.
Estava o sello a que se allude supra.
Um sello da verba documentos dos Estados Unidos da
America, inutilizado.
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado retro. de Ben G. Davis, director da Secretaria de Estado
em Washington; e para constar onde convier, a pedido do
interessado, passo o presente que assigno e vae sellado com o
sello deste consulado geral.
Nova York, 5 de janeiro de 1915. - Garcia Leão, viceconsul.
Chancella do supraeitado eonsulado geral, inutilizando um
sello de 3$, da verba consular do Brazil.
Colladas e inutilizadas na Recebedori.a do Districto Federal, estampilhas federaes do valor conectivo de mil e duzentos réis.
Theconbeço verdadeira a assignatura supra, do Sr. Garoia.
I.eão.
l:3ecção dos Negocios Economicos e Consulares da America.
(Sobre duas estampilhas fe.deraes valendo collectivamente 550 réis.)
Rio de Janeiro,· 8 de fevereiro de 1915. - O director,
Arino Ferreira Pinto.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
Por traducção conforme.
(Sobre estampilhas federaes valendo 800 réis.)
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915. ,...-- Manoel de
Mattos Fonseca.
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Eu, abaixo assignadn, traduetor publico e interprete comrrwl'einl .iununnnLado da pt·aça do Hio dn .Janeiro, por nomrar:;lu da mcritissima .Junta Commcrcial da Capital Federal.
CCL·ti fieo pelo tlrr.scnle que me foi rqJI'(~Scntado nm do''nrnonto eSI~r·ipLo no idioma inglcz, afim de o tr·aduzir para
o vern:wulo, o que assim cumtH'i, em razão do mon officio,
n eu.ia ll'adueção é a scgunte:

'l'RADUCÇ.:\.0

The National City Bank of New York -

Estatutos

NóR abaixo asRignados, direr.Lor·cs do City nank ()f New
Y01'k, l'fllll s1ldc na cirlad·c c condado de Nova York, no Estado
de Nova York, t.mHio sido autorizado,; pelos possnidm·cs de
dom; terr;og do eapiLal-ar.<;ões do mesmo banco a mudar e ronverter o .alludido h:meo em Assoeiação Bancaria Nacional (National Banking Associat.ion\, na. conformidade do riisposto na
lei ào Congresso intitulada <<lri estabelecendo moeda corrente
mwinn:ll garnnlida por caur,ão de títulos dos Esbados Unidos
11 r·r~·ulando n. nil·c~ular,.fio e rp,sgatr da mrsma moeda». approyafla rm tres do julho de mil oitocentos e scs&cnta P cpwtro,
P a elaborar osLntutos, prlo presrntc, pot· n(,s, o por parte dos
aceionistas que revresentamos, fazemos c elaboramos os s·eg-uintl's rstntntos:
PRI.MEIRO

O nome P dl'nominacão da assor.iacão rm que o alludido
1'he City Bank of New York vae ser conwl'l.ido c mndadn será
'l'lw Natioual nity Hank of New York.
SEGUNDO

O Jog-ar em que o banco rstabelecer:í. seus rscriptorios o
em quo far:i sunR operações dP rl!'sronto 11 dr-posit.o 11 onde
far:í. snrt8 transnr(~ÕPR !'!TI geral. s0r:'i a eidnrle dP Nova Ym·k,
no rondado cli~ Nova York r Rstado rir Nova York.
Trmc:mno
A directoria ser:í. composta de sete membros. no mínimo,
de vint.r 11 rinr.o membroR, nccionistas, no maximn; r. drsln.
da.t,a em de-ant.e, o numero ele dit·ccf.ores a. elrt:rer amnnalmrnto
nn assPrnbl1\a. anmral ser:í detrrminado pela rlircctoria.
A assembléa ordinarin annual para eleição de directores
e para tratar de quaflsquer outros negocios que puderrem ser
snhmett.idos á mrsma assemblr\a. l'·Palizar-sr-ha na. segunda
tPrça-fi'Íl'a de .iancim rir rnrln anno, pm·1;m. sinão SI' fizer
P]cieão nesRe dia. noder:í realizar-sr em qualquer outro dia,
de ·nnri\rrlo com o disposto no arti::ro dreimo da !Pi; e !orlaR as
eleições ·serão feitas dor accôrrlo rom os rPgulamcntos que
pndere-m ser fcif,os pela diroPctorin dn aRROr.ie.eão que não forem
inrompaliYeis rom a~ dispMi~ões rl:1 supraritadn lei.
P
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QUARTO

O r.apital-nr.r,õPs dPsla n,:;soriação scrú de !11 2:-l.OOO.OOO,
dividido Pm 2ri0.000 neções de $100 (cem dollars) cada uma.
QUINTo

A directoria (cuja maioria constituirá quorum para dJe'...
liberar) elegerá um dos seus membros presidente desta associação, que exercerá o lCiargo (salvo si ficar desqualificadc;
on for rlesLif.IJülo an1t.e,:; p.or dons terços de vot,os de todos 0'9
'lOeio'l, momhros da direetoria) pelo prazo para o qual houver
sido eleito director; ella terá poderes para eleger um vic'epresidente, qUie será tambem membro da directoria, e para:
eleger ou nomear um caixa e os outros funccionarios e emprcgadog que frem necessarios para os negocios da assoeiar,ão; fixará o salario a pagar aos mesmos e mantel-os-ha.
no exe·rcicio dos ca.rgos ou demirttil-os-hia conforme, no parecer da maioria d:a dircetoria, os interesses dia associação
exigirtem.
A directoria terá podereR para determinar as attribuiiçõPs dos funecionarios e empregados da associação, exigir
fiança do!' mesmos e fixar as multas respectivas; regular o
modo pPlo f!U:ll dPverão realizar-se as assembléas e nomear
t•sr•ttüadores para as eleicões; r·es{)llver sobre o augmento do
rapital da sociedade e o modo pelo qua.l deve ser feito esse
augmento, e, .em geral. fazer e praticar todos os actos que
fo1·em da eompetencia da directoria na fórma da supracitada lei; e terá bem assim poderes para e·laborar regulamentos que achar conveniente na conformidade da mesma lei
para regerem os negocios da associação em geral, e para· a
inteira gestão e administração dos seus negocias; estes regulamentos poderão prohibir, si os directores determinarem,
a transfNPneia rlP litulos (acçõesl possuid!lls pm· um accionista que dever a esta associação, como devedor principal
ou não, sem o consentimento da dil--ectoria.
SEXTO

Esta associação funccionará até o encerramento de suas
operações em cinco de julho de mil novecentos fl!l vinte e
cinco, salvo si entrar, antes disso, em liquidação voluntaria,
por deliberação dos seus accionistas representando no mínimo d(JUS tercos do seu capital-accões ou por oult'ra qualquer
disposição de lei.
SETIMO

Estes estatutos :poderão ser modificados ou alterodos
em qualquer tempo por accionistas possuindo maioria das
:H"ÇlÍP>l da assoeiaçiio, om· flírma que não r>ste.ia Pm ~ontra
dicão com as disposições da lei, e a directoria ou tres accionistas quaesquer poderão convoear a assembléa dos accio~
nistas para esse fim.
Em !Jes~emunho do que, nós direlcJtores supracitados, P<lt"
n6s como d1rectores e por parte dos accionisias do City Bank
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of Nova York, firmámos o p~esente, neste dia cincó de julho
e sessenta e cinco. - Moses Taylor. - Tar-

de mil oitocentos
rant Putman. -George Green. Ctscc. - John J.

J. H. R1·ower. - Lottis A. Von Hoffman. John Alstyne. - Henry Pm·ish. - John 1.
Phelps.

Pelo presente certifico que o qtk acima se contém é
cópia fi.el e exacta dos estatutos do The National City Bank
of Nova York, contPndo as modificações feitas até a presento
data.
Nova York, 24 de dezembro de 1914. - G. E. Gregory,
caixa e secretario da directoria.
Estado de Nova York, Condadd de Nova York - ss:
Neste dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos
o quatorr.c, perante mim, tahellião publico, pessoalmente compareceu G. E. Gregory, de mim conhecido como sendo o
caixa .e secretario da directoria do The National City Bank of
New York, a pessoa que outorgou o certificado supra e que
me declarou que o outorgou. - Mo1·ris Pollinge1·, tabelli!io
publico.
Estava a chancella do alludido tabellião.
Estado de Nova York-Conclado de Nova York-SS: N.
68.896.
Eu, William F. Schneider, escrivão do Condado de Nova
York, e tambem escrivão do Supremo Tribunal do mesmo
Condado que é tribunal de registro. pelu presente certifico
que Morris Pollinger archivou no cartorio do escrivão do
Condado de Nova York uma c.ópia certificada da sua nome:ação e qualificação de tabellião publico do Condado de
Bronx, com sua assignatura autographa, e que era por occasião de receber a prova ou declaracfio do instrumento junto.
devidamente autorizado a o fazer. }i:; certifico mais que conheço bem a lettra do mesmo tabellião e acredito que a assignatura do mesmo certificado de prov~ ou reconhecimento
é authentica.
Em testemunho do que, firmei o presente que sellei com
o sello dos mencionados Condado e Tribunal, no dia vinte e
quatro de dezembro de mil novere:ntos e quatorze. - Wm. F.
Schneider, escrivão.
Estava a chancella supramen<~ionada inutilizando uma estampilha de 10 cents. dos Estados Unidos da America.
Reconheço verdadeira a assignatura ex:arada no certificado annexo de Wm. F. Schneider, chefe dos Archivos Notariaes do Condado de Nova York; e para r.onstar onde convier,
1a pedido do interessado, passo o presente que assigno e vae
sellado com o sello dest.e consulado geral.
Nova York, 26 de dezembro de 1914. - Garcia Leão,
vice-consul.
Estava a chancclla do consulado geral dos Estados Unidos
do Brazil em Nova York. inutilizando um sello de tres mil
réis da verba consular do Brazil.
Estava collada e devidamente inutilizada na Recebedorin
do Districto Federal, uma estampilha de tres mil réis.
Reconheço verdadeira a assignatura supra do senhor
Garcia Leão.
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Secção dos Negocias Economicog e Consulares da America.
(Sobre duas estampilhas federae~, valendo conectivamente quinhcnto.~ c cincoenta rPis.)
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro .de 1915. - O director.
Arino Ferreira Pinto.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
Por traduccão conforme.
.,
Sobre estampilhas fedevaes valendo !,$80().
Rio de ,Janeiro, 8 de fevereiro de 191!>.-Manoel de Mattos
Fonseca.
Eu, abaixo assignad<J, traductor publico e interprete commercial jUiramentado da cidade d<J Riü de Janeiro pür nomeação da meritissima Junta Commercial da mesma cidade:
Certifico pelo presente q.ue me f<Ji apresentado um documenlo escripto no idioma inglez, Mim de o traduzir para
o vernaculo, o que assim cumpri em razão d<J meu officio e
cuja traduccão é a seguinte:
TRADUCÇÃO
CERT!Jo'ICADO DE ORGANIZAÇÃO

Nós, abaixo a<"oSignados, directores do The City Bank of
New York, estabelecidos na cidade de Nova York, pelo presente declaramos que os don<Js de dous t.ercos do capitalacções do mesmo banco autorizaram os directores do mesmo
banco a passar o oertificado de organização necesEario e a '
mudar e converter o alludido banco em Associação Nacional,
nos termos da lei do Congresso, intitulada «Lei autori!z•ando
moeda nacional garant.ida por ooucão de litulos dos Estados
Unidos e estabelecendo a circulação e r-esgate da mesma
moeda», approvada em tree• de junho de mil oitocentos e
sessenta e quatro e por forca da mesma autorização e de
accôrdo com o disposto no artigo quarenta e quatro da mesma
lei, nós outorgamos e passamos o presente cert.ificado de org~anizaÇão :
PRIMEIRO

O nome e titulo da associação será: The National City
Bank of New York.
SEGUNDO

A referida ase.ociacão será estabelecida e continuará a
funccionar na cidade de Nova York, Oondado e Estado de Nova
York, onde effectnar-se-hão suas operações de desconto e deposito.
TERCEIRO

O capif.al-acções desta associação s'er·á um milhão de
dollars ($1.000.000) e será dividido em dez mil acçõe8 de cem
dollars cada urna, cúmo e.e acha actualrnente dividido no
mesmo The City Bank of New York.
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O nome ~ rcsidencia de cada um dos accionistas do mesmo
The Cil.y Bnnk oJ' New Y()[·k, que tornar-sc-ha um Banco Nal'ional na t'Mma do di::;posto na lei do Congr~sso snpracit.nda.
n 11 nn.m0m de lWçõcs de cem dollars cada nma possuidaf. por
cada a1~cionisla, são os seguinles:
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QUINTO

O presente centificadg <; passado .afim do mesmo The
City Bnnk of N.ew York c os seus aceionisi::t<· valer.em-se das
vantagrns rla supracitada lei, o para que o mesmo The City,
Bnnl; of New York se transforme e converta em Associação
Bancaria Nacional ·sob o nome e titulo de 'l'hc Na I ional Gity
·
Bnnk üf ~ew York.
Em testemunho do que, firmámos o presente neste dia
r\inco de julho de mil oitocentos e <·essenta e cinco. - Jlloscs
Taylor. - Tarrant Putman. - J. H. Brower. - Lonis A. 1•on
Ilo((mnn. Gcorqc G1'CI?1L John Alstyne. - llclll'!f PaJ'ish. -- John J. Phclps. - John J. Cisco.
Rsi~·HlüR Unidos da Amcrica Estado de Nova York Cidade o Cündado de Nova York -- ss:
Neste dia cinco de julho do anno de NoRso Senhor mil
oitocentos e f!es<•enta e cinco, pessoalmente compareceram
Jlnrant.c mim, tabellião publico dü Estado de Nova York, moI:lrlor na cidade de Nova York. Moses Taylm, Ta.rrant. Puf.man,
.Tohn H. Brower, John J. Cisco. Louis A. von Hoffmann,
George Green, .Tohn Alst.yne, John J. Phelps e Henry Parish
rlirectores do City Bank of New York, de mim perfeitamente conheoidos, os quaes me declararam. cada um de
per si, que outorgaram o crrtificado supra para os effeitos
ne llc menci·onados.
Em testemunho do que firmei o presente, que sellei com
o sello do meu officio no dia e anno supramencionados. 1Vm. Waltc1' Phelps. tabellião publico. condado de Nova York.
Wrn. Walter Phelps - Nova York - TabeU.ião publico.
R. Int. dosE. U. W\VP. 5de.iulhode1865-5oont.___,
Certificado.

CERTIDÃO DE TRASLADO

RS:

The.souro.

Officio do Comptr-ollcr of the Currency, .._.

Por força do dispo.sto no art. 884 das leis revistas dos
Estados Unidos, eu. John Skelton Williams, comptroll~r of
thc currency, pelo presente, certifico que o instrumento junto
é copia fiel ·e infJe,gral do miginal do certificado de organização do 'rhe National City Bank of New York. Nova York, N. Y.
(rcarta n. 1 . 461), com excepção dos nomes dos ace<ionistas e
numero de acções, e de todo o mesmo original archivado e
registrado nesta l'Cpartição.
Em testemunho do que. firmei o presente que mandei
sPl!ar com o !'l·ello de officio no Tlwoouro. na rid1ade de
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[Washington e districto da Columbia, neste dia vinte e seis de
dez,embro de mil novecentos e quatorze. - Jn•. S. Wüliams,
Comptroller of the Currency.
Estava a chanc·ella da alludida repartição.
Uma estampilha de 10 cents. devidamente inutilizada.
N. 1. 46L - 'l'hesour-o - Oftficio do Comptroller of the
CUI'rency. - Washington. 17 de julho de 1865.
Considerando que em virtude de provas cabaes fornecidas
ao abaixo assignado, ficou provado que The Nati<mal City
Bank of New York, da cidade de Nova York, no condado de
Nova York e Estado de Nova York, foi devidamente organizado
por força e na conformidade das disposições da lei do Congresso intitulada «Lei estabelecendo m.oeda corrente nacional
garantida por cauçã·o de tltulos dos Estados Unidos, e regulando a circulação e resgate da mesma moeda>, approvada em
3 de junho de 1864 e que cumpriu todas as formalidades exigidas na mesma lei antes de iniciar seus negocios bancarias,
nos teil'mos da mesma. lei, eu, Freeman Clarke, comptroller of
the eurrency, pelo pres~nte certifico que The National City
Bank of New York, na cidade de Nova York, condado de Nova
York e Estado de Nova York acha-se autorizado a iniciar suas
operações bancarias na fürma do disposto na supracitada lei.
·
Em testemunho do que. firmei o pr·esente, que sellei com
o sello official neste dia 17 de julho de 1865. - Freeman
Clarlfe, Comptroller of the Currency.
CERTIDÃO DE TRASLADO

SS:

Thesouro. -

Officio do Compkoller of the Currency. -

Por íorça dos dispositivos lcgaes do art. 884, das leis
revistas dos Estados Unidos, eu, John SkelLon Williams,
comptroHer of the currency, pelo presente certifico que o documento aqui junto é . copia fiel e completa do original do
certificado de Freeman C!arke, comptroller of the currency,
autorizando o inicio de operações do The National City Bank
of Nelw York, Nova York, N. Y ., (carta de autorização numero i. 461), como instituto bancario nacional, e copia de todo
esse original archivado e registrado nesta repartição.
Em testemunho do que, firmei o presente que mandei seilar com o meu sello official no Thesouro, na cidade de. Washington e Districto de Columbia, neste dia vinte e seis de
dezembro de mil novecentos e quatorze. - John S. Williams,
Comptroller of the Currency.
Estava o selio da mesma repartição.
Uma estampilha de to c.ents. devidamente inutilizada.
'l'hesouro - Officio do Comptrolier of the Currency Washington, 30 de junho de 1885.
Considerando que em virtude de provas ca}Jaes fornecidas
ao abaixo assignado ficou provado que The National City
Ba;nk of' New York, na cidade de Nov.a, York, condado de Nova
York, e Estado de Nova York, cumpriu todas as disposi(iões
da «Lei do Congresso autorizando institutos bancarias nacionaes a prorogar sua existencia e para outros fins», appro-
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vada em 12 de julho de 1882, eu, Henry W. Cannon, pelo
presoute certifico como Comptroller of the Currency que
'l'he National City Bank of New York, da cidade de Nova York,
no condado de Nova York, e Estado de ·Nova York, ·acha-se
autorizado a continuar a funccionar pelo prazo marcado nos
seus estatutos, modificados, isto é, oaté o encerramento dos ncgocws em ci•nco de. .iulho de 1905.
Em testemunho do que, firmei o presente _que sellei com
o sello official, neste dia trinta de junho de 1885. - H. W .,
Cwmon, Comptroller of the Currency.
Estava a chancella da alludida repartição.
CERTIDÃO DE 'l'RASLADO

'!'besouro - Officio do Comptroller of the Currency, ss;
Na conformidade do disposto no art. 884 das Leis Revistas do Estados unidos, eu, John Skelton Williams, Comptroller
of the Currency, pelo presente certifico que o documento .aqui
junto é cópia fiel e completa do certificado original de Henry
\V. Cannon, Comptroller of the Currency, autorizando a pro~
rogação da existencia da associação The National City Bamk
of Ncw York, Nova York, N. Y. (Carta numero 1.461), até
encerramento dos negocios a cinco de julho de mil novecentos
c cinco, c cópia fiel de todo rsse original archivado e registl'ado nesta repartição.
Em testemunho do que, firmei o meu nome mo presente
que sellei com o sello offieial no Thesouro, na cidade de
Washington e Districto de Columbia, neste dia vinte e seis de
dezembro de mil novecentos e quatorze. - John S. Williams,
Comptroller o f Lhe Currency.
Estaya a cllaucclla da alludida repartição.
Certificado de ·nova prorogação de licença - Thesouro Officio do Comptrollcr o!' Lhe Curreney - Washington, D. C.,
3 de julho de 1!)05.
Considerando que em virtude de provas cabaes apresentadas ao abaixo assignado ficou provado que The National
City Bank of Ne\Y York, estabelecido na cidade de Nova York,
no condado de Nova Yorli e Estado de Nova York, cumpriu todas as disposições da «lei do Congresso nutoriza·ndo institutos bancal'ios nacionaes a prorogar sua existencia e para outl'O fins», approvada em 12 de julho de 1882, emendada pela
lei approvada em 12 de abril de 1912, pelo presente certifico,
eu, Thomas P. Kane, Comptroller of the Currency interino,
que The National City Ba.nk of New York, estabelecido na cidade de Nova York, condado de Nova York B Estado de Nova
Yürk, acha-se autorizado a continuar a funccionar pelo prazo
marcado nos seus estatutos, modificados, isto é, até o encerramento do exercício em 5 de julho de mil novecentos e vinte
e cinco.
Em testemunho do que, nrmei o presente que sellei com
o sello official neste dia tres de julho de 1005. - T. P. Kane,
Comptroller of the Currency interino. - Prorogação n. 903.:
Carta de autorização n. i. 461. - Estava o sello a que
se allude supra.
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TRASJ..ADO DE CERTIFICADO

Th€souro - Officio do Comptroller of lhe Currency.
Na conformidade do disposto no artigo 884 das Leis Revistas dos Estados Unidos, eu~ John Skelton WiHiams, Corrr
ptroUer of the Currency, pelo presente certifico que o documanto junto é cópia fiel e authentica e completa do cerf.ificado original de Thomas P. Kane, Comptroller of the
Ourrency interino, autorizando a nova prorogação do prazo
da associlação The National City Bank of New York, Nova
York, N. Y. (Carta numero 1.461) até o encerramento do
exercício em cinco de julho de mil novecentos e vinte e cinco,
e cópia de todo esse original archivado e registrado nesta
reparti~ão.

Em testemunho do que, firmei o presente que mandei
sellar com o sello official no Thesouro na cidade de Washington e no districto de Columbia neste dia vinte e seis de
dezembro de 1914.- John S. Williams, Comptroller of the
Currency.
Estava o seBo supra mencionado.
Uma estampilha de iO cents. inutilizada.
Thesouro.- Washington, 2 de janeiro de 1915.
Chancella da Secretaria -'Pelo presente certifico que a
assignatura de John Skelton Williams, Comptroller of the
Currency, na fórmula 1. 980 annexada ao presente, .é sua
assignatura aulhentica e que se acha autorizado por virtude
do seu cargo de 1Comptroller of the Currency a firmar os
·
alludidos documentoa.
Em testemunho do que, firmei o presente que mandei
sellar com o sello do 'Thesouro no dia e anno mencionados
supra neste documento.- W. P. Malburn, secretario do Thesouro interino.- Estava o sello do Thesouro.
N. 5. 901 - ~stados Unidos da America. -- Secretaria de
Estado.
A todos que o presente virem, saudações.
Certifico que o documento junto está sellado .com o sello
do Thesouro e que esse sello é merecedor de inteira fé e
credito.
Em testemunho do que, eu·, \V. J. Bryan, secretario de
Estado, mandei sellar o presente com o sello da secretaria de
Estado e firmar meu nome pelo official maior da mesma
secretaria na cidade de Washington neste dia dous de janeiro
de 1915.---<W . ./. Bl'ftan, SPcrelario de Estado, por Ben G.
Da vis, of!icial maior. (Estava o sello da Secretaria de Estado
dos Estados Unidos. l
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Districto Federal estampirhas do valor collectivo de 6$600.
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado
retro de Ben G. Da vis, director da Secretaria de tEstado em
·washington; e para constar onde convier, a pedido do interessado, passo o presente que assigno e vae sellado com
o sello deste consulado geral.
Nova York, 41 de janeiro de 1915.- Garcia Leão, viceconsul. (Está um sello da vet·ba consular do Brazil, valendo
3$, inutilizado. )
Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. Garcia
;Leão._ (Secção dos Negocjos Econom~cos e Consulares da ;Ame-
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rica) (sobre duas estampilllas fnueraes valendo quinhentos c
eüu.:oouta réis) :
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915.- Arino Ferreira
Pinto. (Estava a chance lia da Secretar ia das Relações Exteriores.)
Por traducção conforme. Sobre estampilhas federaes valendo 7$800: Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915.- Manoel
de Mattos Fonseca.

DECHETO N. 11. [jl) í -

DE

2:.1

DE FEVEHEII\0 IJE

1915

1'\l[lprova as resoluções da assembléa geral de 22 de outubro de 1914 da. «Previ·
dencia», Caixa Paulista de Pensões c Pecnlios, com séde em S. P!Uttlo

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo a·o que requereu a «Previdencia», Caixa Paulista de
.Pensões c Peculios. com séde na Capital do Estado de São
Paulo e a.utorizada a funocionar pelo decr-eto n. 6.917, de 9
de abril de 1908, resolve approvar as alterações feitas nos
estatutos pela assembléa extraordinaria de 22 de outubro de
1914, com aa scguintrs modificações:
Art. 8.2 - No pcrriodo accrescentado a esse ar·tigo, em vez
de: «será Jeito por occasião de cada fallecimento». diga-se:
«desde que t:enham occorrido em media mensal, pelo menos,
dous obitos e sejam feitas as rr.spectivas chamadas, se procederá mensalmente ao>>.
Art. 85 - Substituam-se nos estatutos o primeir-o e o
segundo períodos e a primeira parte do terceiro período «Uma
vez completa ... assim dis,tribuidos», pelo seguinte: «0 fundo
d-e pecuJi.os será formado por 70 "I" das importancias da joia
realizada, por 80 "I" das contribuições por fallecimento e pelos
juros dos valores repreôentativos dr-sse fund-o até uma importancia igual á neces,:;aria para completar a diffe.vença annual entre os peculi()S pagos e a porcentagem das contrilmições creditada ao fundo de peculios; o de despezas, destinado ao pagamento das despczas administrativas e aos premios
mcnsaes, será formado por 30 \" das j()i.as, por 20 "I" das contribuições p-or fallecimento. pe o excedente dos juros que não
pPrtencer ao fundo de peculios e demais rendas socia,es, send()
o saldo assim distribuído; 20 "I" ao fundo inamovível ou de
pensões de que trata o art. 21; 20 "I", que s·erão dad()S como
premios, por meio de sorteios annuaes, e 40 •1• para um fundo
de remissões por sorteio, sendo o sald() empregado exclusivamente em apolices federaes ou do Estado de S. Paulo, para
com os jur-os s•er,em pagas as oontribuições dos s()cios que por
meio de sorteio forem declarados remidos e o seu numero será
o que corresp()nder a() multiplo de 900$ por anno (ou sejam
üO quotas de 15$ para uma mortalidade 2 "I" sobre 3. 000 socios) e comportar a importancia annual dos juros.
Essas remissões só se verificarã-o entre ()S socios que já
eonLai'Tem 10 anuas completos de inscripção, procedendo-se ao
preenchimento das vagas que se verificarem durante o anuo e
das aecrescidas por augmento d-o fundo de remissão de cada
ser i e, na segunda quinzena de fevereiro de cada anno.
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Accrescentem-se a este artigo os seguintes paragraplios:
f.O Os actuaes segurados da serie de 3.,000 continuarão
garantidos em seus direitos mediante a mesmaJ contribuição
de 15$, que .responderá pelos fallecimentos que se verif~c~em
nas duas primeiras séries de 1 . 500 em que ora se subdivide a
actual série do peculio geral, salvo si optarem pela responsabilidade de contribuir com 15$ ou 30$ em séries de 1.500
soeios para peculios de 15:000$ e 30:000$ respectivamente ..
2." Nas novas séries de 1.500 segurados o numero de remidos será de 200 sómente.
Art. 93 - Accr,escentem-se depois das palavras «de plelculios~. 'as seguintes:
«depois da approva.ção destes estatutos:..
Art. 108 - Supprima-se o paragrapho adoptado pela
assembléa ..
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915, 94" da Independencia e 27." da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES. •
Sabino Barroso.

Previdencia

CAIXA PAULISTA DE ·PENSõES
ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EX.TRAORDINARlA Do DIA 22

DE OU•

TUBRO DE 1914

Aos vinte. e douSI de outubro de mil novecentos e quatorze, 'nesta cidade de S. Paulo, no edi.ficio dai séde social no
largo da Sé n. 3, n:a hora designada, conforme os a.Illl1unc.ios de
convocação, verificando-se pelo livro de presença que se achava
o numero de socios fundadores e 'a100ionistas .corre~pondent~
a mais de dous tietrÇOs do capital social, e achando-se preSEmte
commigo director-secretario, José Herculano de Carvalho que
esta subscreve, o presidente, doutor Francisco de Toledo Malta,
foi por este installada a assembléa convocada e aberta a sessão. Em seguida, foi pelo presidente d~clarado que a convoca(,)ão desta aSSICmbléa geral extraordinaria tinha por fim a reforma dos estatutos e, bem ,assim, podendo ser twnadas providencias UJteis á sociedade. Em seguida pelo presidente foi
declarado que para a p!'leenchimento dos fins da sociedade
com relação á seccão de pecul ios e para que esta secção fique
consolidada, com maiores vantagens para todos os socios contribuintes, os quaes além do pe:c.ulio que il>Ódem legar ás suas
famílias ou protegidos, 1){5dem ainda ter em vida o beneficio
de um premio de cinco contos de réis, qoo setrá sorteado entre
os mesmo& socios contribuinlVes, tantas vezes quantas se verificar um fallecimento. De accôrdo com estes intuli'OOS a direotoria apresenta á COIIISideração e approva(llão da assemblea o
eeu projecto de r·eforma nos seguintes ter.mos :-Ao pamgrapho 2• do al't. 81 dos estatutos dê-se a seguinte red~o:
Para o segundo pec'llllio haverá uma. sérle de 1.500 socios, 100m
~1ma joia de um conto de réis e uma contf.I'ibUJição d~ trinta mil
P~d~
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réis para cada fallecimcnto. NUimero unico: Os socios que, na
daVa da a,p:provaçãD da. reforma destes estatutos pertencerem
a esta série e que não quizerem fazer as entradas de ~rintr1
mil réis, por fallecimento, poderãD continu~r a. fazer a entnada
de quinze mil réis, CÜ\ID a qual anteriormente contribuíam~ pOt'
fall<~cimento; lll'StP <~aso, JHll'<'m, os !Pgnlnr·ios <los rer-;peetivos
p<~culios l'PcPlml'fí.o ap<'LHIR o Jll'l' ui io dP qn inzP nmt os de réis,
propDrcional á reducção do numero de socios que passou de
.tres mil, de que cogitavam os antigos estatud.os, a 1.500 socios, ·reducção es.ta condernente á presente série. Ao art. ~2
substitua-se: onde diz: -- Além de 500 socios, etc., pelo seguinte: Além de 500 sorios será pago o peculio de trinta
contos de réis, no caso de ser a contribuição de trinta mil
réis por faJ.leciment•o, sendo pago o peculio de quinze contos
de réis quando a eontrilmi<:iio f(n· ele quinze mil r<'is por fall,eciment:o. Ao mesmo a11L. 82 accrescente-se o seguinte período final: Quando houver na série «Peculio Geral» 1.500 socios, a,lém do premi-o previsto pelo ar-t. 85 será feito por ocoasião de cact:a. fa;llecimento·, o sort-ei-o de um premio de ci[lCO
contos de réi.s. 8ó terão direito a esse premio os que contrtbuirem com a quan1tia de 1trinta mil réis PQr fallecimentc.
Servirá para o sorteio o numero de ingcripçã.o, tendo os so ..
cios direito a todo e qualquer sorteio, embora já tenham recebido prem3o, fic1ando, outrosim, con!S,tatado qule só podem
concorrer para o sorteio os numeros de insc:ri:pção correspondentes aos socios que c-ontribudrem com trinta m.iJ réis p.o:r fallecimento. No caso de ser soTteado um numero dos, que COTJ.:tribuirem ap~:mas com a quantia de qui,nze mil réis, o premw
fooará para: o fundo do peculio geral. Art. 85. Onde se diz
uma vez: na parte: «60• quotas de quinve mil réis», diga-se:
«tri:nta quotas a trinta mil réis~ e, onde se diz: «2 •1• SO'bre
3. 000~. diga-se: «2 "\ •sobre 1.500». Art. 93. Accresoonte-se:
«Os soci!Os i·nscriptos em 'qualquer série de peculios p.odem' re ·
vogar o If'lgado feito, com excepção do legado já feito em be111eficio da mulher ou dos filhos, que Il!U!Ilca
poderá ser tramsferido. Art.. 98. Altere--se: «Fica a
rlirec-t.:oria com a faculdade de tra:n:s.ferir os socios da 2" sén·ie de qualquer dos peculios, sempre que se derem vagas na
;rrimeira s!\rie, ficando os socios transferidos com o direito
ao maximo do peculio que for distribuído, na série p•ara a qual
for trans•ferido, salvo quando nn.s respectivas séries houver
menos de 500 socios, sendo, neste ,r·aso, o peculio pago oon•Forme determina o a:r't. 82». Art. 108 - AccrescentJe~se paragrapho: «Paragrap.bo unico. Quando no fim de cada anno soetal verificaJr-se que o fundo de despezas não é sufficiente
para oobri r as :mesmas desp·ezas, serão estas rateadas pelo;;
fun'dos de .peculios relalt:ivos a -cada um dos mesmos peClulios.
Neste 1caso as despe'Z!as serão e:xipressas especialmente nD acto
de aJpprovaoão de contas na assembléa geral». Depois de lido
o pro,ieof.o dle reforma e postos em discuss&o os diversos artig'os dos estatutos, 1q1ue foram modifiiCados, foram os mesmos
artigos, com as modificações feitrus1 approvados. Em seguida
pelo coronel Manoel Pereira. Netto foi indicado q.ue a directoria., cl'uralll~e a crise acfJual, ficasse com Ds poderes precisos
para transigir em todos os •casos, bem como assim\ em 'Lodos
os contractos, afim de melhor salvag,uardar os interesses sociaes. Posta em discussão esta indicacã<O, foi a mesma l!ll}llprovada. Pelo coronel Manoel Pereira Nebbo, foi indicado qua
0
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a mesa ficasse aultor1zada a a~ssignar a D•re.sem,te ac.[;a c sendo
esta indicação submet.tüda a discll8sãõ e ap.provaç;ão 'foi a
mesma ap:p!['Ovada. Nada mai•s havendo a 'tra,tar. foi' lavrada
esta acta, que lida e a~chada cQnforme, foi approvada. Eu J.
Herculano de Carvalho, secretario, sUJbscrevi e assigno.
'
S. Paulo, 2•2 de outubro de 1914. - J. Herculano de Car-

valho. -

Francisco de Toledo Malta.

Certifico que •esta aota ·es:tá conforme oom a acta exii!teutc no res{l'ecVi,vo livro de actas d!a: sociedade, do qual foi,
lll'm c fi<~lment1• I'Xtl'ahida.- O secretario, ./. Il. de Carvalhu.
nio, 30 de oUitulbro de 1914. - F. T. Malta. Era supm. -Francisco de Toledo Malta.

DECRETO N. 11.505 -

DE

4

DE MARÇO DE

1915

Approva e 1nanda executar novo regulamento para as capitanias de portos

O Presidente da Rcpu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil,
mando da autorização contida no 11. VII do art. 72 da
lei n. 2.92j, de 5 de janeiro ultimo, resolve approvar e mandar executar o regulamento para as capitanias de portos, que
a este aeompanha, assignado pelo almirarute graduado AleX!andrií:w Faria de Alencar, ministro da Marinha.
Rio de .Janeiro, 4 de março de 1915, 94• da Indep.endencia
e 27" da Rcpublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
Alrxandrina Faria de Alencm·.

Regulantento da!'! Capitanias dos
a que se re:f'ere o decreto n.
desta. data

Portos
11.r;o~,

TITULO I

Da organização e administração das capitanias dos portos
CAPITULO I
D.\ ORGANIZAÇÃO DAS CAPITANIAS

Art. t.• Ao Ministerio da Ma.rinha cabem a administração
e direcção da marinlia mercante. ruella comprehendidos o. casco, o pessoal P a navegação, a policia naval e administrativa,
o regimen 'C a conservação da cos,ta, rios, portos e l.agoas na-..
vegaveis, abertos á navegação inlt.e.restadual e internacional, no
que :for especificado neste regulamento.
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A' Tnspectoria de Portos e Costas pel'ltencerá a sUIPerinLen<lencia desses ~Serviços.
Art. 2.• O territorio da Republica comprehende tantas
eireuiJD'scripçõcs para o s<erviço naval quantos são os Estadod
marítimos c fluvia·es da União.
Art. 3.• O domínio marítimo fluvia.J da União comprehende: terrenos de marinha. os reservados á servidão publica, os accrescidos e acc.rescidos de accrescidos de que trata
o decretJo n. 4.105, de 22 de feverero de 1868, os portos do
mar, rios e lagoas franqueados á lll!avegação e ao commercio
marítimo interestadual e internacional c as aguas territoriaec;
da Hepublica.
Art. 4.• Em cada circumscripção funccionará uma. capitania do porto, com s(Sdc no porto de maior movimento marítimo, administrada por officiaes da activa ou reformados do
Corpü da Armada. ·
Art. 5." As capitanias dos p.or:t..os, como repartições fiederaes, exercem no domínio maritimo e fluvial da União ru jc.e~:isdicção compatível com a natureza dos seus serviços· e, dentro dos limites dessa jurisdicção, independem de rquaesquer
outras repartições publicas, c estão directamente subordinadas á Inspectoria de Portos e Costas.
Art. n.• As capitanias dos IlOrtos terão delegacias c agencias onde for rnecessario estabeleool-as no interesse do commercio marítimo e da navegação, as quaes lhes ficarão dire•
ctamente subordinadas.
Art. 7.• Nos pOrtos estrangeiros cabem aos consules os ser:viçOtS da marinha mercante especificados rneste regulamento.
CAPITULO li
DA CI..ASStFICAÇÃ:O DOS SERVIÇOS A CARGO DAS CAPITANIAS

Ar.t. s.• Os serviços das capitanias dos portos compve·
hendem:
f•, .a policia naval, o regimen e a conse.rvação da costa,
po.rtos, rios e l.agoas na.vegaveis da Republica;
z·. a inspecção dos pharóes e o balisamento da costa, dos
portos, rios e lagoas navegaveis;
3•, a inscripção civil :de propriedade dos navios mercantes nacionaes;
4•, os actos c conlraclos referentes ás embarcações mercantes nacionaes;
5", a matricula ou a inscripção marítima de todos os indivíduos empregados no mar, inclusive o pessoal marítimo de
todas a:s repartições federaes, estaduaes ou municipaes;
6", o arrolamento de embarcações do trafego e da pesca
c o dJa.s do se-rviço das repartições publicas federaes, estaduaoes
e municipaes, excepto as rde guerra.;
7", a fiscalizaç·ãQ da pesca, até que seja tralliSferida para
o Mlinisterio da Agricultura; ·
s·. as vistorias das ~mbar~.cações;
g•, os soc.corros nava€s;
10, o processo por infracção deste ;reguLamento;
11, os exames para obtenção da carta de arraes, mestlre
de pequena cabotagem, praLicos, sub-ajudantes machinistas e
conductores de lanchas automoveis;
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12, a collecta das multas q.ue constituem a receita eventual da repartição;
13, a fiEcalização da praticagem dos pol'tos, barras, riü6,
lagoas e costas.
CAPITULO 111
DO PESSOAL DAS CAPITANIAS DOS PORTOS

:Art. 9.• As capitanias dos :{!Ortos e suas delegacias sei'!ó
de tres catego.rias, conforme a 1mportJancia da renda e movimento do commercio marítimo de sua localidade.
Paragrapho unico. No momento actual são de 1• classe
as Capitanias do Amazonas, Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de
J1aneiro, S. Paulo, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; de
2• elasse as do Maranhão, Ceará e Espírito Santo; e de 3• classe
~as do Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagoas, Sergipe, Paraná e Matto Grosso.
Art. 10. O pessoal das capitanias, delegacias e agencias,
de~·tinado ao serviço da policia naval e do expediente da secretaria, será o fixado nJas le1s de orçamento.
§ 1. Exercrrão a policia naval: os capitães de portos e
delegados, os ajudantes, patrões-móres, patrões, machinistlas,
foguistM'I, marinheiros e agentes.
§ 2. • Exercerão e.xclusiVIamente o servi co do expediente da
secrétaria : os secretarios, officiaes, amanuenses, porteiros e
contínuos-serventes.
Art. 11. Nas delegacia~. onde não houver ajudante, o delegado ac01umulará as funcções; assim eomo o secretario as do
official, · .afl.l.Xiliado l[lelo port.eÍloo, sem prejuízo do serviço
des~e; o patrão exercerá as funcções de p41trão-m6r e o oontinuo-servente as do porteiro, onde não houver taes empre0

gado~.

CAPITULO IV
DAS AGENOIAS
~rt. 12. Nos portos que pela importancia da navegação
ou do commercio marítimo não comportem delegadas, haverá
agencias da capitania confiada~ a inferiores reformados da
:Armada ou a algum marítimo matriculado na capitania, da
confiança do capitão do porto. para exercer na localidade a
policia naval que cabe ao capitão do porto de quem é preposto,
a quem fica direclamente subordinado e de quem recebe as
ordens ;p.ara o serviço.
Art. 13. AIS agencias serão com frequencia inspecciona.
das pelo capitão do porto ou pelo. ajudante que for designado.
AN.. 14. O ,pessoal das agencias poderá desempenhar qualquer outra prof.fssão que não seja a de empregado publico federal.
Art. 15. Os livros para o expediente das agencias serão
fornecidos pela capitania do porto.
Art. 16. As agencias serão creadas por proposta ao Governo, que, si concordar, pedirá ao Congresso Nacional a nacessaria autorização.
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Art. 17. O pessoal das agenciaR é de nomeação do inspectoJ' dn Portos o CoRtas, por lJI'oposta do capitão do porto.
Art. 18. A eobrança das multas impostas pda agencia.
s()J'á I'Pila por rll'di'Jll do r·.apitftn do portn. a •<Jl\Plll Sf'L'ii.o remrt.tidos os autos da in l'l'Ucção.
At·t. 1 \J. Nas agencias as vistol'ias das embarcações serão i'f'itas por pcrilos nomeados pelo capitão do porto.
Art. 20. As agencias re.rnctterão semestralmente ao !lapitão do porto um relatorio de todo o movimento da agencia
com indicações de medidas tendentes ao melhoramento dos
s()rviços a :;p.u r.argo c pre;o-.tarão I'Ont•a ·annual do RerYiço ao
f•apitão do }IOdO.
Ar!.. 21. Os agell't.es, quando nã'o forem p-raças reformadas, prestarão fiança, que será arbi.t.rad'a pelo inspector do
Portos e Costas c não excederá de 500$, não podendo assumir
o exercício do cargo sem havrr entrado com a respectiva
importancia para a repartição do Thrsouro Federal que existir mais proxima da localidade.
CAPITULO V
DO MATERIAl, DAS CAPITANIAS E SUAS DEPENDENCIAS

Art. 22. As capitaniaR trrão a.q Pmharcações a vapor e a
remos que forem neces,snrias para o servico geral do porto,
o matr.rial para o soccorro naval, bombas e demais apparelhos para a extincção de incendios.
Art. 23. As delegacias terã.o as embarcações apropriadas
á navegação dos portos onde funccionarem e á praticagem
que nellas houver por administração.
Serão tambem providas de material indispensavel ao serviço de soccorros.
Art. 2.i. As capitaniaR e delegacias occuparão edifício
situado nas proximidades do porto com accomodações para
residencia do capitão do porto o dos ajudantes, aquartelamento de seus empregados militare<; c assemelhados e acondicionamento de todo o material nautico e de incendio.
Terão tambem carreiras com coberturas para a conservação e limpeza das embarcações a remos e lanchas a vapor.
TITULO 11

Do pessoal das capitanias c seus deveres

CAPITULO I
DO CAPITÃO DO PORTO

Art. 25. O capitão do porto, como chefe da capitania
exerce autoridade &obre o pessoal neHa empregado tendo pOl:
superior immediato o iuspcctor de Portos c Costas ~ no Estado
de sua jurisdicção, é a primeira autoridade n~val militar
excepto, quanto a esta parte, si na localidade ou no portÓ
houver outra em exercício de funcções militares de commando de força ou df' chefe rle cstabl'IPr.imento dn Marfnha
de categoria superior.
'
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Art. 26. Ao capitão do poi"to compete:
1", a policia, o regimen e a conservação da costa, rios,
portos c lagôas navegaveis;
2", administrar os serviços da capitania com o auxilio
do respectivo pessoal, cumprindo e faz·endo cumprir as dis...:
posições do presente regulamento;
3", manter a bôa ordem nos trabalhos da capitania e a
disciplina entre os seus empregados;
4", responder perante o inspector de Portos e Costas pela
fiel execução dos serviços que adminis·trar;
5", executar e fazrr executar as ordens do inspector de
Portos e Costas:
6", escalar ·o pessoal que deve permanecer na capitania:
drpois das 'hor·as do expediente;
7", corresponder-se di eectamente com todas as autoridades;
8", processar e decidir todas as questões relativas á poli(~ia naval sem prejuízo dM; attribuições conferidas á policia
do Distrirto Frderal ou dos Estados;
.
9", percorrer as repartições de sua dependencia, em correição, duas vezes por anno, requisitando, si não tiver, os
meios de transportP ao inspector de Portos e Costas;
·
10, presidir ás vistorias a que forem •suhmelttida-, as embarcações e escalar para esse serviço os ajudantes da capitania;
11, presidir ás mesas de exame para praticos, mestres
de pequrma cabotagem. arraes, condnctores de lanchas automoveis, ajudantes e sub-ajudantes machinistas;
12, presidir aos leilões que se realizarem. n.as capitanias.;
13, providenciar Robre os dPstinos dos dinheiros arrecadados pela capitania P RobrA os inventarias dos responsaveis
da Fazenda Nacional. ordenando que, terminado cada exercício, 05 rrsr1ectivos livros dP receita e despeza e seus auxiliares se,iam remettidos á Inspectoria de Portos e Costas;
14, empossar os empregados e tomar delles o compromisso de bem servirem, e dar-lhes licença por motivo justificado, não excedendo de 15 dias em cada anno;
15, nomear e contractar o pessoal, cujo provimento lhe
competir;
16, propôr o pessoal idoneo para o serviço da capitania,
cuja nomeação dependa do ministro da Marinha ou do inspector de Portos e Costas;
17, prover as faltas ou impedimentos temporarios dos
empregados que não tiverem substituto legal;
18, convocar e presidir ao conselho de compras, quando
lhe competir;
19, assignar os termos de abertura dos livros da repartição e bem assim dos navios mercantes sujeitos a essa formalidade, autorizando a rubricar as folhas destes os officiaes da
secretaria e as daquelles os ajudantes;
20, authenticar os documentos que dependem da capitania para a arrecadação de impostos federaes;
21, organizar tabellas de frete para as embarcações do
trafego do porto, comprehendidos os rebocadores de barra
fóra;
22, propôr a adopção de melhoramentos aconselhados
pela experiencía e dos já applicados em repartições semelhantes de outras marinhas, com bom exito;
23, impô r multas pelas infraccões deste regulamento;
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24, requisitar o auxilio das autor.idades CIVIS e militares
e da policia, quando lhe fôr preciso, para fazer effectivas as
disposicões rrgulamentares pr(mder e punir os que a infringirem;
25, apresentar annualmente, em janeiro, ao inspector de
.Portos e Costas o relntorio do anno anterior, do qual conste
o estado dos servicos, com indicação das medidas que os tornem mais efficazes;
26, manter <em todas as circumstancias a autonomia dos
encargos da capitania;
27, regularizar e decidir, em juizo verbal, _a remuneracão
ídevida por salvamento fl abalroamento qu:e nao excedam de
1:000$000;
28 ministrar ao procurador seccional todas as informa-

ções ,a' documentos que forem nercssarios para defender os
interesses da Fazenda Nacional;
29, mandar autoar, nos casos de desobediencia ás suas
crdens, ou de qualquer outro delicto, ns pessoas que delinquivam dentro do edifício da capitania c remetter ao juizo
criminal competente o auto, com todos os documentos e informações necessarias para este lhes formar culpa na fórma
õa lei, dando de tudo conta ao inspector de Portos e :Costas.
Nos casos de delictos commettidos fóra da capitania, mas
em Jogares sujeitos :í sua autoridade ou .iuri.sdiccão, o auto
será lavrado pelo empregado mais graduado que estiver
presente ·e assignado pelas testemunhas presenciaes do facto,
c depois remettidos ao capitão do porto, para ulterior pro.
cedimento, na fórma acima citada.
Art. 27. O capitão do ]JOrto srímente delegará poderes
ao ajudante, fóra dos casos previstos neste regulamento,
quando <estiver impedido.
Art. 28. O capitão do porto nas compras miudas para o
expediente da capitania e consumo das embarcacões ordenará
IJUe a acquisicão seja feita directamente por empregados de
sua confianca, segun'do os prccos correntes do mercado e
dentro das verbas orçamentarias votadas, sem exceder em
cada mez á duodecima parte de cada verba.
Ordinariamente, porém. convocará o conselho dé compras e chamará concurrencia, proccdencto dil accôrdo com as
disposicõcs que regulam a espccie.
Art. 2\l. O capitão do porto. além das condições de navcgabilidadc, verificada pela commissão de vistoriac;, examinará, antes da .sabida dos navi()Sl a vapor ou a vela naciona~s.
si. todos os appa·relhos e meios de garantias exisLentes a bordo
dos navios, contra os accidentcs do mar, incendios e naufragios, para a salvação das mercadorias e das pessoas embarcadas, são sufficientes para esse mistér.
~ 1.• Aos navios que não estiverem convenientemente
appa'relhados ou estiverem com excesso de carga além da
linha de agua, o canitão do porto retirará ou negará o passe
para a sahida c multará o commandante em 500$ a 1:000$ e
dará parte da occurrencia ao inspector de Portos e Costas,
f[nando se tratar de linhas subvencionadas pela Unilío.
~ 2.• O capitão do porto, quando o na.vio tiver de sahir
:í noitr, Pscalará o a.iudanlc <Jue tenha de suhstituil-n nG
Pxame c providencias deste artigo.
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A.rt. 30. Nas faltas ou impedimentos temporarios, o capitão do porto será substituído pelo mais antigo de seus aju...
dantes, na falta destes por um official da força naval existente no porto, que fôr designado pelo commandante, e finalmente pelo patrão-mór.
CAPITULO ll
DOS AJUDANTES

A.rt. 31. O 1• ajudante, ou o mais graduado ou antigo
dentre os officiaes que servirem esse cargo, é o substituro
legal do capitão do porto, ·e funccionará como fiscal da Fa?:enda Nacional, inspeccionando a carga dos responsaveis, o
acondicionamento do material e seu estado de conservaçã'O.
Art. 32. Incumbe mais ao 1• ajudante :
1•, fazer o inquerito policial militar e da policia naval
11or delegação do capitiio do porto;·
2•, detalhar o serviço das ronda-s do pessoal e embarcações da capitania.
Art. 33. Ao z• ajudante compete encarregar-se do pessoal marítimo da capitania, providenciando para qrie os patrões e marinheiros, assim como os machinistas e foguistas
conhecam bem as obrigações que teem a cump·rir.
Art. 34. Ao 3" ajudante compete encarregar-se de todas
as embarcações da capitania, providenciando para q,ue o material esteja bem cuidado.
:Art. 35. São obrigações communs aos ajudantes:
f•, coadjuvar o capitão do porto no deS'empenho de suas
attribuições, cumprir •e fazer cumprir as ordens que delle
receber;
2•, manter a bôa ordem no recinto da capitania e a d~s
ciplina do pessoal em todas as occasiões;
3", rondar os ancoradouros uma ou mais vezes por. dia,
conforme o movimento do porto;
4", permanecer na capitania no dia em que fôr escalado
para attender, durante ou fóra das horas do expediente, ao
serviço, de modo que na ausenci.a do capitão do porto haja
qurem por elle responda;
5", pernoitar na repartição, quando houver accommodações para isso;
6", acudir aos soecorros que a capitania tiver de prestar,
ainda que não resida no recinto della;
7", permittir que, fóra das horas do expediente, atraquem
ao cáes da capitania as embarcações miudas dos navios mercantes ou quaesquer outras do trafego do porto que tiverem
de fazer communicações urgentes ou de pedir providencias no
caso de sinistro no porto;
s•, presidir ás vistorias por ordem do capitão do porto;
9", attender ás reclamações sobre assumpto marítimo e
si não puder fazel-o, por ser a capitania incompetente, en~
cam~n_!Iar os reclamant~s, sobretudo estrangeiros, para a repartiçao ou estabelecimento que possa providenciar a
respeito;
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10, partici11ar ao ca)}itão do porto qualqllcr irregularidade no n)ginwn do porLo, da qual resulte infracção da policia naval, que tenha chegado ao seu c'•11nhecimento por obscrvnção Ill'OIJria, por dPnUIJeia da impt·cnsa, pot· informações de
pessoa fidedigna.
CAPITULO lii
DOS

DELEGADOS

Art. 30. Aos delegados das cnpitanias compete:
1", cumprir c fazer eurnprir as ordens do capitão do porto,
a quem estão dit·ectamento subordinados;
~·. ex·ercer, por dt'legação, as funrções de C'Upitão do porto,
I'Otn respons•a·bilidade propria, onde estivPr estabelecida a deIPgr~eia, fazendo nella •'xeeutar todas as disposiçõPs do prefil'ill.e J'pg·ulmnenLo que lhn forem appl it'aveis;
:l", eotTuspondE't'Ptn-se dit•f'elanwntP •·om o c.apitão do
porto o com as autoridades locaes, sempre quo ftir preciso, a
hPm do s•~rviço da delegaci~<l,,
Art. :n. Os empregados da delegacia exercitam as mosmas fum·\:ões dos que IIH~H eotTPspoudam na capitania.
CAPITULO TV
DO PESSO.\T. IH SEt:HETAHI.\

Art. 3R. O SIWrf'tario. que pxercerú tarulmm a funcção de
f.hNHJlll'f'Íl'O, (0 I'CS[HIJlSllVI') pp)Os din!JPÍI'OS :tl'I'('C~flado;;; pela
capitania, pl'la ho~ ot·flem f' I'Pgularidade dos ü·abalhos da secretari~. cujo -expediente dirige, distribue e executa de oonfor_
midadf' com o que dispõe este l'egulamento, que cumprirá e
f~rá r:umpr!r Px.actamcnte ppJos empregados da secreta.ria.
A1·t. 39. Incumbe nÍais ao s~~eretario:
1", escriptut·ar o inl]llf'rito poli<'ial f' os inqueritos em geral sobrn os sin i.stros no mar:
2". eset·i pturar· os pl'IW<~ssos quP tenha 111 de ser decididos
pelo ea.pitão do porto e tomar por termo os recurS()s interposto;;; pelas pa t'tes;
3", redigir e conferir toda a correspondencia official d.a
capif ania e em geral todos os actos expedidos pela secretaria
<·om a assignatura do capitão do porto ou de quem o subst.itrüt· p,m Sf'\IS im]ledimcntos;
1•. lavrat· tl•1·rnos p,rn lin·os ou fôl'a df'llf's c fnzel-os registrar;
5", assigtlnl' as l'f'rtirlõf's mandadns passar· pl'lo capitão do
po!'fo;
6•. co li igir dados para o rclalol'io ammal da rep.a•rtição,
QlH' fará nt·.ornpanltar de mappas. pot· PI!P organizados, de acf'ill'fio rom o modPio adoptado lli'SI,. t'Pg·u]anwnf.n, rontendo o
llltllii'·I'O li•' n.a.vios (•nf1·ados u ,.;altidos com dt't·laraeão das triJlllla(;Õf'R. tonelag-em, poi'Los dP pt'O!'Pdeneia e dt>sfiÍJO. e assim
df' tod.o;; _os· individuos PlllPJ'Pg"ados na y ida do mal', Sf'!mndo
ft prof1ssao de radn um;
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7o propilr ao capitão do porto as providencias conducentes ao' melhm· andanH•ntn do sPrYiço da secretaria;
so organizar annttalmenlP a lista dos navios mercantes n.
-ve.la d a vapor da mari11ha beazileiea e a eetatistira dos naufragios oeeorridos, !'tn igual período. nas costas comprel!enüidas na eil·cumst~t·ipção da capitania, para serem remllttld:'Nl
:.í. lnspectoria de Portos e Costas;
9°, arrecadar as multas cobradas pela capitania e fazer
entrega da respectiva importancia ao Thesouro Nacional, ás
dclt~gacias fisr..aes, ás mesas de rendas e collectori'as, segundo o
Jogar em que funccionarem as capitanias;
1 O, fazer as folhas de pagamento dos empregados e demais
pessoal da capitania;
i 1, fazer a inscripção civil de propriedade dos navios
mercantes nacionaes e registrar todos os actos e cont1:1actos
rAferentes aos mesmos;
i2. effectuar a matricula on inS<wipção marítima da gente
do mar;
1.3, lavrar os termos das vistorias e expedir as certidões
respectiva.s;
14, receber, conferir e despachar os róes de equipagem
dos navios entrados ou para sahir;
15. rffrrtuar o arrolamento das embarcações do trnfego
o porto c pesca e as demais sujeitas a essa formalidade;
16, passar as licenças de embarcações e as de qualquer
outra nnhJllrza, que forpm despachadas pelo capitão do porto;
17, encerrar, com sua a'ssignatura, o ponto dos empregados a Pile sujeitos;
18, distrilmir o ser·vi<:o pplos officiaes e amanuenses.

CAPITUI,O V
DOA OFFIClAEA F. AMANUENSES

Art.. 40. Aos officiaes e amanuenses cumpre auxiliarem
os trabalhos da rrpartição, de accôrdo com as instrucções que
l'ec.eberem do secretario.
Art. 41. Ao official compete substituir o secretario em
seus impedimentos e faltas.
CAPITULO VI
DO PORTEIRO

(ENCARREGADO DE DILIGENCIAS)

Art. 42. O porteiro exercerá tambem as funcções de official de .iustica da capitania e fará as intima.cões que lhe follem
ordenadas, para a cobran~:a das multas por in.fracção deste
re:;ulamPnto, e ainda todas as diligencias policiaes que tenham
por objecto auxiliar a inspecção da capitania sobre os indivíduos de profissão marítima e as embarcações em que elles
forem empregados.
§ 1." E' subordinado ao capitão do porto, de quem recebe
as ordens para effectuar as intimações sobre o pagamento
de multas e quaesquer outras que se tornarem necessar:ias.
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§ 2.• Sobre as diligenc~as que tenha de effectuar dévoé re~
ceber as instruccões do capitão do porto, que rubricará as
assignadas pelo secretario.
Art. 113. O porteiro, sem prejuizo de suas obrigações especiaes auxiliará o secretario nos trabalhos de escripta, sempr·<Cl que houv.er muita affluencia de expediente a despachar •1
·
§ 1.• E' responsavel pela mobilia, utensilios e outros objectos das salas do expediente, que receberá por inventario.;
§ 2.• Quando houver mais de um porteiro, ao mais antigo
cabe a responsabilidade de que trata o pM'agrapho anterior,
bem como o pedido, ree>ebimento e despeza da verba para o
asseio da sec·retaria, que o fará mensalmente, prestando contas a.o 1.• ajudante, antes de receber a quota do mez seguinte.
Os pedidos de dinheiro serão feitos, por escripto, pelo
porteiro e rubricados pelo capitão do porto.
Art. 44. Ao porteiro incumbe mais:
1•, cuidar na conservação e boa guarda da mobilia e
quaesquer outros objectos das saJas do expediente;
2", ter sempre providas do necessario as mesas dos empregados;
3". velar na policia e ordem das ante-salas e facilitar a
entrada e sabida das pessoas que tiverem negocio na capitania;
4", fechar, sellar e expedir a correspondencia;
!J•, f eamanittir aos f'lllj)l'f'garlos rH rf'rarlos, papeis 0 ordens;
6", abrir a repartição nos dias de serviço, uma hora antes
da marcada para o comeco dos trabalhos, e extraordinariamente, quando ordenar o capitão do porto;
7•, fazer os leilões na falta do resp.ectivo leiloe,iro.
!Art. 45. Quando funccionar como official de justiça,
o porteiro ·ferá direito :\s custas que forem percebidas em identicos casos nos juizos federaes, além dos vencimentos que lhe
forem arbitrados.
Art. 46. Aos contínuos-serventes incumbe o asseio e limpeza geral das salas e gabinetes da secretaria e coadjuvar o
encarregado das diligencias.

CAPITULO VII
DO PATilÃO-MÓR

Art. 47. Em todas as capitanias haverá um patrão-m6r,
directamente subordinado ao capitão do porto.
Art. 48. O patrão-mór tem sob sua direcção .todas as embarcações a remos e a vapor da capitania, que juntamente
com o material destina~o ao servi<:-o ger_?.l do porto, a soccorroR no mar e ao rie bahsamf'nto, lhe serao carregados, por inventario.
Ar.t. 49. A gente do serviço marítimo da capiÍania fica
~;uhordinada ao patrão-mór.
Art. 50. Compete ao patrão-mór:
.
1•, dirigir todos os trabalhos da arte do marinheiro, que
tiverem. de ser .executados pela 'capitania e, em geral. todos
os sr;rv1r,os do Jgual natureza, ordenados pelo capitão do
porto;
2•. preslar soccorros, <.!entro ou fúra do porto, aos navios;
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3" fazer dentro do porto, no ancoradour~ proprio, as

amarT~ções fixas para os navios de guerra nac10naes; .
.
4", ter sempre promptas as ·em~arcaçõe~ . da cap1tama,

i-1afos e claros os apparelhos do serviço manbmo e de so-

~corro naval, observando a este respeito as instrucções do aju-

dante;

6•, cumprir as ordens do capitão do p~rto e as que lhe
forem dadas p.elo ajudante em qualquer ClrcumstanCia;
6•, percorrer todas as 'm~nhãs os div.ersos ~ancoradouros,
para inspeccionar as alffiarraçoes das embarcac~~s fundeadas,
as boias. balisas e cáes, dando parte do que Ve['Ifrcar de anormal ao ajudante de serviço;
7", ter sob sua guarda os depositas de carvão pertencentes ao Ministerio da Marinha, que lhe serão carregados,
por inventario.
Art. 51. O patrão-mór deve acondicionar todo o mBAterial
de sua responsabilidade nos depositas da capitania, &-rumando ·e rotulando os apparelhos que não forem de uso diario.
Art. 52. Cumpro ao patrão-mór conservar em amarrações proximas da capitania. e de preferencia na dóca, que a
esta pertencer, as embarc-ações que não estiverem nas carreiras sob coberta.
· AvL 53. Nas capitanias, onde o secl'letario não for commissario, serão os pedido1> de mantimentos para as rações do
pessoal municiado e de sobresalentes para o serviço da capitania feito.s pelo patrão-mór, seguindo-se para o rooebimento .e despeza os processos do regulamento do serviço de
fazenda da Armada, para o que terá os livros respectivos,
devendo, annualmente, prestar conta de sua gestão.

CAPITULO VIII
DA GENTE DO SERVIÇO NAVAL

Art. 54. Os patrões ao serviço das capitanias, subordinados ao pessoal dirigente destas, teem por especial incumbencia zelar pela conservação das embarcações que lhes forem
confiadas. Pertencem á di~ecção geral do patrão-mór, mas
respondem perante o ajudante pelo estado das embarcacões e
pela disciplina de seus tripulantes.
Art. 55. Nas fainas da capitania os patrões devem manter,
a todo o trans.e, a ordem e a subordinação da gente que dirigem.
Paragrapho uni co. São encarregados de rondar os ancoradouros e cáes, conforme o detalhe desse serviQO organizado pelo primeiro ajudante, de quem receberão as nooessarias
instrucções, e podem ser empregados em quaesquer diligenr~ias de caracter naval ou que tenham por fim auxiliar a policia do Districto Federal ou dos Estados.
Art. 56. Os patrões, por occasião de soccorro a navio
acodem com a gente do serviço naval, sob as ordens do patrão~
mó r.
Art .. 57; Os pa~rões devem. ter carta de arraes e possuir
a~ lu~brh,taçoes prccrsas pa-r:a_prlote!lr as embarcações da capltama, eiJ?- qualquer expedrçao no mterior do porto, podendo
nessa qualidade ser chamados para fazer parte da commissão
de exame dos candidatos á cartl! de arra-e-s.
·
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At·L. 3H. A marinhagem para o serviço dn; c~pitania. ~evc
Sl't' !'OIJtraelada Pnlt'P os indivíduos de proftssao rnarlttrna,
de pt·<•f(~rPneia os que I iverem sido praç.a da Armada, com
baixa pM conrln~ão de L!~mpo. Nos contt·actos dev'eun ser •expecializadas as ohrigaçõrs dt~ eada um, 3:s soldadas, o tempo de
serviço c o premio dP reot•Jlgajanwnto, ~~ houver essa çlau.sula.
Pal'agt·apho unico. Tneumlw PspecJa!~enle á marmhage_rn
ter as ernbat-cações apresentadas e no mawr estado de ~~:ssew,
assim como conservar o seu aquartelamento e ranchos hmpo<;
e arejados.
Art. 59. Dentre os marinhcit·os set·ão tirados pelo ajudante o,; patl'ões das l'mbarcaçõPs a remos.
Art. 60. A gente do serviço· naval, por occ.asião de ineendio a bordo ou na capitania, acudirá com bombas de que
t•sta dispuzer e poderá set.' utilizada, por ordem do capitão
do porto ou de quem suas vezes fizet·, na extincção de incendios fóra do rerinto da t•apitania. si não houver no Jogar serviço organizado para os soceorro,; dessa natureza.
Art. 61. Os maehinislas r foguistas eontractados para
set·virC'rn rws ernban~açõcs da capit-ania, desempenharão suas
•Jbrigaçoõef·, de aeeôrdo com o que se aelm PslabPlf'f'ido para os
do Corpo de Engenheiros Machinistas Navaes. no respectivo
regulamento.
Prrtenr·c•m á rlil'Pl'\:ão do patrão-mtit·, eomo pessoal do
scl'viço naval, mas são immcdiat.amente subordinados ao ajudantP, JWI'anle qw·m l'·t•spondl'm pela limpeza, conservàção c
funceionamcnlo das maehinas das lanehas, assim como pelo
consumo do rombusf.iycJ c sobt'Psalcntes.
Devem obedecer aos palt·ões das embarcações em que
servirem.
TITULO UI

CAPITULO I
DAS NOMEAÇÕES! E ADMISSÕES

Art. !i:!. Os ajudanL,•s n delegados s·erão nomeados por·
decreto., dentre os offieiaes -'UtJeriorcs da activa ou na falta
absoluta destes, refoQrmados do Corpo da Armada, não podendo
aquclles exercer a commissão por prazo. maior de tres annos.
Paragrapho unico. No Districto Federal o cargo de capitão do porto é inherenle ao de sulJ-inspector de Portos c
Costas.
Art. 63. Os ajudantes e delegadoo serão nomeados, por
decreto, dentre os officia,es superiores e subalternos• da activa
ou reformados do Corpo da Armada.
Art. 64. Os secretarios serão' nomeados, por decreto,
dentre os officiaes superiores ou subalternos do Corpo de
Commissarios ou na falta, r-or D'fficiaes refoQrrnados do Corpo
Art. 65. Os officiaes serão nomeados· por portaria do
da Armada ou classes annexas.
nlinisf.I'O da Marinha. de pt•nfpreJwia cntl'r os officiars ~ubal
ternos reformados do Corpo da Armada ou classes annexas.
Art. 66. Os arnanuenses serão nomeados por portaria do
ministro da Marinha, dentre os officiaes ou inferiores reformados ou ex-inferiores dos corpos de Marinha.
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Art. 67. Os patrões-móres serão nomeados por portaria
uo mini.s,tro, dentre os do respectivo corpo.
.
.
Art. 68. Os patrões serão nomeados por btulo do mspecLor de Portos e Costas, mediante proposta do capitão do
porto, dentre as ex-praças dos corpos de Marinha que se mostrarem habilitadas em exame para arraes do porw.
. _
Paragrapho ur.ico. Na falta de ex-praças, nas co~diçoes
exigidas, sei;ão nomeados OS' arr.aes do porto, de morigerada
collld.ucta.
.
Art. 69. Os porteiros (encarregados de diligencias) ~erão
nomeados por titulo do inspector de Portos e Costas, mediante
proposta do capitão do porto, dentre os inferiores refor.t;nados
ou ex-inferior.es da Armada, e na falta. dentre os matriculados na Capitania do Porto, em condições de exercerem o
cargo.
Art. 70. Os continu<Js-serventes serão admittidos pel<J
capitão do porto. dentre as ex-praças da Armada,, e, na falta,
dentre os matriculados na Capitania do Porto.
Art. 71. Os machinistas, fogutstas e marinheiros ou remadores serão contractados pelo capitão do porto por tempo
nunca inferior a 18 mezes, dentre os que se apresentarem habilitados para exercer essas funçções, dam.do'-Se preferencia aos que já tiverem servido na Armada·, sem nota que
os desabono.
Art. 72. Os capitãPs de portos (officiaes reformados), ajudantes, delegados, secretarias, officiaes, patrões-móres, patrões,
porteiros e continuos-srrvenlf's servirão por tempo indeterminado.
Art. 73. Os officiaes nomeados para as capitanias dos
poJ.'Los ou os que dellas regre,ss'a rem deverão apresentar-se á
Inspectoria de Portos e Cosi as.
CAPITULO II
DO PON'l'O

i\ótt. 74. Os emprrgado.s que Sf'rvirem na capil:ania fica-

rão

s~jeitoo

ao .tJOnto, que assignarão, em livro proprio, até

15 mmutos depo1~ da hora marcada para o come\:o do exp·e-

diente da repartirão -o no acto de se retirarem, findos os
trabalhos.
Art. 75. O l'apilão do porto c os ajudantes officiaes da
activa não: rstão Ru.ieitos ao ponto. por serem considerados
SPmpre em Rerviço como funccionarios militares.
Art. 76. Os empregados sujeitos; ao ponto, que foaJta,rem
r.o sN·viço, soffrerão descontos em seus· vencimentos pela
fúrma seguinte:
a) o que faltai' sem causa justificada. perderá 0 ordenado
o a gratificação da funcção e não contará as faltas como
tempo de serviço;
b) o que faltar, por m(}tivo justificado, perderá sómentu
a gratificação..
São motivos justificados:
t•, molestia;
2•, nojo· ou gala.
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No caso de molestia prolongada, o empregaâo juStificará
mensalmente •as faltas com attestado de medico para coritiuuat· a perceber o ordenado integral;
c) •ao •que comparecer depois de encerrado o ponto, dentro
da me.ia hor.a: que se seguir á fixada para o começo do expediente, si justificai· a demora, se descontará sómente. um terco
da gratificação;
d) ao que entrar na repartição. uma hora depois de encerrado o ponto se descontará metade da gratificação d~ dia;
e) o que se I'<ltit·ar com licença uma hora antes da frx:ada
para o encerramento do expediente perderá metade da gratificação c o que se retirar nas mesmas condições·, meia hora
antes, pérderá um terço da gratificação;
f) o que. depois de assignar o ponto ou depois de começado o expediente, se retir.ar, sem licença, perderá todos os
vencimentos do dia c os do seguinte, si fôr feriado, e si o
fiz•er, com licença, perderá toda a gratificação do dia;
g) :w. que comparecer depois de encerrado o ponto-, sem
motivo justificado, se dcscontarrá todo o vencimento do d!a.
Art. 77. O desconto por faltas int•e;rpo.ladas será rrelativo
aos dias em que estas se derem; m~. si forem successiyas,
ee esteiilderá tambem aos dias que, nao sendo de servrco,
estejam comprehendidos no período das1 mesmas faltas.
Art. 78. Não soffrerá descontQI algum o Q\Ue faltar á repa,rtição :
a) por achar-se encarregado pelo ministro de algum
trabalho ou commissão;
b) por ~otivo de serviço da repartição, auLo.rizado pelo
inspector ou pelo capitão do porto;
c) por estar servindo algum cargo gratuito e obrigatorrio
em virtude de lei, e com o conhecimento do capitão do porto.
Art. 79. O expediente da repartição comecará ás• 10 horas
da mamhã e durará seis horas por dia, podendo nos climas
quentes como Maranhão. Pará e Amazonas se.r feito em duas
partes, de 8 horas ús 11 da manhã c üe 2 ás• 5 da tarde.
Art. SO. O substituto do empregado que não perder sua
gratificação não perceberá outra que seja a do seu cargo
mas terá a, do substituído, si este não •a" perceber.
'
Art. 81. O empregado que fôr designado organizará no
ultimo dia do mez um resumo do ponto de accôrdo com as
<let.er.mina,ções. da circular de 29 de janeirg. de 1878, que,
depOis de a.ss1gnado pelo secretario e rubricado pelo capitão
do porto, será enviado á repartição competente para o devido
pagamento.
CAPITULO III
DAS LICENÇAS E VENCIMEN'f\OS

Art. 82. q pessoal militar das capitanias terá Iicenca c
perceberá ven'Clmentos, de accôrdo com as leis em vigor.
Art. 83. ~ão terá Jogar a concessão de li~ença ao emprC'gado flUe ameia nfío houycr entrado no exercício de seu
cargo .
. . Art. 81. l''ioarão sem efl'eilo as licenças de que se não
utrhzarem os .empregados dentro de 30 dias.
_ ~\rt. 85. O capitão do porto poderá conceder licença até
1 o dras por anno aos empregados.
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Art. 86. O empregado que, finda a licenca; não se apresentar para o serviço, perderá todos os vencim€J?.tos, e será
havido como tendo abandonado o emprego, salvo si, dentro de
oit() dias, pr.ovar com atte&tado medico que o excesso de licença foi motivado por molestia.
Art. 87. As liePJH_:ac; put· mulivu dn muleslia só ~wrãu concedidas em vista de insJIPcção de saudc.
Art. 88. Os empregados civis das capitanias, quanto ao
tempo de serviço, vitaliciedade, montepio, aposentacão, impostos .sobre vencimentos, faltas e licenças, terão seus direif.<Js
t•cgulados J)Ul' disposiçiiPs anal .. ga,.; ús pst:llH;lecida~ no respectivo regulamento para os empregados da Dwectorta Geral de
Contabilidade de Marinha. a que correspondem.
Art. 89. Os ref()rmados e os civis· empregados nas capitanias perceberão vencimentos de accôrdo com a lei orcamontaria.
CAPITULO IV
DA DISCIPLINA GEflAL E PENAS DISCIPLINARES

Art. 90. Todos os empregados das capitanias são responsaveis pelas faltas que commetterem no desempenho de suas
obrigacõcs c deveres.
Art. 91. Os empregados das capitanias, militares do servioo activo da i\Iarinha de guerra, ficam sujeitos 'ás penas e
proces.sos estabelecidos nos codigos e regulamentos prooessuaes militares pelas faltas e delictos que commetterem.
Art. 92. Os reformados c demais empregados não militares do serviço activo tia Marinha de guerra ficam sujeitos
ás disposições dos rcspecthos codigos pelos dclictos que
commetterem no exercício de seu emprego c ás seguintes
penas disciplinares nos casos de Il'egligencia., desobedi-encia,
falta de cumprimento de deveres, falta de oomparecimento
sem causa justificada por oito dias seguidos ou durante o
mez, -ou por 15 dias interpolados em dous mezes:
1" advcrtencia Yef'bal no gabinete do chefe da reparticão;'
')" repreltcnsão no gabinete do chefe da reparticão;
advertencia por escripto;
~· suspensão até oito dias;
reprehensão por escripto;
6", susprnsão nté 15 dias;
7", suspensão d!~ 15 a novenlrt dias;
8", demissão do emprego.
Art. 93. São competentes para applicar penas disciplinares:
1", o ministro da Marinha;
2", o inspector de Portos e Costas;
3", os capitães de portos.
·Paragrapho unico. O ministro, todas as especificadas no
artigo anterior; o inspector de Portos e Costas e o capitão do
porto, todas as especificadas no mesmo artigo aos empregados
de sua nomeacã-o privativa c só mente as de ns. i a 6 inclusive
aos que não o forem.
Art. 9~. Todas as penas disciplinares, excepcão das verbacs, devem constar dos assentamentos do empregado.
Art. 95. A pena de suspensão importa no ·perdimento
de todos os vencimenf.<Js do empregado, correspondentes aos

3·;
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tlías em qué estiver suspenso. excepto do soldo ou de quuesquol' outras vantagens da reforma.
Paragrapho unico. A pena de suspensão será sempre
communicada :í. autoridade superior da que a houver applicado, com as circumslaneias que tenham occorrido.
Arl. 9G. Haverá sempre recurso para a autoridade superior da pena cumprida por qualquer empregado.
Art. 97. A suspensão, nos casos: de prisão por qualquer
molivo. ou de cumprimento de pena que obstOJ o desempenho
das funcções do empregado; no de exerci cio de qualquer cargo,
industria ou 't'ccupação que prive o cmpreg:ado do exacto cum)n·imento de seus (JevcJ·es; no de pronuncia sustentada em
erime comn1um ou de responsabilidade, ou o emp11egado se
livro solto ou preso; c, finalmente, Quando se torno necessaJ·ia. eomo medida pr·eventiva on do segurança, só poderá ser
clPl('l'lllinada pr In ministro da J\lnrinha.
Paragrapho unico. No caso de suspensão, como medida
)Wevenliva, o empregado perderá a gratificação, c. no de pronuncia, ficará privado, além disso, de metade do ordenado
até ser afinal condemnado ou absolvido.
CAPITULO V
DOS UNIFOfiMES

Art. 9R. Em tor!os os a c tos do sf'rviço os offir.iars cmPI'rgados nas capitanias se apresentarão rigorosamente uniformizados.
Art. ng. o pratico da capitania que Li ver IIOIU'IIS militares de official em razão de seu eargo ou serviço usará o
uniforme marcado para os honorarios no plano mandado adolltar pelos decretos em vigor.
Paragrapho uni co. Os quo forem equiparados a officiaes
inferiores do c.orpo de marinheiros nacionacs usarão os uniformes respectivos sem divisas.
Art. 100. O.s patrõ1•,; fprão o uniformc de sub-official.
Art. 101. O uniforme dos marinheiros ao serviro das capitanias scrú igual ao dos marinhciros nacionaes. sêm distindivo::; na gola (quP tnl':í dou~ ('adarço,; brancos) c no braço.
§ J ." Conformo a c,;fa\:iio. u,;arão ehapéo rir palha ou )Jonf't,
sendo csff'. segundo o modelo daqucllo uniformP, sem lopc.
§ 2. A fita do chapéo ou do bonet trr:í o dislico em letras
douradas - CAPITANIA DO PORTO.
Art. 102. Os pratico2, machinistas e foguistas observarão. quanto a uniformes, o plano em vigor.
0

TITULO IV
Do expediente da secretaria

CAPITULO I
DO MODO DI" ESClllP'l'URAII OS LIVI\OS

Art.. 103. Todo o expediente dcver(t ser foilo eom simpli.cidadf? e clareza, observando-se, quanto possível, a ma10r
umformHiade em seus detalhes por maneira que os assumptos quo guardarem analogia sejam tratados segundo as
mesmas rcgrns.
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:Art. 104. A escripturação da secretaria devêrá ser feita em livro& das denominações seguintes:
Livro do conta corrente de multas.
Livro do movimento de cadernetas-matriculas, chapas de
metal, regulamentos, rüos, etc., o aluguel de ancoras, amarras,
embarcações, etc.
Livros de talões:
f!", para cobrança de multa.s;
2•, de remessa de dinheiros de multas.
Livro de intimações diversas ..
Livros de licenças:
1• annuaes das embarcações registradas;
2•' annuaes das embarcações arroladas;
3•' annuaes para estaleiros e officiuas de reparos c consLrucçÕes de embarcações;.
.
1", para descarregar cinzas, varreduras c lixo;
5" para carregar c descarregar lastro;
6; para fazer obras, encalhar para limpeza ou 'para en..
trar o~ diques ou carreiras;
7", para amarrações fixas de cascos de embarcações e
corpos fluctuantes nos ancoradouros.
Livros d·e matriculas :
1• do pessoal empregado na vida do mar, inclusive o 'pessoal niaritimo das repartições publicas federaes, estaduaes e
municipaes, excepto o pessoal contractado dos navios de
guerra nacionaes;
2•, do pessoal empregado na pesca.
Livros concernentes a embarcações:
1•, livro de registro dos navios ou de inscripção civil d~
propriedade das embarcações nacionaes;
2•, de arrolamento das embarcações empregadas no trafego dos portos, pesca e regatas;
3", livro das entradas c sabidas dos navios nacionaes;
4•, livro das entradas o sabidas dos navios estrangeiros;
5", livro de termos de vistorias das embarcações;
6•, livro para termo de ajuste de soldadas;
7•, livro para termo de distracto ou rescisão do ajuste
de soldadas;
s•, livro para termos de conferencia de rói de equipagem;
·
9", livro para registro de cartas de pilotos;
10, l~vro para reg:istro de cartas de machinistas;
11, hvro para registro de cartas de mestre de pequem•
cabotagem;
12, IJvro para registro de cartas de praticos;
13, hvro de termo de exame de ajudante e sub-ajudant6
machinista;
14, livro de termo de exame de mestre de pequena ca...
botagem;
15, livro de termo de exame de arraes, praticos e con4
ductores de lanchas com mot.ores de explosão·
. ~ 16, livro de auto de infracção da policia' naval e impoSiçao de multas;
i 7, l~vros de term~s de :responsabilidade dos agentes daJS
companhias de navegaçao nacwnaes e estrangeiras;
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iR, livro de termos diversos;
19, livro do ponto;
20, livros de protocollos diversos;
21, livros de soccorros;
22, livros de índices diversos;
23, livros copiadores ou registro de minutas;
24, livros de pedidos de livros e mais artigos de expediente;
25, livros de despeza.
Art. 105. Os livros de talões não deverão ter mais de
GO folhas numeradas, que devem ser rubricadas pelo capitão
do porto.
Art. 10G. Todos os livros que servirem no expediente
(]a capitania deverão ser numerados c suas folhas rubricadas
c ter os competentes termos de abertura e encerramento c
só poderão servir os que obedecerem nos modelos mandados
pela Inspectoria de Portos e Costa,s.
Art. 107. Os livros e documentos recolhidos ao a·rchivo
serão methodicamente classificndos, devendo o secretario organizar o inventario dos mPsmos para facilitar as buscas,
ficando responsavel por qualquer desapparecimento.
Art. t08. Todos os livros da escripturacão a cargo do
~Peretarin constarão dP invPnt:u·io, qm• nnnu::llmPnt~• Rl'I'Ú reformado.
Art. 10!L Todos os livros. bem como os demais artigos
dn expcdientP das capitanias sPrão l'ornecidos mediante pedido escripto pelo secretario, a quem ficnrão carregados c dos
quaes ob!Jerá despeza em livro proprio, á proporcão que forem gastos ou tiverem o destino deste regulamento, livro pste
á vista do qual prestará annualmente conta.
As despezas serão dadas pelo 1° ajudante e rubricadas
pelo capitão do porto, e os pedidos assignados pelo sacretario e rubricados pelo capitão do porto.
Art. 110. Nas capitanias em que os secretarias forem
commiss1arios, terão estes a seu cargo o ped'ido de municiamento e sobresalentes para o pessoal municiado e serviç,os
das capitanias, para o que terá os livros proprios de sua esel'iptnração.
Art. 111. O modo de escripturar os livros impressos
pelos modelos approvados é indicado pela denominação de
cada um delles.
Art. 112. Os actos officiaes serão registrados em livros,
c a correspondencia recebida constará de protocollo, no qual
se lança·rão as datas de ·entradas e sahidas dos papeis, e a
f'olução P urstino que 1Pnham 1ido os ussumpt.os snbep qLw
versarem.
CAPITULO II
RECEITA E DESPEZA

Art. 1 t3. 'l'odos os papeis processados e expedidos pela
r.apitanin. pagarão as taxas a que estiverem sujeitos em
Psl.nmpilhus fNirraes, dP accôrrlo com lei do sello.
'
~ 1." O pa.gamcnt.o dus multas por infmcção deste regulamento, os deposiLos e quantias de qualquer outra natureza
serão em especie.
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2. As estampilhas serão .inutilizadas pelo secretari.o
na fórma das disposições em vigor, sa,lvo o caso de papeis
unicamente as.signa.ctos p·elo capitão do porto, que as inutilir.ará.
Art. 114. Haverá em todas as capitanias um cofre, do
qual será clavicularJO o secretario, para ser nelle recolhida
a importancia das multas por infracção deste regulamento,
assim como a de qualquer outra procedencia.
Art. 115. O secretario é o comp·etente para receber os
dinheiros que tenham de ser arrecadados e assume a responsabilidade delles.
Art.. 116. O mo\·inwntn dP dinheiros ~ iniciado nos livrostalões, continuado nos de conta corrente o depois nos de remessa.
Art. 117. Sô serão validos os lançamentos que forem authenticados pelo capitão elo porto ou por quem o substituir em
seus impedimentos.
Art. 118. Os livros-talões constam do recibo, que é a
parte que se corta ou elestrwa do livro, e do talão, que é a
parte que fic.a e na qual se registram resumidamente os dizeres do recibo.
Art. 119. No livro de remf:'ssa, o talão é o registro do dinheiro remettido, e a parte que se destaca é a guia de remessa
que acompanha o dinheiro.
§ 1. o Os dinheiros das multas serão trimensalmente remettielos para o 'l'hesoul'o, no Rio do .Janeiro, e para as repartições de Fazenda, nos Estados.
§ 2. o O capitão do porto lançará o seu visto no recibo
de entrega do dinhriro passado pela repartição competente,
depois de o conferir com o talão elo livro ele remessa.
Art. 120. Por meio de recibos destacados dos livros-talões, numerados e ruhriPados, 1\ que se effectuará a cobrança
em Pspecie das multas, proecdendo-se exeeutivamente, nos
termos da legisla~:ão Pm vigor, contra· os que se eximirem
no respectivo pagamento.
Art. i 21. Os talões tambem numerados e rubricados,
effeetuado o seu lançamento no livro de eonta corrente, comprovarão a rrsponsahilidade elo secrc·tario.
Art. 122. A falta rle rntrega do reciho á parte de quem
houver sido robmela a importaneia em dinheiro, a não correspondencia deste com a quantia inscripta no talão e o desPntmnhanwnto de qualqw'r dos taliiPs interrompendo a sua
numPra<'iin. implica!'iio a imnwdiata rr>sponsabilidade elo secrPtario.
Art. 123. As partes te em o di rei to de reclamar qur lhes
srja cnl'l'egue o r;cdbo numerado ·P rubri<•,ado, e que corresponcla t·om a quantia ini"cripta no talão competente.
Art. 12<i. O;;; livros dl' eonta corrente de muHas, de remessa ll•' dinheiro P os rPspecth'os talões serão remettidos
mn f'ada exercício ;í ni.rcrtnria Geral de Contabilidade da
Ma1·inha, por intermedio dn Inspectoria de Portos e Costas,
para o processo inicial da prestarão de contas.
§ 1." Tambem remetterá um balanço geral de todos os
acf.os pJ•ore;;;sadoi" r; expedidos pela capitania para ser vcrifil'ndn a receita produ?.ida peln cobrança em estampilhas.
§ 2. o ERsa I'Pmessa RPrá feita twlo CorJ'Pio mNliantP I'Pgisf,m (o seu recebimento accusarú a lnspectoria de Portos e
CoMns.
0
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Ar L. 125. Os conhecimentos passados pelas repartições
fiscaes, com o visto do capitão do porto, levados ao livro de
conta corrente pelo numero c importancia de cada um, comprovarão a despeza.
Art. 126. No caso de ser subsliLuil.lo o secretario, as suas
contas serão cnoerradas e reme!Jidas :í Directoria Geral de
Contabilidade e o Raldo respectivamente ao Thesouro e repartições de Fazenda.
Art. 127. A conta do secretario, como responsavel pelos
dinheiros collectados pela capitania, deve ser encerrada no
fim de cada exercicio, constando o encerramento de um termo
lavrado no livro de conta corrente e nssignado pelo capitão
do porto.
Art. 128. O visto das matr·iculas dos individuas empregados na vida do mar c a renovação de licença para embarcações, estaleiros, officinas navaes e amarrações fixas serão
annuaes e medinnte apresenf ação do documento do exerci cio
anterior como prova de quitação com a Fazenda Nacional.
Paragrapho unico. 'raes vistos de matricula e renovações de licenças serão feitos nos tres primeiros mezes do
exercício e do seguinte modo :
a) em janeiro: visto das matriculas do pessoal embarcado nos navios de barra-fóra (navios registrados, longo
curso, grande e pequena cabotagem).
O visto das matriculas do pessoal embarcado nos navios
de barra-fóra será feita em qualque1· capitania;
b) em fevereiro: visto das m~trieulas do pessoal empregado no trafego do porto e pesca;
c) em março: renovações das licenças dos navios registrados e das cmharcaçõrR arroladas, doR f'stalriros o officinas
de construcçõos navaes, ammTaçõrs fixas e corpos fluctuantes.
A renovação das licenças dos navios Herá feita no Jogar
de seu registro, ainda que não esteja o navio no porto.
Art. 129. As matriculas c licenças não visadas ou renovadas na época marcada ficarão sujeitas ao accrescimo de
10 %, 15 o/o c 20 o/n, si o Yisto ou rrnovação fôr rrspectivamente feito no zo, 3° ou 4° trimestres do exercício.
Art. 130. As matriculas c licenças não visadas ou renovadas ficarão sujeitas, além do accrcscimo de sello mencionado, ás multas estipuladas por infraeção deste regulamento
o da policia naval (art. iH).
Paragrapho unico. Estão isentos de renovação da licença
os navios que na época da renovação Re acharem em reparos,
provado pela respectiva licença par::t concertos, ·devendo, entretanto, renoval-a, quando cstc.iam promptos para navegar.·
CAPITULO III
DA' APPLICAÇÃO

DAS PENAS

POR

INFRACÇÃO DA POLICIA

NAVAr;

Art. 131. As infracçõcs drt policia naval estão sujeitas
:ís mulfas pceuniarias impo~tns pelo capitão do ]10I'to nos
casos c fórmas estabelecidos neste regulamento. c indcpendrmtc das multas impostas pelos cllf'fP!'i d11 Policia pm· inl'racç0cs rlos re!!'niamrntos respedivos r. das penas qur pelos
ju1zcs competeutcs sejam npplicadas para dcrimir questões
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de indemnizações, damnos ou pagamentos não satisfeitos ou
para punü:ão rlc ados criminosos que ellas envolvam.
Art. 13:?. As multas comminadas neste r.egulamento serão im11ostns em vish de pror·esso administrativo, que terá
por base o auto.
Paragrapho unico. O auto é a formalidade substancial
do processo, sem o qual nenhuma multa poderá ser imposta,
quaesquer que sejam as provas colhidas.
Art. 133. O auto, base do processo, deverá ser lavrado
com a precisa clareza c individualização, determinando o local, hora, nome do infractor, natureza da infracção, testemunhas, si houver, e mais factos que occorrerem, bem como a.
pena em quo o infractol' tiver incorrido.
Art. 13L O auto será lavrado pelo secretario e assignado pelo capitão do porto c pelo infractor, si estiver presente, e testemunhas, etc.
.
§ 1. o Lavrado o auto de infraccão, o capitão do porto
mandará immcdiataffilmte intimar o infractor, dando conhecimento da falta autuada e da importancia da nrulta, para
que P>~Lo venha, nu pl'nzo lmprorogavel de 10 dias, satisfazer a
importancia respectiva.
!:l 2. o A intimar.ão será feita pelo encarregado de diligencias ou por publicação de edital no Dim·io O((icial é outros orgãos de publicidade.
Art. 135. O prazo de 10 dias de que trata o artigo antecedente será contado da notificação pelo encarregado de
diligencias ou da data da publicação do edital.
Art. 136. Feita a intimação, deverá o intimado pór o
competente sciénte com a sua assignatura, receberá, si o
exigir, a contra-f() do encarregado de diligencias, que por
sua vez certificará a intimação, e, no caso do intimado recusar-se a lançar o sciente, fará a competente declaracão.
Art. 137. Si, findo .este praz.o, não tiver a multa sido
satisfeita, deverá ser immediatamente remettida a certidãt&
da divida á Directoria do Contencioso no Rio de Janeiro ou
ás repartições de Fazenda nos ERtados para a cobrança executiva.
Art. 138. A embarcação fico. hypothecada ás multas im~
postas ao respectivo capitão ou mestre, podendo ser apprehendida nos 'casos previstos neste regulamento.
Art. 139. As ·embarcações apprehendidas, por infracção
ou nos casos previstos neste regulamento, serão recolhidas ao
deposito da capitania durante o prazo de 15 dias, findo o
qual, si os proprietarios não satisfizerem o pagamento das
multa:> ou não legalizarem os documentos raferentes a ellas,
serão vendidas em leilão. depois de tres annuncios insertos,
com intervallo de oito dias, nos jornaes officiaes da localidade.
§ Lo Do producto do leilão a capitania deduzirá o pagamento das de.spozas, multas e estadias no deposito, e os
saldos serão depositados no cofre da capitania á disposição
rlo proprietario.
~ 2.
As embarcações recolhidas ao deposito pagarão
quantia estipulada e em proveito do deposito.
Art.. 140. No caso de não residir o infraetor na séde
da roparti<:,ão por onde correr o processo administrativo de
imposição de multa, as intimações c mais actos serão exer~
cidos por intermedio da agencia do logar de sua residencia
0
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nn por rditaes inserto;:; tl'cs dias no Dia1'io Of(icial ou no
jomal da localidade do infractor ou da localidade mais proxima, si 11::1 sua rcsidcncia nfl.o lwuvcr.
Art. 1H. As infracçõe~ da policia naval para as quaes
não haja multa estipulada, ficam sujeitas as de 12$ a 36$,
iwposl as a juizo dos eapitães de portos.
CAPI'TULO IV
DO MODO DE INTERPÔR g PROCESSAR OS RECURSOS

Art. 142. Das multas impostas pelo capitão do porto
haverá recurso para instancia superior no prazo marcado
110 Ul'l,
1:1:1 o nfío sPrú arceito som pagamento prévio de
~1m importancia.
Art. 1113. O recurso perempto não será encaminhado a
instancia superior.
Art. f.í,L Os recursos serão dirigidos para as instancias
f;eguintes:
a) capitão do porto;
b) insp,ector de Portos e Costa"S;
c1 ministro da Marinha.
Art. 145. O reenrso de que podem usar as pessoas multadas por infracção da policia na v a I ou disposi;çõas deste
regulamento, quando não se conformarem com as decisões
dos ,capitães de portos, Rer{t apresentado dentro do prazo improrogavel de 10 dias, contados da data da intimação ou da
publicação do edital para o pagamento da multa, sob pena
de t.ornar-sP, findo aquelle prazo, a decisão exequivel.
Art. HG. O recurso será dirigido ao capitão do porto,
quando a dccisfío recorrida fôr do delegado ou de qualquer
dos agnniP~ da l'apilauia; ao inspeefor dn Porln~ n Costas,
quando fl\r dos capitães de portos c, finalmente, ao ministro
da Marinha como ultima instancia.
Art. J '17. No reqncrimento de recurso, a parte especificará as pec;as de que pretenda traslado para documental-o.
Art. 14.8. O secretario, depois de lauar o termo de recurso, cntregarà ao recorrente a petição despachada com os
documentos r traslados pedidos para. dentro âe cinco dias
depois dessa entrega. que eonstarú de recibo passado p·eJa,
pa1·tc, serem aprPscntadas as razõC's, instnlirlas com o dito
traslado c mais documentos que tiver.
Art. 149. Autuados pelo secretario as razões, traslado
o dor~umcntos c, por certidão, o termo de recurso, c a entrega da decisão, si não constar do traslado, será o recurso
c·onn!uso :í. antoridadc. ruja decisão ,; rcrorrida, a qual, dentr•) de cinco dias, contados da data desta entrega, poderá reJ ormar a decisão recorrida ou m.andará sPguir o recurso
para a instancia a quem ri dirigido, fazm1do juntar os traslados quP .iulgne eonvcnientPs para seu despacho, que fundamentará.
Art. 150. No easo de provimento do recmso, a autoridade
l'PCorrida mandar:í fazer {t margem do termo da multa a annol.açfío ria scn Lcnr,a ron firmativa ou atlsolutoria proferida
no l'{•eurso, fazendO-SI', na ultima hypothese, a restituiçito da
importancia da multa.
·
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Art. 151. Haverá tambem recursC!, para as mEsmas
instancias, das demais decisões ~os capitães de portos, observando-se as regras preestabelecidas.
Art. 152. As capitanias não darão andamento a qualquer
ado referente a individuas c de inter~ssc dos mesmos que
cstivm·em em debito com a Fazenda Nacronal por falt;t de pagamentos dos impostos ou multas, sem que prrme1ramente
~->al.isfnQam os respeetivos pagamen~os.
,
.
.
Paragrapho uuico. O secrctano devera o!'gamzar a ll~
ta dos devedores ú Fa·zenda Nacional, para frei observancra
deste artigo.
CAPITULO V
DO DEPOSITO 1': LEILÕES

Art. 153. Haverá na capitania um deposito destinado a
rccebor, guardar, consenar e entregar t<>da~ as emba.rcaçõe~,
corpo" flnctuarltPs P, em geral. todos os obJectos susceptrv~rs
de apprPiwnRão ou r>w·.ontrados em abandono e que, na forwa deste regulamento, tenham sido recolhidos ao deposito.
Art. 15 L As embarcações e demais obj ectos consigna~ios ao dr'posito serão conservados e guardados por pess~al
idmwo e soh a responsabilidade do patrão-mór.
Pnragl'apliO unieo. Os bens recolhidos ao deposito só
poderão ser· ndle conservados até 15 dias, contados da data
da entrega, findos os quaes proceder-se-ha a leilão, que será
nnnunr-iado no Dim·io Of(icial ou no jornal dR maior cir{'Ulncão da localidade, tres vews, com intervallo de oito dias.
Art. 155. O leilão será feito por leiloeiro ou pelo encarregado
de diligencias e presidido pelo capitão do porto e após as
publicações de editars para esse fim.
Art. 156. Bem algum semi levantado do deposito !!em
ordem do capitão do porto r, em qualquer hypothese, sem que
estejam pagas as multas e desr1ezas impostas por este regll,lamento.
Art. 157. As embat\~ações P objectos vendidos em leilão
deverão S'er retirados no vrazo de ·18 horas, sob pena de pagarem estadia ou os arrematantes perderem o direito a ellas,
si t•;.tend<'l'Prn esse pr:1zo •alf' 15 dias.
Arf. HíH. O :pall'iíO-II)IÍI' far1t a Po•rr·ipluração em liYro
propt·io, rmmerndo r> rubricado pelo capitão do porto. das ent~·adas e sahidas {los br>n:- reeolhido.s o, hrm assim,· dos mo1.1\·os püt' que foram ns nwsmos entregues á sua guarda.
Art. 159. A ordem de rntrega dos bens, feita pelo capitão
do porto, servir;i de resaJya á responsabilidade do patrão-mór.
Art. 160. As embarcaçi'írs pagarão. a titulo de deposito,
5 '1~ do sPu valor a final apurado, a l1'm das despezas necessal'ias para sua conservação .
Art. 1Gl. Os 5 % pagos dn accôrdo com o artigo precedente serão escripturados pelo secretario e poderão ser applieados na ('Onsm·vaçflo •·m boas .condlições do deposito 0omo
c.aneer·Los dP earre·iras, coberturas, etc.
'
Art. t 62. Os :s~ddos pertenDentes a·os proprietarios dos
bens al'rematados sm·:1o I ecolhidos ao cofr·~ da eapitarüa at<í
o pl':tzo dP t.I'I'S HWZPS, findo u qual, si não fnl'f'lll rrf'.lamndm:,
~erão enviados á repal'tição arrecadadora (art. 118), a titulo
de deposito de ausentes.
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TITULO V
Da policia, do regimen e da conservação da costa, portos, rios
e lagoa& navegaveis
CAPITULO I
DOS p{)ftTOS, c:AES, PR,\IAS OU :'\IAHI1ENS

Art. 163. O capi t.ão do porto euidar(t . const~ntemente da
conserval\ãO do porto, estabelecendo a pohCia actlva nos anc-oradouros:· c·:íPs, IH'aias do littoral, rios n lagoas e outras aguas
navt~gaveis qur eommun iqul'm com o (!O r to, para qu;e este
esteja semprn Pru boas corulir:úcs de ltmpczn, profumlidade o
soguranca.
Art: 16L Para fazer a policia naval naverá rondas,
distribuídas por detalhe do capitão do porto, que nellas empL"egará o pessoal da eapitania quo não I('Xerç.a funcções espcciaes na secretaria da repartição.
Art. 165. Os serviços de policia ou quaesquer outros que
as repartiçÕ>f."S federaes mantiverem no porto &erão dircctamcnto suJeitos :ís autoridades respectivas. não cabendo aos
funecionarios da capitania sinão auxiliai-as na execução dos
regulamentos quo regem os mesmos serviçoE", quando n auxilio
for· J'eclamado, •e a olle se nfw OJ)pnnlwm, na occasião, as obrignçúes priYativas da capitouia.
Art. J6G. O eapitãn do porto não intervirá nas visitas,
buscas, detenção, apprehensiio ou captura de indivíduos, mercadorias ou obj,eeLos em geral, uas diligencias que realizar.em
no mar os agentes das repartições federaes que tenham nelle
jurisdicção definida. ou nos casos ele contravenção de seus regulamentos; mas nfio deve üousentir, por preteÀto algum, que
em todas as diligencias ou em qualquer circumstancia os referidos agentes lancem mão do medidas que attentem contra
as JH'cr.agativas dn seu cargo, corno chefe da capitania, ou que
lhe invadam attribuições. a eu.io ccrceamcntn, ali:ís, 6 de sua
ohrif!"açfío oppôr toda resisteneia legal.
Art. 167. E' prohibido razer quaesquer .construcções,
aterros e obras sobre o nuu·, ri.as nav.egaveís e s.eus braços,
sobro os terrenos de marinhas c resenados para a servidão
publica, sem f!llü sPja rleelarndo pelas capitanias que taes
obras não prejudirnm os poi'Los e sua navegação, nem damnificam os estabelecimentos ela União, para o que a• .repartição
competente lhes remetterá a infmmar os requerimentos pedindo autorização para const,ruil-os.
§ 1. Quando se tratar de obras publicas federaes, a autoridade competente communicará ú capitania a natureza das
o!Jras c a épo<~a 0111 rp1o viín s<~r inidallas, devendo tambem,
si fôr possível, enviar uma cópia das plantas.
§ 2. As declarações das capitanias serão sempre baseadas
em estudos sobre o terreno.
Art. 168. Todas as construrções, obras particulares ou
publicas, feitas sem observancia dns regras drste regulamento,
serão logo embargadas, e o proprietario. quando se tratar de
obras particulares, pagará a multa de 500$ a 1:000$ e será
eompellido a demolir as obra~ e a indemnizar o damno que,
porventura, causarem com n obstrucção do porto.
0
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§ L" O capitão do porto mandará lavrar os autos da infracção e os competentes termos de embargo, ficando tambem
os infractm·es suje i tos ás custas do processo.
§ 2.• No caso de desobediencia, o capitão do porto empregará os meios coer.citivos da força publica que tiver requisitado e que de,ixnri't no local até ser cumprida a intimação.
§ 3.• No .caso do prQprietario das obras não as demolir,
o capitão do porto mandará effectuar o serviço e cobrará do
proprietario, pelos meios legaes, o pagamento das despezas.
Art. 169. E' expressamente prohibida a construcção de
cercadas ou curraes de peixe nos portos, rios, lagôas e canaes
ao longo da costa.
Os infractores pagarão a multa de 500$ a i :000$ e serão
presos por Hí a :JO dins. sendo, alóm disso, obrigados a demolil-as.
Paragrapho unico. A capitania apprehenderá as embarcações encontradas nas cercadas ou conduzindo ac.cessorios
para uso das mesmas ou materiaes para sua construcção.
Igualmente apprehenderá todo o material encontrado nas
praias ou margens de rios, reconhecidamente• destinado á
construcção de cercadas de apanhar peixe.
Art. 170. Para conhecer si ha ou não conveniencia em
autorizar as licenças para construcções de aterros e obras
sobre o mar. deve o capitão do porto, ou o ajudante por ~lle
designado, transportar-se ao local destinado peJo peticionaria
para a construcção projectada, e alli procederá a exames minuciosos, cu.ia preliminar será a conservação do porto em todas as condições de navegabilidade, tendo tambem em vista
as condições estrabegicas QU outras necessidades. como collocação de pharúes, obras publicas, etc.
Art. 171 . As licenças passadas para ta·es obras serão re-gistradas na capitania c as obras não poderão ser iniciadas
sem o estabelecido no artigo anterior, soh pena de 50$ a.
200$ de multa.
Art. 172. Das impugnações de lioenças para construcções
de aterros c obras sobre o mar, dará a capitania do porto
communica(:ão :í Inspectoria de Portos e Costas. pondo-a ao
corrente dos fundamentos da impugnação.
Paragrapho unieo. As constrncções drnrgadas poderão
ser levadas a effcito, por concessão da Inspectoria de Portos e
Costas. si esta julgar improcedente a impugnação.
At't. 11:3. "'\~'~ constmcções de obras ou aterros a que se
referem os adigos antel'iores só podr"rão ser realizadas em terrenos préviamentlo aforados, de conformidade com a J.egislacão
em vigor.
Art. 1/í. Os terrenos do marinlra a que se referem os artigos anteriot·es são os que, banhados pelo mar ou rios nave·
gaveis. vão até á distancia de 33 metros para a parte de terra,
contados do ponto onde chega o prêa-mar médio.
Art. 175. Os terrenos reservados para ,a servidão publica
são os que existem nas mm·gens dos rios navegaveis e dos que
que se fazem navegaveis e que, banhadO~'~ nelas agu:as dos ditos
rios, fôJ'a do alcancP rins mn•rés, vão at<\ a distancia de 15m,4
para a pal'Le dP terra, t'OIIlados do ponto médio das enchentes
ordinal'ias.
Art. 176. Terrenos accrescidos aos de marinha são os que,
maturai ou artificialmente, se tivel'em formado além do ponto
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!ldcrminaclo nos artigos anterior·es va•ra o lado do mar ou das
ng uas dos r i os.
Art. 177. O Iimilc que separa n domínio marítimo do dominio fluvial para o d'feito de medir-se e demarDaJ.•-se 33 mcti'Os ou J Gm. \, conformo ns t0rr·cnos estiverem dentro ou fóra
rios alcances das marés, sci'Ct indic~ado pelo ponto onde as aguas
doix:wrm de ser.· salgadas.
Art. 178. Como complemento do art. 165, compete :ts oa})iL::llnias de portos in formar sobre quacsquer concessões de marinhas e accrescidos, tendo em muita attenção que, com o deferimento dell.as, não só ·sejam satisfeitos por completo os requisitos do sobredito artigo, como não venham a soffrer a
helleza natural do podo, o alinhamento e regularidade de seus
cCtes c cdifica()ões.
Art. 179. As despeza s de conduc()ão e outras, feitas pelos
·
officiacs encatTegados de examinarem tanto os Jogares onde se
pretendem cfiectnar coustrucc;õe.~, como os terrenos de marinhas c outros ün que tratam os artigos anteriores, devem ser
fci las por eont a dos requerentes.
Art. 1.80. Ninguem poderá enc1a.!har cm!Jarcações, ou fazer
0ntrar em diques. para qualquer effeilo, ou effectuar concertos, gem I icença da capitania, sob peDIU de 12$ a 36$ de multa.
§ l." Nessas licenç.as deverá constar o prazo pa.ra reaiização
rins roucedos ou obras, drn•nrln ser r0novada a licença, si terminar o prazo mare:1do.
§ :?.
eapitania m<lt'ea•rú Jogar provrio para. as pequenas
emlJarcaeões encal!Jarcm afim de limpar c pi;ntar, não podendo
cada uma dessas rmbnn.,ac;:õeg demorar encalhada mais de trcs
dins, sendo disp<'nSMlas de licrn(:a pnra o encalhe.
A!'l. J~J. Nenhum estaleiro ou orfi'cina de reparos e construc(;iío de embarcações poderá funecionar sem licença da capit;ania. Essa lircnça será refonnada annnalmente na época
marcada, sob pena da multa e accrr~rimos estabelecidos.
A.rt. 18?. ÜR proprieUwios 8 o JWSsonl de estaleiros e officinas n:wnl's rit:al'iio sujpi(n~ a esLt• rpgulamPnto, menos quanlo
:ís PXÍgPnl'ias de nralriruln.
Art. !R3. Ningmnn pod••rú t:ow:;frnir· •·mbareaçõe;;; sem
I i'rença da enpitan ia, devendo, quando SP tr·at ar de navios,
]JJ'rc·.ccJpr· lit:Pnc:a da lnspPcfnria dc l'nl'fos P Costas. A lir:Pnc:a
da c:apil:mia ~'l:·ní cont'•!dida mCLLianle JH'ont do 11agamenLo do
impo~fo dP indust.ria c p-rofissão nas rP~pod.ivas intendencin..;
ou l'refPiLm·as. o~ imperlo·r·ps pagarão a multa de 100$ a
0
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Paragpa plro unic·o. As liec.~n·ças para taes constnwções ser·ão gl'nlui{;ts" Lt>rãn os favor·ps COIH'Pdidos poi' lei.
"\ rt. I R\. Toda embarcação que ~~.~tiv1•r com agua aberta
c• r.lr· a piquP [HH' dPscniciiJ dn sPu I"'oprietario, capitão ou
mf·Sil'l', Sf'J';'t o pi'llfJI'ielnr·in o!J.1·igndo a SttS[HmdPr c enralhar
para eonc•Pr!.n ou desll!arl!'ho, rnarcanclo-lhe a ca.pitania prazo
para isso; si, expirado o twazo, uiío f•h· h•van(ada a embareaçãn,
snd conrs·idrrada em a!Jandono, passando ao domínio da •c•rup.itania, que poderá arrematar o desmaneho ou tomal-o a si. Em
t.odo f'nso. o pl·opriP!al'io, c•:Jpil.iio nn IIH'SLI'P não fi•·ar:'t iscnLo
dt> pag:utwnlo qtw c:ullT'a. as clespt•za~ do I r·ahalhn, f\ i honver·
dt•(ir:it. al•:m da multa de I :OOO!fl a :! :000~000.
Ai·t. ·!RG. Todas as vez<'s que a cnpilania LivPr conhecinwnto ele quP uma Prnhan·a(:iío ps[ú com agua aberta, nmndarú
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examinai-a e, yerifie~:i!ndo a a!lserção, intimará o capil.ão,
nHlEÜ'e ()U o pt·oprietario a encalhai-a para. effectuar os coucm·Los de q.tJ•c necessitar.
Si a intimação não füt· aLtentlida. no prazo indicado, o
serviço de encalhe será inunrdir~·tamcnte feito pela ca•pita.nia,
que cobrará as dl'speza~ de quem de dkeito, a.lr;m da. multa de
500$ a 1 : 000$000. .
Paragrapho unico. Sendo navio eskange.iro. serão os respectivos consules notifirados dentro dos prazos marcados por
officio do eapitão do porto, par.at os fins de direito.
Art. 186. E' fll'Ohib ido lançar rntulhos, cinzas, varredmas
ou quaesquer immundiri·es nos eáes ou praias elos portos, fóra
dos Jogares para is"o dPstinados pPias camaras municip.::res, de
accôrdo com as l'apitanias. Os in rraetores serão obrigados,
além da multa de 50$ •a 100$. a remover o entulho, si fôr possível fazel-o; mas quando não o seja ou se ignore quem praticou o desrwjo, os agen 11Els da capitania na secção respectiva
mpndarão intimar os Pn('.rH-regados da limpeza publica pa•m que
estes effeduern immediatamente a remoção.
Art. 1R7. :'{inguf'rn ]Joderá depositar madeiras nas praias,
nf'm conservar nellas ou nos cáes objectos que embaracem a
servidão publica, pm· mais dn tre~ dias, sem licenç.a. municipal,
tif'vendo a capitania Rf'l' om·ida par:1 dizer si, durante aquello
tempo ou alón dei!P. 0 deposito on drmom de taes objrctos é
ou não prejudieial •a.O Pmbarque f' desembarque de pesso,as e
bagagens, c, em geral, ao trafego da secção. Em todo o caso, a
capitania não comwntit·ú quarsqucr· depositos nos ráes, principalmrnte de oh.irctos doe muito peso: P, quanto :ís praioa<S, sómente os autorizará além do ponto a que {}hegue a maré no
prêa-mar df' agua,<: viYa::: p:;r·a PYi ta r o accmnulo de arei os, em
prejuízo do porto.
Os infraetores pagarão uma mulla de 50$. e serão obrigados a remover as areiaç; amontoadas, pagando mais a despeza
da remoção, si Psta fúr· feita pela capitania.
Ar·t. 1RR. As cmharcar;ões que se amn.rrarern a quatro
cabos junto dP pr1a,jas, não lanoarão ancoras que no prêa-mar
fiqurm ·cobHtas: mas fal-o-hão em logar onde Pstejam sempre
ú vista par·n r\Yitar o danmo que disso possa resultat· :ís embarcações do trafpgo.
Os infradorng pagarão a multa de 12$ a ~O$ o ficam obrigado.<> a repar·:u· o damno.
Art. 18!J. E' prohihiclo lançar no mar· ou eio, de bordo dos
navios ou de quae~qucr embarcações, lixo, l'inzas, varreduras
do porfio. I.~·stro. etc .. pam cujo vasadouro as capit.anias, de
accôrdo rorn as autoridades sarn.itarias, df'signarão local ade'}uado.
Os infraetorrf' pagarão a multa de 500$ a 1 :000$0'00.
Paragl'apho nnieo. Toda Pmharrar~ão que tiver de descarregar cinzas 0 obrigada a requerer licença á capitania. Tal
li1~ença para os navios de longo curso ou cabotagem durará o
tm11110 indispensavel IJara o desembarque; e para as embarcações de trafego do porto será mensal. Si os :Proprietarios
das r•inzas rlf'RCjarcm dPposítal-as Cffi rlogarcs por elles indieados, as r·.apitanias enw:edPrão licenças especia.es. depois de
verificar que não occorre algum inconveniente. Neste caso a
I icenoa durar:í todo o exercicio. findo o qual será renovada;
sob pPna dr 1:?l!l a 36$ de multa.
1

6:18

ACTOS DO iPODEil. EXECUTIVO

Art. 190. A capitania tleverá manter um serviço com
embarcações apropriadas para a remocão diaria do lixo, varJ'(\duras, cinzas, lastrQ, ele., dos navios de guerra e mercante~ surtos no [lOI'lo, mediante taxa que fôr estipulada.
§ 1." Esse :-;ervku st•r;í. ad.iutlieadu a quem, em concurrencia vuldica, se pi'opuzet· oi'Jeelual-u mediante conLraeto,
em euja::; r:lausulas figurarãLI a taxa a cobrar, o prazo de duração e o deposito r! c garantia para fiel execucão do serviço.
As propostas obedoeerão ao processo geral das concurrencias publicas, ficanrlo a minuta do contracto sujeita á avprovação da IuspccLoria de Portos c Costas, que julgará da
licitação.
§ ~-" A concurreHeia publica para o se•.·vi(~o tle lixo será
ahur!a seis mcz0s anlus do. lcrmitwr o prazQ do conLracto
existente.
Art. I D1. E' vedada a exLrac\;ão de areia:> uas praias c
C'lll geral qualquer oxcaYação do littoral dos portos e suas
enseadas. As t"apilanias rlevom eooporar para a conservação
das praias ~m beul'fieio da hygicne o dos pontos de embarque e drscmbm·qnc que ellas offerecerem. Os infractores pagarão a multa de 100$ a 500$000.
Paragrr~pho nnico. Nas praias longínquas ou hSra dos
portos ou naqucllas em que as excavações não possam por
modo algum influir no regimen das aguas, as capitanias não
as impedirão, Pxceplo as areias monazíticas ou de moldagem,
s:1lvo licenr:a especial do Governo.
Art. 19.2. E' prohibido cffeetuar dragagens, r ocegas e
quapsquer outras f•xcavações ou arrastos no fundo do mar
sem lieença da capitania, sob pena de multa de 50$ a 100$
e apprehensão das embarcações encontradas nesse serviço.
Art.. JU3. Os eapilãC's rio portos proporão á Inspectoria
<In Portos ~~ Costas touas as medidas relativas á conservação
•lPs IH~l'!os. rios. ancoradouros e eanacs que possam ser leY:lrlas a dfoito, sPm embargo das obras de melhoramentos a
earg·c do l\Iinistcrio da Viação.
Art. Hlí. Todas as yczes que o regimen ou conservação
dos portos Ycnha a sC'r [WI'lnrhado por obras 'PUblicas ou parLienlare~. o.~ capitães rio~ portos se apressarão em dar disso
conhecimento ú Tnspeeturia •k Portos o Costas; podendo desde logo emhargar as qno não forem mandadas effectuar pelo
l\linisterio ria Viação e Obras Publicas, que deverá communiear ao l\Iinisterio da !\Iarinha as obras mandadas effectuar.
CAPITULO II
DOS ANCORADOUROS

Art. Jíl[í. E' da eompolencia das capitanias, de accôrdo
eom u dirccto1· de Samle Publica o o inspector da Alfandega
dn Difüricto Federal, c 'orn os inspectores dns Alfandegns c
inspoclorcs dn SaudP nos Estados, designarem nos ancoradouros o Jogar ma iR prtn: imo para os navios que tenham de fazer
IJU<U'PnLrna ou rica r de observação, para franquia e para carga e descarga, sendo •~sLes ullimos ancoradouros subdivididos
11ara navios que venham do carregar ou descarregar generos de facil combustão, e para aquelles cuja descarga não fôt~
sujeita a direit,o da Alfandega.
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§ 1. 0 Tambcm as capitanias designarão ancoradouroo para
os navios velhos, para os que estejam em terminação de obras
ou construcção e para aquelles que não tiverem destino e tenham de ser desmanchados.
§ 2. As cabreas, alvarcngas, barcaças, saveiros, depositas
1'1ucluantcs, dragas e outras embarcações empregadas no
trafngo do porto amarrar-se-hão onde fôr designado pela
Capitania do l'urlo e do modo prcscripto por ella.
Art. Hl!i. .\ capitania mandará publicar em editaes a
designação desses aneoradouros e bem assim dos canaes que
estabelecer para facilidade e seguranca da navegação.
Art. 107. Os navios do gu.erra terão ancoradouro especial, fúra dos destinados aos navios mercantes, nos portos
onde pam isso houvm· espaço; e naquelles em que não houYcr, occuparão o ancoradouro de franquia, ficando em distancia eonYeilif'llÍ() .rlc um n. outro navio.
Art. 19R. Não <\ permittido aos navios de guerra conservar durante n. uoile embarcações miudas amarradas na popa,
fazer exercícios ao alyo no ancoradouro de fabrico c lançar
dentro do porto cinzas, varreduras, etc.
Art. 199. Nenhum navio mercante. tendo a bordo materias explosivas, poderá transpor o ancoradouro de franquia
sem as descarregar, effectuando essa operação no logar expressamente designado pelas capitanias e nos portos onde
houvar deposito especial para taes artigos, em emba!'cações
fechadas ou cobertas com encerados, as quaes deverão arvorar bandeira eucamada e ser acompanhadas por agentes da
Alfandega quando larg:.l!rem de bordo.
Os que assim não procederem pagarão 500$ a i :000$ de
multa e serão obrigados a Yoltar para o ancoradouro de fran·
quia.
Art. 200. Todo navio de guerra que tenha de ir para o
ancoradouro de fabrico, não o poderá fazer sem remover de
Jwrdo, com a<• mesmas precauções do artigo anterior e sob a
vigilancia do respectiYo pessoal, a polvora e artifícios de
guerra para o competente deposito. que lhe será indicado, si
fG'r estrangeiro, pela Capitania do Porto.
Art.. 201. Todo navio nwrcante, em carga ou descarga,
c]()ye ter dentro os paus de bu.iarrona c giba, e, quando estiYer amarrado de pôpa e prôa, terá tarnbem a ·retranca dentro e as wrgas desamantilhadas e não poderá largar o panno.
Só na yespera rla sabida para o ancoradouro de franquia,
afim de envergar o panno, poderá amantilhar as vergas e
deitar fúra os paus, nwnos o. da giba, q11e só o porá quando se
achar no referido ancoradouro.
O infractor incorrerá na multa de 12$ a 36$000.
Art. 202. As capitanias, empregarão todos os esforços
para que sejam rigorosamente observadas as medidas aconselhadas pela repartição sanitaria, eonsiderando-as obrigatorias
para todos os effeitos.
Art. 203. Todos os navios nos differentes ancoradouros
são obrigados a auxiliar-se mutuamente no acto de amarrar
ou desamarrar, recebendo espias, arriando amarra. praticando quar>sqner manobras indicadas pelas necessidades de momento.
Os qtw sn negarem a esses auxílios serão responsaveis
pelos damnos ~ausados c sujeitos á multa de 50$ a 100$000.
Art. 20'1. Nenhum navio poderá pôlr seu helice em movimento estando atracado aos cáes ou pontes, ou tendo em0
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hart:a(;Õns miudas att·ac:Hlas ao nostado, rtuando nos :;mcoradtMtros. sô o podendo fazer depois dn completamente safos,
soh Jll!ll:t de pagarem a multa rk 1:?!íi a 36$ o indcmni'zaH!ll1
us da.muos causados.
Art. 205. E' prohibido a lorl.Q o qualquer navio dar tiros
nu salvar, não eslrmdn no ancoradouro de fr::lllquia. Os
iul'raelm·<•s ineor··J·m·iio nn nwlla dn 510~ a 100$ e indemnizn·rão os prf'.iuizo.s, si ltonYcr.
Art. 206. O Sf't'\'i(;o ti!' carga e descarga á noite sómenlc
poderá ser feito com licença da Alfandega, não podendo ser
nclle empregadas luzes descobertas que ponham em risco as
cmbarcat.:ões. Os infr•at·tm">•'s sr,r-i'io muHados em 12!J; a 36$,
além da obriga<;iio <IP i ndl'!llll izar'l'lll o damno.
Al'l. ~Oi. :\'Pnlntnl navin lllf'l'l'flniP podPrú t0r :"U:tH embar·r·a,çõf's rniudaf; :llllaJTadas ~iuiio an, ptH·lal1ís nos aneomdouros c!P t~aJ•ga r• dPf;t•arga. No df' franquia lhe serú permitlido t .. ,. a la.rwlia pula pt•pa. O~ inf'rador·l's Sf'l'ão multaüos de L!!f;, a 3li~. si da, inf'r·al'\:iin lliío limtVL•r· l'l'~ultado projuizo ás embareações do trafego.
A1·t. ?08. R6menln :ís Pmha r·cat:õ••s dos llUYÍO"' de l!llCJ'I'U.
ús llns capitanias, Alfandf'ga, Polieia f' Randt•, no SPrviço du
ronda ou qualq'tH'l' outro, ~•·J':'t pi'J'rn i I tidn anda r pdos :111roradonros clu t·m·g·a P descarga depois do t:oqne de recolher.
QualqtH'J' JJ(IlP ou t's!'alet· f'tH·nnl.rado s;•m licença da Alfand••ga dPpnis ,f,rlqttPlla ]JnJ·a. ~•.•t·;í apJ)I'I'IiPndiclo P o dnno
mullad 0 1'111 1:!!ii a :Jt\8, ah'r11 da !IL'llêl 1'111 que ltnttYer itH·nr-rido pelo J'Pgulamen'to da Alf:wdega.
At·t. ?IHl. E' lamlwrn pr·ohihido. ineol'!'enrlo os infraulor·ps na mulla d0 I~$ a :lti*, aos bote.~. canoas ou quaesquer
oulras '~''nhar·•·ar:é'h·~ pescar Pnlre o.; 11ayin,.; 110" arworadoro~,
i•r·int·ipalnH•IJI•• ;'t noilc• t'Oill l'aclio~ 11'11 enlltllll'l't'int· com p]]a;;
;;••m lirt'IWa.
Arl. :!10. :\s nmbart·at:ÕI's do trn.fego do poi'Lo, ~·mpre
ga,l.as na l'at·ga •' desrargn, niío pnd0riio ear'!'f'gar nl1'm da
I in h a. tlr agun. IJIIP ••st i\·er 111:1 renda, ~~ ""tandn. ,.~lan(]HPS.
O patrão qur contravier sfn·;í mnlladn de 12lll a 31i$000.
Art. 211. :\'enlruma ••mbat·1·açiío pnd1•1'ú SI'!' rf'IJneada. sem
ler a bordo um honwm lllatrirula.dn " f':lJlaz pat·n gn.n•t·na;·,
largar e I'f'I'Plwr ca!Jo~. ele .. sob pena tle 1~~ a 3t\$ de multa.
Art. 212. As cmharraçõrs f'lH'ontrad:!s spm tripulação,
nos ancor·adnnro~. spr·fío I'OH>'irlPrada,; em ahanrlnno, clPvPndo
a,; capitanias apprt'IJPJHll'!-:ts ,. an11tl!ll'iar por Nlitars dnr·anlc trrs dias.
l'rwagraphn unicn. Rxt'Pptuam-sp a,; q1w pslivm'f'll1 ear·J'Pgadns s.oh a vigilancia do registro da Alfamlega e aõ· embarr·aeiif's dPseal't'l'gada.s qur PSI ivC'rem "lll nnt•oradonr·o. pa.ra
t•ll:J,; rlPslimwJ.o.
Qninz1~ dias dr•pni,;, n:ill appfll'l'l'f'JHlo os dcHJp.s rias emhar•t·açÕP.'. sf'riio· Psl.as vendidas <'lll f.Pili'ío pnhlieo, pt'C'SiclidCI.
JWlo l'apitão do porto " lll'l'viamentr• anrnHwiado lrf's vezes,
~:om intervallo de oilo dias, no Ditu·io Of'{icial 011 jm·nal dl)
mai(llr eirenlação .
.\ri, ? I:~. NPnhtml navio pnrll'r:í. d:n· :ís am·om,;, 110 al'tn
dP :un:li'I':JJ', ou I r·a dirl't'·l:fín q1w nfío. s\\ia a :uloptada pl'!o uso
do parto. Os .i uI'· r a e! on~s, a l•;m d:1 ohl'igaçiio tle desam,H't'aJ·t~rn
para dar· ::ís suas ancoraR a. direet.:ão conveniente, incnnerão

na multa
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:Art. 214. Os navios mercantes não poderão iclr fóra suas
cmbwrca.çõcs miudas depois do tirül de recolher, salvo. por
motivo extraorx:linario, que justifica•rão, ou oom licença da A1fandega, da qual tenham conhecimento as capitanias, sob
pena de 12$ a 30$ de multa.
Art. 215. Ninguem ·poderá rocegar ancoras perdidas,
sem licença da capitania, c esta, só a, concederá durante 15
dias.
A ancora encont.rada dev'e ser examinada para se reconhecer si realmente pertence a quem •rocegou. No caso negativo, ficará depositada na capitania para ser entregue ao
seu legitimo dono, pagas as despezas com o trabalho da rocega, sob pena de riO$ a 100$ de mult'U.
Art. 216. Todo aquelle que pretender desmanchar ou
arrazar o s•eu navio. poderá requérer á capitania que lhe seja
marcado o Ioga r onde possa fa7Jer.
A capitania, deferindo o J•equerimento, mandará lavrar
o termo no qual se o.brigue o proprietario, dentro do prazo
estrictanientc nccessario, a effectuar o desmancho ou arraimmento sem deixa;r objecto algum que arruíne 01 porto, depositando no cofre da •capitania a quantia al"bitrada pelo capitão do porto, correspondente á tonelagem da embarcação.
Concluído o desmancho ou arrazamento e preenchidas as condiç.ões, estipuladas no termn, a quantia depositada, como garantia deste, será restituída. No caso contrario, sómente será
restituído o excedente da despeza realizada com a remoçãO!
dos destroços por conta da capitania.
Os infra.ctores pagarão 50$ a 100$ de multa e serão coonpe!lidos a satisfazer os preceitos exigidos.
Art. 217. E' prohibido aos calafates, por occasião do
fabrico dos navios, accenderem fogo na81 lanchas ou pranchas
do calafeto, para derreter breu ou pixe, sem as terem, em
distancia dellas, pelo menos, o comprimento de uma amarra.
Os inf.ractorcs serão multados de 12$ a 36$1000.
:Art •. 218. O dO'Ilo ou consignatario, cujo navio, por IDO··
tivo Ide sahida urgente 'l' vreeipitada ou por qualquer outro
motivo, tiver deixado no ancoradouro ancoras e amarras, será
obrigado a suspendel-as no prazo de 48 horas', sob pena de
multa, que será de 50$ a 100$, si o não fizer, além de indemniza.r a despeza realizada. pela capitania com o trabalho
de verificação do Jogar onde ficaram as ancoras e amarras e
sua, consequente &uspens·ão.
Art. 219. A decencia do traje é obrigatoria para quanto"
frequentarem os ancoradouros, quer seja ou não dos navios
e embarcações do trafego.
Os que infringirem esta disposição, ao ponto de se apresentarem em estado de nudez, o capitão do porto os mandará
entregar á policia local, multando ainda os que aggravarem a
1acção deshonesta com per;lurbação da ordem nos mesmos ancoradourOis.
Art. 220. As embarcações nacionaes c cstrang.eiras deverão observar r-om toda a exaclidão as regras dos portos.
Para não allegarem ignorancia, encontrarão taes :regras
nas capitanias, não só em portuguez como traduzidas em
varias línguas•, affixa.das em quadro ao •alcance do publico •.
l'oder Executivo -1915 (Vol. l)
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CAPITULO 111
DAS REGRAS PARA AS EMBAOCAÇÕES DO TRAFEGO

Art. 221. Os tiros •cie recolhee e de alvorada indicam aos
que trafegam nos portos:
O primeiro, a interrupção das communicações; o segundo,
o seu re.s.ta,belecimento.
Onde não houver os tiros de recolher e de alvorada, a
interrupção das: communicações e o seu restabelecimento se
farão ás horas correspondentes a. esses tiros.
Para.grapho unico. ·Exceptua-se, no primeiro caso, a licença da Alfandega ou causa extl'aurdinaria, emuo perigo no mar,
para justificar a infi'Iacção.
Art. 222. Não estão sujeitaõ· a estas regras :
1•, as embarea.ções que conduzem passageiros para ponto!!.
certos e horarios approvados;
2•, as embarcações destinadas ao transporte de verduras e
outro"' generos para o mercado;
3•, as embaroacões de pesca.
Taes embarcações, porém, não poderão permanecer por
pretexLo algum nus aneoradou!'os sui.J a fiscalização da Alfandega.
Os cünt,raventores serão multados de 'l2$ a 36$000.
Art. 223. Os rebocadores pai'Ia viagem de curt.a distancia
poderão sahir dOõ· portos para o serviço de reboque a qualquer
hora, independentemente dr q·ualquer formalidade.
Art. 224. Depüis do sol posto não é permittido embarcar
u desembarcar sinão nos cáes priucipaes tio lJ(H'to onde a policia tenha estabelecido postos de vigHancia, aús quaes os
agentes da capitania prl:lst.arão auxilio na manutenção da ordem entre os embarcadiços e passageiros.
.
O contravenlor pagará a multa de 12$ a 36$000.
Art. 225. Quer de dia, quer á noite, quaesquer embarcações miudas, sejam ou não mercantes, quer andem ou não a
fret.e, ~.ejam de serviç'O publico ou particular, não poderãú Co(:Jn"e.rvar-se atracadas ou amarradas ás escadas dos navi.os ou
cám,; siui.ío o tempo indispensavel vara embarcar e desemi.Jarcat·
as pessoas ou objootüs que conduzirem, e as que tenham de esperar ficarão ao largo, em distancia que não est.orve a passagem das outras, c só poderão atracar quando largar a que estiver na occasião atracada.
O contraventor será multado de 12$ a 36$000.
Art. 2·26. As mesmas embarcacões a que se refere o artigo
anterior, quando mercantes c andem a frete, não poderão
sahir fóra tios limites de• ancontdout·o :>em liceuea da All'audcga.
·
Art. 227. Ao pôr do sol, todas as embarcações a frete, que
não tiverem a respectiva licenca, irão estacionar no ancoradouro de sua ó'·ecção. O infractor incorrerá na mult:a de 12$ a
:.lG$000.
Art. 228. O arraes ou remador que, intimado para compareeer á capitania, não o fiz.cr no prazo da intimação, ficará sujeito á prisão por desobediencia.
Art. 229. As lanchas a vapúr e rebocadores, que trafegarem
cntr~ ~s ancoradouros, deverão moderar a marcha, de modo
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que não excedam á de uma embarca.Q.ã.o a 1·emos, ao aiJ!p.roxi;mar-se dos navios, cá.es, pontes ou mólhes onde tenham de
atracar O'U de largar O<• reboques, e não farão uso de apitos
que não se.iam de aecôrdo eom os regulamentos. Do mesmo
:modo procederão nas paBJsagens es·III"eitas e frequentes ou de
muita agglomera~ão, pe.ra não pôrem em risoo as embarcações
menores. Os infractores serão .multados de 12$ a 36$, podendo a oapitania, conforme a gravidade das circumstancjas,
suspender, sem cassar a matricula, o..~ patrões ou arraes, os
quacs ficarão sujeitoR ao dobro da multa, na reincidencia.
Art. 230. Todas as embarcações licenciadas para conduz-ir
pas•sageiros ou carga, á exc.epção das movidas a vapor, que
estão sujeitas á vistoria, deverão apresentar-se nas capitanias
para ser insperA)ionadas, Jogo que receberem ordem.
O contraventor pagará de 12$ a 36$ de multa.
Art. 231. O capitã.o do porto, sempre que os peritos julgarem em más condições qualquer embarcação, deverá ordenar
os reparos de que car:ecer, ficando as me~.mas sujeitas a novo
exame para verificação da efficiencia dos concertos.
Si os peritos julgarem a embaroação em condições de não
supportar concertos, o capitão do porto intimará o proprieta.rio
a de~manchar, mareando prazo improrogavel para issa.
Si expirado o prazo, a embarcacão não est.iver desmanchada, o capitão do porto procederá de conformidade com o
disposto no act. 214.
Art. 232. Todas as embarcações a frete terão o numero de
tripulantes determinado nas Ji.cenças, nas quaes tambem se
especificarão o numero de passageiros e o pe~o da carga que
puderem conduzir, de aecôrdo com as lotações marcadas por
occasião do arrolamento.
O patrão que sobrecarregar sua embarcação com outras
bagagens, quando esteja com a carga completa de passageiros
que conduzir, incorrerá na multa de 12$ a 36$000.
Art. 233. Nenhuma embarcação miuda, de serviço publico,
particular ou mercante, ~.erá deixada atracada ou amarrada
aos cáes ou em outro qualquer ponto de embarque e desembarque, sem ter a bordo pelo menos um individuo de sua tripulação; e, s1 a embarcação fôr a vapor, só estacionará ao
largo.
O inf'raetor iueorrerá ua multa de 12$ a 36$ e a embarcacão será apprehendida.
Art. 231. Nenhuma embarcação, conduzindo pessoas ou
bagagens, permanecerá atracada ao coS'~ado dos navios principalmente ás escadas de bota-fóra, por menor que seja a
affluencia de outras embarcações do mesmo genero, mais tempo
do que o preciso para embarcar ou desemba:rcar as pessoas,
carregar ou descarregar as bagagens. O infractor incorrená na
mu!La de 12$ a 36$000.
Art. 235. Qualquer reelamação ou disputa entre passagei1'1()S e tripulanh>E-.,
·ou entre indivíduos de cada uma destas
classes, será levada ao conhecimento da capitania p·ela parte
queixosa ou· ·PDlos agentes da eapitania pa•ra ser decidida summariamenl.e pelo eapitão do porto.
Art. 2:16. Os patrões das embarcações do trafego são obrigados a dar parte á capitania de qualquer incidente que
occorra com os passageiros ou com os tripulantes, ou entre
UJns e outro&, e a pt'l()curar a estação policial mais proxima de
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suas secções para entrega.rern quaesqucr objectos esqu-ecidos
pelos passageiros que conduzirem, sob pena de multa de 50$ a
100$000.
~\rt•. 2:17. As cmbarca,çõcs miudas, ú. noite,
movendo-se a
remos ou a Yela, deverão ter sempre prompta, ú. mão, uma lanterna de }u.z braJnca para ser mostrada a tempo de evitar abalroamento de algum naYio que vá sobre ellas, sob pena de multa
de 12$ a 3•6$ e o pagamento dos darnnos cau·~·ad()S.
Art. 238. As lanchas a vapor c os rebocadores, quando andarem á noite, devet·ão ir.azer as tres luzes regulamentares,
soiJ pena de multa de 12$ a 36$000.
Art. 239. As lanchas que pela pequenez de suas dimensões
não puderem ter fixas as luzes nos lados, usarão, abaixo da
luz branca, á prôa, uma lanterna de duas côres qu-e apresente
para vante da liuha do través de boreste a luz verde e pam o
outro bordo na mesma posição a luz vermelha, de accôrdo com
o respectiYo regulamento, sob pena de 12$ a 36$ de multa.
Art. 210. A~ emiJarcaçõPs debaixo de cerração, nevoeiros
ou fortes aguaceiros, quer de dia, quer ú. noite, devem dar
signal de sua passagem ou presença por meio de sino, buzina~
ou apito e moderar a marcha, sob pena de multa de 12$ a
36$ c pag-amcnLo do damnos causados.
Art. 2H. As embarcações pertencentes ás repartições
publicas ficam sujeitas a lüdas as regras deste l'egulamento,
na. parte que lhes for applicavcl.

CAPITULO IV
DA

TABELI~A

DOS FHE'l'ES

Art. 2 ~:?. A tabella de frete, para as embarcações do trafego, especia•lmente as empregadas na conducção de passageiros c bagagens, sPrá organizado pelas capitanias, de accôrdo
com os interesses do ]mblico e dos proprietarios.
Art. 24.3. A lotação de passageiros deve ser ta[ que,
em caso algum, rlles possam atravancar a embarcação, impedindo-lhe -a,'l manobras. nof'ttn sobrecarr.egal..,a com bagja>gens que a ponham em risco de sossobrar.
Art. 2.Vl. í-l-6 J>Odel'ão fazer o tl'ansporte de passageiros <tl
suas bagagens .ns embai't·açõ('~ }):11':1 nsse fim licenciadas e cujos
proprictarios declarPm at'CI'itar a tahella de frete organizada
pela capitania.
Art. 2-15. Todas as ~~mbarcações n frete deverão ter a
bordo .a, eompelentc tabella approvada pela capit-ania c em
logar que possa ser vista pelo passageiro. sob pena d<> multa
de 12$ a 36$000.
·
Art. 2'Hi. Nas barras perigosas ou naquella IClll que o
serviçü de reboque pedença á :Associ•ação de Plraticagem,
haverá tabe lias cspcciaes para cada localidade marcando as
taxas que se devem pagar.
'
A1't. 24.7. Em occasião de temporal ou no caso de sinistro no mar. quando sr.ia pr{•ci>'o o serviço de rcboeadores,
será este feito mediante ajuste.
. Art. 218. As questões suscitadas ('ntre passageiros e
trtpulaJllltes, sobre pagamento de frete, serão summariamente
decididas pelo capitão do porto.
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Art. 249. Igualmente procederá o capitão do porto sobre o
pagamento devido aos rebocadores por contractos de salvamento feitos no mar em occasião de sinistro, quando a
quantia ajustada não exceder de 1:000$000.

CAPITULO V
DOS J,ASTROS DOS NAVIOS

Art. 250. Toda embarcaeão que quizer metter lastro,
alliviar ou descarregar o que tiver, requererá á capitania
licença par·a. o faz.er, mencionando a quantidade e qualidade
do lastro. A capitania concederá a licença indicando o logar
para .esse fim.
A embarcação licenciada para receber lastro poderá empregar para o transporte do mesmo as suas embarcações
moudas ou frei at' outras para transportal-o.
Art. 251. A carga ou descarga de pedra, carvão, tijolo
ou areia para lash;o será effectuada estendendo-se encerados ou velas ao longo do costado da embarcação até o fundo
da lancha, qu.e os for entregar ou rec€ber. afim de não cahirem ao mar ou rio. sob pena de multa d~ 100$ a 200$,
observando-se a mrsma regra, quando o desembarque for para
molhes ou cáes.
Art. 252. E' prohibido embarcar ou desembarcar lastro,
durante a noite, n igualmente lançai-o ao mar ou rio ou
canaes ou em qualquer Jogar do ancoradouro, e da mesma
fórma a varredura do porão após a descarga do lastro. Os
infractores. no primeiro caso. ficarão sujeitos á multa de
200$, e. no segundo, de 500$ a 1 :000$000.
Art. 253. Será permittido ás embarcações baldearem
entre si os lastros precedendo licença da capitania e tomando
as cautelas que esta ordenar para não damnificar o porto,
sob pena de multa de 12$ a 36$000.
Art. 254. A capitania dará passe de sabida do ancora. douro para metter lastro, precedendo licença da Alfandega.
Os que sahirem sem a licrnça serão multados em 50$ a
200$000.
Art. 255. As embarcações do trafego, que carregarem
pedra, tijolos. telhas. ladrilhos e outros objectos submersíveis
e os deixarem cahir ao mar ou rio. quer seja por falta de
precauções na rarga ou descarga, ou no transporte delles,
ficarão sujeitas á mulLa de 50$ a 1100$, conforme a quantidade lançada ao fundo, si não justificarem qu~ os alijaram
por accidente imprevisto.
Art. 256. Os agentes da capitania que presenciarem ou
tiv~rem noticia de qualqu·er das infracções ~pecifioodas nos
arti.gos anteriores devem participar immediatamente ao
capitão do porto ou no ajudante de servico.
Por igual d€vem fazel-o todos os marítimos como int.eressados na conservação do porto.
'
. Ar~. 257. As licenr;as de lastro serão apresentadas na
cap~tama do porto, orde se recebeu o lastro, por occasião da
sahi~a. poara serem VISadas e a do porto do destino para cons~nbmen~o de sua descarga, ~ob p.ena de m_ulta de 500$ n
1 . 000$, SI não forem preenchidas essas exigencias.
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CAPfrULO VI

DAF

ENTRADAS E SAHIDAS DOS NAVIOS NACIONAES E ESTRANGEIROS

Art. 258. Os navios mercantes nacionaes e ·estrangeiros
não poderão entl'ar nos portos ou delles sahir, ancorar ou
murlar de ancoradouros, em geral, operar qualquer movimento nas aguas t.erritoriaes, senão de oonformidade oom este
regulamento.
P.aragrapho uniro. Todo o navio ·em movimento deverá
ter içada a bandPira da r.esp,rctiva nação. sob pena de 12$ a
3ô$ de multa.
Art. 259. O capitão ou mestre de nnvios estrangeiros
ou nar-ionaes dr longo curso. de grande <lu pequena cabo1agem tie naw•gação fluvial e interior, dentro das 24 horas,
depois dfl decl·arado o navio em livre pratica, irá á capitania
dar a entrada delle, formalidade que consiste em declarar.
o nome (si é a vapor ou a vela e, neste caso, qual o seu appal'elho). tonelagem de registro. força da machma, propulsor,
armação. naci<lnalidad!', praça do registro, capitão, proprietario. consignatario. rrocPdPncia, tripulação, passageiros e
carga.
Destas declarações se fará, em livr<l proprio, segundo o
modPio, o wmpPtent.e lançamento. assignado pelo capitão.
§ 1. o O capitão ou mestre deverá fazer tambem declarações sobre quaesquer factos que possam interessar á segurança da navegação, como sejam .alterações nos regimem
de pharóes. tencont.ros de derelictoS'. mudanca dfl halisas, hoin.s,
de marcação, etc.
§ 2. o Si o capitão ou mestre não puder ir á capitarnia,
mandará as declaracões por escripto. por si assignadas.
~ 3. ~ O consignatario deste, por si ou por seu preposto.
assi·ina,r:í o lançamento prlo capitão. qne não puder comparecer.
Art. 260. O capitão ou mestre de navios nacionaes ou
r>strangeiros rlf' longo r.urso, d'e grande ou pequena oabotagem
ou de navio fluvial interior que tenha de sahir deverá comparec.er na capitania com os despachos para serem ex-aminados. "Estnmdo correntes, isto é, achando-S<e o navio completamente df\sembaracado pelas repa•rtições fiscaes e pela policia do Distrirto Federal ou dos Estados. se Iançarã.o, em
Jivro proprio, conforme o modrlo. as rleclaracõns do numero
de passageiros, a carga, porto df' destino r data dn sahida,
observando-se mais o mesmo proce.sso si o capitão ou me,stre não compareeeT e for reprr.sentado pelo consignatario.
A inscripcão das declaracões de entradas P sahidas não
são .sujeitas a pagamr.nto dr taxas, serão gratuitas, e o não
cumprimento destas formalidades ISU.iritará. os capitãPs ou
mestres á multa de 50$ a 100$000.
Art. 261. Cumprida essa formalidade, o capitão ou quem
o repl'IE'sentar receberá o <passr.'>, documento assignado pelo
capitão do porto, afim de que o navio possa Rahir (modP,lo
n. 6).
Art. 262. OR vaporM de passageiros, de linhas regulares poderão ser de!'pachados como esperados. ficando, por1_m.
obrigados ás disposicões dos art.igos anteriores; as declaraçoes
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preditas serão então apresentadas pelo agente ou consignatario, quando a entrada ou sabida se der em dia feriado.
Art. 263. O passe deverá. ser restituído ao funccionario
da capitania que se achar presente a bordo ou apresentado
dentro de 24 horas, na ausencia deste, â Capitania do Porto.
pelo consignatario, para confrontar-se a relacão dos passageiros nelle tr.anscripta com a que as emprez•as de navegação J.levem apresentar ao capitão do porto para authenticar,
afim de por enas se effectuar ·a cobranca do imposto de
transporte.
Art. 264. Todo o navio a quem a Capitania do Porto
houver negado passe, por qua1lquer motivo, ou não o tenha
obtido, e sahir do porto, incorrerá. na multa de i :000$ .a
2:000$, pela qual responderá o seu agente ou consignatario.
·
Paragrapho uni co. São isentas de passes as embarcacões
nacionaes empregadas na pequena cabotagem ou navegacão
fluvial interior.
Art. 265. Os navios poderão sahir, depois de despachados, a qualquer hora do dia ou da noite, salvo as exigencias
das praticagens ou da polieia do Distrieto Federal ou dos Ei'lta.dos.
Art. 266. A embarcacão fica hypothecada ás multas por
este regulamento impostas ao respeetivo capitão e não será
desembaracada para sahir do porto sem preceder pagamento
das multas.
~· i. o Quanto aos vapores de passageiros de linhas regulares, que frequentam os portos da Republiea, os agentes das
companhias respectivas responsabilizar..;se-hão pelo pagamento das multas, afim de evitar-se demora do desPmbaraço
rios ditos vapores. os quaes. c!Ppois de haverem recebido al'l
malas do Correio. não poderão ser detidos por qualquer pretexto nos portos, além da hora fixada para sua part.ida, salvo
o caso de força maior ou impedimento legal.
§ 2. o Os agentes das companhias de paquetes de linhas
regulares, estabelecidas .entre a Republica e Oi'l portos estrangeiros, assignarão termo, responsabilizando-i'le pP)o pagamento de quaesquer multas ou direitos que, ('ID virtude dPste
regulamento. forem devidos pelos commandantPs.
Este termo será renovado todas a,; VP7,P'S que houver
substituição dos ngentes.
TITULO VI

Da pesca
CAPITUJ~O

UNICO

Art. 267. A pe.sca nas costas, portos, rios e lagôas navegaveis e nas aguas territori.aes da Republica só poderá
ser exercida por indivíduos matriculados como pescadores e
em embareacões nacionaes, préviamente registradas ou arroladas nas capitanias dos portos.
Art. 268. A's embarcações estrangeiras é prohibido o
exercício de pesca nas costasb portos, rios e lagôas navegaveis
e Olguas territoriaes da Repu Iica, ·SOb pena de contrabando e
da applicacão de preceitos que forem estabc>lecidos em o regulamento espeeial sobre a pesca.
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Art. 269.: O regrstro o arrolamento das embarcações, as
vistorias, o modo de construir as equipagens e lotações serão
feitos de conformidade com as disposir:;ões contidas neste regulamento.
Art. 270. A pesca feita sem embarcação com caniço e
anzol, é facultativa a todas as pessoas residentes no territorio
nacional sem outros onus ou restriccão que as medidas rla
polida. naval e as de protecção ao peixe. consignadas no regulamento da pesca.
Paragrapho uni co. E' expressamente prohibida a pesca
á dynamite, incorrendo o delinquentc em quinze dias de prif'ão e quinhentos mil réis (500$000) de multa.
Nas penas acima incorrerít tamlwm quem usar da rêde
de arrastão, sendo esh apprchcndida.
Art. 271. A fi~calização da pc~ra c a matricula dos pescadores continuarão a cargo das capitanias de portos, serão
feitas de accôrdo com o regulamento da pesca, baixado com
o decreto n. 9. 672, de 17 de julho de 1912, c irão passando
rmra a jurisdicção do Ministrrio da Agricultura, Industria c
Commercio á proporção que forem sendo nomeados os seus
fisca•es e insf.alladas as estações de pesca, a que se refere
o citado regulamento. Neste caso os capitães de portos requisitarão dos fiscaes relacões nominaes dos pescadores matriculados para os effeitos do art. 437.
Art. 272. As embarcações dr pesca são obrigadas ú Jicenoa, que será gratuita, observada, porém, a disposição do
art. 128.
Art. 273. Emquanto a fiscalizacão da pesca pertencer ao
Ministerio da Marinha, as embarcações de pesca são obrigadas
:'t chapa, conformo o modelo annexo.
TITULO VII

Dos prejuízos ou damnos causados pelos navios entre si dentro
do porto
C.\PITULO I
DOS DAJ\INOS CAUSADOS POrt N,\VIOS E:M MOVIMENTO

Art. 2H. Para evitar os abalroamentos no· mar, dentro
do porto ou fóra delle, á ent.rada ou sabida de ba·rras. canaos
ou passagens estreitas, mais ainda entre pontas. deverão os
capitães ou mestres observar as regras estabelecidas na Conferencia Internacional do Washington. que o decreto n. 1.988,
de 14 de mn;rço de 1895, mandou executar para os navios em
movimento.
Art. 275. Si, occorrendo a abalroação no alto mar. o navio abalroado for obrigado a procurar porto de arribada para
poder concertar, c se perdler nesta derrota, a perd~t do navio
presume-s~ causada pela abalroação.
Art. 276. Todas as perdaR resultantes de abalroação pertencem á classe de avarias particulares ou simples; exceptuasc o unico caso em que o navio. para evitar damno maior dn
uma abalroação imminento, pica as ·amarras e abalrôa a outro,
para sua propria salvaç.ão. Os damnos quo o navio ou a carga
ncst.e caRo RoffrPrem Reriio repart.irlos pelo navio, frete e carga
por avaria grossa.
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CAPITULO li
DOS DAMNOS CAUSADOS POR NAVIOS FUNDEADOS OU CAUSADOS
POR OCCASIÃO DE 'rEMPORAL, OU POR CIRCUMSTANCIAS EXTHAORDINARTAS

Art, 277. Achando-se um navio com pouco fundo, o capitão ou mestre terá o direito, ·em caso de perigo, de exigir
que o navio proximo suspenda ou ponha a sua ancora a pique
pava lhe dar passagem, uma vez que este o possa fazer sem
risco.
Paragrapho unico. O navio ancorado deve ser indemnizado pelo outro da avaria que tiver soffrido para lhe evitar o
perigo imminente.
Art. 278. Todo navio fundeado, logo que delle se approxime outro velejado, deverá prolongar com o costado as
embarcações miudas que estiverem amarradas na popa.
Não o fazendo, perderá o direito á indemnização do
damno, no caso de havei-o, e será obrigado a reparar a avaria
que o velejado possa soffrer por semelhante falta.
Art. 279. Todo navio mal fundeado ou amarrado é
il'esponsav.el pelo damno que causar áquelle com o qual abalroar.
Art. 280. Toda vez que o navio garrar para cima de outro
em occasião de temporal ou de muita correnteza, no caso de
ter sido por descuido, ou porque as ancoras não sejam proporcionaes •ao navio. será elle obrigado á reparação do damno.
Art. 281. Si um navio, nas mesmas circumstancias, abalroar outro, impellido por terceiro. será este obrigado á reparacão do damno, si tiver garrado por descuido ou por falta
de ancoras que o aguentem.
Verificando-se, porém. que o navio, não obstante haver
lançado ao ma•r todas as ancoras, ainda continuou a garrar,
não haverá direito á reparacão do damno. Todavia poderá
haver circumstancias em que o damno seja rateado pelos dous.
Art. 282. Toda v.ez que um navio, ao amarrar ou desamarrar, abalroar outro, porque um terceiro se negasse a prestar
os auxílios recíprocos a que são obrigados todos os navios no
ancoradouro, não haverá direito a haver delle reparação do
damno. mas sim daauellc que negou o auxilio.
Art. 283. Nos casos de damno por abalroamento quer estejam os navios em movimento, quer fundedados, ou em occasião de máo tempo, ainda que não sujeitos á immediata jurisdicção das capitanias. podem os capitães dos portos interpor a sua autoridade e bons officios, por accõrdo e solicitação
das partes, mesmo na pendencia da acção judiciaria.
Art. 284. Em caso rle necessidade ou quando as ordens
dadas para segurança rle um navio no porto não forem cumpridas, a capitania tem a faculdade de fazer amarrar ou desamarrar os navios sob sua autoridade, reforçar a '!l:marração
e executar ouacsquer manobras necessarias por conta· do navio, que indemnizará as despezas feitas e ficará sujeito á
multa de 100$ a 500$ pela falta de segurança em que se achar
o naTio e pagamento dos damnos e avarias que causar.
Pa;ragrapho unico. Em r,aso de extrema urgencia, sem
outra formalidade que sua determinat;ão verbal. a Capitania
do Porto póde fazer cortar as amarras dos navios que a tripulação se tenha recusado largar.·
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.Aont. 285. Todo navio que não tiver tripulação deve ter a
bordo um guarda, sob pena de 50$ a iOO$ de multa.
Si o navio se achar ancorado em um canal de passagem ou
na vizinhança de mólhoo ou cáes ou de qualquer outro logar
em que haja necessidade de se largar ancora ou arriar amarra,
deve ter sempre a bordo o numero de homens precisos para
essa manobra, sob pena de 50$ a tOO$ de multa, e ficará sujeito no pagamento dos damnos c avarias que por falta houver.
TITULO VIII

Dos soccorros em occasião dle incendios, perigo
naufragios e salvados

naval, dos

CAPITULO UNICO

Art. 286. Por occas1ao de incendio a bordo, as embarcações que estiverem proximas daquellas em que se tiv~r manireslado o incendio, deverão se afastar, e as que. ftcarem
l'óra do alcance. déixando a bordo a gente necessar1a para a
tma guarda e segurança, prestarão logo todo o auxilio de que
puderem dispor.
Art. 287. Os capitães ou mestres, logo que observarem o
signal de incendio, estando em terra, recolher-se-hão immediatamente a seus navios, onde permanecerão até cessar o
perigo.
Al"t. 288. Todas as vezes que algum navio se achar em
perigo, o tiver de pedir auxilio de outros navios ou de terra,
fará uso dos seguintes signaes, juntos ou separadamente, a
saher:
'1°, um tiro de peça ou outro ·signal explosivo disparafio de minuto em minuto, pouco mais ou menos;
2°, o signal de soccorro do Codigo Internacional reprosr:mtado pelas bandeiras N C;
3", o signal de soccorro para grande distancia, formado
por uma bandeira quadrada. tendo por cima ou por baixo urna
esphera ou qualquer ob,iecto apparentando a fórma de urna
csphera:
/1°, sons continuados, produzidos por qualquer dos instrumentos com que se fazem os signaes de cerração.
De noite:
1°. um tiro de peça ou outro signal explosivo, disparado
de minuto em minuto. pouco mais ou menos;
2", chammas a bordo do navi•o, corno as que, por exoemplo;
podem ser produzidas por um barril de azeite ou de alcatrão
ardendo;
3°, foguetes ou bombas, lançando lagrirnas de qualquer
côr ou especie. atirados um a um de cada vez e com pequenos
inLervallos;
4°, sons continuados, produzidos por meio de qualquer in:otrurnento com que se fazem os signaes de cerração.
Art. 289. O capitão do porto, independente do a~ilio
que possa ser prestado por outra repartição ou instituição
pnra. ossr fim errada. logo que ehega.r a tJordo do navio mef'ndmdo com os seus ajudant.es, patrão-mór e rnarinhagem
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e o material preciso1 ao mesmo tempo que lhe applicar as
bombas, empregará todos os meios de o tirar de entre os
outros .. mandando rebocai-o para lugar onde não os prejudique; e, quando não haja probabilidade de o salvar, dará ~suas
ordens para encalhai-o em pr.a.ia ou c,orôa proxima.
Si a rapidez do incendio não permittir que isso se faca
e eorrer o risco de se propagar, ameaçando os outros navios,
o capitão do porto o mandará metter a pique, tomando, porém,
as providencias par.a R<rr posto a nado, extincto qoo seja o
incendio.
Art. 290. No caso díe achar-se uma embarcação em perigo
ou pedindo so000rro. além das providencias directamente a
seu cargo, poderão os capitães dos portos dispor de quaesquer
embarc-ações miudas do trafego e do pessoal nellas empregado
para a soccorrer, sendo posteriormente indemnizadas as
despezas pela embarcação ooccorrida.
Art. 291. Os praticos deverão se apresentar ao capitão
do porto, com as embarcações e a gente de que puderem dlispor para acudir ao incendio. E si não o fizerem incorrerão
nas penas do seu regulameHto, conforme as drcumstancias.·
Art. 292. Por occasião de máo tempo, logo que se observa
alguma embarcação em perigo, ou com signal pedindo soccorro. o capitão do porto mandará aprestar rebocadores e lanchas providas d<' todo o material naval reclamado pela natureza do sinistro, para irem sob sua direcção ou de seus ajudant.Ps, com o patrão-mó1· P marinhagem, prestar soccorros ao
navio que os houver pedido.
§ 1." O.s praticos, sempre que seja possível. se apresentarão para receber as ordens do capitão do porto.
§ 2." A gentP !]Uc fôr mandada a soccorro ser:í paga pelo
navio soccorrido.
§ 3." O a.luguel do material empregado será igualmente
pago pelo navio, conforme: a tabella.
Art. 293. Quando nos casos de incendio ou naufragio não
interviel'em as autoridades civis competentes, os eapitães dos
portos providenciarão sobre a guarda dos salvados, !]UC ficarão
á di"pof;ição das mesmas autoridades.
Art. 294. O capitão ou mestre de navio nacional que
encontrar outro qualquer navio. ainda mesmo estrangeiro, em
perigo de se perder, deve ir em seu auxilio e prestar-lhe os
sorcorros possíveis que forem pedidos.
Art. 29'5. O capitão 'OU mestre de navio naciDnal que tiver prestado sorcorro a outro, terá direito a uma recompensa
pdos damnos c rre,iuizos que soffrer.
~ 1." Si os socoorros forem pre.stados eom risco par.a o
navio ou pessoas, será devida, além dos damnos e prejuízos
causados ás pessoas !]Ue expuzeram suas vidas. uma recompPnsa pecnniaria. qnr não PxecPda de 10 a 50 o/n do valor dos
s1alvados.
§ 2.• O pagamento tacito dos damnos como recompensa
pecuniaria .fica garantido pelo navio, frete e car~a, devendo
ser contemplado depois das despezas judiciarias e antes de
outros privHegios admittidos em lei.
Art. 296. Nos casos de naufragio ou de outros !Slinistros
occorridos nas ao~mas tPrritoriaes, nas costas, portos e rios devem ser avisadas as autoridades fiscaes para ·os effeitos das
respectivas leis.
§ 1." A's autoridades civis da localidade cabe tomar ras
primeiras providencias para acautelarem os interesses, não
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só fiscaes como particulares, até que á localidade compareçam as autoridades marítimas e fiscaes, as quaes desde Iogo
assumirão a direcção do serviço de salvamento e ar11ecadação
dos salvados.
§ 2." A autoridade que proceder ao salvamento poderá
requisitar força publica e o serviço de qualquer pessoa.
Art. 297. Ntenhum contr:acto ou compromisso de recompensa para auxilio de salvamento. quer do navio, quer da
carga, quer das pessoas, será obrigatorio, si for feito em pl.eno
mar ou no momento do sinistro.
Art. 298. A tripulação do navio é obrigada a trabalhar.
no salvamento d{l navio, apparelhos e cargas.
Art. 290. A autoridade marítima ou da localidade que
proceder ao serviç.o do rsalvamento entregará os salvados á
autoridade fiscal que C·Omparecer ao Jogar. limitando-se desde
então a prestar a esta todo {) auxilio que for pedido, afim de
garantir os interesses <Jiscaes.
Art. 300. Si algucm puder salvar o navio, fragmento ou
carga abandmtados no alto mar ou nas costas, entregando tudo
immediatamente e sem desfalque ao juiz federal da secção,
haverá um premio de 10 a 50 o/o de seu valor; deixando de
fazer a entrega, incorrerá nas penas criminaes impostas aos
que não entregam a cousa alheia perdida.
l'aragrapho unic{l. Si o navio for encontrado á vista de
terra, aquelle que o salvar terá direito ao reembolso das
despezas e a uma recompensa pecuniaria <JUe lhe for arbitrada
de accôrdo com ,este artigo.
Art. 301. O salario que vencerem as pessoas empregadas
no serviço do salvame.nto do navio ou earga, e bem assim os
premios que se deverem nos casos em que estes puderem ter
loga.r, serão regulados por arbiti'os. tendo-se em consideração
o perigo e a natureza do serviço, promptidão com que este
for prestado e a fidelidade com quo as pessoas nelle empregadas houverem feito enti'ega dos objectos salvados.
Paragraipho unioo. Os empregados que, além do seu
dever offi:cial. concorrerem para o salvamento das mercadori.as, teem .ius a uma gratificação dos respectivos donos, da
quem a deverão haver I1Clos .meios competentes, quando dellcs
não consigam.
Art. 302. Ninguem póde arrecadar as fazendas naufragadas no mar ou naSI praias, estando presente o capitão ou
qnem suas vezes fizer, sem consentimento seu.
TITULO IX

Do balisamento e illuminaçã.o
CAPITULO UNICO
Art. 303. Nas cos!as, portos, rios ou lagoas em que, para
segurança da navegaçao, forem necessarias boias, balisas ou
outros quaesquer signaes que indiquem perigo submerso os
capitães dos portos manderão collocar, de accôrd{l corri as
instrucç~es da Supe~inbendencia de Navegação, á qual compete a:ss1gnalar o bahsamento nos mappas e cartas destinados
á navegação, e exercer!l<:! sobre este serviço a maior vigi!ancia.
Art. 30·L Os. capitaes dos portos tambem inspeccionarão
as boms que ass1gnalam encanamentos e· cabos .submarinos
o 'as que demarcam o quadro em que são rectificadas as agu..:

ACTOS DO iJ?ODER EXEClUTIYO

653

lhas dos navios de guerra, o_u o~ pon~o~ pelos quaes estes
medem a velocidade nas expenencms off1maes de marcha.
Art. 305. Todo o navio que tomar 13ilguma boia não destinada á amarrarão fica sujeito á multa de 100$ por horn ou
·
fracção de hora' que nella se demorar.
Em caso de força maior, que justificará, lhe será relevada
a multa com a obrigação de desamarrar immediatamente.
Art. 306. TDdo aquelle que damnificar as boias, balisas
ou concorrer para mudar a posição dellas, será obrigado a
reparar o damno ou repol-as em seus logares, ficando ainda
sujeito á ,multa de 50$ a 100$ rpela infra.coão.
§ 1." Si o trabalho de collocação e rectificação das boias
fôr f·eito pela capitania, será esta indemnizada pelo infractor,
segundo a avaliação dos peritos.
§ 2.• Si do desvio das boias ou balisas resultar encalhe ou
perda de navio, ou qualquer outro sinistro marítimo, aquelle
que o houver causado, além da multa e reparação do damno,
ncará sujeito ú acção penal pelo juizo competente.
Art. 307. Fóra do Districto Federal, as atalaias e todos os
signaes ou marcas de praticagem dos portos e barras tambem
fica,rão sob immediata inspecção das capitanias, as quaes,
quanto á conservação dos portos, procederão de accôrdo com
as iustrucções da Superintendencia de Navegação.
Art. 308. A inspecção dos pharóes da costa, portos e barras
ficará a cargo dos capitães de portos, excepto no Districto Federal ou onde a Superintendencia de Navegação tenha a sua
séde, os quaes administram, fiscalizando os serviços pertencentes á illuminação e o respectivo pessoal por maneira que
sejam de real utilidade para a navegação.
Art. 309. Os capitães dos portos providenciarão, nos casos
urgentes e fóra do Districto Federal, sobve o aprovisionamento
dos pharóes; ordenarão os reparos inadiaveis nas torres e. aprelhos de luz; mantendo em tudo as instrucções que lhe forem
ministradas pela Superintendencia de Navegação, a cujo chefe
darão conhecimemto de quanto houverem resolvido e executado.
Não obstante, se absterão de fazer alterações ou modificações nos pharóes sem annuencia prévia daquella repartição.
Art. 310. Não é pcrrnittido estabelecer, dentro ou. fóra dos
pm-tos, luzes, pharóes, boias ou quaesquer signaes que possam
interessar a, navegação sem consentimento expresso da Superinte[}de<IJ.cia de Navegação, nem autorização das capitanias.
Art. 311. O capitão do porto providenciará sobre o acondicionamento e conservação dos -apparelhos de luz e mais ma·
teriaes de. construcção ou consumo destinados aos pharóes de
sua circurnscripção, excepto no Districto .Federal.
Art. 312. Os capitães dos portos communicarão ao chefe
da Superintendencia de Navegação todas as informações concernentes á illuminação c balisamento, bem assim os que forem
de interesse geral para a navegação.
Quando esta necessidade fôr de caracter urgente, os capitães dos portos farão as cornmunicações depois de dar publicidade á noticia marítima.
Art. 313. Os capitães dos portos nas respectivas circurnscripções. excepto no Districto Federal, administram os serviços de illuminação e balisarnento, corno auxiliares da Supe.rintendencia de Navegação, á qual ficarão subordinados só no
'
que se referir a esses servicos.
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TITULO X
Da marinha mercante nacional
CAPITULO I
DO MODO DE CONS'!'l'l'UIR A MAIUNHA ."M·ERCAN'l'E NACIONAL

Art. 3B. A marinha mercante nacional s·erá constituída
pelo conJuncto das embarcações pertencentes a particular'1'ls,
que tenham satisfeito todas as condições exigidas pelas leis da
llepublica e pelo presente regulamento para poderem ser consideradas brazileiras e arvorar o pavilhão nacional, e pelo pessoal nellas embarcado.
Art. 315. Esta marinha concorrerá, com os demais cidadãos hrazileiros, pa.ra preencher os claros da força naval, na
fórma e pelo tempo que a lei do sorteio militar determina·r, de
accôrdo com a Constituição da Republica.
Art. 316. As embarcações da marinha mereante nacional
podem ser de qualquer fórma c dimensões e empregar-se na
11avegação e nos serviços que seus proprietarios julgarem mais
convenientes (Codigo Commercial, art. 159).
Art. 317. Todo o scrvico technico e administrativo está
a cargo da Inspecloria de Por;tos e Costas.
Art. 318. A navegação de calJotag•em só poderá ser feita
por navios naciona.t>s préviamente registrados (lei de cabobagcm, art. 3") .
Paragmpho unit:o. Aos navios das nações limitrophcs é
penuitti.da a mlYegação dos rios P aguas interiores, nos termos
das convenções e tmtados existentes (lei de cabotagem,
art. 9"1.
Art. 319. A navegação mer<\a,ute brazileira dividir-se-1m,
para os effeitos deste regulamento, em navegação de longo
curso, grande cabotagem, pequena cabotagem c interior.
a:' entende-se l)Ot' navegação de longo curso a que se l'ealiza de qualquer porto do Brazi! a portos estrangeiros e vi<Jc·
versa;
b l considera-se mtYegação de gr·a,nde (~alwtagem a que se
Jll'alica entre os Estados da Republica;
·
c) denomina-se navegação de pequena cabotagem a que é
feita entre os portos de uma circumscripção maritima ou entr·e
as dum; cit·cmnsoripçõcs limitrophes, poucD distantes, por navios não excedentes de 400 toneladas:
d) chama-se navegação interior ·a que é feita IJOS portos,
rios, canaes, lagoas do paiz, mPsmo abrangendo mais de uma
circmnseripção.
Art. 320. Aos navios estrangeiros •í prohibido o commM·
cio de .cabotagPm, sob as penas de contrabando, sendo-lhes, entretanto, permittido:
a) dar entrada tHll um porto por fnmquiu c sahir denko
do prazo rcgulameu.tar ou al'I'ibar para desembarcar naufragas
ou doenü•s, ficando neste caso isentos de imposto;
b) entrar, por inteiro, em um porto e seguir pam outro
com a mesma ca,rga, no todo ou em parte despachada pa·ra consumo ou reexportação;
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c) transporta.r de uns par>a outros portos da Republica
passageiros de qualquer classe e procedencia, suas bagagens,
animaes. volumes classificados como enoommendas de peso e
não superior a cinco kilos, e valores amoodados;
.
d) receber em um ou mais portos na:cionaes generos destiuados á expoJ'tação para fóra da Republioo;
e) leva·!' soceorro, por autorização do Governo, de um
põrto a outro paiz, nos casos de fome, peste ou outra qualquer
calamidade;
f) transporta.!' quaesquel' cargas de um p-orto para outro
do Brazil nos casos de guerra extN'na, commoção intestirna e
prejuízo caus·ados á navegação e commercio marítimo nacional
por bloqueio de forças estrangeiras, embora não ha.i•a declaração de guerra, desde que o poder publico assim julgar conveniente;
y) carregar ou descarregar mercadorias ou objeetos pertenceates á administração publica.
Art. 321. Nos casos de arribada forçada, varação ou força
maior, as mercadorias conduzidas por navios estrangeiros, de
qualquer porto da Republiea, poderão ser descarregada~ e
vendidas em outros portos do Brazil, com a annuencia dos interessados, ,justificada perante a Alfandega a necessidade dessa
excepção.
§ 1 . • A venda, em taes easos, realizar-s.e-ha pelo processo
que mais convier ao seu procurador ou consignatario.
§ 2." Os agentes ou consignatarios das embarcações estrangeiras a quem, nos termos dos ·artigos antecedentes, fôr
commettido o serviço de transHo, conducção, baldeação ou
reexportação, P obrigarão perante a Alfandega, rrwdiantc
termo de responsabilidadP, pelo valor dos direitos das mercadorias transportadas e respectivas multas. A liquidação ou
;responsabilidade desse eompromisso tornar-se-ha effectiva
dentro do prazo que se tiver estabelecido no respectivo termo,
conforme a legislação vigente.
CAPITULO II
ArL 322. Para todos os effeitos do pres·ente regulamento,
as embarcações nacionaes, exceptuadas as de guerra, dividirEc-hão em quatro classes:
PRIMEIRA CLASSR

Embarcações movidas por machinas e gue se empregam
na navegação de longo curso ou de grande cabotagem, a
sabe.r:
A - Vapores. que navegam para o estrangeiro e tt·ansportam emigrantes.
B -Vapores que navegam para o estrangeiro e transportam passagmros.
C - Vapores que navegam para o estrangeiro e não
transportam passageiros.
D - Vapores que fazem sómente a grande cabotagem e
transportam passageiros..
E - Vapores que fazem sómente a grande cabotagem e
não :transpqrtam passageiros.
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F -

Vapores que fazem a pesca em .alto mar.

G -Vapores de recreio que navegam em alto mar.
H - Vapores destinados ao serviço de reboque ou sal-

vamento da costa.

SEGUNDA CI,ASSE

Embarcações movidas a vela e que se empregam na navegação de longo curso ou de grande cabotagem, a saber:
A - Navios a vela que navegam para o estrangeiro e
tl'ansportam passageiros.
B - Navios a vela que navegam para o estrangeiro e não
transportam passageiros.
C - Navios a vela que fazem sómente a grande cabota,
gem e transportam passageiros.
D - Navios a vela que fazem sómente a grande cabotagem e não transportam passageiros.
E - Navios de pesca a vela em alto mar.
F
Navios de recreio a vela que navegam em alto
mar.
G - Navios de regata a vela que navegam em alto
mar.
TERCEIRA CLASSE

Embarcações movidas por machinas ou á vela e que se
empregarem na navegação de pequena cabotagem:
A - Vapores que fazem sómente a pequena cabotagem
e transportam passageiros.
B - Vapores que fazem sómcnte a pequena cabotagem c
não transportam passageiros.
C - Vapores ao serviço publico das repartições federaes
ou estaduaes.
D-EmbarcaQõcs com mais de 80 toneladas que fazem a
pcsea na eosta.
.
E - Navios á vela que fazem sómente a pequena cabotagem e transportam passageiros.
F - Navios a vela que fazem sómente a pequena cabotagem e não transportam passageiros.
G - Navios de recreio a vapor ou a vela.
H - Navios de regata a vela.
QUARTA Cf,ASSE

Embarcações movidas por machinas, velas ou remos c
que se empregarem na navegação interior, a saber:
A - Vapores que fazem sómente a navegação fluvial ou
das lagôas navegaveis e transportam passageiros.
B ~-'Vapores que fazem sómente a navegação fluvial ou
das lagôoas navegaveis e não transportam passageiros.
C - Navios a vela que fazem sómente a navegação fluvial
ou das lag-ôas navrgaveis e transportam passageiros.
n - Navios a VP.la que fazem sómcntc a navegação fluvial
ou das lagàas navegaveis e não transportam passageiros.
E - Embarcações a vapor empregadas exclusivamente
no interior dos portos e rios e que transportam passageiros.
F- Rebocadores que sabem a curta distancia dos portos.
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G - Jtebocadores e lanchas empregadas exclusivamente
no serviço dos portos e rios.
H - Lanchas a gazolina, petroleo, naphta ou electricas,
empregadas exclusivamente no interior dos portos e rios que
transportam passageiros.
I - r~anchas a gazolina, petroleo, naphta ou electricas,
empregadas exclusivamente no interior dos rios e que não
transportam passageiros.
J - Draga.
K - Cabreas e guindastes.
L - Barca d'agua.
M - Lameiros.
N - Embarcações a vapor, a gazolina, naphta, petroleo
ou electricas, ao serviço do repartições publicas federaes, estaduaes ou municipaes.
O - Embarcações a vela ou a remos ao serviço das repar·tições publicas federaos, estaduaes ou municipaes.
P - Embarcações a vela empregadas exclusivamente no
interior dos p.ortos c rios e que transportam passageiros.
Q - Embarcações a vela empregadas exclusivamente no
interior dos portos e rios e que nao t.ransportam passageiros.
H - Embarcações a vela ou a remos empregadas exclusivamente no interior dos portos e que transportam passageiros e suas cargas ou bagagens.
S - Pontões, saveiros e catraia.JS.
'l' - Embarcações de pequeno commercio marítimo.
U Embarcações de regatas a vela no interior dos
portos.
V - Embarcações de regatas a remos.
\V - Sinos hydraulicos e corpos fluctuantes.
X - Date-estacas.
Y - Embarcações que fazem a pesca no interior dos
portos.
Z - Embarcações que fazem a pesca fluvial.
CAPITULO III
DA CONSTRUCÇÃO DAS EMBARCAÇÕES MERCANTES

Art. 323. Nenhuma embarcação destinada á nawlgação de
longo curso e grande cabotagem será construída dentro do
paiz sem que o engenheiro naval, constructor naval ou mestre de construcão naval requeira ao Ministerio da Marinha.
autorização e submetta á approvação deste o :olano dà construcção, indicando o ·estaleiro em que a. embarcação tiver de
ser construída.
Paragrapho unico. Nos Estados o requerimento em que
se solicitar a autorização sm,.,i encaminhado ao ministro pelo
inspoctor do Arsenal de Marinha, pelo capita9 do porto ou
delegadp da capitania, sem onus algum para o r~'querente.
Art. 32-í. A autorização a que se refere o artigo antecedente será gratuita e dada pela repa•rtição competente,
dentro de 60 dias, a contar da entrega do requerimento considerando-se conferida a licença, para todos os effeitos 'deste
regul~112ento, si, findo esse prazo, não tiver sido despachada
a pet1çao apresentada. Nos Estados o prazo será de 90 dias.
Art. 325. Os engenbeiros, constructores navaes e mestres de construcção naval pederão empregar, na construcção
Poder Executivo- 1915 (Vol. I)
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das eml.Jarcações, os materiaes, apparelhos e systemas que
mais lhe convierem, devendo, poróm, construir os navios que
gosarem de favores da União e os que se destinarem a ser
paquetes, com os requisitos indispensaveis a se tmnsformarem, na eventualidadn da guerra, em cruzadores, avisos e
transportes de guerra.
CAPITULO IV
DO ES'l'ADO cn;JL U,\S EMB.\HCAÇÕES MERCAN'l'ES

Art. 3:26. Para que uma embarcação mercante seja considerada nacional c possa gosar dos privi!e.gios que se relacionam com esse titulo, deverá reunir as condições seguintes:
a) ter sido construída no Braz i!;
b) ser de propriedade de cidadão !Jrazileiro, na fórma da
Constituição (art. 69), ou de sociedade ou empreza com séde
no Brazil, gerida exclusivamente por cidadão braz.ileiro na
fórma estabelecida pela lei n. 123, de 11 de novembro de
f892;
c) .ser,em !Jrazileiros o capitão ou mestre, o machimsta e
pelo menos dous terços da tripulação.
§ 1.• Considera-se nacional:
a) a socieda'flc em nome collectivo,
em commandita
simples, ou de capital c industria collectiva, constituída em
ierritorio da Republica, não podendo, porém, fazer commercio marítimo de cabotagem sem que seja cidadão braz1leiro
o gerente, soei o ou não;
b) a sociedade em nome collectivo ou commandita simples, constituída exclusivamente por !Jrazileiros, fóra do territorio da Repu!Jlica, si tiver o seu contracto archivado no
Bntzil, a firma inseripta e a gerencia confiada a brazi!eiros;
c) a soci-edade anonyma ou em commandita por acções
constituídas em vaiz ·~stmngciro, si, obtida a autorização
para funccioxmr na Revublica, transferir para o territorio
della sua sóde e tivet· por directores ou socios gerentes cidadãos brazileiros.
§ 2. Para os effeitos deste regulamento, pela expressão
cidadão brazileiro entende-se:
a) as pessoas de ambos os sexos e dt~ qualquer idade;
b) a mulher brazileira casada com estrangeiro, si, velo
eoutracto ante-nupcial, além de não haver eommunhão de
hens, lhe couber a administração pessoal e directa dos que
lhe forem proprios.
Art. 3.27. Podem obter tambem o titulo de nacional c
,;o::mr privilegias delle decorrentes:
a) as cm!Jarcat_:.ões de coustrucçãü estrangeira, legalmente
adquiridas;
b) as capturadas ao inimigo e considemdas hua JH'esa;
c) as embarcações em abandono em alto mar;
d)' as confiscadas por contravm!ção das leis do Brazil;
0

ACTOS 00 'PODER EXECUTIVO

6!S9

e) as adquiridas por brazileiros em virtude_ de doação ou
venda indiciaria in so•lutum (Codigo Commercml, arts. 457,
458 e 459).
Paragrapho unico. Em qualquer dos casos deste artigo
deverão ser 'Satisfeitas as condições das lettras b e c do artigo 326 deste regulamento.
Art. 328. A nacionalidade da embarcação será provada
pela exhibição do titulo passado pela repartição que tiver
feito o registro.
Art. 329. A embarcação perderá a nacionalidade brazileira:
•C) por ter sido confiscada no estrangeiro;
b) sendo capturada pelo inimigo em caso de guerra,
quando à captura fôr considerada bôa;
c) por ter sido confiscada no estrangeiro;
d) por não haver noticias por mais de dous annos;
e) por ter perdido o seu proprietario a quálidade de cidadão brazileiro (Codigo Commercial, arts. 457 e 720).
Paragrapho unico. O cancellamento do registro deverá
ser requerido pelo interessado ou seu representante legal,
. dentro de seis mezes da data em que o navio tiver perdido
a sua qualidade de brazileiro, ficando a embarcação sujeita
á apprehensão e venda judicial, considerada, para todos os
effeitos, como contrabando, passado aquelle prazo.

CAPITULO V
DO REGIS'l'RO DOS NAVIOS MERCANTES

Art. ~~30. 'l'odo navio nacional deverá . ser ['egistrado,,
conforme o presente regulamento, nas capitanias de portos
onde tiver domicilio o proprietario. Exceptuam-se as seguintes
embai'cações que estão isentas do registro, mas que estão sujeitas a arrolamento e que são consideradas essencialmente
nacionaes, qualquer que seja o seu proprietario, e como tal
não podem içar outra bandeira que não seja a nacional:
a) as embarcações que fazem a pesca na costa, respeitadas as disposições do regulamento da Inspectoria de Pesca;
b) as embarcações empregadas exclusivamente nos serviços de 't'eboquc nos portos e rios navegaveis;
c) as embarcações a vela ou movidas por machinas, destinadas no interior dos portos ao transporte de passageiros e
bagagens, ao serviço de carga c descarga e transporte de mercadorias, não se comprehendendo neste numero as embarcações
destinadas ao tra'Ilsporte de mercadorias estrangeiras ainda
não despachadas para o consumo e transportadas dos navios
que as tiverem trazido e forem destinadas oás alfandegas do
interior;
d) as embareações ao serviço das associações de praticagem, de sport c de recreio;
e) aR cabreas, barcas d'agua, lameiros, bate-estacas, guindastes, pontões, sinos hydraulicos e dragas;
n os corpos f'luctuantes e embarcações movidas por qualquer meio, ao serviço das repartições publicas federaes, estaduaes ou municipaes;
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u) as canOas, botes, eaíraias, igarités, charlanas c outras
semelhantes, movidas a vela, a remo ou por qualquer cspccic
de motor.
§ 1. Nos portos onde uão houver CUJlilania, o registro
das cmbareaçõcs IlOderá fazer-se:
a) nas delcgaeias das cavilauias de portos;
b) nas alfandegas, mesas de rendas ou outro qualquer
posto fiscal, quando não existirem aquellas;
c) nos consulalios brazileiros, si as embarcações tiverem
sido adquiridas no estrangeiro.
~ 2. Quando o proprietario da embarcação
que deve s·er
registrada, tiver a sua residencia fóra do paiz, o regist;ró se
fará onde lhe fôr mais conveniente, de accôrdo com este regulamento.
Art. 331. O n~vio que não estiver registrado de accôrdo
eom o p.r.esente regulamento não 11oderá ser desembaraçado
pelas capitanias de portos.
Art. 332. O navio poderá ser impedido de sahir de um
porto até que o capitão apresente o titulo do registro, si a Capitania do Porto o exigir.
Art. 333. As cap,itanias e delegacias de porl()s terão um
livro de [legistro d:a inscripção civil de propriedade dos Ilia:vios
nacionaes, onde serão feitos os lançamentos de accôrdo com as
disposições seguintes :
al nome do navio, seu typo de construcção, sua classe o
sua armacão e numero de cohertas que tiver ;
b) suas dimensões principacs, em medidas metricas, sua
tonelagem em bruto, abaixo do convez e liquida, comprova,..
das por e<ertidãlo de arqueação com referencia á sua data;
c) Jogar onde foi construido, nomes dos constructores,
qualidades dos principaes materiaes empi·egr.d(•s na sua
consLrucção c data em que foi lançado ao mar;
d) ,nome do constructor da machina, typo e força ~m
eavallos nominacs, typo c numero das caldeh·a~. com ind1caçiio
de .pressão e regimen, systema de propulsor e combustive.l
empregado;
e) nação a que pertencia, Homes que teve anteriorment'!
c o titulo por forç.a do qual passou a ser propriedade brazileira, si tiver sido construido no estrangeiro;
f) nome do proprietario ou proprietarios, com indicação
da parte que couber a cada um dos associados e seus respectivos domicilias; .
g) a especificação de quinhão de cada um comparte, si
fôr mais de um proprielario c a época de sua acquisição. com
roforcncia ú uatm,eza c data do titulo, que devorá acompanhar
a petição tio registro;
h) época. de sua. acrJuisição eom rcferencia ú natureza c
data, da esoriptura, que deverú acompanhar a pelição para o
registro, {jue é a luscrilH}ão c i\ i! da propriedade do navio
(arts. -161, 462 c 1.!iG do Codigo Commercial);
'
i) <as lotações de passageiros de 1•. z· e 3" classes, que
serão determinadas de a.ceôrdo. com este regulamento.
!Art. :J:liJ. A rH'f!tlCa\:ão Sl'rá feita no Braiil, a requerimento tios interessados, por empregados· 1t.las nlfandegas, e no
estrangeiro por pessoas competenf.es. da escolha dos consules
brazileiros ou de otüros funccionarios a quem incumbir o
0
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registro nos portos em que não houver repartição aduaneira,
sendo fornecida certidão dessa at'queação ao proprietario da
embarcação ou qualquer int-eressado, med•iante pagamento dos
0molumentos devidos, pn.gos em estampilhas•.
Paragrapho unico. Na falta desses funccionarios, será
feita a arqueação por pessoas competentes q;ue o inspoector
da Alfandega ou administrador da mesa de rendas encontra~
na localidade.
Art. 335. Todo navio, antes de ser registrado, deve
ser examinado pela commissão de vistorias, á qual se apresentarão os planos do navio, si estiver conforme ás disposições do presente regulamt~nto. Findo o exame, a commissão
fará lavrar no livro proprio o respectiv-o termo, fazendo
tambem neste constnr o estado do casco, machina, caldeiras;
machinismos, apparelbns. escaleres. marcas, assim como qualquer outra particulm·i·dade descriptiva do navio que possa ser.
exigida para registro·. numero. de passageiros que o navio poderá transportar, declarando, si necessario, o numero que deve
transportar nos camarotes, na coberta c ·no convez:
a) deste termo .se ext.rahirá uma certidão para ser annexada no requerimrnto pedindo o registro;
b) nenhuma embarcacão será registraJd.a sem que prove
que existem a !Jordo em perfeito funccionamento todos os
apparrlhos preciso::; para os serviços de prumagem, de incrndio.. de illuminar,:ão, os signaes• e os pharóes indispensaveii:1
á segurança da navegarão nos mares, bahias e rios, bem como
os que forem prrciws para, os accictentes do mar e meios de
;'alYaciio dos pnssageiros;
c) as espeeificações, o numero desses apparelhos e os
meiOtS' d.e salvação serão ·Cstabe lecidos neste regulamento. Os
prumos deveJ·ão ser de systema aperfeiçoarlo, de n10do que
possam ser ut.ilizados· com o navio em andamento quando
tmmq1ortar pnssageiros.
~rt. 336. Um navio para ser registrado deverá ser previamrmte marcado de modo visivel e dura.vel e a contento da
CUJpit.ania do Porto do seguinte modo:
a)' nome do navio collocado de ambos os lados da prôa
e na pôpa, onde tambem será marcado o porto de registro;
esses nomes scrã.o r.scriptos em caracteres .r.omanos de côr
clara sobre fundo escuro ou de ciJr escura sobre fundo claro
e deverão ficar distinPtamente visíveis.
As meno.res letras não deverão ter menos de quatro polJcgadas (10 centímetros de altura);
b) o numero offipial do riavio e o numero indicativo de
sua tonelagem registrada serão gravndos no. vão da cscohlh'a.
do porão da ré;
c) uma est~ala em medida metrica e em pés. indicativa
do cnlado de ugua, scrú marcada de cada lado do talha-mar e
do cadaste. em letrns romanas ou em algarismos de dous centi.metros de altura, no minimo; ns partes inferiores das referulas Jd.rns e algarismos devendo coincidir com a linha de
agua nnima referida, estas lctrns ou algarismos serão gravados ou pintados de hraneo e sobrr fundo escuro ou vermelho:
dl a marca do franco bordo (linha da maxima carga) de
aecôrdo com o presente regulamento, pintada de branco sobre.
o fundo escuro ou vermelho.
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Art. 337. Si a escala indicativa do calado do ·navio fôr
de qualquer modo iuexacta ou susceptível de poder induzir
em erro. o proprietario do navio será passível de uma multa
1.1•! 100$ a 500$000.
Art. 338. As marras exigil.las nos precedentes artigos deVPrão ser eonservadas tmidal.losamente e nenhuma modifica·\.'âo snr:'t 11Pilas feita Sf'm a competente autorização.
Art. :339. O proprietario, ea1pitão ou mestre que deixar
l.le marcar o navio pelo modo indicado no art. 336 ou de conservar a marca; que permittir que esta se,ia encoberta, retirarla, alterada ou apagada, qualquer que seja o intuito, será
IJai'I'JH!l de umll multa de fOO$ a 200$000.
Art. 3-íO. A Ca·pitania do Porto, tendo conhecimento por
seus agentes ou pt>la commissão de vistoria de que o navio
está insufficiente ou inexactamrmtc marcado, poderá impedir
a sabida, até que tenha l'irlo remediada a. insufficiencia ou
inexactidão da marca.
Art. 3·11. O pedido de registro será feito mediante requl'rimento á autoridade competente pelcr proprietario ou seu
representante legal. Havendo mais dt.! um proprietario, em
nome do que tiver maior quinhão, e sendo iguaes os quinhõe!', no do representante da maioria, .préviarp.ente escolhido pelos interessados. Quando o pedido de registro fôt' feito
pelo represcntantp, do p!'Opriet.ario, deverá ser apresentada a
p!'0rmaçiin Jegalir.ada por tabellião publico.
Art. :3112. Ao rPqnerimento pedindo registro iile deverá
,iuntar:
a) uma declaração assignada pelo proprietario mencionando todas as indicações exigidas no art. 333;
b l certidão de idade ou documento legal que prove a
qualidade de cidadão brar.ilfliro do proprietario ou director
gerente;
c) certidão do termo de arqueação feita pela Alfandega;
d) escdptura publica ou titulo por onde mostrP que houve
a propriedade;
i?) rPrtidão da vistoria.
Art. 343. Provado que alguma embarcação registrada
romo narional não o •'. P que o registro foi obtido subrepticiamentc, ou quo pPrdPu, a mais de seis mrws, as condições
precisas para a sua nacionalir.ação. o capitão do porto deverá
proceder :i sua apprehen!'>ão, pol-a á disposição do juiz seccional e tel-a provisoriamente sob sua guarda até ser nomeado
drposilat·io definitivo, considerad:1s romo contrabando as merr~adorias enr~ontradas a bordo e procmlendo-se Pm tudo mais de
ar!rôrdo eom a legislação vigente.
Art. :H 1. Os agentes da Capitania do Porto, os praticos
da costa P das barras e outro!' siio obrigados a denunciar á
Gapitania rio Porto as embareaçõcs que incidirem nas dispoRições do artigo anterior.
Art. 345. Ncnhllill1 navio poderá ser desmanchado, sem
que préviamente se.ia cancellado seu rrgistro (Reg. de cab.,
art. 14).
Paragrapho unico. Serão canr,rHados üS r·egistros de navios qtw tiverem perdido a qualidade de brazileiros, que tiverem de sr•r desmanchados ou de que não houver noticia por
mais de dous annos, devendo o titulo ser archivado na Cltlpitania do Porto que o expediu (Reg. de cab., art. 37).
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'Art. 346. Nenhuma muklança de nome de nàvio será feita
sem P.receder autorização da capitania onde estiver elle registrado, ouvido o inspector de Portos e Gostas.
Art. 3i7. Sempre que o navio mudar de capitão, será esta
alteração annotada !lO registro pela autoridade que tiver a seu
cargo a matricula do~ navios, no podo onde a mudança tiver
logar (Codigo Commercial, art. 465).
Art. 3.48. No caso de s~r uma embarcação vendida a estrangeiro, deverá á reti:r-,ada da bandeira preceder requerimento
á Capitania do Porto.
Art. 3·~9. A Capitania do Porto não consentirá na transferencia ou na baixa do regist.ro sem que tenham sido pagas as
~:o0ldadas vencidas na ultima viagem, devidas á tripulação, ou
sPm que tenha sido r·paJizado n deposito da quantia ~mfficiente
para esse fim.
Art. 350. Depois de :feito o registro de um nav·io, a Capi1ama do Porto ou a reparti.,;ão q•we fizer 'D ~eu registro dará um
documento denominado «Titulo de registro», em que serão feif..a;S as deelaraçõPs relativas á wa entrada n'D livro respectivo;
esse titulo servirá tambem para 30mprovar a naeionalidade do
navio.
Art. 351. O capitão, mestre ou proorietario do navio quiC,
para :fazel-o navegar, se servir de um L;t,ulo de registro que
não tenha sido legalmente concedido ao referido navio, será
JlOr essa infracção õ·u,jeito a uma multa de I :1100$ a 2:000$,
procedendo-se no mais de conformidade com o disposto no
art. 337.
Art. 35·2. No caso de perda ou extravio do titulo de registro deverá o proprietario requerer outro á Capitania do Porto
de seu registro, a qual dará em substituição do primitivo um
novo titulo com a declaração de segunda via, dlando disso conheoimento á Inspectoria de Portos e Costas. Nesta segunda
via se deverão lançar todas ats annotações constantes do regis!,ro.
Art·. 353. Si a perda ou extravio se verificar em porto
estrang;eiro, o capitão fará uma declaração, communicando o
facto ao agente consular do referido porto, que, segundo o
caso. dla:rá um titulo provisorio contendo uma exposição das
circumsLancias occorridas.
ParagTapho unico. O titulo provisorio deverá ser apresentado á Capitania do Porto de registm dentro do prazo de 48
ho.ras depois da chegada do navio a esse porto, sob pena de
multa de 100$ a 200$1000.
Art. 354. As modificações por que passar a embarcação
.'lerão lançadas no verso do titulo do registro, pela Capitania
do Porto de seu registro nu por uma outra onde SP verificarem
!ns modificações.
Art. 355. Sempre que se der uma modificação na propriedade de um navio, o capitão ou mestre deverá rapresentar,
immed_iatamente dep()is da mudança. si ella se der no po.rtot
de regi_stro do navio, o titulo dfl registro á Capitania do Porto
de registro e lo.go que regressar a esse porto, si a mudança;
se der durante a sua ausencia e si. conforme o -artigo precedente. não tiver ainda sido feita a annotação.
Art. 356. A Capitania do Porto que houver sido avisada
pe~a. de regist~~ de um navio para fazer essa annotação, pMe
exigir do capitao ou mestre a apresenta~ão do titulo de .re-
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gistro do navio, de mo:do que o navio mão seja impedido de
sahir, e o capitão não póde deixar de satisfazer esta exigencia, sob pena de multa de 500$ a 1:000$000.
Art. 357. No caso de um navio registrado perder-;;e, incendiar-se. naufragar ou haver sido aprisionado pelo inimigo
ou deixado, por motivo de mudança de peoooas que não te.nham as qu:alidacles exigidas por lei ou por OJUtros motivos,
de ser nacional. o proprietario do navio ou de uma parte
delle deverá. logo que tiver conhecimento do facto, dar aviso
á Capitania do Porto em que foi rrgistrado, afim de se fazer
annotação no seu registro.
Neste aaso. a menos que o titulo de registro tenha sido
pcr.dido ou destruido, o capitão do navio deverá immediatamente apresentai-o á Capitania do Porto de registro para
fazer annotação. si o facto se der durante a sua permanencia
nesse porto. e dentro de 1.8 haras depois da ohegada ao
referido porto, si ,cu c se der durante a sua ausencia.
Art. 358. O proprietario, capitão ou mestre que deixar
de satisfa'zer as prescripções do precedente Grtigo será passível, por infracção, de uma multa de 100$ a 500$00'0.
Art. 359. As alienações de embarcações brazileiras destinadas á navegação de alto mar só poderão effectuar-se por
escripturUJ publica, na qual se deverá inserir o teor do seu re·gistro, com todas as annotações que nelle houver, sob pena
de nu} !idade. Todos os aprestos. appar,eJhos e mais pertences
existentes a bor.do ao tempo de sua venda. são considerados
como a ellas pertencentes, ainda que dclles não se faça expressa menção; salvo havendo no confrrwto clausula em contrario
1(Codigo Commercial, art. Mi8).
Art. 360. No caso de venda voluntaria, a propriedade da
embarcação passa para o comprador com 'todos os seus encargos. salvo os direitos dos credores privilegiados que nella
tiverem hypotheca tacita (Codigo Commercial, art. 470).
Art. 361. A transfcrcncia ou transmissão de propriedado
da embarcacão será requerida, no porto em que se realizar o
facto. á autoridade encarregada do registro e matricula, na
conformidade deste regulamento, for.cndo-se a averbação, sob
p.ena de 'Ilão valer contra. terceiros.
Art. 362. Quando se fizer a transferencia de um navio
registrado ou parte delle, o comprador só terá direito. como
proprietario do referido navio, depois que elle ou o representante, quando se tratar de associação, tiver assignado um:o
declaração :de que elle se •acha nas condições exigidas pela lei
para. ser proprietario de um navio brazileiro, ou, si se tratar
de uma associação, dos dados rrlativos ú organizacão c aos
nego-cios da 11eferida associação que demonstrem que ella está
apta para ser propriet·aria de um navio brazileiro e de que
pessoa alguma sem os requisitos da lei tem um direito a titulo de propriedade sobre um interesse legal ou um beneficio
no navio ou em parte delle.
Art. 363. A escriptura de venda deverá ser apresentada
-.í Capitania do Porto de registro, afim de srr archivada drpois
de annntados no livro .de r()gistro o dia c hora. da aprescnta(:.fín () o nome elo proprietnrio do navio ou parte delle.
As annotnções relativas a ·cssns escript.uras serão feitas
no livro de registro 110!a ordem de sua apresentação ú Capitania do Porto.
·
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Art. 364. Quando o direito de propriedade sobre um navio ou parte dello fôr transferido a uma pessoa apta para ser
proprietaria de um navio braiileiro, por motivo de casam~nto,
fallecimento, fallcncia de um proprietario registrado, ou por
motivos c modos de transmissão não especificados no pres1:lnte regulamento, a referida peo•soa deverá declarar authentica
essa transmissão, assignando uma declaração identificando o
nav•io e contendo as diversas declarações exigidas pelo presente reg·ulamento pava uma transferencia, o modo .pelo qulal
a propriedade foi transmittida e a peswa a quem o foi.
§ 1.• Si a transmissão tiver Jogar por motivo de casamento,
essa 'declaração devcr:i ser acompanhada de uma •cópia da certidão de casamento c indicar a identidade da mulher proprletaria.
~ 2.• Si tiver Jogar por causa de fallecimento, a decJ,araç.ão de bransmissão deverá ser acompanhada do aeto da rcpres,mtacão ou de mn extract.o official do dito acto.
§ 3." Si tiver Jogar ,por caue·a de iiallenc.ia, essa declaração
dcvCÍ'á ser acompanhada de prova admissivel nesse momento
perante os tribunaes como prova do ti~wlo de pessoas que agem
em virtude de uma fallencia.
Art. 3G5. Depois de recebida pela Capitania do Porto a
declaração de transmissão acompanhada dos documentos a
que se referem os artigos precedentes, será inscripto no livro
de registro o nome da pessoa que tiver direito, em virtude ·
da transmissão, como proprietarm do navio cuja propriedade
lhe foi transmittida.
Quando se tratar de mais de uma pessoa, serão inscriptos
os nomes de todas as pessoas que tiverem direito, mas, qualquer que seja o seu numero, deverão ser consideradas como
fazendo uma s(l pessoa, em face da disposição deste regulamento sobre o numero de pessoas que podem ter direito a
ser registradas como proprietarias (Codigo Commercial, artigo 464).
.
Art. 366. Um navio ou parte delle póde ser dado como
penhor em garantia de um emprestimo ou de um outro acto
a titulo oneroso e o titulo que crear ·essa garantia só póde
!'er passado por esrriptu~r·a publica, que deverá conter a quantia e juros do cmprestimo, o prazo para o pagamento e o modo
de fazel-o. e penas em que incorrer por falta de cumprimento, além do quP constar rle seu registro (Codigo Commercial, art. 468) .
Art. 367. A escriptura de que trata o artigo anterior
deverá ser immediatamente apresentada á Capitania do Porto,
que fará o devido lan~amento no livro de registro e no verso
do titulo do regil'tro e fará nelle, o que é essencial, a declaração do dia e hora em que foi regi>.trado, para garantia do
credor, o penhor que ter(t a sua prioridade da data do registro
e não da data do acto.
Art. 368. Estas Pscripturas de penhor serão inscriptas
nos livros de registro pela ordem chronologica de sua apresentação á Capitania do Porto para serem registradas.
Art. 369. Quando um penhor assim registrado tiver sido
liquidado, a Capitania do Porto, á apresentação da prova legal
do quitação e requerimento do proprietario, mencionará no
livro de registro que o referido penhor foi liquidado.
O credor pignoratício não poderá. pelo effeito do penhor,
ser considerado eomo proprietario do navio ou parte, nem
o devedor como tendo perdido. a propriedade.
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Art. 370. Nenhuma modificação no navio que affeéte as
imlicações do registro poderá ser feita sem prévia permissão
da Capitania do Porto.
Art. 371. Quando um navio registrado fôr modificado a
ponto de não se achm· mais eonforme as indieações do registro rclativammlle á sua tonelagem c :í. sua designação, a Capitania do Porto que prmnittiu essa modifieação fará examinar
pelos nncarTegados dns vistorias si a mesma está conforme
r'om a que fi)ra pedida, dando della conhecimento á Capitania
do Porto de registro, si o facto se der em outra capitania.
Art. 372. Na falta de licença para essa modificação, o navio
será considerado eomo não registrado devidamente e o propr·iclario, r'apitão orr mPstt'P, SPJ':í. passivPI de uma multa do
ríOO!jl a I :OOO!jlOOO.
Art. 373. Para o registro da modificação em um navio, o
titulo de registro sei'Ú apresentado á Capitania do Porto para
fJUC nella seja annotada a modificação, f]Ue será registrada no
respectivo livro.
Si essa modificação se der em um porto que não s·eja de
registro do navio, a Capitania do Portó que permittiu, tal
modifieação dará conhecimento ú d0 porto de registro do
navio para que sejam feitas as annotações no registro.
Art. 37 4. O registro de um navio póde ser transferido de
um porto a outro, mediante requerimento ú Capitania do
Porto de seu registro, e acompUlnhado de uma declaração eseripta de todas as pessoas constantes do registro como tendo
um internsse no navio como propl'ietario. credor pignoratício
ou por qualquer outro titulo registrado; mas essa transferencia não poderá. de modo algum, ferir os direitos das referidas
pessoas ou de alguma de lias. Estes direitos subsistirão, a
todos os respeitos, como si a refe.rida transferencia não tivesse sido feita. Antes da transferencia o proprietario deverá
provar que a tripulação ec~tá paga das soldadas vencidas na
ultima viagem ou depositar o seu equivalente em dinheiro.
Art. 375. Quando este pedido fôr concedido pelo capitão
do porto de registro, este dará aviso ú do novo porto de registro pedido, com uma cópia de todas as indicações relativas
ao na.vio e com os nomes do todas as pessoas constantes do
regi,;tro como tendo interesse no navio, seja como proprietario, seja como credor pignoratício.
Art. 37G. O titulo de registm dr~ navio, neste caso. deverá srr entregue :í Capitania do Porto (do nov.o registrol:
fJUP o remetterá á do antigo porto para 'ser archivado.
Art. 377. Depois do ter recebido os documentos citados
nos nrtigos precedentes, á capitania do novo porto de registro, f!P ar~cürdo com o titulo e com as informações que lhe
foram romottidas pelo do antigo porto de rogistro, dará um
novo titulo de rngistr·o, providenciando para que seja immediatamenf.p Rnhstituida na pôpa a marca do porto de registro
e rrmetter;i o antigo titulo Ct capitania que o havia concedido,
afim de ser archivado.
Art. 378. O vendedor de um navio é obrigado a dar ao
comprador uma nota por elle assignada de todos os creditas
privilegiados a que a mesma embarcação possa achar-se
ohrigada. a qual dever:í ser incorporada ao registro do navio.
A falta da decla.ração do algum r.reditc privilegiado induz
presumpção de má fé da parte do vendedor, contra o qual o
comprador poderá intentar a acção criminal que seja comp·etrnte, si fôr obrigado ao pagamento de algum credito não declarado (Codigo Commercial, art. 476).
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Art. 379. Vendendo-se algum navio em viagem, pertencem ao comprador os fretes que vencer nesta viagem; mas,
si na data do contracto o navio tiver chegado ao Jogar de seu
destino, serão do vendr1dor, salvo convenção em contrario (Codigo Commercial, art. 469) .
Art. 380. No caso de venda voluntaria, a propriedade
da embarcação passa para o comprador com todos os seus
encargos, salvo os direitos dos credores privilegiados que
nella tiverem hypotheca tacita. Taes são:
I. Os ealarios devidos por serviços prestados aó navio,
comprehendidos os de salvados e pilotagem.
.
11. Todos os direitos de porto e impostos de naveg.ação.
111. Os vencimentos de depositarias, e despezas necessarias feitas na guarda do navio, comprehendido o aluguel dos
armazens de deposito dos aprestos e apparelhos do mesmo
navio.
IV. Todas as despezas do custeio do navio e suas pertenças, que houverem . sido feitas para a sua guarda e conservação depois da ultima viagem e durante a sua estada no
porto da venda.
V. As soldadas do capitão, officiaes P gente da tripulação,
vencidas na ultima viagem.
VI. O principal e premio das let:oos de risco, tomadas
pelo capitão sobre o casco e apparelhos ou sobr.e os fretJe.s,
durante a ultima viagem sendo o contracto celebrado e assignado antes do navio partir do porto onde taes obrigações
forem contrahidas.
VII. O principal e premio de letras de risco, tomadas
sobre o casco e appare:lhos ou fretes, antes de começar a
ultima viagem no porto da carga.
VIII. As quantias emprestadas ao capitão ou devidas por
ene, contrahidas para o custeio .e concerto do navio durante
a ultima viagem com os respectivos premios de seguro,
tlUando 'em virtude de taes emprestimos o capitão houver
evitado firmar letras de risco (Codigo Commercial, art. 470).
IX. Faltas na entrega da carg·a, premi os de seguros
sobre o navio ou fretes c avarias ordinarias, e tudo que
rr1speitar á ultima viagem, sómente (Codigo Commercial, artigo 470).
Art. 381. São igualmente. privilegiada.s, ainda que
fossem contrahidas anteriormente á ultima viagem;
1•. as dividas provenientes do contracto da construcção
do navio e .iuros I~e:spectivos, por tempo de tres annos a
t•ontar do dia em que a construcção ficar acabada;
'
.
2•. as des~ezas do concerto do navio e seus apparelhos e
.mros respectivos, por tempo dos dous ultimos annos a
·contar do dia em que o concrrto terminou (Codigo Commeilcial
art. 471).
'
Art. 382. Os creditos provenientes das dividas especificadas no artigo precedente e nos ns. 4 6 7 e 8 do art. 380
s~ serãf! consignados ~om~ privilegia'dos, quando tivereni
Sido .t;egistrado~ na capJtama do porto em tempo util, e as
suas Importancias se aeharem annotadas no registro da embarcação. As mesmas dividas, sendo contrahidas fóra da ~
publica, só serão attendidas achando-se authenticadas com
o «visto» do respectivo consul (Codigo Commercial, art .. 472) •1
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Art. 383. Os credores contemplados nos arts. 380 e 381
pt'eferem entre si pela ordem dos numeros em que estão colJocados; as dividas eonLcmpladas debaixo do mesmo numer6
e contrahidas no mesmo porto, precederão entre si, pela ordem
em que ficam elassificadas, c entrarão em concurso, sendo de.
idcnLica natureza; porém si dividas idcnticas se fizerem por
Heccssidudc em outros poi·tos, ou no mesmo porto, a que voltar
o navio, as posteriores preferirão ús anteriores (Codigo Commercial, art. 473) •
Art. 384. Em seguimento dos creditas mencionados nos
nrts. 380 o 381 são tambem privilegiados o preco da compra
do navio não pago e os juros respectivos, por tempo de tres
annos. a contar da data do instrumento do contracto; comtanto,
poróm, que tacs creditos constem de documentos escriptos,
registrados na capitania do porto em tempo util, e a sua importancia ,;p aelw annotada no rf'gis!rn da ·~miJareação (Cotligo Commercial, art. 474).
Art. 385. No caso de quebra ou insolvencia do armador
do navio, todos os ercditos a cat·go da embarcacão, que se
acharem nas precisas circumstancias dos arts. 380, 381 c 384,
preferirão sobre o preco do navio a onlros credores da massa
(Codigo Cornmereial, art. 475).
Art. 38G. Nas vendas judiciacs extingue-se toda a responsabilidade da cmbarca.;ão para como todos c quaesquer credores, desde a data do termo de arrematação. e fica subsistindo
sómente sobre o preço. emquanto este se Tião levanta.
Todavia, si do re,gistrn r:onsta que este está obrigado por
algum credito pl·ivilegiado, o prl•r,o da arrematação será conservado em deposito. em tnn(o quanto bast.e para solução dos
('.reditos privHcg-iurlos constantes do registro; c não poderá
lnvantar-se antPs lle expirar o prazo da proscripção dos creditas pdvilegiados, ou mostrar que estão todos pagos, aind~l
mesmo que o exequentc seja . credor privilegiado, salvo
prestando fiança idonea; pena do nullidade do levantamento
do deposito, competindo ao credor prejudicado accão para
ltaver de quem indevidamente houver recebido, e de perdas
e damnos solidarinmente contra o juiz e escrivão que tiverem passaüo e a,;signado a ordf'm on mandado (Codigo Commereial, art. -177) .
Art.. 387. Ainda qnc as emharcaçõ.cs sejam reputadas
hens moveis, eümludo. nns vendas .iudiciaes se guardarão as
regras que as leis prescrevem para as arrematacões dos b•3ns
de raiz, devendo as ditas vendas além da affixacão dos editaes nos Jogar-es publicas, t:>. pai'ticularmente nas pracas do
commercio, ser publicadns por tres nnnuncios insertos com
intervallos _de oito dias. nos .iornaes do Jogar que habitualmc~te :rn.Ihhcarcm :mnuncios, ~'. nfío os havendo. nos do logar
ma1s v1zmho. Nns mesmas veJHhl!'>, as custas ,iudiciaes do pror.Psso da CX!ecu~;ãn e arrematarão preferem a todos os rrcflitos privilegiados (Cndigo Commcrcial, art. "'78) .
Art. 388. Emquanto durar a responsabilidade da emharcação, por obrigar.õcs privilegiadns. póde esta ser emharg:-~da ., detida. a n•qnNimPnto de •~r·Pdorcs .-yuc aprcsenf.nTPrn f.itulos legar>s. (nrt.s. YiO. 171 0' 47.í du Codign f'ft!mmoreiall, em qualquer ]JOnto dn Repuhliea, onde se achar.
estnndo sem carga, ou não tendo recebido a bordo mais da
fJll ar ta parte na que corrçsponder á sua lotação; o embargo,
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porém, não será admissivel achando-se a embarc~ção 0>m
despachos necessarios para poder se.r declara~a de~npped1da,
qualquer que seja o estado da carga, salvo SI a divida proceder de Jormcirnenl.os feitos no mesmo porto e para a
mesma viagem (Codigo Commercial, art. 479).
Art. 38\J. Nenhuma embarcação póde .,ser embargada ou
detida por divida não privile~iada, salvo no porto de sua matricula· o mesmo 11 e~ te umcamente nos casos em que os
devedof·es' são por dir.e'ito obrigados a prestar caução em
juizo, achando-se préviamente intentadas as acções competentes (Codigo ·Commercial, art. 480).
Art. 390. Nenhum navio póde ser detido, ou embargado;
nem executado na sua totalidade, por dividas particulares
de um compart-e; poderá, porém, ter logar a execução no
valor do quinhão do devedor, serri prejuízo da livre navegação
do mesmo navio, prestando os mais compartes fiança idonea
,(Codigo Commercial, art. 483).
Art. 31.H. Os documentos que devem ficar archivados na
Capitania do Porto são os seguintes: escriptura de venda,
transmissão, ou de penhor; as declara~ões exigidas pelo presente regulamento e o termo de vistoria, arqueação, etc., e
os das outras di vidas privilegiadas.
Art. 392. Um navio brazileiro não poderá ser designado
por outro nome que não seja aquelle pelo qual foi designado
uo momento do sr!u registro e nenhuma mudança de nom6
poderá ser feita sem prévio consentimento da Capitania do
•Porto de registro e mediante requerimento á Inspectoria de
J-lortos c Costas, que, si julgar o pedido razoavel, poderá admittil-o e Ol'dcuar então que ·a notificação della seja publicada,
de modo c na fórma que .iulgar mais eonvcnicnte (Codigo
Commercial, art. 461, § 6°).
Art. 393. Quando a mudança de nome de um navio fôr
permittida, •esse nome será immediatamonte modificado no
livro do r,e~istro, 110 titulo de registro, na prôa e na pôpa do
mesmo naviO.
Art. 3\Jl!. Si ficar sufficioutemente provado á Inspectoria
de Portos o Costas que o nome de um navio foi alterado sem
su~ autorização, olla ordenar:í. que o novo nome seja substitmdo pelo que o navio antes tinha; esta correcção deverá ser
feita no livro de registro, na oertidão e no navio e o infractor
será passível da multa de 100$ a 500$000.
'
Al't .. 395. Quaudo um navio, depois de haver sido :roegistraqo, qCJxar de so\-o. !linguem poderá registral-o e nenhuma
cap1tama, tendo scwnc1a do facto, o fará :roegistrar sob outro
nome que uiio seja o primitivo, a menos que não 1haja prévia
autorização da Inspectoria de Portos e Costa:s.
Art. 3!JG. Um numero qualquer de pessoas poderá ser
registrado eomo co-proprietario de um navio, de uma ou
mais partes de um navio, mas esses co-proprietarios serão
considerados como constituindo uma só pessoa ·e não terão
direito de dispor separadamente de um interesse ou de uma
parte de interesse uo navio para o qual foram registrados, sem
consentimento dos outros.
Uma associação póde ser registrada eomo proprietaria
sob o seu nome do associação, desde que esteja legalmente
constituída. e que tenha autorização para funccionar na Republica.
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CAPITULO VI
DOS PROPRIETARIOS DOS NAVIOS

Art. 397. Todos os cidadãos brazileiros, com excepção
dos corretores e leiloeiros. podem adquirir e possuir embar-·
cações brazileiras, mas a sua armação e expedição só podem
girar sob o nome e nesponsabilidade de um proprietario ou
comparte, armador ou e.aiXJa, que tenha as qualidades requeridas para ser commerciante, sendo. entretanto, dispensavel
que seja commerciante matriculado (Codigo Commercial, artigos 5'9, 68 e 484) .
Art. 398. Todos os proprietarios e compartes são solidariamente responsaveis:
a) pelas dividas que u capitão contrahir para concertar,
habilitar e aprovisionar D navio. sem que esta responsabilidade possa ser illudida. allegando-se que o capitã,o excedeu
os limites das suas faculdades ou instrucções, si os credores
provarem que a quantia pedida foi empregada a beneficio do
navio;
b) pelos prejuizns que causar a terceiro por falta da
diligencia que t\, obrigado a empregar para boa guarda,
acondicionamento e conservaeão dos efil'eitos recebidos a
bordo.
l!.:sta reS{JOn:mbilidade ces,;a, fazPndo aquclles abandono do
navio e fretes vencidos '" a V'encer na respectiva viag.em, não
sendo pm·mittido o abandono ao proprietario ou comparte que
l'úr ao mesmo tempo capitão elo navio;
c) pelos prejuízos e avarias causados a outras embare<~<:ões e ao material do balisamento dos portos pe-lo navio;
d) pelas infracções do presente rrgulamento (Codigo Commarcial, art. 494).
CAPITULO VII
DA TRIPULAÇÃO

Art. 399. Todo navio nacional deverá ter a tripulação
eomposta de pessoal devidamente habilitado c matriculado
nas capitanias dos portos, de accôrdo com o pt·esentJe regulamento,, devendo dous terços della, pelo menos, ser de brazilciros.
Art. 400. O mínimo da equipagem de cada embarcação
scr:i determinado pelas capitanias dos portos, sob proposta
dos armadores, conforme as necessidades do serviço a bordo,
n tonelagem da embar.caçã·o c a navegação a que s'e destinar,
dentro do prazo maximo de 30 dias da data de proposta.
§ 1.• Aos navios desarmados c ancorados em Jogar s1eguro
a ,juizo do capitão do porto, só lhes será exigido o pessoal
cstrictam01nte necessal'io para a precisa vigilancia.
§ 2.• Toda· a vez que o proprietario, armador ou capitão
não se conformar com a deliberação da Capitania do Porto
a respeito do mínimo do pessoal effcctivo de cada embarcação, poderá recorrer desse acto para as instancias determinadas neste regulamento.
Art. 401. Todo navio r,egistrado deverá ter o capitão ou
mestre e o machinista brazileiro.
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Art. 402. O capitão de um navio letras A, B e C da f•
classe e A e B da 2• classe, deverá ter carta de capitão de
longo CIU['SO.
§ 1. O capitão de um navio letra D e E da 1" classe c
C da 2• classe, de.verá ter carta de capitão de cabota.gem (artigo 48, Cabotagem) .
§ 2. O capitão de um navio letras F, G e H da 1" classe,
D, E, F e G da 2" classe e A, B e C da a~ classe. deverá tJe.r
carta de piloto de f• classe e ter servido como immediato
durante dous annos em navio de pequena cabotagem.
§ a.o O capitão de um navio letras A e B da 4" classe,
deverá ter carta de piloto de primeira classe ou de piloto
fluvial, mas si o navio navegar somente nas aguas de um
mesmo Estado, o capitão deverá ter pelo menos, carta de
mestre.
§ 4. O mestre de um navtio letras D, E e F da a• classe,
C e D da 4" classe, deverá ter carta de mestre devidamente
habilitado, confOII"1lle a classe do navio.
~ 5. Os navios letras A, B e C da f• classe, deverão ter,
além do capitão, imrnediato, com carta de capitão de longo
curso e mais de trcs officiaes (art. 83, do Regulamento de
Cabotagem) .
§ 6. Os navios letras D e E dw f• classe deverão ter,
além do capitão, immediato, com carta de capitão de grande
cabotagem (art. fl3, do Regulamento de· Cabotagem) .
~ 7. Os navios letras A e B da 2• classe deverão ter,
além do capitão. mais um official ou immediato com carta
de capitão de longo curso (art. 76, Cabotagem) .
§ 8, Os navios letras A e B da 3" cla~se dnverão ter,
além do capitão, mais um official com carta de piloto de
2" classe. pelo menos.
§ 9. Os navios letras A e B da 4" classe deverão ter,
além do capitão, mais um ou dous praticos ou pilotos fluviaes6 conforme a duração e as circumstancias da navegação.
·
s :lO. Os nav.ios letras G e H da 1• classe deverão ter o
numero de of'ficia-es, além do capitão, que fôr necessario, de
accôrdo com o destino e a navegação que tiV~erem de fazer.
§ f1 . Os navios letras E e F da a• classe e G e D da
'·i" classe deverão ter UJm contra-mestre, devidamente habilitado, confo·rme a classe do navio; se porém, as letras E e F
excederem oe 200 toneladas, devem ter a bordo um immediato (art. 77, Cabotagem).
~ 12. Os navios letras F e G da 2• classe deverão ter
um cootra-mestre devidamente habilitado.
Art. 403. 'l'oda embarcação mercante de longo curso, de
grande ou pequena cabotagem que exceder de 200 toneladas
de registro, si fôr a vela, ou de 300 si fôr a machina, não
poderá navegar sem ter a bordo um segundo commandante
ou immediato.
Paragrapho uni co. As embarcações que fizerem a navegação fluvial exclus1ivamente, mesmo excedendo o porte neste
artigo, estão dispensadas de ter immediato ou segundo commandante.
Art. 404. As emb·a~·cações mercantes a vela e a machina,
respeitada a disposição do art. 40a, exceptuadas as de peeca,
do trafego do porto e de reCAI"eio, terão um piloto, si fizerem
a navegação de pequena cabotagem ou fluvial; dous pilotos,
0
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:-;u t'llllll'egat't)lll na navegação de grande eaboLagem, c trcs,
si se destinarem á navegação de longo curso, sendo que nestes
dous ultimos casos um dos pilotos, pelo menos, deverá ser de
primci·ra classe.
Paragrapho ooico. Toda a vez que dentre os ?ffi~iaes. de
qualquer embarcação que se empregar na navegacao mteriOr,
houver um ou mais praticas legalmente habilitados e que
declarem nas capitanias assumir tambem a responsabilidade
da praticagem, por termo assignado, se permittirá a esse ou
a esses officiacs a accumulação dos respectivos encargos.
Art. .105. Só poderú servir como primeiro machinista a
bordo de embarcações que fazem longo curso, grande e pequena cabotagem, a D'a;vegação interior ou fluvial, nos termos
deste regulamento, o diplomado que tiver servido pelo menos trcs annos como segundo machinista em embarcação da
mesma eategoria.
§ 1. Os navios das letras A, B e D d:a. 1" classe deverão ter. alt~m do cltef1~ de machinas, mais dons ajudantes de
machinistas r um sub-ajudante, si a força da machina f~
superior a :200 cavallos norninaes e mais dons ajudantes, si
fOr inferior em força.
§ 2." Os navios das letras C e E da 1• classe deverão ter,
além (\o chefe do machinas, mais dons ajudantes, pelo menos.
§ 3. Os 11avios das letras A e B da 3" cloasse deverão ter,
além do cltcfc de machinns, mais dous ajudantes, mas si navegarem :o:ôrnent0 nntre uous podos c si a duração da viagem niío fôr sn'[lcrior a ;?.1 horas, poderão ter sómente mais
um. com carta do ajmlante machinista~
§ /LO Os navios da letra A da 4• classe deverão ter, além
do chefe de machinas, mais dons ajudantes e um sub-ajudante, si a força da machina fôr superior a 150 cavallos nominaes c, no caso contrario, mais dons; mas, si navegar sómenLe entre dons pmtos c si a duração da viagem não fôr
superior a 24 horas, esse numero poderá ser reduzido a um
e dous, respectivamente.
§ 5." Os navios da. letra B da 4" classe deverão ter, além
do chefe de machinas, mais dous ajudan~es e um .sub-ajudante, si a forca da sua machina fôr superior a 300 cavallos
nominaes; c mais dons, si a for~ a fôr menor; mas, si navegar
sómentl) entro dou~ porlos e si a durar.ão da viagem não fôJ'
superior a ;?!í hol'as, es;;e 1mrnero vorler(t Sl'l' reduzido a um
>C! a clous, respectivamentl'.
0." Os navios das let.ras F, G c H da 1• classe e C da
3' elassc deverão ter o numero de ajudantes que fôr julgado
nocc~sario, de accôrdo com a navegação que tiverem de fazer.
Art. 4.0G. Os navios das letras A, B, C, D e E da 1" classe,
A c H da :l" cl:l2sl' e A o n da lt" clns~c devt'fão tl'r pelo menos
um homem ;Je fogo par'a cada fornalha e por quarlos,
quando ns rnltkira~ forem sing(~las e um vara cada seis
fornall1as e por quarto, quando Pilas forem duplas, de modo
a fiC<Jrem divididas em tres quartos, corntanto, que o conSl~nw do ca1·viio }10t' hora e poe foguista nã() exceda de 350
lu lo.~: y, 110 caso cnn Ira rio, devPriío Piles RPr auxiliados pelos
l'at·vop L1·0~ (!Ue Jort~m .i ulgallos, pelo vroprietario, necessarios
para O Sel'VlÇO.
Pruragrapho unico. Nos navios das letras A e B da 3•
classe, ou A e B de '1" classe poderão ficar a dous quartos,
0

0
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quando o navio navegar sómente entre dous portos e a duracão da viagem não exceder de 24 horas.
Art. 407. Os carvoeiros não são obrigatorios quando o
consumo de carvãlo por hora ou por foguista não fôr superior a 350 kilos.
Art. 408. Os navios A e B da i• classe deverão ter, pelo
menos, seis marinheiros, .inclusive o contra-mestre (chefe
do.s marinheiros) e quatro moços.
§ 1.• Os navios letra C, da i" classe deverão ter, pelo
menos, cinco marrinheiros, inclusive o contrar-mestre e dous
moços.
§ 2.• Os navios letra D da i" classe deverão ter, pelo
menos, cim~o marinheiros, inclusive o contra-mestre e quatro
moços.
§ 3.• Os navios das letras E da i• classe, A e B da 3" classe e A e B da 4• classe deverão ter, pelo menos, quatro marinheiros, inclusive o contra-mestre e dous moços.
§ 4. • Os navios das letT'a.s F, G e H da i• classe e C
da 3• classe deverão ter o numero de marinheiros que fôr
necessario para o serviço do navio, de accôrdo com o serviço a que se destinarem.
§ 5.• Os navios das letras A, B, C, D, E, F e G da 2"
classe, E e F da 3" classe e C e D da 4" classe deverão ter o
numero de marinheiros que fôr necessario, de accôrdo com o
serviço a que se destinarem e com a .sua armação.
§ 6.• Os navios obrigados pelo art. 173, do regulamento
de Cabotagem, a trazer a bordo apparelhos de telegraphia
sem fio, deverão ter pelo menos um teloegraphista.
Art. 409. Cada navio deverá ter um cozinheiro e os
que transportarem mais de iO passageiros, mais um, pelo
menos.
Art. 410. A tripulação das oembQrcações da marinha
mercante deverá usar unJiforme, de accôrdo com o regulamento das companhias a que pertencerem, desde que este não
se confunda com os adaptados pelas corporações armadas.
CAPITULO VIII
AJUSTE DE SOLDADA DA

GENTE DA EQUIPAGEM,
E OBRIGAÇÕES

SEUSI

DIREITO~

Art. 411. O capitão é obrigado a dar ás pesso'as da aquipagem uma nota. por ·elle assignada, em que se declare a
natureza do ajuste. preço da soldada e a lançar na mesma
nota as quantias que se forem pagando por conta (Codigo
Commercial, art. 543).
,l·rt. 412. As condições do ajuste entre o capitão e a
gente da equipagem, na falta de outro titulo do contracto
provam-se pelo rói da equipagem, subentendendo-se sempr~
comprehendido no ajuste o sustento da equipagem. Não
constando pelo rói de equipagem nem por outro escripto do
contraclo o tempo determinado do ajuste, entende-se s·empre
que foi por viagem redonda Qu de ida e voUa. ao Jogar em
que se effectuou o rol da equipagem (Codigo Commercial),
art. 543).
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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§ 1." Os ajustes entre o capitão e a gente da equipag~m
provam-se ainda pelo livro de receita e despeza ou por escriptura publica ou particular (Codigo Commercial, arts. 467,
503 e 544).
§ 2.• O ajuste por mez a.penas significa que a soldada
será paga mensalmente emquanto durar a viagem, não sendo,
portanto, permittido ao marinheiro ou a qualquer individuo da
equipagem deixa.r o serviço findo o mez vencido, e assim emquanto durar a viagem o individuo ajustado é obrigado a
prestar os seus serviços.
Art. 413. Achando-se o livro de receita e despeza do
navio conforme o rol da equipagem e escripturado, com regularidade, fará inteira fé para solução de qualquer duvida
que possa suscitar-se sobre as condições do contracto das
soLdada,s; quanto, porém, ás quantias entregues, por conta,
prevalecerão em caso de duvida, os assentos lançados nas
notas de que trata o art. 411 (Codigo Commercial, art. 544).
Art. 4.14. As viagens são consideradas terminadas depois
da descarga no porto inicial do rol da equipagem.
Art. 415. São causas de força maior para rompimento de
viagem:
a) declaraçãG de guerra ou interdicto d~ commercio entre
o porto da sahida e o porto do destino da vingem;
b) declaração de bloqueio do porto ou peste declarada
nelle existente (Codigo Commercial, art. 548);
c) prohibição de admissão, no mesmo porto, dos gene:ros
carregados na embarcação;
d) detenção ou embargo da embarcação (no caso de se
não admittir fiança ou não ser possível dal-a) que exceda ao
tempo de 90 dias;
e) innavegabilidade da embarcação, acontecida por sinistro, devendo a prova do sinistro que a produziu fazer-se no
Jogar onde acontecer ou no mais vizinho.
Art. -116. A gente da equipagem póde ser ajustada:
a) por viagem;
b) para diversas viagens;
c) por viagem redonda ou de ida e vDlta ao porto da
sabida;
di por um prazo determinado;
e) por partes ou quinhões no frete.
Art. H 7. Quando contractados, por viagem redonda, ou
para diversas viaf!ens ou por tempo determinado, as soldadas
podem ser ajustadas ao mez.
Art. 418. A gente da equipagem tem dire'ito:
1•, ao abono da soldada de um mez, além da que tiver
vencido, si depois de matriculada se romper a viagem no
porto inicial do rói de equipagem, por facto do dono. capitão
ou afretador. si fôr ajustada ao mez, e á metade da. soldada
ajustada, si fôr por viagem. Quando, porém, o rompimento
da viagem tiver Jogar depois de sahida do porto inicial do rói
da equipagem, os indivíduos justos ao mez teem dir·Jito a receber, nfío sl'í pelo tempo vencido. mas tambem pelo que seria
necessario para regressarem ao porto de sabida ou para chegarem ao de destino, fazendo-se a conta por aquelle que se
achar mais proximo, pagando-se aos contrantados por via-
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gem redonda, como si a viagem se achasse terminaria. Tanto
os indivíduos da equipagem justos por viagem, como os justos
ao· mez, teem direito a que se lhes pague a despeza de passagem do porto de despedida para aquelle onde ou para onde
se ajustarem, que fôr mais proximQo; essa obrigacão cessando,
sempre que os indivíduos da equipagem possam encontrar
soldada no porto de despedida. Si o rompimento da viagem
se der por causa de forca maior e si a êmbarcacão se achar
no porto de ajuste a equipagem só tem direito ás soldadas
vencidas (Cod. Com., art. 547);
2", a ser paga pelo tempo vencido desde a sabida do porto
até o dia em que fôr despedida, si fôr contractada ao mez e
si o rompimento da viagem por causa de forca maior acQontecer achando-se a embarcacão em algum porto de arribada
(Cod. Com., art. 549);
3", á metade de suas soldadas, no caso de detencão ou
Pmbargo durante o imped.imento, não excedendo este de 90
dias, si os indivíduos da equipagem foram justos ao mez;
~endo, porém. aquelles que forem justos por viagem redonda
obrigados a cumprir seus contractos até o fim da viagem
(Cod. Com., art. 550);
4", a receber as soldadas por intei·ro. si fpr justa ao me..1
e si o dono da embarcacão vier a receber indemnizacão pelo
embargo ou detencão, recebendo os justos por viagem redonda
na devida proporcão (Cod. Com., art. 550);
5", a fazer novo ajuste quando o proprietario, antes de
comecada a viagem. der á embarcacão destino differente
daquelle que tiver sido declarado no contracto ou a receber o
vencido ou a reter o que tiver recebido adiantado si não quizer
ajustar-se de novo (Cod. Com., art. 551) ;
·
6", a ajustar-se de novo ou a reU.rar-se. si, não havendo
no cO'Iltracto estipulacão em contrario, depois da chegada da
embarcacão ao porto de seu destino e ultimad.a a descarga, o
capitão, em logar de fazer o seu retorno, fretar a sua embarcacão para ir a outro destino (Cod. Com., art. 552);
7", a receber um augmento de soldada na proporcão da
prolongacão da viagem, além do ajustrudo por viagem, quando
fóra da 'Republica o capitão achar bem navegar para outro
porto livre e nelle carregar ou descarregar, caso este em que
a equipagem não poderá despedir-se (Cod. Com., art. 552);
s•, a parte das indemnizacões que se concederem ao
navio, quando o rompimento, retardacão ou prolongacão da
viagem provier de factos dos carregadores. quando fôr justa
a parte ou ·quinhão no frete. não tendo direito a indemnizacão alguma, quando fôr cansado por forca maior (Cod. Com.,
art. 553);
9", ás indemnizacões proporcionaes respectivas, quando o
··ompimento, .retardacão. ou prolongacão da viagem provier de
facto do capitão e si a gente da equipagem for justa por
partes ou quinhão (Cod. Com., art. 563) ;
tO, ao pagamento. por inteiro, quando a via~m fôr mudada para porto mais viiinho ou abreviada por outra qualquer causa e si a gent.e oda equipagem fôr ajustada por viagem
(Cod. Com. , art. 553) ;
11. a haver a soldada contra.ctada por inteiro si, ajustada
por viagem red()nda, quando depo.is de matriculada, fôr despedida sem justa causa, e, si ajustada ao mez, far-se-ha a
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conta pelo tempo médio do tempo que co.stumar gastar-s·e
na,s viagens para o porto de ajuste (God. Com., art. 554);
12, a despedir-se antes de começada a viagem, nos casos
seguintes:
a) quandú o capitão muda·r o destino ajustado;
b) si depois do ajuste a Republica. fôr envolvida em
guerra maritima ou houver noticias oerta.'3 de peste no lagar
do destino.;
c) si assoldada para ir em comboio, este não· tiver logar;
d) morrendo o capitão ou sendo despedido;
13, a. demandar a rescisão do contra.cto. achando-se o
navio em bom porto, quando forem maltratados ou quando o
capitão houver faltado com o devido sustento; fóra desses
casos. nenhnm individuo da. equipagem poderá intentar litígio
contra o navio (lU capitão antes de terminada a viagem (Cod.
Com .. art. 557);
.14, as soldadas vencidas na viagem do sinistro, si a embarca~,;~ão fôr desprezada on nauf1·agar. não tendo o dono direito a reclamar as que tiver pago adiantada-; (Cod. Com.,
art. 558);
15, a ser pago de suas soldadas por inteiro, si a embarcação aprisionada se recuperar, achando-se ainda a equipagem a bordo (Cod. Com., art. 559);
l ü, a ser paga das soldadas vencidas na ultima viagem
Cl}m prefcrrmcia a outra qualquer divida ante.rior. até onde
chegar o valor da parte cdo navio que se puder salvar, e. não
chegando esta, ou nenhuma parte se tendo salvado, pelos
fretes úu .carga salva, quando salvar-se do naufragio alguma
parte do navio ou da carga; sendo paga sómenLe pelo frete
dos salvados e em devida proporção do rateio com o capitão,
SI estiver justa á parte.
Entende-se, «ultima viagem» o tempo decorrido desde que
a embarcação principion a receber o Ja.stro ou a carga que estiver a bordo na occasião do aprezamento ou naufragio (Codigo
Commercial, art. 559);
17, a vencer a soldada ajustada quando adoecer em viagem
e em serviço do navio. por con•ta do qual será o curativo; si.
porém, a doença fôr adquirida fóra do serviço do navio,
cessará o vencimento da wldada, emquanto ella durar, e a
despeza de curativos seeá por conta das soldadas vencidas e,
si estas não chegarem, por seus bens ou pela soldada que possa
vir a vencer (Codigo Commercial, art. 560);
18, ás despezas de seu enterro, quanrlo fallecer durante a
viagem, tendo os herdeiros direito á. soldflda devida até o dia
do fallecimcnlo, si estiver justa ao mez; até o porto de destino,
si a morl•c acontecer em caminho para elle, sendo o ajuste por
viagem, e :\ de ida c Yolta, acontecendo em torna-viagem. si
o ajuste fôr por viagem redonda (Codigo Commerci'al, art. 5611:
19, a ser considerada como viva, para todos os venchnentos e quaesquer interesses que possam vir aos de sua classe,
af.1\ que a mPsma Pmharrar,.fío chegue ao porto de seu de<:tino,
qualqncr qu<> tl':nha sido o ajnsl.c, quando filr morta em defesa
da embaTcaoão ou quando fôr aprisionada em acto de dde:~a
da embarcação (Codigo Commerei~l. art. 562);
201 a exigir o seu pagamento dentro de tres dias depois
de ultimada n descarga, com juros da lei de móra, acabada a
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viagem, quando não fôr justa ao mez (>Codigo Commercial,
art. 563);
21. a exigir as soldadas vencidas dentro de tres dias depois de terminada a viagem, quando .ajustar-se para divo:;rsas
viagens (Codigo Commercial, art. 563);
22, á hypotheca tacita do navio e fretes para serem pagos
das soldadas vencidas na ultima viagem, com preferoo.cia a
outras dividas menos privilegiadas (Codigo Commercial,
art. 564:.
Art. 419. A gente da equipagem tem os deveres seguintes:
1o, cumprir as leis da Republica e o presente regulamento;
2°, obedecer sem contradicção ao capitão e demais officiaes nas suas respectivas qualidades e abster-se de brigas,
sob pena de poder ser despedido ou soffrer as penas oorreccionaes estabelecidos neste regulamento (Codigo Commercial,
arts. 197, 4!)8 e 499);
3°, ir para bordo prompto para seguir viagem no tempo
ajustado;
4°, não sahir do navio. nem passar a noite fóra, sem licença do capitão, sob pena de perdimento de um mez de soldada;
5°, não retirar os seus effeitos de bordo sem serE>m revistados pelo capitão ou pelo seu immediato, sob pena de perdimento de um mez de sua soldada;
6°, não carregar em SU!l. embarcação, ainda mesmo a pretexto de ser no seu camarote ou nos seus agasalhados, mercadorias de sua oonta particular. sem consentimento por escripto
do d{)no do navio ou dos afretadores, sob pena de pagamento
do fl'ete dobrado; mas, si fôr mercadoria prohibida, ficará
sujeita á pena imposta para este caso;
7°, auxiliar o capitão em caso de ataque do navio ou
desastre sobrevindo á embarcação ou á carga, seja qual fôr a
natureza do sinistro, sob pena de perdimento das soldadas vencidas;
8°, finda a viagem, fundear e desapparelhar o navio, conduzil-o a surgidouro seguro e amarrai-o, sempre que o capitão
o exigir, sob pena de perdimento das soldadas vencidas;
9°, não abandonar a viagem antes de começada, depois
que esth•er matriculado, l!em se .ausentar antes de acabada,
sob pena de poder ser compellido com prisão ao cumprimento
do contracto, a repôr o que se lhes houver pago adiantado e
a servir um mez sem receber soldadas;
·
10, prestar os depoimentos necessarios para ratificação
dos processos testemunhaveis e protestos formados a bordo,
recebendo pelos dias de demora uma indemnização proporcional ás soldadas que venciam e. faltando a este dever, não terá
acção para demandar as soldadas vencidas;
11, não seduzir tripuloamtes a abandonar o seu navio, nem
impedir que embarque com ameaças ou por força, sob pena
do pagamento de uma multa de 100$ a 200$, sendo aggravante,
si ambos pertencerem á el}uipagem de um mesmo navio;
12, prestar, tão depressa quanto possível, depois de se
achar em terra, á autor'idade do J)Osto mais proximo, e si fôr
preciso, por intermedio do respectivo consul, as informações
seguintes sobre o navio sossobrado ou abandonado: nome do
navio ab!l.ndonado; o seu signal distinctivo; o nome de seu
porto de registro; do de procedencia e do de destino; uma
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descripção succinta do proprio navio e seu apparelho, o ponto
em que fQi abandonado e, cQm tanta precisão quanta possivel,
o tempo e as correntes enoontradas antes do abandono e no
caso de haver o casco ficado abandonado, qual a direccão provavul em que devei'á ter sido arrastado c si se pretendeu ou
não dar quaesquer passos no sentido de snlval-o (Convenc;ão de
Washington) ;
13, antes de abandonar o navio e sempre que fôr possível,
icar qualquer signal significativo ou uma esphera ou qualquer
objecto semclha.nte onde possa melhor ser visto, mas onde
tambem não possa se confundir com algum signal regulamentar e, outrosim, largar por mão as escotas e adricas de todas
as velas que não estiverem ferradas (Convenção de \Vashington).
CAPITULO IX
DOR CAPITÃES OU MESTRES

Ad. 420. O commando das embarcações mercantes só
poderá ser confiado a brazileiros que forem officiaes de nautica, com diploma de capitães de marinha mercante, ou aos
que tiverem pertencido ao Corpo de Combatentes da Armada,
reformados ou dcmissionarios. e contarem mais de cinco annos
de effectivo embarque, sem prejuízo dos direitos adquiridos;
deverão ter capacidade civil para contractar validamente,
aptidão, pratica e condições necessarias a commandar navios,
segundo estabelecem a lei em vigor e este regulamento.
Art. 421. Os capitães de marinha mercante serão classificados em capitães de longo curso e capitães de cabotagem.
Art. 422. Serão capitães de longo curso os capitães de
cabotagem que forem approvadoB nas escolas do paiz, de conformidade com as leis que as regem e contarem mais de cinco
armos de effeetivo embarque como capitão de cabotagem.
Art. 423. Serão capitães de cabotagem os primeiros pilotos maritimos que, perante as mesmas c.scolas, obtiverem
approvacão nas materias actualmentc exigidas para essa
funcção e contarem mais de cinco annos de embarque como
pilotos.
·
Art. 424. Os capitães de longo curso poderão commandar
qualquer embarcacão, seja qual for a navegacão em que ella
se empregar; os capitães de cabotagem, porém, só commandarão navios de grande e pequena cabotagem e de navegação
interior.
Art. 125. O commando das embarcações empregadas na
cabotagem, armadas em hiates, barcaças e palhabotes, bem
como o das emharcações empregadas na pequena cabotagem
no interior dos rios, poderá ser confiado a mestres de pequena
cabotagem que contarem mais de tres annos de effectivo embarque em navegação marítima ou fluvial, nas costas ou rios
a que ·Se destinarem.
Art. 1126. Mestre de pequena cabotagem só poderá ser o
cidadão brazilciro maior de 21 annos, de bom comportamento,
que tiver sido marinheiro c exhibir titulo conferido por uma
commisgão nomeada e presidida pelo capitão do porto na
Capital F·ederal e nos Estados e composta de dous praticas ou
mestres da respectiva cof'ta ou rios.
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Art. 427. O capitão ou mestre é o commandante. da embarcação; toda a tripulação lhe está sujeita e é obrigada a obedecer e a cumprir as suas ordens em tudo quanto for relativo
ao serviço do navio. E' elle responsavel pela efficacia e segurança da navegação, pela disciplina interna, pelo conforto e
satisfação dos passageiros, pelo recebimento e entrega da.s
malas do Correio, valores, bagagens dos passageiros, das cargas e por tudo quanto a ellas disser respeito (Cod. Com.,
art. 497).
Art. 428. O capi,tão ou• mestre tem o direito de :
1°, escolher e ajm··tar a gente da tripulação e despedil-a
nos casos em que ra despedida possa ter Jogar, obrando de
oonc·erto com o dono ou armador nos Jogares onde estes se
acharem, e não póde ser obrigado a receber na tripulação individuo algum contra sua vontade ;
.2°, impor penas disciplinares ao<· indivíduos da trip.wl:a.ção qne perturbarem a ordem do navio, commetterem falta de
disciplina ou deixarem de fazer o serviço que lhes competir; e
até mesmo proceder á prisão por motivo de insubordinação,
ou qualquer outro crime commettido a bordo, ainda mesmo
que o delinqUiente seja passageiro ; formando os nooessarios
processos, os quaes é obrigado a entregar com os presos ás
aru.toridades comp·etentes no primeiro porto da Republica onde
entrar (Cod. Com., arts. 498 e 499);
3°, contrahir dividas, tomar dinheiro a risco sobre o casco
e pertences do navio e remanescente dos fretes, depois de
pagas as soldadas e at.é mesmo na falta ab<oluta de outro recurso. vender mercadorias da carga para o reparo ou provisão
da embarcação, declarando nos títulos das obrigações que assignar a causa de que estas provenham, quando, em falta de
fundOE:· durante a viagem, não se achando presente algum dos
proprietarios da embarcação, seus mandatarios ou• consignatar~ios e, na falta delles, algum interessado na carga ou mesmo
quand{), achando-se elles presentes, não providenciarem, não
podendo, porém, nos portos onde residirem OF• donos, seus
mandatarios ou consignafarios, fazer despeza alguma extraoi"dinaria com a embarcação sem cons·entimenlo destes. Estes
actos só deverão ser pratil·ados depois de prévia deliberação,
tomada de accôrdo com os officiaes da embarcação e de ser
lavrado no diario de nav•egação o termo d:a necessidade da medida tomada (Cod. Gom., arts. 514, 515, 516 e 517);
4°, ser indemnizado pelos donüs de todas as despeza.s neceF·sarias que fizer em utilidade da embarcação com fundos
proprios ou alheios, comtanto que não tenha excedido as suas
insl nwe.ões nPm as faculdades que p'or natureza são inherentes
á (jll,alitlade de c·apili'ío (Cod. Com., .art. 520);
5", ajustar frdamentos, segundo as instrucções que tiver
re~ebido,
não í"n achando prese.ntes os proprietarios, seus
mandatarios e consignalarios !Cod. Com., art. 513);
6", rcousar fazer vi;agem, sobrevindo peste, guerra, bloqueiü ou impedimento legitimo da embarcação sem limitação
de tempo, quando a embarcação estiv.er fretada para porto determinado (Cod. Com., art. 533;;
7", ser indemnizado de sua soldada e ser posto, á c:usta do
propriet~rio ou do fretador, no Jogar onde começar a viagem
si sem justa causa fôr despedido antes de finda a mesma
(Cod. Com., art.. 532);
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8", deliberar com voto de qualidade em tudo quanto interessar o navio e a carga, e mesmo deliberar contra o vencido
sob sua responsabilidade (Cod. Com., art. 509);
9", fazer alijar carga qUiando por motivo de força maior e
nD interess•e geral ou quando se tratar de volumes contendo
materias explosivas e perigo>:·as, embareadas em eontravenção
á lei e ao rwesente regulamento ;
10, promover á venda do navio, provada a sua innavegabilidade mediante prtívio consentimento de seu dono, sempre
que ·i.sso for possivel (Cod. Com., art. 531);
11, reeeber as soldadas primagens e ajustadas, mesmo si
houver contestações, no qual caso prestará fiança de as repOr,
si houver Jogar;
12, exigir dos donos ou consignatarios, no actD da entrega
da carga, que depOE·item ou afian\Cem a importancia do frete,
av•arias grossas, e despezas a seu cargo e, d;a falta de prompto
pagamento, deposito ou fiança, podendo requerer embargo
pelos fretes, avarias e despezas sobre as mercadorias de carga,
emquantD esta>• se acharem em poder dos donos ou consignatarios ou estiverem fóra das estações publicas ou dentro dellas;
e mesmo requerer a sua venda immedia!.a, si forem de facil
deterioração ou de guarda arriscada ou dispendiosa. A acção
de embargo prescreve pasmdos 30 dias, a contar da data da
deseare:a ( Cod. Com., art. 527) ;
13, officiar nos casamentos a bordo in articulo mortis;
H, escre\'er e approvar os testamentos marítimos ;
15, reconheeer assignaturas escripta,. a bordo durante a
viagem.
Art. 429. O capitão ou mes.tre tem o dever de ;
1", cumprir e fazer cumprir por tDdos os seus subordinados aR leis da Republica e o presente regulamento (Cod. C<lm.,
art. 530) ;
2", manter a di>:·ciplina interna de seu navio, tendo sempre
em mente que, embora cada off<icial a bordo tenha deveres
especificados e algum tantü independentes entre elles, é o capitão o enioo responsavel pela inteira direccão de seu naviü e
pela conveniente e bôa e.xeCillção de seus deveres por parte dos
offieiaes de todas as classe>:• sob s.nas ordens (God. Com., art.
530);

3", tomar todas as preeauções para maior s.egurança de seu
navio, quer no mar, quer no porto;
'1", cumprir e fazer cumprir os regulamentos para evitar
abalroamento e os desbalisamentos;
5", ter escripturação regular de tudo quanto diz respeito á
administração do navio e á sua navegação, tendo para es~:·e fim
quatro livros distinctos, encadernados e rubricados pela capi·
tania do porto. a saber : 1", livro de carga em que se assentarão diariamente as ent-radas e sahidas das carga~:·, com declar.arção especificada das marcas e numeros dos volumes, nomes
düs earregadores e consignatarios, portos da carga e de~:carga,
fretes ajustados e quaesquer ou:t.ras circumstancias occurrenf.es, que posflam Rcr"Vir para futuros esclarecimentos; os nomes
dos passagciJ·os, eom dec.larac;ão elo logar de seu destino e a
relação de sua hagagPm; 2", livros df) t'cl1eita c dcs,peza, em que
se lançará, debaixo dos competentes titulos, em fórma de contas correntes, tudo quanto receber e despender respectivamente a embarcação, abrindo-se assento a cada um dos indivíduos
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da tripulação com a declaracão de seus vencimentos e de qualquer onus a que se achem obrigados, e a carga do que recebe~rem por conta de suas soldadas; 3•, diario de navegação, em
que se assentarão diariamente em quanto o navio se achar em
algum porto, os trabalhos que tiverem Jogar a bordo e os concertos ou reparos do navio e em que se assentará tambem
toda a derrota da viagem, notando-se diariamente as observações que os capitães e pilotos são obrigados a fazer, todas as
ocourrencias in t.eressantes· á navegação, acontecimentos extraordina.rios que p()ssam ter Jogar a bordo, com especialidade os
temporaes, e os damnos ou avarias que o navio ou a carga
possam soffrer, as deliberações que se tomarem por accôrdo
dos officiaes da embarcação e os competentes protestos ( Cod.
Oom., 1a:rts. 501, 502, 503 e 504).
Além destes tres livros, os navios a vapor deverllo ter
mais o diario de machinas, em que o machinista de quarto
consignará todas as occurrencias que se derem na machina
durante as horas de serviço, quer em viagem, quer no porto,
livro esse que deverá ser encadernado e rubricado pela Capitania do Porto;
6•, não seduzir nem desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação, sob pena de 100$ por cada individuo que desencaminhar e de ser obrigado a entregar o
marinheiro seduzido· que existir a bordo de seu navio, além
de ser responsabilizado pelas estadias de demora, si a embarcação por esta falta deixar de fazer-se á vela (Ood. Com.,
art. 5DO);
7•. não receber a bordo tripulante sem estar devidamente
matriculado e com a nota de desembarque do ultimo navio
devidamente authenticada pela capitania, sob pena de 100$
de multa;
s•. fazer inventariar, na vespera da partida do porto de
carga, em presença do piloto e contra-mestre, as amarras,
ancoras, velame e mastreação, com declaracão do estado em
que se acharem inventario este que deverá ser assignado pelo
contra-mestre, e fazer annotar no diario de
capitão, piloto
navegação, com as mesmas assignatura-s, todas as alterações
que durante a viagem soffrer qualquer dos referidos artigos
(Cod. Com., art. 506);
9•, permanecer a bordo, desde o momento em que começa
a viagem de mar até a chegada do navio a surgidouro seguro e bom porto, e tomar os pilotos e praticas necessarios
em todcJ.; os Jogares em que os regulamentos, o uso e a prudencia o exigirem. sob pena de responder por perdas e damnos que da sua falta resultarem (Cod. Com., art. 507);
1 O, não abandonar a embarcação, por maior perigo que
essa offereça, fóra do caso de naufragio e incendio e quando
julgar-se indispensavel o abandono, empregar a maior diligem~ia possível para salvar todos os effeitos do navio e cargas e com preferencia os papeis e livros da embarcação, dinheiros e mercadorias de maior valor, devendo, em todo o
caso, ser o ultimo a sahir do navio (Cod. Com .. art. 508);
11, não alterar a derrota que era obrigado a seguir e
não. praticar acto algum extraordinario de que possa provir
danmo ao navio ou á carga, sem ter precedido deliberação
tomada em junta composta de todos os officiaes da embarcação e na presença dos interessados do navio ou na carga, s1
algum se achar a bordo (Cod. Com., art. 509);

e
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12, não entrar em porto estranho ao de seu destino sinão
quando alli fõr levado por força maior, e, neste caso, sahir
no primeiro tempo opportuno que offerecer, sob pena de responder pelas perdas e damnos que da demora resultar ao
navio e ú carga (Cod. Com., art. 610);
t::l, lPt' o maior enidado em que cada individuo a bordo
conhL•ça o. seu !llgat· e o seu dever em caso de inc_endio ou
cmcrgencia imprtJvista ue salvação, fazendo exercíciOs, sempre que fúr possível;
14, dar prudente resguardo a todas as pontas de terras,
ilhas, bancos e recifes c em geral á costa e á approximação
eles tas; fazer frequentes marcações de pontos ou marcas bem
ucfin ilias que possam ser bem visíveis e convenientes para
determinação da 110sição do navio, que deverá ser feita com
cuidado, de modo a não poder haver o menor engano; fazer
uso de prumo repetidamente, tendo sempre em vista que o
seu uso não deve ser reservado sômente para as occasiões
em que hmJvE'r duvida sobre a posição do navio, mas sim
para verifiem· a JlOSição supposta. mesmo quando haja razão
para suppor que e!la esteja bem determinada;
15, ter o maior cuidado para assegurar a boa ordem e a
serventia das embarcações do •navio, que não deverão permanecer muito tempo nos turcos, mas que deverão ir á agua
semprfl que uma opportunidade se offerecer (Convenção de
Washington);
1ü, apresentar-se ao consul brar.ileiro, nas primeiras 24
horas uteis, quando entrar em porto estrangeiro, e a depositar em suas mãos a guia ou manifesto da Alfandega, indo
de algum porto do Brazil, e o rol de equipagem, c declarat·
e fazer annotar nelle, pelo mesmo consul, no acto de apresentaeão, toda e qualquer alteração que tenha occorrido sobre
o mar na tripulação do navio c, antes da sabida, as que occorrerrm durante a estadia no mesmo porto, quando houver
alteração;
17. apresentar o rol de equipagem original á Capitania
do Pol'lo na volta da embarcação ao porto de onde sahiu ou
naquolle em que largar o seu commando, dentro das 24 horas uleis, depois que dér fundo c fL~~· declarado em livre praliea; o fazC'l' as mesmas drelaruçõrs ol'denadas no paragrapho
prrt~Nlcnte, sob pC'na de ser multado em 100$ por cada individuo que aprrsrntar do mrnos, si não apresentar todos os
qtw · fol'arn maft·ieulados ou não fizer constar devidamente a
razão da falta, pre~crevendo. passados oito dias depois do
refcri1lo tempo, qualquer aeção de procedimento que possa
fpr lo:~ar contra Pile por falta pelo mesmo commettida n0
l'Pl drlf'ante a viagem, sendo rcsponsavel por todas as perdas
c darnnos que vor eulpa sua. omissão ou imperícia sobrcvieI'C'm ;'t r·at·ga ou mPsmo aq uavio rcoct. Com., arts. 511 e 512);
1R, Yelar 1wla guarda, hom arondicionamcnto c conservaefío da earva n de qnarsqunr· t•f!'eitos que receber a bord0,
de que ,; r~onsider·a.do VPrdadciro derositario. e pela sua
prompta entrega :i vista do conhecimento, principiando a correr a sua n~sponsallilidade desde o momento em que a receba f' findando IH) arfo ela PnlrPga no Jogar fliW SP houver
•:nn,·•·rwiunado mr qtll• Pfd.iv,•r· Prn uso no rrot'lo de descarga
(Cnd. Com., al'l.s. ri!!) e G'!D);
19, não pôr carga alguma no convez ou em Jogares não
permitticlos pelo presente regulamento e, quando permittido,
não pr'\r no ronvez da embarcação sem ordem ou consenti-
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mento por escripto dos carregadores. sob pena da multa de
100$ no primeiro caso e no segundo de responder pessoalmente por todo o prejuízo que dahi resultar (Cod. Com.,
art. 521) ;
20. não lastrar mal a embarcação nem receber carga superior á de seu registro, sob pena de multa de 500$ a 1 :000$,
além de outras penas em que possa incorrer, si de facto resultar graves perigos para o navio e pessoas de bordo;
21, Illão collocar carga no convez dos navios de passageiros, quando permittido, de modo a prejudicar a franca circulação e bem-estar dos mesmos. sob pena de 500$ a 1 :000$
de multa e ser obrigado a retiral-a:
22, não receber carga de terceiro sem consentimento por
escripto do afretador. quando a embarcação estiver fretada
por inteiro (Cod. Com., art. 522);
23, não carregar nem permittir que qualquer individuo
da tripulação carregue na embarcação. ainda mesmo a pretexto de ser na sua camara ou nos seus agasalhados, mercadorias de sua conta particular sem consentimento por escripto
do dono do navio ou dos afretadores, sob pena do pagamento
do frete rlobrado (Cod. Com .. art. 523);
24, não fazer commercio algum por sua conta particular,
si não houver convenção em contrario, quando navegar em
parceria a lucro commum sobre a carga, sob pena de correrem por conta de!le todos os riscos e perdas e de perten11erem aos demais par·ceiros os lucros que houver (Cod.
Com., art. 5241;
25, não fazer com os carregadores ajustes publicas ou
secr·etos que revertam em beneficio particular, debaixo de
qualquer titulo ou pretexto que seja, sob pena de correr por
conta delle e dos carregadores todo risco que acontecer e de
perLeneer ao dono do navio todo lucro que houver (Cod.
Com., art. 525):
2G. rr>~istil' por todos os meios que lhe dictar a sua prudencia a toda e qualquer violencia que possa intentar-se contra a embarcação, seus pertences e carga, e, si for obrigado
a fazer entrrga de tudo ou d() parte, munir-se com os competentes protestos e justificações no mesmo porto ou. no primeiro onde chegar (Cod. Com., art. 52G);
27, ratificar com seu juramrnto, dentro dars 21 horas
uteis depois da entrada perante a autoridade competente do
prim0iro porto onrlo ehegnr e tendo presente o diario de navegação. todos os processos testemunhaveis e protestos formado8 a bordo, kndentes a comprovar sinistros, avarias ou
qu alque1· pt'rrln ou arribada ( Cod. Com., arts. 505 e 7 43) ;
28, solieitnr do juir, competente, e, onde o não houver,
da autoridade Iocr~! a quem comfwtir, que nomeie depositaria
para receber os generos e pngar· os fretes devidos por conta
de quem pertencer, quando por ansencia do consignatario ou
por se não apresrntr~r o portador do conhecimento á ordem,
ignorar a quem deva eompctrntemcntc fazer a entrega (Cod.
Com .. art. 523);
29, não deixar, sendo eontractado para uma viagem certa,
de a concluir sem cnusa .inst.ificada (Cod. Com .. art. 532);
30, proceder ao inventario dos bens quo deixar algum
passageiro ou individuo da tJ·ipulação que fallecer a bordo,
com assistencia dos officiaes da embarcação e de duas testemunhas que serão com preferencia passageiros, pondo tudo
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em boa arrecadação e logo que chegar ao porto de sahida
faz·e-r entregar o inventario e bens ás autoridades competentes e, no estrangeiro, ao consul do Brazil (Cod. Com., artigo 531.) ;
31, lançar o termo de obito elo passageiro ou individuo
da tripulação fallecido a bordo, dentro das 24 horas seguintes,
il em presença de duas testemunhas. termo este que deverá
ser enviado por duas cópias authenticas á autoridade competente no primeiro porto onde chegar;
32, lançar o termo do nascimento de quem for dado á
luz a bordo, dentro das 211 horas seguintes, em presença do
pae, si estiver a bordo. e de duas testemunhas, termo que
deverá ser enviado por duas cópias authenticas á autoridade
competente no primeiro porto onde chegar o navio;
33, receber em tempo marcado e fazer immediata entrega
das malas do Correio;
34, prestar conta de sua gestão ao dono do navio, entregando o saldo. livros .e mais objectos do archivo (Cod. Com.,
art. 535);
35, promovE-r os termos de regulação e repartição da
avaria grossa, devendo exigir ante.s de abrir as escotilhas do
navio que os consignatarios da carga prestem fiança ao pagamento da avaria grossa, na parte de sua contribuição de rateio ( Cod. Com .. arts. 783, 784 e 785) ;
36, permanecer junto de outro navio em todos os casos
de abalroamento entre dous navios, até assegurar-se de que
elle não carece mais de soccorro e prestar-lhe, bem como ao
seu capitão. equipagem e passageiros (si houver) todo
o auxilio possível e necessario para salval-os de qua1lquer perigo promanente do mesmo abalroamento sempre que isso
for possível e praticavel sem risco serio para seu proprio navio, equipagem e passageiros (si houver) (Convenção de
Washington) ;
37, prestar á Capitania do Porto ou consul as informa-ções precisas. quttndo tiver avistado algum casco sossobrado
e abandonado; do qual, aliás, cumpre-lhe fazer menção tão
exacta quanto possível no diario de navegação (Convenção de
Washington) ;
38, dar, á autoridade do primeiro porto onde em seguida
entrar informaç.ão ele qua.lquer baixio, reeife ou qualquer outro estorvo, tal como qualquer massa de gelo fluctuante que
houver descoberto, fazendo acompanhar a noticia de completa descripção do estorvo e de todas as indicações que possam ajudar a determinar a sua posição, como por exemplo:
o tempo decorrido desde a ultima observação astronomica de
confiança e de marcha do chronometro. Si o estorvo consistir em algum baixio ou pareel, deverá ser dada a profundi~
dade aceusada sobre .eJle pela sonda. Quando a terra se
achar ú vistn, n posição do baixio ou parcel deverá ser igualmente determinado por meio de marcação de objectos fixos
e visíveis, cumprindo ainda em tal caso fazer menção dos desvios da agulha empregada. e de como e quando esses desvios
foram calculados. 'l'ambem será de rigor observar angulos
entre os referidos ohjecto;, fixos e completar a informação
com um eshoço da costa e a posição do observador (Conven<Cão de \Vashington);
39, informar •á Capitania do Porto de qualquer alteração
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no !funccionamento dos pharóes, boias e balisas, fazendo de
tudo menção no diario de navegação;
40, annotar na caderneta de matricula o embarque do
tripulante e dar os bilhetes de desembarque com o attestado
de comportamento e habilitação profissional;
41. ter a bordo, sob pena de 100$ a 200$ de multa e detenção do navio até a apresentação dos mesmos, os papei-s seguintes:
a) titulo de registro;
b) rói de equipagem;
c) a licença annual da capitania para o navio;
d) o passaporte da Alfandega;
e) os manifestos da Alfandega;
f) o regulamento das capitanias;
g) o Codigo Commercial;
h) codigo de signaes e o respectivo regimento (Cod.
Com., art. 466).
CAPITULO X
nos SEGUNDOS GOl\IMANDANTES OU IJ\f.~fEDJATOS E DOS PILOTOS
Art. 430. Os ~egundos commandantes das embarcações
mercantes (immediatos) serão cidadãos brazileiros, e só poderão exercer esse cargo, nas embarcações de longo curso, os
que tiverem carta de capitão dessa navega.ção, .substituindo o
commandante em todas os seus impedimentos com as responsabilidades dessa funcção.
Art. 431. As funcções do segundo com mandante nas embarcações que se destinam a grande cabotagem só podem ser
ext::rcidas por capitão dessa mesma categoria, cabendo-lhe o
commando no impedimento do commandante, na fórma do
art. 430, in fine.
Art. lt32. Os pilotos que são officiaes de nauti,ca para o
serviço e manobra das embarcações a vela ou a machina, deverão ser cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, tendo
sido praticante de piloto em navio a vela ou a machina, de
accôrdo com o art. 195 do Re.gulamento da Escola Naval, e
mostrarem-se habilitados nas materias que constituírem o
curso de pilotagem creado por lei.
Art. i::l3. Os pilotos serão marítimos e fluviaes.
Art. 43-i. Os pilotos marítimos dividir-se-hão em duas
categorias: pilotos ele primeira e de segunda classe:
a) serão pilotos de primeira classe os de segunda que, de
accôrdo com as disposições da lei vigente, forem approvados
nas materias por ella exigidas e tiverem. pelo menos, tres
annos de effectivo embarque como pilotos de segunda classe
em navios a vela ou a machina;
b) serão pilotos de segunda classe os que, approvados
pela mesma fórma estabelecida antecedentemente, contarem,
pelo menos, dous annos de embarque em navios a vela ou a
machina como praticant.es.
Paragrapho uni co. As cartas de piloto marítimo serão
obtidns na Escola Naval uma vez feitos os exames do Curso
rle Pilotagem pelos alumnos que se matricularem neste curso
ou pelos candidatos que tiverem feito exames avulsos, de accôrdo com os arts. 200, 201, e 202 do regulamento da mesma
Escoln ;\layal.
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Esses exames constarão:
Para piloto de 2" classe:
Noções de geometria plana e tl'igonometria l'ectilinea;
Navegação estimada;
Apparelho (arte de marinheiro) e manobra do navio.
Para piloto de i" classe:
Noções de geometria no espaço, especialmente estudo da
esphera, trigonometria espherica;
Astronomia nautica e navegação astronomioca;
Noções elementares de machinas;
Policia de navegação marítima e. fluvial;
Noções de direito· marítimo commercial e internacional.
Nenhum eandidato á carta de piloto de 2• classe poderá
fazer os exames acima referidos sem ter approvação nos exames seguintes, que ficarão sendo considerados como os de admissão no curso de pilotagem:
Portuguez, arithmetica, noções de algebra até equações de
z• gráo, noções de geographia e cosmographia e noções elementares de desenho linear.
A Escola Naval organizará os programmas de ensino das
materias acima mencionadas para o Curso de Pilotagem, os
quaes, depois de approvados pelo ministro da Marinha, dev·erão ser publicados e dj,stribuidos a todas as capitanias de
portos para conhecimento dos interessados.
AI't. B5. As cartas de piloto fluvial serão obtidas na Escola de l\larinha Mercante do Pará pelos alumnos que forem
approvados nas materias que constituírem o curso dessa escola
ou pelos candidatos que fizerem os exames conespondentes a
esse curso, nas mesmas condições dos alumnos matriculados.
No Estado de Matto Grosso, mediante autorização do ministro da Marinha, poderá haver exames na capitania do porto,
para obtenção de carta de piloto fluvial, devendo se obedecer
em todos os detalhes ao programma de ensino da Escola de
Marinha Mercante do Pará, exame esse que será presidido pelo
inspector do arsenal, servindo de examinadores quatro officiaes pelo mesmo designados.
Paragrapho unico. As cartas de piloto fluvial não darão
aos que aR possuírem direito a exeroer ·a profissão fóra dos
limites da zona navegavel, para que ellas habilitam, devendose de ora em deante ter muito em conta nos exames a parte
relativa á navegação fluvial.
'
CAPITULO XI
DA MA1'nTCULA DO PESSOAL EMPREGADO NA VIDA DO ,MAR

Art. 436. A matricula ou inscripção marítima instaurada
nas capitanias de portos para os indivíduos nacionaes e estrangeiros empregados na vida do mar comprehende duas categorias:
1•, todos os indivíduos Pmpregados na vida do mar, inclusive os praticos e o pessoal marítimo das repartições publicas
fcderaes. estaduaes e mnnicipaes;
2", os pescadores.
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Art. 437. Túdos os indivíduos matriculados nas capitanias de portos ficam sujeitos ao sorteio militar para ú serviço
da Armada nacional, na fórma e época determinada pelo Governo e PoQr tal motivo ficam isentos de qualquer outro serviço militar.
Art. 438. A matricula se effectua na capitania á vista de
vequerimento assignado pelo proprio ou a seu rogo peTante
o capitão do porto e duas testemunhas. devendo constar na
petição: o nome, filiação, nacionalidade, naturalidade. idade,
estado, residencia e ramo de vida; o requerente juntará certidão de idade ou documento legal que a suppra e attestado
de comPoQrtamento, passado pelo delegado de policia do Jogar
de moradia, de prefe.rencia caderneta de identificação, passada pela repartição competente, documentos estes que ficam
archivados na capitania.
§ L" Aos menores de 21 annos se exigirá tambem por
escripto e firma reconhecida por notario publico a permissão
dos paes, tutores ou juizes competentes.
§ 2.• Para os estrangeiros se fará mais a exigencia da
declaração do respectivo oonsul, servindo essa de licença, si
estiver llleUa prova de idade acompanhada da de identidade de
pessoa.
§ 3.• A capitania não matriculará, sob qualquer pretexto, indivíduos menores de 16 annos.
Art. 439. A matricula deverá conter: nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, residencia, ramo de vida,
signaes oaracteristicos e particulares, podendo mats ser adoptada qualquer prova de identidade, quando o Governo julgar
convemente, e a assignatura do matriculado.
§ 1.• Depois de feito o lançamento de taes declarações em
livro especial, distribuído segundo a ordem alphabetica do
nome dos matriculados, se entregará uma caderneta-matricula, conforme o modJe.lo approvado e que servirá para o individuo exercer a sua profissão.
§ 2.• Na caderneta-matricula se farão as annotações da
data e Jogar de embarques e desembarques, destino da viagem,
comPoQrtamento, capacidade e do preceituado no pr.esente regulamento quanto ás condições exigidas para o exercício de
cargo de categoria superior; o nome do navio e numero,
por{.o de registro e tonelagem ou força da machina.
§ 3.• Tambem se annotarão no livro e na caderneta as
transferencias de ramo de vida, baixas, etc.
Art. 440. A baixa da matricula só se realizará em virtude
de requerimento dos matriculados e por causa justificada e
após o consentimento do capitão do porto.
Art. 441. As matriculas serão renovadas quando estiverem esgotadas ou mutilizadas, quando houver sido perdida,
caso esf!e que dev.e ser justificado, ou ainda quando o dono
mudar seu domicilio para outra circumscripção, e, neste ultimo caso, deverá requerer sua inscripção á capitania de seu
novo domieilio.
Na nova matricula se fará declaração da capitania que
expediu a matricula anterior e o seu numero.
Art. H2. As matriculas serão visadas annualmente na
época prefixada neste regulamento.
Paragrapho unico. O «visto:., que é gratuito, será lançado
nas folhas sob o titulo «Observacões).
Art. 443. Os attestados de comPoQrtamento e habilitação
passados pelos capitães ou mestres serão annotados pela capi-
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tania na caderneta-matricula com as designações seguintes:

BOM, REGULAR e MÁO, para O comportamento, C BASTANTE, POUCA.
e NENHUMA, para a habilitação.

Art. 4H. Ninguem poclerá ser matriculado como contramestre .sem ler servido durante trcs annos como marinheiro
e sem apresentar atLestado de seus dous ultimas commandantes de que tem conhecimento da arte de marinheiro e dos
rumos da agulha e da maneira de dirigir por elles a embarcação, luzes regulamentares de bordo e regras para evitar
abalroamento no mar.
Art. 4'15. Os commissarios deverão apresentar attestados do capilão ou proprieta.rio de corno vão servir nessa qualidade a bordo.
Art. 4'16. O marinheiro não poderá ser matriculado como
tal, sem ter servido durante dons annos como moço a bordo
do navio, em viagem, e apresentar attestado de seu ultimo
commandante de que tem as habilitações necessarias.
Art. 4117. Os foguistas deverão ter servido durante dous
annos a bordo e em viagem corno carvoeiro e apresentar attestado do chefe de machinas do ultimo navio em que tiver
servido de que tem as habilitações necessari!IJ&.
Art. HS. Os artífices deverão apr~sentar attestado de
proprietarios de estaleiros legalmente licenciados e com a
firma reconhecida por tabellião.
Art.. H!.l. A·s matriculas da 1' categoria effectuadas nas
capitanias terão as designaç.ões seguintes: capitão de longo
curso, capitão de cabotagem, piloto de 1• classe. piloto de
2' classe, pi!Dto fluvial, praUcant.e de piloto, medico, machinista, ajudante rnachinista, sub-ajudante machinista. aprendiz
de machinista. motorista, telegraphista, commissario, mestre
de pequena cabotagem, pratico, contra-mestre, conductores de
lanchas a motores de explosão, marinheiro, moço, foguista.
carvoeiro, taifeiro (cornprehende criados, dispenseiros, cozinheiros; etc. J, arraes, remadores e artífices (comprehende
calafates, carpinteiros, serralheiros).
~ 1. Os individuas matriculados poderão "'ervir na navegação de barra-fóra ou de trafego dos portos, independente
de trandereneia de matricula, oom excepção dos arraes, eonductores de lanchas a motores de explosão e remadores, que so
poderão f,unceionar no trafego dos pürtos ou navegação de
aguas interiores.
§ 2. As matrieulas de segunda categoria são para pescadores e deverão ser visadas na época fixada :neste regulamento.
§ 3. Os officiaes do quadro aetivo da Armada e os reformadns terão matriC'ula de capitão de longo curso, sendo a
matricula doo• primeiros Rubstituida pela Jiecnça do Governo
para E·e empregar nos navios mercantes e ficarão sujeitos ao
presente regulamento.
Art. 450. O individuo que perder a matricula só poderá
adqu.irir onl ra na capitania que expediu a matricula perdida e
depois de apresen.tar certificado de desembarque do ultimo
navio em que esteve embarcado, com indicação do rol de equipagem em que foi inscripto.
Paragrapho unico. Provando-se que qualquer individu,o
já malriculado em urna eircurnscripção requereu e obteve nova
matricula em outra capitania, deverá ser cassada a matricula
e enviada para a Inspectoria de Portos e Costas e multado o
infr·actor de 100$ a 200$.000.
0

0

0
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CAPITULO XII
DO ROL DE EQUIPAGEM

Art. 4ríi. O rol de equipagem denominado matricula
pelo Codigo Commercial, conforme o m<>delo annexo a este regulamento, será aprc~·entado á Capitania do Porto pelo capitão
ou mestre, afim de ser lavrado o competente termo de ajuste
da soldada e receber a assignatura do capitão do p<>rto, depoiB
de convenientemente conferido e sellado p~lo secretario, e
deverá ser ref<>rmado de seis em seis mezes, ou quando não
houver mais linhas para inscripção de tripulante ou quando
houver sido ~.ubstituido o capitão ou mestre da embarcação.
Art. 452. Sempre que houver inclusão de tripulante no
rol, deverá 1haver termo de ajuste na Capitania do Porto.
· Art. 453. Os ajustados deverão assignar o rol nos lagares
qu~ lhes são destinados, sendo os nomes dos que não souberem
escrever escriptos pelo secretario da Capitania do Porto, na
presença do ajustado (Cod. Com., art. 4ô7).
Art. 454. Ratificados os ajustes constantes no rol pelas
respectivas partes, será lavrado pelo secretario o termo do
ajuste, que assignará com o capitão ou mestre e capitão do
porto.
§ i . o Os officiaes serão dispensados de comparecer na ca. pitania para ratificação do ajuste, sendo esta considerada feita,
desde que as assignaturHJs dos réos combinem com a da matricula pessoal.
§ 2. o Para a renovação do rol será dispensado o comparecimento dos tripulantes do rol renovado, sendo a :ratificação
do ajuste feita pelo confronto das assignaturas dos róes velho
e novo com a da matricula pessoal do tripulante; no entre-'
tanto, será obrigatorio o comparecimento do tripulante novo
para a ratificação de seu ajuste, ou quando as 'lHlSignaturas não
combinarem (Cod. Com., art. 467).
Art. 455. Com o rol entregará o capitão ou mestre uma
lista nominal dos ajustados com especificação das respectivas
soldadas, para ficar archivada na Capitania do Porto, como
parte complementar do termo do aju!Ste. A lista datada, sellada c assignada pelo capitão ou mestre será rubricada pelo
capi.Lão do porto, depois de conferida com o rol de equipagem.:
Art. 456. O capitão ou mestre que de volta de sua viagem não •apresentar o livro diario de navegação, convenientemente escripturado, com todas as occurrencias que se derem
a bordo, quer interessando á navegação, guer á policia naval,
quer aos direitos dws pessoas que conduzi•rem 'a bordo. incorrerá na multa de 100$, c não poderá justificar qualquer alteração no pessoal ajustado no porto inicial de sua viagem, si
não constarem devidamente no livro diario de navegação a
sua causa e os processos para o desembarque do tripulante ou
passageiro (Cod. Com., art. 504).
Art. 457. Nenhum capitão ou mestr.e. depois de haver assignado na Capitania do Porto o ajuste da soldada e o rol da
equipagem da embarcação. poderá despedir tripulante algum
antes de findar-se o prazo do ajuste ou a viagem emprehendida, salvo os casos especificados como causa justificada para
a despedida, e ·aquelles que o fiz·erem. serão multados em 100$
pela Capitania do Porto em que o ajuste tivel'! sido feito, po~
cada tripulante que for assim despedido.
Poder Executivo- 1915 (Voi. !)
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Art. 1.58. Nenhum capitão ou mestre poderá, no meio da
viagem, desembarcar por doente tripulante, sem deixar-lhe
o,; recurso:; para sPu t1·aLamcnto, subsislcrwia c transporte para
(J vorto de sua matricula, sendo aqucllo que deixar o tripulante
ao desamparo multado pela capitania em 200$ c obrigado a
pagar ao tl'ipulanLc a soldada por inteiro. até o dia de sua chegada no porto de sua malrienla, c a indcmnizal-o de todas as
tlespczas do curativo da molc•stia adquiridtt no serviço do navio e da importaucia do transporte, salyo si a molestia não
•tiver sido adquirida em serviço.
Art. 459. Quando o tripulante adoecer no curso da viagem no serviço do •navio c nfio puder ser tratado a bordo,
baixará a alguma casa de saude ou á sua propria residencia
para ter o devido curativo, vencendo a soldada por inteiro até
regrcs:sar ao navio. devendo a Capitania do Porto fazer constar
no rol da equipagem o clescmlbarque elo tripulante, mcncioIlando essa causa (Cod. Com., art. 5ü0).
Art. 460. Quando a molestia do tripulante não for adquirida no serviço do navio c por sua natureza não possa ser
curada a bonlo, será faculLado ao tripulante desembarcar em
qualquer porto, pagando-lhe o capitão as soldadas vencidas c
devendo para desern!Jarear eompar·etwt· com o capitão ou mestre na Capitania do Porto para serem as suas declarações tomadas por termo e constar no rol da equipagem, salvo caso de
imp-ossibilidade ( Cod. Com., art. 560) .
Ar·t. 4G1. Nrnhum tripulante sed. desembarcado do navio,
salvo os casos vrevistos no ar·t. 4'19, antes de findo o prazo de
seu contracto c de sua volta ao porto de •seu ajuste sinão mediante t.Prmo c!P distraeto ou rcsrisão do trato nos casos em
que é isto facultado, devendo par·a esse fim o capitão ou mestre com o tripulante, quo vao desembt~rcar, eomparecer na Capitania do Porto. levando com o pl'ocosso quo tiver instaurado
a bordo para a rcseisiio do trato o des1wdida do tripulante a
matricula deste, afim de sPr lavrado o competente termo de
distracto ou de rescisão. qun dHver·:í eonstar no rol da equipagem, para ser justificada a falta, ou o desembarque do tripulante pela Capitania do Porto da matricula do navio onde sNá
multado em '100$ o capitão ou mnstre por tr·ipulantc que deixar de aproscnta1· da volta da viagem ou d() fazer eonstar devidamente no rol a. e a usa de sua falta ( Cod. Com., art. 560) .
Art. .i62. A eonfcrencia do rol da equipagem só terá Jogar na volta do navio ao porto inil'ial da viagem ou de sua matricula. onde terú Jogar o ajuste da soldada.
~ i. o A•s capitanias tios portos de escala das embarcações
em viagem não lançarão em rol da equipagem sinão a•s notas
rrlativas ás alterações havidas no seu pessoal, devendo dcclara.r sempre a causa que motivou o desembarque ou a alteração
}Javida. P constante do termo que deve ser lavrado no livro
eompetPnt.c de a.iust.e f!p soldada ~ distract.o 011 resci!'·ão do
aiuste. Não havendo alteração a,lguma no pessoal do rol, nrJ.
nhuma 11nfa scr:í. nclle fcit:1.
2." lT aY<'l':Í termo flp a,im:t<~ torlas as vezes ·que o capitão
(IH mestre tenha rlc admittie a hordo JWssoa matriculada na
Cn,pita11lia do l'orlo 11ara scrviccr de Pmbarcação; distracto
QlJando. nos cmsos facultados por este reg-ulamento. houver df'Sembarquc dfl trip·ulanf·r; rescisão. quando houver despedida,
deserção ou faMa de comparPeimcnto do tripulante a bordo na
nora. da sabida da embarcaoão.
§ 3." Sempre que houver ajuste de distracto deverão comvarecer ;:i, Capitania do PortQ as partes contractantes; e sem"'
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pre que houver rescisão deverão ser as matriculas dos tripulantes remettidas ú Capitania do Porto com os competentes
processos lavrados a bordo pelo capitão ou mestre. sem as
quaes não será dada a rescisão, e nem como tendo justificado
a falta do tripulante.
§ 4." Os capitães ou mestres deixarão tambem, sempre
que houver alterações, uma lista geral da tripolação, identica
á do porto inicial da viagem, incluindo as modificações
havidws.
§ 5." Si não houver alterações, os capitães ou mestres
procederão de conformidade com o capitulo VI, titulo V.
Art. 463. Nenhum capitão ou mestre poderá suspender
o seu navio para emprehender viagem antes de informar-se
si toda a tripulação contractada se acha a bordo, c não deixará
o porto sem ha\·cr .communicado por escripto ao capitão do
porto a falta de qualqut>r tripulante, remettendo-lhe a eompetente eaderneta pam ser dle preso ou substituído por outro,
no caso df:l não ser possível sua captura. podendo ser feita a
communicação do fueto ao ftmccionario da Capitania do Porto
que se achar a bordo em serviço; devendo em qualquer caso
mencionar a occurrencia no diario de navegação.
O que deixar de assim prooeder não terá justificada a
falta de tripulante pal'a a multa em que incorrer.
Art. !1<i4. Todo aquclie matriculado que deixar de1 seguir
no navio em que se tivce contractado, ou desertar em occaJSrião
que não possa set· preso para S·er compellido a embarcar, e
for encontrado depois da partida do navio, será detido até o
regresso deste .e; impedido de fazer outro engajamento até
aquelle regresso e com a ·obrigação de apresentar-se diariamente na Capitania do Porto. sob pena de ser recolhido preso
por 15 dias.
Art. 465. Onde não houver capitania, o capiLão ou mestre
requisitará a prisão ás autoridades policiaes da localidade.
Art. 466. A Capitania do Porto poderá permittir a sabida
da embarcação, sem o tripulante, si não fôr possível, pela
hora. a captura ou substituição do ausentado. devendo nesse
caso o facto ser mencionado no ról pela 'Capitania do P-orto de
escala seguinte.
Paragrapho unico. !<'cita annotação na caderneta. a capitania a enviará pelo Correio para a Capitania do Porto inicial
·
onde f,ez o rol de 'equipagem.
Art. ·í67. O capitão ou mestre que conduzir a bordo
pessoa que não conste no rói da equipagem ou lista de passageiros s.e.rá multado em 100$000.
Art. 468. O desembarque do tripulante só se púde verificar pelas causas seguintes e na fórma presci'ipta por este
regulamento:
1", perpetra~:.ão de algum crime ou desordem grave que
pe1·turbc a ordem da embm·cação,· falta de disciplina ou cumprimento de deveres. depois de esgotados os meios coercitivos
Jes te rcgulamen to;
2", embriaguez habitual;
3", ignoranda do mistér para que o individuo se tiver
ajustado;
4", qualquer oecurr·encia que o inhabilite para desempenhar as suas obrigações;
5", molestia adquirida 'em serviço do navio e que não possa
ser tratada a bordo;
6". molestia não adquirida em s(lrvi!{O do navio c que não
possa ser: tratada a bordo;
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'i" reseJsao do eoulracto de accôrdo o capitão com o tri. JJulantà;
'
8", ajuste lH'(·vio pat·a uesemb:.u·car em determinado porto,
si constar este ajuste no rói;
!)", prisão do tripulante pPias autol'idades pot· cl'imes ou
a causas determinadas;
10", deserção.
§ L" A capitania far<"t a notificação no rói de equipagem
na columna propria. com a enumeração da causa que motivou
o desembarque e depois de lavrar os respectivos termos nos
livros comp·etentes.
§ 2. • As causas quinta e sexta serão justificadas perante
a capitania onde se verificar o desembarque, com attestado
do medico de bordo ou da saude publica, si não houver medico
a bordo ( Cod. Com., art. 555) .
Art. ·ío69. Todas as vezes que dPsembarear o tripulante,
com excepção da decima eausa, o capitão, depois de preenchidas as exigencias dos artigos anteriores, ,fará entrega ao tripulante de sua .caderneta e dn um bilhete de desembarque,
afim de serem annotados pela capitania nessa ca.derneta os
attestados de conducta e habilitação exarados no bilhete.
O que assim não proceder, pagará 200$ de multa.
Art. 1110. Todo o capitão ou mestre de embarcação que
faltar com -os alimentos estabelecidos para .as pesooas da trivulacão, serú obrigado a pagar-lheB em dinheiro a importancia
da racão ou parte que tiver deixado de dar-lhes, ,ficando, além
disso, sujeito a uma multa de 50$, que lhe será imposta pe.Io
capitão do porto. que, em iuqucrito summario, apurará a falta
por queixa do prejudicado.
Art. 1171. Todo o tripulante quP terminar o seu contracto
e· desembarcar, dev.ení. comparecer, na.s 24 horas uteis, á capitania com a respooliva. üadcrneta e bilhete afim de serem
lançadas as r·espectiv.as notas.
Art. 47:!. O tl'ipulantP poderá reelamar contra a nota
lançada pelo capitão em seu bilhete.; devendQ, nesse caso, o
capitão do porto abrir inquerito a respeito; e, si ficar provado ser injusto o attestado, deverá () capitão ser multado em
2001\l, independente da accão judicial que póde promover o
offendido.
Art. 4i3. O trirmlante que fizer ou altemr fraudulentamente o bilhete de. desembarque ou a nota da caderneta, usar
qualquer caderneta, que não lhe pertença, sará processado
eonforme os casos, e será multado em 200$, não podend-o 'embarcar sem haver pag-o a multa.
Art. 47·1. Das decisões proferidas pelos capitães de portos haverá re·curso para as instancias determinadas neste regulanwnto, quer da parte dos capitães ou dos tripulantes, Bi
forem aeccitas a·s· justifica(:ões de uns em detrimento dos
outros.
CAPITULO Xlli
D,\S PENAS DISCIPLINA!l.ES D.\ CO:YIPETENCIA DOS C,\PJ1',\ES Otf
MESTRES
~\.rt. 4i 5. São penas disciplinares da competencia dos capitães ou mestres:
1", admoestação em particular e em termos comedidos;
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2• exclusão da mesa do commandante ou dos passageiros,
sendo 'as refeições servidas em mesa separada, por tempo determinado ou até o seu desembarque, no caso de reincidencia;
3", prohibir;ão de conse~var-se ~a tolda, além de ':!ma h~ra
por dia, por tempo determmado, nao exc_ed~ndo ?e mnco dias,
ou até o seu desembarque, no caso de remcidencia;
4", prohibição de sahir do camarote ah\m de duas horas
por dia por tempo determi~ado;
.
.
5" suspensão do serviço de bordo de um a cmco dms,
ficand~ a bor"do quando em ·viagem ou n.o curso desta, e indemnizando a alimentação;
6" serviço dobrado de quarto;
prohibição de licenca para baixar á terra por um a
cinco dias;
s•, detenção no camarote ou respectivo alojamento de um
a 10 dias fazendo ou não o serviço que lhe competir nas horas
de quarto, vencendo no primeiro caso a soldada e perdendo-a
no segundo;
9", prisão a ferros no alojamento, não fazendo servico de
um a 10 dias, verdendo a soldada ou não dos dias de prisão;
10, multa ab\ um mez de soldada vencida;
11, serv1r a bordo até um mez sem vencimento de soldada;
12, desembarque no porLo de escala ou da matricula pQr
despedido.
Art. taG. Aos passageiros serão applicadas as pena-s de
um n. quatro, e a todas as pessoas da tripulacão serão applicaveis as penas do artigo anterior, excepcão da mona, que não
1í eabivel aos officiaes maiores e menores do navio.
Art. lt77. As penas disciplinares nruo serão applicadas
cumulativamente.
Art. 478. O capitão ou mestre deverá mencionar no diario
de navegacão todos os castigos disciplinares qúe tiver imposto,
c especificação dos motivos que os occasionarem; devendo nos
bilhetes de desembarque lançar a nota respectiva para ser
annotada na caderneta-matricula pela Capitania do Porto.
Art.. 479. Nenhum capitão ou mestre poderá applicar
penas diseiplinares sem ouvir o accusado.
Art. M~O. São faltas passiveis das penas disciplinares de
que tratam os §§ L" a 12 do art. 45·6;
1•, attentar contra as regras da moralidade, decencia, disciplina e policia de bordo;
2°, desrespeitar ou desacatar o capitão ou mestre quando
não ha.ia injuria;
'
3°, altercar, brigar ou ter conflicto com outra pessoa de
bordo, quando não resulte acto pass,ivel de punicão criminal;
·i faltal' ao serviço nas horas determinadas ou deixar de
·
o cumprir;
. 5°, excusar-se ao trabalho ou ao serviço, ou trabalhar prorosibw:lamente mal;
6°, desrespeitar a seu superior, não cumprindo suas ordens, ou respondendo-lhe ou dirigindo-se a elle indi,sciplinadam{'ll te e em termos improprios;
7", sahir ele bordo sem licenca;
8°, deixar o serviço, ou seu posto no quarto ou faina sem
'
licenca ou justo motivo;
!J", apresentar-se Pmbriagado para o serviço.

7";
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ArL ltRl. São falta,; passiYeis das })enns de 10 a 12:

1" ·nft.o ir para bordo para seguir viagem depois de ajustado; '
2", sahir de horda n passar a noite fúra sem licen(:a <lo
,·apil.ão ou mestre;
:l", retirar de bordo seus el'feitoR ,-:em ser revistado prlo
capilão ou mestre;
/1", não auxiliar o capi.tão em caso de ataque ao navio ou
desastre;
5", retirm·-sr dn bordo antrs do navio estar deRcarrcgarlo,
dpsapparelhado c conduzido a surp:idoui'O sPp:uro fjtH!ndn finda
a viagem;
ü", abandonar a. Yiagcm inieiada anle;:; rk finda;
7". emhriaguer. habitual;
8", reincidencia em acto de insubordinac:ão, de indisciplina
para com o Papitfío ou offieiaP;:; do tw,·in.
CAPITULO XIV
DO ,\RROIA:\U:N'l'O D.\R R.\IBARC.\ÇÕES

Art. ·'IR?. São isrontos de registro:
n) as emharcaçõc,; que fazem a pr:c;ca nas costas, respeitadas as disposições do regul::unento da Inspectoria de Pese a;
b) as emlbarcações rmpregadas exclusivamcntn nos ;:rrVi\;os de reboque no~ portos '' rios n:wegayris;
c) as embarraçõrs a vPla ou movidas por machinas.
drsfinadas no interior dos po!'fos ao transporte de pagsag{'i·1 os e bagagens, ao serviço df' carga. e descarga e transpot·tc
de mercadorias, não se comp!'ehendendo neste numero as embarcações drstinadas ao transporte dr. mercadorias estrangeiras ainda não despachadas para o ~onsumo f' transportadas
dos navios que as tivcrPm tt·azido P forrm destinadas ús alfandegas do interior:
d) as f'mbarcações ao serviço das a~sociaçõeR de pratiPagem, de « sport » P dr recreio;
e) cabreas, barcas ele agna, !flmüiros, bate-estacas, guin(!astes, pontões, sinos hydraulieos, dragas, etc.;
f) corpos fluctumltPs e embarcaçõrs movidas por qualquer meio ao serviço das repartições putllicas federaes, estaduacs ou municipaes;
y) as canoas, botes, catraias, igarift's e chalanas e outras
semelhantes movidas a vela, a. rrmo ou por qualquer espccie
de motor.
Art. ~8.1. As embarcaçõPs utilizadas f~m serviços de portos c 11a pesca, embora df' proprierhde estrangeira, serão sempre considrl'adas hrnzi!Piras. no,; trrmos deste regulamento;
e como La! não poderão. em ca~o ::tlp-um, içar outra bandri:·a
que não srj a a da Republica.
Art .. ~8:L O arrol~l:!lrnto se l'i'alizará :i vista de requerimento ílii'I!Xlrlo ao enp1tao do pnl'ln pelo proprirtm·io da. emh::rcaçfío n medianlP :1 p!·r•senf nr:fin do ti tu lo Jpga I de al'f}ll isiçao.
Paragrapho unico. Na prtição dPvrrão constar os dizeres
exigidos JJnl'a n lançamPnto no I ivro respectivo c a declara-
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ção de suje.itár-se ns tarifas de fretes de transporte organizadas p~la Capitania do Porto.
Art. 485. Em livro proprio denominado «Livro de arrolamento» se farão os lançamentos de accôrdo com as disposições seguintes:
1•, nome da embarcação (si tiver), seu typb de construcção e armação;
.
2•, suas dimensões principaes em medidas metricas;
3•, typo de machina e força em cavallos nominaes, typo
e numero das caldeiras com indicação da pressão de regimen
e systema do propulsor;
4•, serviço a que se destina, que é designado pela classe
e divisão;
5•, data e Jogar da construcção, sempre que se puder;
6•, nome do propeietario e respectivo domicilio;
7•, lotação de carga c passageiros.
§ I.. • O arrolamento para as embarcações citadas corresponde ao registro para as embarcações de cabotagem e
longo curso (divisões A e B).
§ 2. • Depois de feita a inscripção de uma embarcação, a:
capitania dará um documento denominado «Arrolamento», em
que serão transcriptas as declarações feitas no livro.
Art. /186. Por oceasião do arrolamento deverão as capitanias lotar a·s embarcações, marcando-lhes o numero de passageiros e a carga que podem comportar.
Art. 487. Nenhuma embarcação poderá entrar em serviço sem estar arrolada, sob pena de 10$ a 100$ de multa e
apprehensão ató a legalização de seus documentos, o que deverá ser feito no prazo de 15 dias, findos os quaes será a embareação vendida em leilão publico.
Art. -188. O arro!amento ó permanente e a sua baixa nos
livros da capitania só se realizará a requerimento do proprietario da emharenção, quando esta não servir mais para
navegar ou for vrndida a individuo que resida em outra circumscripção, na qual deverá ser a mesma arrolada.
Art. I18!J. As transferencias de propriedade e de novo
destino que vrnha a trr a nmbarcaeão serão averbadas no
verso do livro e do arrolamento.
Art. 4!)0. Todas as embarcações arroladas, além da matrir.nla pessoal de seus tripulantes, a qual deve estar em p{)d<'r dP cada um ou do patrão ou arraE>s, deverão ter a bordo
n labella de frete e uma chapa coin o numero correspondentl\
ao da licença da capitania, documento sem o qual não poderão empregar-se no trafego do porto e rios navegaveis, sob
pena de 12$ a 36$ de multa e apprehensão das embarcações.
Art. 491. Estas licenças, que ficarão registradas na capii:mia, deverão ser reformadas annualmente, na época determinada neste regulamento, recebendo o proprietario, com a
licença, uma chapa correspondente, que deverá ser fixada no
Ioga t' determinado.
Paragrapho uni co. As transferencias de propriedade ser li o annotadas no verso da licença.
Art. 492. As capitanias, no interior dos portos, distribuirão as embarcações pelas estações, designando a cada uma
o Jogar onde deve estacionar, confm·me as conveniencias do
serviço em geral do porto e as do trafego em que se empregarem.
Art. 493. As embarcações terão o seu numero de ordem
de arrolamento e a l-etra do alip!habeto que designar Ui esta-
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ção, assignalada em ambos os bordos, sob pena de 1.2$ a 36$
de multa.
Art. 494. As embarcações e corJ?OS fluctuantes das repartições federaes, estaduaes e muniCJpaes (classe X, divisão
C. e classe IX. divisão D) serão arroladas nas capitanias mediante communicação escripta do chefe da repartição a que
pertencerem, fazendo esse constar todos os dizeres exigidos
para o arrolamento, bem assim qual o patrão ou arraes a
quem vae ser confiada a embarcação.
§ 1. o Os chefes das ditas repartições requisitarão o cancellamento do arrolamento das embarcações, quando tenham
sido desmanchadas ou aHenadas.
§ 2. Taes embarcações ~erão uma letra do aLphabeto
para designar a repartição a que pertencerem.
§ 3. o Essas embarcações não estão sujeitas a pagamento
de taxas e licença annual, mas á vistoria das capitanias; o
seu arrolamento, porém, deve ser feito em livro especial e
para constar em columna propria na estatistiéa organizada
pela Capitania do Porto, a cujo fim se destina o arrolamento.
Art. 495. Pelas infracções da policia naval em que incorrerem essas embarcações, responderão os respectivos mestres, patrões ou arraes, qualquer que ,~eja o ministerio ou repartição a que pertençam.
0

CAPTTULO XV
DA 'l'lUPlJL.\Ç,\0 D.\S EMB.\HC.\ÇÕES llllnüf,ADAA

Art. lt96. As embareaçõrs das lctms E a 7: da 4" classe
e D da 3" elasse, deverão ter a tripulação que fôr n~.essaria
para o serviço a que se destinarem.
Art. 497. As embarcações das letras E, F, H, I, l\1 e N da
'4" classe, deverão ter sempre um .rurraes, devidamente habilitado e, pelo menos, dous marinheiros (remadores), devendo
tPr mais um machinista com carta de sub-ajudante pelo menos
e um foguista.
Paragrapho unico. As embarcações das letras E a O da
1:• classe, q:uando lriverem de sahir barra a fóra em distancia
superior a trinta milhas, deverão levar mestre de pequena cabotagem pelo menos c pessoal que fôr neeessaL'io pat·a. segurança de sua navegação.
Art. ~98. As embarcações das letras H e I da 4" classe,
de mais de 10 toneladas brutas <•slão sujoitas ás disposições
de vistorias de casco e machinas e ás de a.rraes c machinistas.
§ 1. As de menos de 10 toneladas brutas, qualquer que
seja o serviço em que se empregarem, podt>.rão ser ma-nobradas e gover:nadas por uma só pessoa, devidamente lic·enciada.
pela Capitania do Porto com matricula de condu.ctor, ficll'ndo,
íJOrém, as de forca maior de 25 cavallos sujeitas ás vistorias
periodieas c as demais sómentc ú inspeeção (Regulamento de
Cabotagem) .
§ 2. Os conductores das embarcações a que se refere o
parag!'apho precedente. quando forem de recreio, são dispettsados da matricula, devendo, entretanto, tirar uma licença
para oonduzil-as. A licença e a matricula serão concedidas
independentemente de exame de habilitação, mas poderão ser
cassadas ou suspensas pelo capitão do porto, no oaso de pro0
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vada a incapacidade, negligencia ou violação das regras por
parte do conductor.
§ 3, O conductor cuja licença tiver sido cass,ada não poderá obter outra antes de decorridos seis mezes.
0

CAPITULO XVI
DAS VISTORIAS

Art. 499. Haverá em cada capitania e delegacia uma commissão de vistorias, presidida pelo capitão do porto ou pelo
ajudante e oomposta de technicos nomeados !)elo ministro por
proposta do inspector de ·Portos e Costas, encarregada de proceder· ás vistorias a que são obrigadas todas as embarcações
mercantes, comprehendidas as do trafego do porto, emoregadas
no serviço de transporte de passageiros, cargas ou materiaes,
a·ssim como as de reboque, pesca e recreio.
§ 1. Nos portos de grande affluencia, poderá haver ma.is
de uma commissão de vistorias.
§ 2. Essas commissões serão renovadas annualmente, na
fórma acima estabelecida, podendo o capitão do porto ou o
seu delegado, no C!a:so de urgencia, preencher as vagas existentes, fazendo logo a nrcessaria communicação ao ministro da
Marinha, para preenchel-as definitivamente.
Art. 500. As embarcações miudas, movidas por motores
a gazolina, petroleo, napht.a ou electricidade .até 2,5 C. V. e
a vela ou remo, rmpregadas no trafego dos portos, na pesca
ou no interior dos rios, estão dispensadas das vistorias periodicas, sujeitas, entretanto, á inspecção dos capitães dos porto3 ou seus delegados e ao arrolamento n•as capitanias.
Art. 501. Os navios nacionaes a vapor ou a vela são obrigados á vistoria do casco e machina de seis em se.is mezes,
fluctuando e de dous em dons annos em secco ou no di~.
Paragvrupho uni co. Esses prazos poderão ser reduzidos até
o limite mínimo de tres mezes, si a commissão de vtstorias julgar conveniente, devendo a. commissão declarar as suas razões.
Art. 502. As vistorias deverão ser requeridas ao capitão
do porto, com antecedencia de 48 horas, pelos proprietarios
fias mnlJarca1Jões ou seus prepostos ou capitães, quando se tratar de vistorias obrigatol'ia;:;, serão feitas e;r-officio quando
se tratar de vistorias exigidas pelo Tegulamento para o registro e deoretadas pela mesma autoridade, quando houver
:waria. grave no casco ou motores ou realizado concertos quo
importem na alteração dos seus orgãos essenci.aes.
§ 1.• No caso da ult.ima parte do artigo antecedente, a
vistoria só poderá &er decretada antes de ser carregada a embarcação, devendo os proprietarios da que tiverem encalhado,
batido, soffrido avarias graves no oosco' ou motores ou Tealizado concertos que impoclem na a1teracão dos seus orgãos
esseooiaes, communicar o facto á cBJpitania, que julgará da
necessidade de vistorial-as.
§ 2." O proprietario, comoanhi,a ou capitão de navio a
quem pertencer a embarcação que tiver soffrido qualquer avaria grave, encalhado, ba,tido durante a viagem ou no porto
ou realizado concertos que importem na <a-lteração dos orgãos
0
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esscnr.iaes e não levar esse facto ao conhecimento da. capitania, antcs'do rarrrg-al-a, incorrcr:í na multa de 500-$ a 1:000$,
imposta pela capitania om ruja .iurisdiccão Ro tiver dado a
infracc-ão.
:1: Ncc;[f' ~Caso a vistm·ia rcalizar-se-lw mesmo depois
dr, raJ'J'n~ada a f'rti)Hlrc.a(:ão, Ri aRc;im mr .iulgado eonvnniontf',
Jlara :wguJ"ança da navpgar;ão o carga, pelo eapitão do porto ou
maic; inl.rrrssados, rOrt'Pndo a dcspeza da descarga pm· conta
do armador, Jlroprielario ou companhia.
Art. 503. Vinte e quatro horas depois de despachado o
requerimento para vistoria a commissão drvcrá reunir-se a
horda da embarcacão Jlara proceder ao exame da mesma.
Art. G01. A vistoria serú fBita tendo a embarcncão as
c~rvocirns o os porõcs varridos o safas o as caldeiras com.
plctnmente frias e limpas, sob pena de 100$ de multa.
Art. G05. A commiRsão se fnrú acompanhar de operarios, si forem precisos, para a auxiliarem.
Art. 50G. Concluída a vistoria, a commissão se dirigirá
:í Capitania do Porto, ondt' o sPrrrtario hnTar:í, em livro prnJWio, o trrmo da vistoria, o qual drYPJ':Í eontrr os fundamentos rlo parecer sobre o estado da embarcação vistoriada, suas
condições de navegabilidade e si está apropriada ao serviço
a que se destina; termo este que deverá ser estampilhado e
nssignado pelo secretario e membrlos da commissão e c:le
r,uc ~o oxtrahir;í.. immediata e grat,uitamente, cópia ou certi •
dão para ser entregue ao proprietario ou seu pr-eposto.
Art. 507. As declarações da commissão de vistorias devem contrr os seguintes itens:
a) que o casco do navio está ·em boas condicões c apropriado ao serviço a que se destina:
b) que as embarcações mindas, baias de salvação, pharóes, signaes, bussolas e abrigos para passageiros de convéz
estão nas condicões ·exigidas por este regulamento;
c) o prazo dentro do qual o casco fôr julgado em condicões de poder navegar com segurança (si fôr menor do que
o prazo maximo determinado neste regulamento), não podendo esse prazo mínimo ser menor de tres mazes;
d) o limite dentro do qual o navio, a juizo da commissão
de vistorias, não estará mais em condições de servir (si eRtiver PTn condições de Rer necessaria esta declaração);
e) que a machina e caldeiras estão em boas condiçõ·cs c
apropriadas ao serviço a que é destinado o navio;
f) o prazo dentro do qual forem as machinas e caldeiras julgadas ·em condições de poderem funccionar com -segurança (si fôr menor do que o prazo determinado neste regu.
lamento) nã.o podendo esse mínimo prazo ser inferior a tres
mezes;
a) qne as valvulas de seguranca estão nas condições exigidas por este regulamento e qual o limite de peso que deve
>'rr· collocado nas mesmas valvulas;
h. l o Jlraw dentro do qual a machina e caldeira, a juizo
ria romm i.~siio, niio deverão ser consideradas em condições de
poder ftmccionat' com segurança (si estiverem em estado r!e
SPt' neeessaria essa declara!;ão) ;
1:) qu.o as instaii:Jeões electricas de esgoto dos porõe<J e
dr inrpnrl in Pstão do accMdo com as condições regulamentares ..
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:Art. 508. Quando algum membro discordar do parecer
da maioria far-se-ha constar do termo as razões de sua
divergencia, de modo claro e preciso, para que possa ser assignado por elle, embor-a com a declaração de vencido.
Art. 509. O capitão ou mestre que, depois de vistoriada
a embarcaçãio, não tiver a bordo os apetrechos necessario.s
para salvamento, para extincção de incendio ou para outros misteres, devidamente dispostos em seus Jogares proprios e promptos a funccionarem, incorrerá na multa de 500$
a 1:000$, além de ser impedido de sahir do porLo; e
do dobro, si pela falta tiver occorrido algum accidente que
JHmha em risco a segurança do navio ou das pessoas a bordo.
Art. 510. Todo capitão, mes,LI"o ou proprietario quo
terminado o prazo da vistoria ou hourver Sido sua embarcação julgada incapaz de navegar, continuar a trafegai-a ou
empregai-a no serviço a qu•e se destina ou fazer vapor para
mover suas machinas, ou para outro qualquer fim, incorrerá
na multa de 500$ a 1 :000$, e, quando, intimado a não proseguir, o fizer, além de multado no dobro, será processado por
desobediencia.
Paragrapho unico. O capitão do porto, attendendo ás difficuldades de occasião para ser o navio sujeito a vistoria
poderá conceder que ella seja realizada depois, si não houver
inconveniente e assim opinar a commissão de vistorias, que
será ouvida sobre a petição apresentada para esse fim.
Art. 511. O navio em cujo porto de armamento não houver dique ou carreira deverá ir fazer a vistoria em seeeo em
um porto onde possa effeetuar essa vistoria.
Art. 512. Quando o proprietario ou capitão não se conformar com o julgamento da commissão de vistorias, poderá
recorrer delle para o capitão do porto, o qual nomeará novos
peritos para procederem a outra vistoria, que será definitiva.
Paragrapho uni co. Essa commissão ad-hoc será presidida pelo capitão do porto, si não tiver funccionado no primeiro ou pela 11cssoa que fôr dl.'signada pela Inspectoria de
Portos e Costas, a quem se recorrerá.
Art. 513. Além das vistorias pet'iodicas, todas as embarcações a ellas sujeitas, que tiverem feito concertos, dos quaes
resulbem alterações no casco, machinas, mastreaç.ão, Pie., serão vistoriadas por essa occasião (neg. Cab., art. 2 L e paragraphos).
Art. 514. Sempre que a embarcação tiver encalhado ou
Latido, o capitão é ohrigado a communicar á capi 1nnia, que,
si julgar necessario, mandará proceder á vistoria em secco ou
fluctuando, conforme as circumstancias, sob pena de 200$ de
multa.
Art. 515. Os vapores de linhas subvencionadas serão vistoriado~. semvrc fJll<' fo!r possivcl, na presença do respectivo
fiscal.
.Art. 516. As Yistorias serão feitas, sempre que for possível, com a presença do proprietario cu seu preposto, do capitão e do chefe de machinas, devendo-se indicar, immediatamente, os defeitos notados que puderem ser corrigidos sem
pre.iuizo do lavramento do termo.
Art. 517. Quando a commis~ão de vistorias julgar necPssario qualquer reparo para o navio poder navegar com segurança, fará por pscripto todas as indicações precisas, de-
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vendo ficar na capitania a cópia registrada em copi!!dor de
prensa.
Art. 518. Feitos os reparos a que se refere o artigo anterior, o proprictario deverá dar aviso por escripto á capitania afim de .serem verificadoR pela com missão.
Art. 5HI. A capitania deverá, logo que algum navio fô!"
julgado em condioões de não poder navegar com segurança,
communicar á Inspectoria de Portos o Costas, dando o nome
do navio, nl'!mero e porto de registro e bem assim as razões
do laudo.
Igual ·communicação den· Rel" rrita á Capitania rio Porto
do registro.
Art. 520. Nenhum navio poderá ser posto em secco sem
prévia licença da capitania, sob pena de -12$ a 36$ de multa.
Art. 521. Nenhum navio poderá proceder a reparos que
possam alteror as declarações do termo de vistoria sem
prévio aviso á capitania, sob pena de 100$ de multa.
Paragrapho unico. Os navios em reparos estão isentos
das vistorias regulamentares emquan.to estiverem em obras;
mas, sempre que fôr possível, a commissão de vistorias deverá verificar a importancia dessec; reparos e indicar as modificações que julgar convenientes ou exigi1· substituição ou
concerto de qualquer embareação, mecanismo, apparelho ou
accessorios que nã.o estiverem de accôrdo com as disposições
regulamentares.
Art. 522. Os cascos dos navios recentemente construidos
no paiz deverão, antes de entrarem em .serviço e ser pintados
p. cimentados, soffrer vistoria em sec0o, ·afim de que a commissão de vistorias possa verificae s1 cliPs foram construidos
segundo as regras estabelecida.s· pela Jnspectoria de Portos e
Costas.
Art. 523. Os navios a vapor devem ser divididos em compartimentos estanques por meio de tres anteparas transversa·es, pelo meno.s, de accôrdlo com as regras es~abelecidas pela
Insp<'ctoria de Portos e Costas, e os navios a helice devem ter
mais o comprimento da .pôpa e os llmPis das helices estanques e de altura e largura sufficientes de modo a permittir
que !'!C possam fazer os trabalhos necessarios nos eixos e nos
mancaes. Duas das referidas anteparas devem formar o compartimento Pstanque das machinas e caldeiras.
Art. 524. Os compartimentos estanques da prôa c da
pôpa devem ser experimentados antes de ser o navio lançado
ao mar ou depois·, quando estiver em secco. enchendo-se esíiCS compartime'ntos de agua até a altura da linha de agna,
quando carregado o navio.
Ar L 525. A antepara de collisão não deverá ter valvula
alguma, nem furo, nem qualquer meio de communicacão entre os compartimentos por ella formados para esgoto do compartimento de prôa.
Art. 526. Nenhuma porta estanque deve ser feita nas
demais anteparas estanqtues, rrom excepção das da entrada dos
tnneis e, quando honvr.r maiR, sem approvação da commissão de vistorias.
Art. 527. Todas as portas dos compartimentos estanqur.s,
inclusive a dos tuneis, devem ser de modelo approvado pelo
insrwctor df' Portoc; <' Costas <', c;rmpr<' quP isso fi)r applicavel, manobradas com facilidade de um ponto acima da linha
d'-agual devendo ser marc:ada bem visivelmente na ehapa aJcima
da manivrlla a direcção para abrir a referida porta.
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Art. 528. As valvulas de communicacão dos compartimentus estanques devem estar dispostas de tal modo, que possam !Ser examinadas com facilidade e devem ser manobradas
de um ponto situado acima da linha de agua, sendo marcada
hem visivelmente na chapa. acima da ma•ivella a direccão
para abrir ou fechai-a.
Art. 529. Os duplos fundos dos navíos de"\lem ser divididos ·em compartimentos cellulares e estanques e ser con~truidos de accôrdo com as regras estabelecidas pela InspeeLoria de Portos e Costas.
Art. 530. As entradas para os compartimentos do duplo
fundo devem ser snfficientes em numero e dimensões para
permittir uma hôa arracão .:J facil accesso do mesmo. Essas
entradas devem ter tampas que as fechem hermeticamente e
a contento da commissão de vistorias.
Art. 531. Antes de ser lançado ao mar o navio e de eimentados os compartimentos do duplo fundo, devem estes ser
experimentados com a pressão hydraulica correspondente á
de uma columna d'agua de altura igual á da linha de agua,
pelo menos.
Quando a machina assentar directamente sobre a parte
superior do durplo fundo, a experiencia de pressão da parto
que ficar em baixo da machina deverá ser feita depois que esta
t>stiver assentada.
Art. 532. As provas de preSSião hydraulic& do'l tanques,
euja parte superior fôr formada pelas chapas da coberta, deYem ser feitas com a pressão correspondente á de uma oolnmna de agua de 1"',20, pelo menos, mais elevada que a parte
SUI1erior do tanque r, quando a parte superior do tanque ficar
abaixo da coberta, a pressão não deve ser inferior' á correspondente á de uma columna de agua de zrn,40, 'pelo meno~. mais
clcYada que essa partP do ~anqup.
Art. 533. Devem ser tomadas todas as p~cauções para escoamento da agua de sobra para que, nas cõndicões geraes de
serviço, {JUando ao encher-se o tanque, não seja elle submettido
a uma pressão superior á da prova acima referida; e no caso do
sf'r f'Rsa impraticavel, deve o tanque ser construido para supJlOr!.ar o maximo de tpressão a que deve ser sujeito.
Art. 534. O fundo do navio até a pa~;:te superior das cavem-as póde ser protegido por meio do cimento ou qualquer
outro material approvado que cubra efficazmente as cJhapas,
cavernas e cabeças dos llebites.
Art. 535. Os navios que transportam passageiros devem ter
os meios de communicação sufficientes entre o convez e as CO·
hortas.
Art. 53G. QualqnPr navio drYf) t.er, pelo menos, uma bomba
flp mão manobrada do convez para 'cada porão e para o com'l.artimento da )Jirôa; e, nos que tiverem duplo fundo, uma
homba patra cada um dos seus compartimentos'; estas bomlba8
devem ser exp•erimrntadas (']'epois que o navio •estiver prompto
P devm·ão satisfazer as condições estabelecidas pela Ionspectoria
de Pm·tos e Costas. ,\s bombas de mão separadas podem ser
substituídas por uma bomba de mão rotativa, de poder equiYalente e modelo approvado.
Art. 537. Quando houve.r :uma conveniente 'dis.posi(,)lão de
bomíba a vapor de sue4;ão, as valvulas de commumcação nas
anteparas transversaes não são necessarias, mas, havendo-as,
ellas devem ser dispustas de modo que seJam ac:cessiveis em
qualquer occasião e manobradas de um ponto acima da linha
de agua, tendo a ehapa acima da manivella da valvula uma
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mal'ca bem visível indicando a dirncc.;ão vara fechai-a, e a haste
da manivella deve ser suspensa, de modo que o seu peso não
actue ;;obre a rnferida valvula.
Art. 538. Toda a installação de bombas de esgoto dev~
Ler as re~pPelivas valvulas manoiJL·avpis Li o convez.
Art. 539. Nos navios. a vapor cada compartimento estanque, inclusiv.e os do duplo fundo, deve Ler uma canalização de
e::;goto, ligada a uma bomlla a vapor . .A ca•ualização de esgoto
do~ tamJues de lastro deve sPr independente das de esgoto dos
porões; mas ]loder-se-Ita li gal-as uma a outra co !locando-se
nos tubos de jumção duas vulvnlas, pelo menos, independentemente dos da caixa de distribuição. Estas caixas de distrilmição devem ser collot.:adas em logat·es accessiveis em qualquer
momento. Os tubos dn aspiração devem ser dispostos de modo
a poderem ser facilmente examinados e convenientemente protegidos ,nos porõe,.; d1~ carga e nus earnmiras. Esta canalização
de esgoto deve satisl'az!'t' as regl'as estabelecidas pela Inspectol'ia de Portos e Costas.
Art. 510. Os uavios a v'f:•hl devem lt'L' velo menos duas bomlms cl1~ mão iutk[JPlldPn LPmeill.u da do compartimento formado
pela, nntepwra de eoli;;ãn, .quamlo llo.uvt·t·, e dr' accôrdo com a~
l'egras estabelecida"' ]lcla In~pcdol'ia. de l'ortos e Costas.
Al't. GH. Os assoalhos e antepara::; dos compartimentos
rl!•slinado:=; ús forjas, quando ffH' o navio de madeira, deverão
ser forrados com chapas de fel'l"O {li\ de aço.
Art.. 51~. Todas a~ ab1~rfuras JH'atieadas em cima das ma-·
<"hiuas devem ser vrovhlas de gradt•,; de Jct't·o, si não tiver
gaiutas.
Art. 543. Nenhuma caldeira 110derá s,er posta em serviço
sem que tenha passado por duas provas da pressão hydraulica,
uma nas ofl'icinas do constructor e outra a bordo, depois que
c> lia estiver eomplctamente montada e munida de
todos o;.
.•eus arcessorios. A~ qu0 :forem construídas no estrangeil·o
deverão lambem passar pelas duas JH'ovas acima citadas, antes
e depois de installada a bordo.
Art. 6.V1. A prova de pressão hydraulica consiste l'In
.-;ubmcUer as caldeiras a uma pres.são supet·im ú pressão de
regimcn admittida JIUL'a a e<11dcira. vistoriada. Para as caJ ..
deiras novas ou que tenham soffriclo concerto completo, de
nwdo. quü ~u pos•a !"OII:oiderar como renovadas, Pssa pressão
deverá ser o dobro da pressão üc regimen admittida. Para
as caldei,ras já em servi!)o essa pressã.o deve:-á ser 50 ~~ mais
e leva!hl. que a elo regimcn admittido.
A pt·cssão !Iy,draulica de\·pr·ú .~er mantida durante o lcmpo
necPs.~ario para o exame da eald1•ira.
cujas diversas partes
deverão ser cuidadosamente examinadas.
Art. 5·í5. A commis::lão de vistorias poderá exigir a prova.
ele pressão hydraulica para uma caldeira já em serviço, sempro que julgar conveniente e sobt·etudo si ella tiver mais d.c
seis annos ele serviço.
Art. iJMi. c\s caldcit·as deverão ser vistoriadas periodicamente, ct·e modo que o intervallo entre duas vistorias consecutivas não seja superior a seis rnezes, mas este prazn póde
sor rcuuzido até o minimo ele tJ·c,;' mezes si a commissão d.e
vistÇJr'ias julgar conveniente, devendo, e·ntretanto, declarar os
motiVOS.
Art. 547. As caldeiras deverão ainda ser vistoriadas
quando tiverem soffrido modificação ou concertos notaveis ou
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ainda quando, devido a uma nova ionstallacão, a uma parada

prolongada .ou a um incidente qualquer, houver motivo para
:;uspeitar de sua solidez.
Art. 548. Oito dias antes da expiração do prazo determinado neste regulamento ou no termo da visLoria, si fôr menor
de ,;:;eis mezc.s, o IH'OJlrietario tem o dever de requerer a vistoria, sob pena rdc 200$ a 500$ de multa.
Art. 549. O proprietario tem a obrigação de fornecer o
pessoal e material necessarios para as provas hydraulicas ou
outras que lhe for.em exigidas.
Art. 550. O proprietario tem o dever de dar aviso á capitania de quaiCJJuer circume~ancia que houver de natur,eta a
motivar uma vistoria fóra do prazo regulamentar, sob pena
de 200$ a 500•$ de multa.
Art. 551. Depois que uma caldeira mova ou parte della
tiver soffrido a primeira prova de pressão hydrau!ica a que
se refere o art. 544, de modo a satisfazer a commi•ssão de vistorias, dever-se-In gravar na mesma caldeira, de modo bem
visível, a pressão por que passou a caldeira nessa prova, em
kilogl'!ammas por centímetros quadrados, e os tres numeras
indicativos do dia, mez e anno em que foi feita essa prova.
Art. 552. A primeira prova de pressão hydr.a•uHca para
urna caldeira nova póde ser dispensada, quando se tratar de
um conjunto de caldeira•· cujas diversas partes hou:verem sido
provadas sep.ararlament.e, si essas diversas partes não deverem
ser reunidas sinão por meio de tubos collocados em todo seu
percurso por fóra da~. fornalhas e das conductas, e cujas juntas possam ser facilmente desmontadas.
Art. 553. Cada r;aldeira deve ser provida de duas valvulas de seg-nranea, convenientemente installadas, I\E'guladas
de modo a deixar o vapor escapar~se, desde que a pressão atLinja o limite maxirno perrnittido. Cllida uma dessas valvulas
deve ter dimensões taes que, por cada uma dellas sómente,
possa se •escapar todo o vapor produzido, por maior que seja
.a actividade de fogos, c sem que a pressão, devido ao .accumu!o
de vapor, exceda de mais de 10 o/o da pressão de regimen
admittida durante 15 minutos com as machinas paradas.
§ t.• Uma dessas Yalvulas deverá ser sellada depois que
a commissão de vio·f.orias, estando as caldeiras accesas e sob
a pre~são de rcgimen, verificar que as valvulas func.cionam
convenientemente. Este sello será feito por meio de um sinefiC, conforme o modelo que deve ficar sob a guarda e respontiabilidade da eommissão de' vistorias, gravado sobre o chumbo
de!>relido derramado sobre o buraco da fechadura do cadeado
que fecha a valvula. Si as c:aldeiras trabalharem com tiragem
forçada a úrea das valvulas deve ser proporcionada, de modo
q uc possa satisfazer ús mesma E• condições.
~ 2.• As caldeiras deverão ter um apparelho para alliviar
as valvulas de segurança, de modo que as de uma caldeira
possam descarregar independentemente das daE• outras, devendo esse apparelho poder ser manobnado da praça da machma.
~ 3.• As valvulas de segurança devem estar assentadas direcf.ámente sobre a caltleira, não sendo permittido quralquer
meio de communicação entre ·111 caldeira e a valvula de E·egurauça. Estas yaJvulas devem funccionar com perfeição t1
estar de accõrdo com as regras estabelecidas pela Inspectoria
de Portos e Costas.
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Art. 554. Não é permittido qu~brar o sello sem .prévio
oonsentimento da Capitania do Porto, mediante requerimento
asE•ignado pelo ohefe de machinas e no qual declare o m(}tivo
dessa nee<essidade; es.se requerimento deve ter immediato despacho do capitão do porto, que, entretanto, DOderá mandar
veri1'iear si o referido sello está conforme o prescripto neste
regulamento, antes de ser quebeado, sendo áqruelle que o quebrar ~·em licença imposta a multa de 200$ a 500$000.
Art. 555. 'Cada caldeiffi deve ser provida de um manometro em bom estado, convenientemente installado, collocado
á visha do foguista, em posição bem visivel e com J.mz: necessaria, graduado de modo a indicar a pressão effectiva do vapor na ca.lodeira em kilogrammas por centimetro quadrado.
Este manometro dev•e ter uma mama bem visivel sobre a eseala para indicar o limite além do qual a pre~-são não deve
passar. Quando as caldeiras estiverem dispostas de mod(} a
ter mais de uma frente, cada frente dev·e ser provida de um
nmnQmetro. pelo menos.
Art.. 556. As caldeiras deverão estar em communicação
com dons apparelhos de alimentação, pelo menos, convenientemente installados, cad:ru um delles podendo, por ~·i só, fazer
a alimentação das caldeiras em qualquer circumstancia, e um
dellcs, pelo menos, de·vendo funccionar por meios independentPs da machina motora do navio.
Art. 557. Cada r..aldeira deve ser provida de um appa·relho
de retensão funccionando automaticamente e collocado na inserção de cada tubo de alimentação.
Quando mais de um corpo de caldeiras estiver em communicação, cada corpo de caldeiras deve ter um apparelho de
retensão.
Art. 558. Toda a parede da caldeira em oontacto com a
chamma por uma de suas faces deve ter a fiace opposta banhada pela agua e o plano da agua deve ser mantido a um
nivel de marcha tal, que esteja a uma altura de 0Dl',i5~ pelo
menos, acima do ponto em que a parede deixa de estar em
contaclo com a chamma, estando o navio em su.a posição normal. Est.a altura poderá Aer reduzida a Om,lO para as caldeiraA (\(~ ppquetlaf· dimensões quando, a juizo da commissão de
vistoi·ias, fôr razoavPl. O nivel assim detm·1n.inado deve ser
indicado 1\e modo l1em ,-isivcl junto ao indicador do nivel da
Hgua da caldeira.
Paragrapho uni co. As prcscl'ipçõrs acima não se applieam:
a) aos super-aqucccdoreE· de vapor distinctos da caldeira;
b) áE• superficies relativamente pouco extcn;;rrs e dispostas
dn modo a nunca tornarem-se rubras, mesmo quando o fogo ~
lnva.to a RP\l maximo de ad.ividade, tac'l como <lS tubos ou
partf'R da c!Jaminé que atravessam o· rescryaf.t,t·io do vapor,
mlViando directamente á chaminé principal os produclos da
~ombu~tão;

c) aos geradores denominados de prod.ucção de vapor instunt.aneo;
d) aos geradores denominados de 1wquenos elementos.
Art. 55'9·. Cada caldeira deve ser munida de íl0us apparelhos indicadores do nivel da agua, convenientemente dispostos, independentemente, colloDados á vista dr. pessoa encar-
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regada rla alimcntaçfto da caldeira e sufficientcmcntH espaçado;, um do outro. Um des!;'CS indicadores deve ser um tubo
de vidro ou outt·o apparelho qualquer, approvado, de parede
transparente, deixando ver o nivel da agua e disposto de modo
a rwdcr ser fac.ilmente limpo, c facilmcnt.e u!Lu:miado cnt
qualquer occasião. O outro deve ser um systema de tres torneiras, dispostas em tres planos horizontarf, differentes;
porem, para as caldeiras de pequenas dimensões, poderão, a
juiz.o da commissão de vistorias, ser de duaõ• torneiras Llispostas em dous planos horizontaes differentes.
As caldeiras duplas deverão estar providas em cada face
de apparelhos indicadoreõ·, como acima ficou dit.o. Dcved, haver a bordo de cada navio as pecas de sobresalent.es nece.8sall'ias para conservação c funccionamenlo desses apparelhos. Aii
caldeiras dnpla>:• deverão ser providas desses apparelhos de
ambos os lados. Um segundo indicador .póde, no entretanto, ser
su!JsW:uido por tres torneiras de prova.
Sempre que um vapor tiver mais de uma calde.ira, · carla
caldeira deve ser cuidada separadamente e ter todos os acccsfürios nec-essarios.
Art. 560. Os demais accessorios das caldeiras deverão
estar em boas condições. c de accôrdo com as regras estabelecidas pela Jnspectoria de Portos e Cof.tas.
Art. 5151. Uma valvula de communicacão deve sempre ser,
collocada cntr·e a caldeira c o tubo de vapor e, quando duas
ou mais caldeiras estiverem ligadas com um receptor de vapor.
on super-aquecedor, devendo a garganta dessas valvulas se~
o menor possível.
At'L. 562. Os tubos de vapor, de cobre, quando novos, devem
ser sulnnettidos á prova de pressão hydraulica correspondente
ao duplo; pelo menos, da pressão do rcgimen do gerador ou do
reservatorio do qual recebe o vapor, sem exceder a duas e meia
vezes de pressão. Esses tubos devem estar dispostos de modo a
poderem contrahir c dilatar livremente.
Os tubos de vapor, de aço ou de ferro, quando novos, devem
ser Rubmettidos a uma pressão não inferior a tres vezes a pressão de regimen do gerador ou do reservatorio, nunca superior a
quatro vczps Pssa pressão.
Quando já usados, essa pressão deve ser a mínima indicada
para os novos.
Art. 563. Os tubos de vapor devem ser dispostos de modo
que a agua não possa alojar-se em qualquer parte delles, e, si
isso fôr impraticavcl, devem ser providos de meios efficazes
para fazer a drenagem, não podendo as valvulas de communieaç,ão ser consideradas applicaveis para esse fim.
Todas as valvulas ou torneiras dispostas para esse fim devem ser accessiveis c collocadas de modo a tornar facil a drenagem da agua Pm qualquer parte do tubo.
Art. 56-1. Todas as twças de machina e caldeira que tivorPm menos de 75 % da espessum primitiva, com cxcepcão
dos eixos de transmissão que ficam a juizo da commissão de
vistorias e 1que devem ~atisfazcr as regTas estabelecidas pela
Inspectoria de Portos e Costas, deverão ser substituídas.
Art. 565. Sempre que se fizer uma modificação ou concerlo
nas machinas e caldeiras, além da prova de pressão hydraulica
exigida para as caldeiras, a commissão de vistorias poderá
exigir uma experiencia com o navio em movimento.
Art. 50.6. Todos os tubos de alimentação, filtros, aquecedores e todos os conduetores de agua de alimentação devem
Poder
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ser sujeitos á pressão 'hydraulica de prova, 20 o/o mais elevada
do que a exigida para os tubos a vapor.
ArL. 567. Quando a machina estiver assenLada e prompta,
as juntas feitas, as caldeiras com suas valvulas de segurança e
todos os seus accessorio;,;, dever-se-ha fazer· uma cxperiencia
sob vapor e com a machina em movimento com a presença da
commissão de vistorias. Igual expcrieneia poderá ser exigida
pela commissão ,quando a machina tiver passado por concerto
ou transformação importante e que a commissão julgar necessario.
Art. 568. Os recipientes de fórmas diversas, de capacidade
superior a 100 litros, que receberem vapor fornecido por gerador distincto, quando sua communicação com a atmosphera.
fôr feita por 'meios que excluam toda a classe de pressão effectiva notavel, deverão ser submettidos á prova de pressão
hydraulica, como s·e determina para as caldeiras. Essa pressão
deve ser 5 o/o mais elevada que a pressão de trabalho admittida
para esses recipientes.
Paragrapho uni co. As caldeiras nas quaes a evaporação
é obtida por meio de reacções chimicas ou de outras fontes de
calor, nunca produzindo sinão temperaturas moderadas, do
mesmo modo que os reservatorios nos quaes a agua em alta
temperatura é retida ·com o fim de, em seguida, fornecer um
dcsvrcndimento de vapor ou de calor, qualquer que seja o seu
uso, deverão ser assimiladas aos recipientes acima citados.
Art. 5G9. Os recipientes de vapor deverão ser providos do
uma valvula de segurança regulada para a pressão do regimen
admiltido, a menos quo esta pressão seja igual ou superior á
fixada para o gerador que a alimenta. Esta valvula deve ser
sufficientc para manter, em qualquer caso, o vapor no recipiente
em um grúo de pressão que não exceda de 5 o/o o limite de regimen fixado e poderá ser collocada, quer no proprio recipiente,
quer no tubo de introducção de vapor, cnLre a torneira e o recipiente.
Art. 570. As caldeiras devem ter um espaço livre entre a
sua parte inferior e a quilha de O"',!tO pelo m<mos, e ser convenientemente isoladas das carvoeiras c anteparas transversaes
de accôrdo com as rrgras estabelecidas pela Inspectoria de
PorLos c Costas.
ArL 571. As caldeirinhas auxiliares, assim como qualquer
outro gerador de vapor installado a bordo de navio de vela,
pontões, etc., estão sujeitos ás mesmas disposições que as caldeiras dos II1avios.
Art. 572. A commissúo d-e vistorias deverá verificar si
as machinas e caldeiras de um navio construido no paiz, achamse installadas de accôrdo com os planos approvados, si as suas
diffcrcntcs partes estão de accôrdo com as regras estabelecidas
pela Inspcctoria de Portos c CosLas e si as junLas das diversas
peças, que põem o interior do navio dircctamente em communicação com o mar, estão fciLas de modo satisfacLorio.
Art. 573. As machinas, caldeiras c caldeirinhas, construídas
no paiz, devem satisfazer as regras estabelecidas pela Inspcctoria de Portos e Costas e os planos detalhados das mesmas,
com as cópias das especificações e todas as informações referentes ás mesmas, bem ,como aos machinismos, installaçõcs de
esgoto dos porões e dos tanqu·es de lastro, tubos de :vapor e de
alimentação, evaporadores, filtros, aquecedores, etc., á installação electrica, deverão ser submettidos á approvação da
Inspectoria de Portos c Costas antes de ser iniciada a sua construcção.
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Quando forem construidas no estrangeiro, devem, do mesmo
modo, ser submcttidas á approvação da Inspectoria de Portos
c Costas antes de serem installadas a bordo.
Esses planos, especificações e informações devem ser apresentados á commissão de vistorias por occasião da vistoria
regulamentar para registro do navio, afim de que ella possa
vcl'ificar si estão reonformes e, quando fôr notada qualquer
differença na execução do plano approvado, a referida commissão deverá submettel-a á consideração da Inspectoria de
Portos e Costas.
Art. 574. A machina deve ser vistoriada conjunctamente
com as caldeiras e rnachinismos, pelo menos uma vez por anno;
mas a commissão de vistorias póde, independentemente do
prazo mareado para a vistoria do casco, reduzir esse prazo até
o limite mínimo de tres mezes para uma nova vistoria de machinas ou das caldeiras ou de ambas, si julgar conveniente,
devendo, entreta,nto, fazer declaração dos motivos.
Art. 575. Os apparelhos empregados para o serviço de carga
c descarga, quer sejam a vapor, hydraulicos ou electricos, não
estão incluídos no numero dos machinismos sujeitos á inspecção da commissão de vistorias.
Art. 576. A commissão de vistorias deve examinar com
todo o cuidado os cylindros c cmbolos, os eixos de transmissão,
mancaes e bronzes, as corrediças, as bombas de ar, de circulação
c alimentação, as bombas de esgoto dos porões e taifiques de
lastro, as valvulas de descarga do costado, os propulsores, os
accessorios das caldeiras, fazendo levantar as tampas, abrir os
mesmos, desmontar as peças que forem necessarias para que
possa fazer um exame consciencioso e tirar as grelhas c altares
das caldeiras para o seu exame interno.
Art. 577. Antes de um navio novo, ou de um navio cuja
machina tenha soffrido modificação ou concerto notavel, entrar
em serviço, a commissão de vistorias deve assistir a uma
cxperiencia sob vapor, com a pressão de regimen, estando a
machina em movimento dm·ante o tempo que julgar necessario.
Art. 578. Todas as entradas e sabidas no casco, na linha
da agua, perto ou abaixo della, com excepção das destinadas
aos serviços sanitarios, devem ter valvulas ou torneiras en-tre
os cascos e respeetivos tubos e essas valvulas ou torneiras
devem ser fixadas ao costado, de modo conveniente, que as torne
estanques e a permittir o seu fuaccionamento em qualquer
tempo, devendo os tubos, valvulas c torneiras ser accessiveis
em ,qualquer occasião.
~~rt.. 570. As caldeirinhas devem ter os mesmos acccssorios
que as caldeiras dos navios c estão sujeitas ás mesmas disposições regulamentares.
Art. 580. iAs caldeiras das embarcações de 4" classe, bem
como as embarcações a vapor, pertencentes aos navios, estão
sujeitas ás mesmas disposições regulamentares.
'Art. 581. Quando a caldeira não fôr bastante grande ou a
porta de entrada não permittir a entrada, a commissão de vistorias poderá exigir que seja feita a prova de pressão hydraulica annualmentc ou semestralmente, si julgar conveniente,
mas deverá fazer declaração das razões que a impediam de
cntrár para examinai-a internamente.
Art. 582. Antes de exigir que uma caldeira soffra a prova
de pressão hydraulica, a commissão de vistorias deve examinai-a, tanto quanto possível, tomar as medidas necessarias,
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r. calcular a pressão ue l'('gimen pam a nwsma, :-;egundo ·as regras
e:-;tabclecida!:i pela l·UHI>Celoria ue Porto!; o Custas. Os ;mpPl'atl]UPCcdorcs, evapoJ·adm·cs, .rceP[Jtorc~ c\1• vapol', ele., estão
sujeitos a e:-; ta mesma dispo:-;ição.
Art. 583. Si durante a prova da pressão hyuJ'aulica, lwmct'
quak!tH'l' indicação \'iSi\'Pl ou ptoeecptivl'l ao ouvido de fh-fdtos
da DHlslll:1, a commissão tle vistol'ias devPt'Ú mauuat· tw~sae a
prova e procurar tomar eouhcL·inH'llto da natureza c extensão
dos defeitos, furando a fornalha, a,; val'tes lJaixas dos condnelot·es, etc.
A1·L. 58L Quamlo a )n·ovn de prPssão hyurauliea houver
inllieado ddt>ilos J'PlHll'avnis, uma nova lll'ova deve Sl.'l' feita,
·
llLlpois de feiLo o l'tl[laro indiemlo.
At·L. 585. A pi't•s,;ão hyllt·aulica da lH'oYa devo euusl:n· llo
termo de vistoria.
Al't. 58G. Uma V('Z lleterminada l)()t' uma conunissão de
vi~toria~> uma prrssão de rrgimen pat·a uma r.:tldcit·a, nenhuma
outra l'Ommissão de vistorias poderá augmental-a, l:lem préviamento sujeitaJ' o l'nso ú lnspecloria de l'ol'los c Costas,
rommunieando-llw todas as razões que fazem julgar vodci" ser
feito esse augmento.
At·t. 587. A commissão de Yistorias tleYc tomat' como
haso de sua apreciação a boa constnlCção e a scgui"ança, c
)tão deve impm· suas id1\as, quanto á disposição c detalhes
das machinas e caldriras, a menos que haja perigo l)ara a
segUt·ança do na\·io on da nayegnçii.o, eao;o em quo deverá
fundamentar as rflzões na declaracão quo, de accôrdo com o
p!'escnlc regulamento, deve entregar ao p1·oprictario.
Art. 588. Nas vi<,;lorias periodicas annuaes e nas outras,
todas as yczcs que a commissão o exigir, as machinas devem
estar limpas, abertas ou levantadas as tampas dos cylindros,
valvulas, .eondPnsadores, bombas, ln·onzPs, maneaes, eLe., c,
bem assim, qualquer outra parte da machina e maehinismo,
que a eommissão _julgar neecs8ario.
As caldeiras deverão cstal' limpas o allertas, tiradas as
gr.elhas c altares, para que possam sc1· examinadas internamente, e, quando a commissão determinar. além dos casos
já pl'evistos no pres•~nle r.egulamcnto, 0star preparadas pal'a
a pt·ova de twcssão hydmulica.
Art. 589. O leme e os apparelhos de governo devem
estar de acctkdo com as regras estabelecidas P'ela Inspectoria
de Portos e Costas e om boa,s condições de funccionamento.
Deverá haver um llpparelho de governo de sobrcsalcntc,
complclo, sempre prompto a funccionar, em caso de necessidade.
Art. 590. Os planos llos mastros, vet·gas e lanços ou anlena.s, mostrando as dimensões, os cscotilhões o os drtalhes
de conslrucção devem sel' submeltido.s á approvação da Inspcctol'ia de Portos c Costas, ·coti,iunctamentc eom os ]llanos elo
casco do na..-io f', posteriorn11cntc, devem ser apre'Yim!ados á
commissão de vistorias para Yerificar si estão conformes.
Art. 59 l. Os cabos de arame de ferro de aço ou de
linho devem cslat' de accllrclo com as reg•·a's estabelecidas
p0la Insprctoria de Portos c Costas c em bom estado de consrl·vação.
Art. 592. Os app.arelhos de suspender devem estar de
at'4't"n·tlo com as regras estabelecidas pela Inspectoria dl}
Portos c Coê.tas c em lJom estado de funccionamento.
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A.rt. 59·3. As ancoras c ancorotes devem ser em numero

e em peso proporcional á tonelagem bruta do navio e de

accôrclo com a tabclla annexa, devendo os certificados da
prova de resistencia ao esforço, a que se refere a referida
tabella, ser apresentados na vistoria de registro, para ser
marcados, si jú não estiverem feitas por quem passou o certifiüado.
As ancoras devem ser de fórma approvada pela Inspectot•ia de Portos e Costas. As ancoras sem cepo devem ser
25 o/o mais pesadas do que o determinado na tabella annexa;
o peso da haste não dPVD exceder de um lel'ço do peso total
e os escov1;11s devem ser proporcionados ás nwsmas, ele modo
que não possam enjambrm·.
Art. 594. As amarra;; devem ser, em comprimento total
e em diametro do ferro dos élos, de accôrdo com a tabella
annexa, proporciona•es Ct tonelagem bruta e devem ter uma
resistencia ao esforço de ruptm·a c de tensão nunca inferior
ao determinado nà citada tabella.
Art. 595. As espias, quer de cabo, arame, linho ou manilha, devem satisfazer ás condições exigidas na tabella annexa
c estar Pm boas condições.
Art.. 596. Os turcos das ancoras e dos escaleres devem
estar ele accôrclo com as regras eslabeiecidas pela Inspectoria,
de Portos e Costas e sct' de modelo approvado.
Art. 597. As embarcações devem &er construídas e ter accommoda\:Ões de accôrclo com as regras do art. Gi3 e seguint-eR,
c drvem estai' lll'Olllptas para ser arriadas em qualquer
occasião.
Art. 598. As Pmbarcações a vapor de um naYio não
podem ser considerada.;; uo Humcro elas que devem estar suspensas em turcos, a que se .referem os arts. 613 e seguintes
e taes embarcações estão suj-eitas ás mesmas disposições que
o uavio, ·quanto ú insrwcção de casco, machinas e caJ.deiras.
Art. 59!J. !\'os naY ios a vapor deve haver uma agulha
pnra cada apparelho de governo •e um estandarte collocado
de modo que domine 0 horisonte em qualquel' condição de
tempo, com todo8 os seus accessorios. Essas agulhas devem
ser reguladas P compensadas de tempo em te_mpo, de accôrdo
com as regras estabelecidas pela Inspectoria de Portos e
Costas. O cnpitão de um navio, emtwegado no transpoTte de
passageiros, tem o dever de a.prcsentar ú commi.ssão de vistorias o regulamento das agulhas, feito em livro rubricado pela
capitania ·c para esse fim clr.stinado com a assignatura. 1do propriPlnrio ou seu [li'Pposto, do capitão e dO' official da repartição meteorologica, si fllr feito por esta repartição.
Art. 600. Um plano da ins.t:alla.ção electrica, com especificação detalhada dos apparelhos e methodo empregado na.
canalização, deve. ser submettido á approvação dia Inspectoria
do Portos e Costas, drvcnclo trr em vist:a. as seguintes cnncliçõcs:
a) o;: dynamos, mo.tores e cabos conductores devem ser
dispostos de modo que as agulhas não possam soffrer a
p;enor pPrturbação por cffeito ela corrente •electrica, devendo
se fazer cxpcricncias, quando se tiver regulado a.s agulhas,
para YeriFienJ' si f'S!a condição foi sntisfactoriamcnte cumprida;
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b) o quadro de distribuição dcv.c estar collocado proximo
dos dynamns c em Jogar accossivcl;
c) os conductorcs, fusíveis c commutwdores e ligações do
casco devem ser dispostos de modn a serem facilmente accessivcis;
d) os fusíveis •c commutadorrs devem ser de base não
inflammavel;
c) os commutad()t'es devem ser instantaneos c disposto5
do modo a não poderem ficar em uma posição intermediaria
entre o.s contactos. Os principaes commutadnres devem ser
mstallados de modo que sómcnlc as pessoas• rcsponsaveis de
sua manobra possam chegar até clles;
f) os corta-circuitos fusíveis dev•em ser di§postos todas
ns vezes que se fizer rcducçã 0 Qla dimensão. elo cabo conduclor
c o mais proximo po·ssivcl dos commutadorcs de bifurcação,
no caso de systema de «mna só canalização» c em ambos os
eonductores, quando se adaptar o systema de condensação
dupla;
g) as ligações ao casco, no syslcma de uma. só canalização, elevem ser feitas com parafusos de metal amarcllo de
grande superfície c cuidadosamente feitas em posições accessiveis, mas a dos cabos grossos póde ser feita por meio de
uma placa de cobre convenientemente fixada no casco. A
superfície do contacto dev·e ser, no minimo, de cinco vezes
a da secção do cabo conductor;
h) os couducto.rcs devem sct' feitos de cobre de alta conductibilidadc, cuja. resistencia. especifica não deve exceder de
1,8 michrorn por centímetro a 15" e de um diamelro mínimo
de OI W de millimetro. A secção dos conductores será calculada á razão de um millimetro quadrrud.o, JlClo menos, por
dous ampares. A camara isolante dos ronductorcs deve ser
absolutamente impcrmeavel e capaz de supportar a temperatura de 05° centig. sem amollccer ou deteriorar. O isolamento deverá ser, pelo menos, de ·'150 meghoms por kilomeilros, depois de uma immcrsão rlc 21 horas nm agua elo mar

a 15°;

i) os cabos condnctores devem ser conv·enientemente
protegidos, E·Obretudo quando estiverem expostos ao c<!lor ou
iá humidade, ou f1Uando pnssarPm pelos porões de rarga ou
carvoeiras.
Art. 001. Todos os navios devem ser providos düs meios
necessarios para fazer os signaeR regul;1mentares de pel'igo, o
os de passageiros lambem com fac·ltos illuminativos apropriados :ís baias ele salva(;ão.
Art. 002. Os navio.s que transportam passageiros devem
ser pro\'idos com mangueiras iustalladas para apagar o fogo
em qualquer pade do· navio e podendo ser rapidamente ligadas á machina do navio ou com o burrinho, si este tiver
ligação com a caldeira do na.vio·. Estas mangueiras devem
ser experimentadas uma vez por anno, pelo menos, fazendo»C tocot· a bomba da machina ou o burrinho, a, toda força.
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TITULO XI

Dos exames nas capitanias de portos
CAPITULO I
DOS AJUDANTES E SUB-AJUDANTES MACHINISTAS

Art. 603. O serviço de machinas das embarcações mercantes só poderá ser confiado a cidadãos brazileiros, maiores
de 21 armos, legalmente diplomados, de accôrdo com as exigunc.ias desL!' l'egulameuto, sendo divididos em trc•· classes:
machinistaR, ajudantcs-machinistas c sub-ajudantcs-machinisths.
§ 1. A~, cartas de machini;;tas e ajudanírs ma.chinistas
serão obt•idas na Escola Naval, uma vez feitos os exam€s do
curso de machinisias da marinha mercante pelos alumnos que
se matriou•larcm nos! e curEoQ ou pelos candidatos avulsos, de
accôrdo com os arts. 220 c 221 do regulamento da mesma
Escola Naval.
Esses exames constarão:
Para ajudante-machinis•ta:
Noções de pl1y~ica experimental, caldeiras-vaporizadores.
Combuslivcis;
Noções de ohimica, exclusivo chimiJca organica, e noções
de mecanica, cstwcialmente cinematica e dynamica;
Machinas a vapor (alterna-tivas).
Para macbinista:
Noções ele eieetriciclade e applicação á Marinha;
Turbinas marítimas a vapor;
Mot.ores de explosão e machinas frigorificas;
Noções de desenho de machinas e especialmente rascunho
á mão livre de peças de madhinas, cotadas para sua execução
em officinas.
Nenhum candidato á carta de ajudante-machinista podc·rú fazer os exames acima <•Bm ter approvação nos exames
SefS'uintes, que ficarão srndo considerados como os de admissão no curso de maehinistas da marinha mercante:
Portugtu.ez. arit hmetica pratica. noçõe.~. de algebra ,:.i:oté
equações do 1• gráo; geomctri a pratica, plana c no espaço.
principalmente em questões de quadratura·s e cubaturas d.e
solidos geomctr.icos. Noções de trigonometria rectilinea, noções de geographia e cosmographia. Noções elBmentares de
desenho linear.
A Escola Naval organizará os programmas de ensino das
ma.terias acima mencionadas para o curso de machinistas da
marinha mercante, os .quaes depois de approvados pelo ministro da Marinha, deverão ser publicados e distribuídos a
todas as ·capitanias de portos, para conhecimento dos interessados.
§ 2.0 As cartas de sub-a.i udant•es-machinistas s~rão obtidas nas capitanias, salvo na do Estado do Pará, onde ha uma
escola, mediante approvaç.ão nos exames feitos perante uma
commissão de profissionaes, presidida pelo capitão do porto
o por este nomeada.
0
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Art. 604. O exame. neste ult.imo caso, versará sobre o
programma que fôr organizado pelo conselho de instrucção
da Eseola Naval r appeovado pelo ministro da 1\lal'inha.
§ 1.• Os profissionacs que devem compor as mesas d~
exames, serão nomeados ad hoc, pelo capitão do porto, dentre os cngcnhcir·os navacs ou engenheiros machinistas que tenham exercício na capitania ou arsenal ou que estejam embarcados em algum navio de guerra dentro do porto, e na
falt.a destes, por profissionaes civis de reconhecida compctencia.
§ 2." Os candidatos, antes de se subrnetterem a exame',
pagarão a quantia de 10$ para dous examinadores, si estes
não forem funccionarios da capitania.
Art. 605. Os requerimentos dos candidatos a sub-ajudantes de machinistaô• devem ser escriptos e assignad<ls pe.rante o ,.secretario da capitani'a e instruidos com attes'lado de
estabelecimento de instrucção secundaria, reconhecidos de
utilidade pelo Governo Federal e versarão sobre as seguintes
ma terias: portuguez, pratica das operações fundamentaes sobre numeras inteiros, fracções ordinarias e decimaes, systema metrico e morphologia geometrica; e com a prova legal
de ser maior de 21 annos de idade, ter bom comportamento
e ter servido como foguista ou ter praticado ~m navios a vapor durante um anno e trabalhado em officinas como ferreiro, serralheiro c caldeireiro, durante outro anno.
§ 1. • Os attestados comprobatorios desses serviços a bordo
c trabalhos em officinas só serão validos si estiverem rubricados pelos commandantrs e chefes de machinas do navio em
que o candidato estive1' embareado e si não tiver decorrido
rlous annos entre a ·data da eonfecção e apresentação.
§ 2." Os at.festados de qne trata o paragr·apho anterior
podem ser substituídos fJOJ' cerlidões dos· róes da equipagem
dos navio>: em que houver o candidato embarcado.
§ 3. • Os attestados de traballhos em officinas serão authenticados pelos proprietarios de ofricinas navaes legalmente
licenciadas pelas capitanias.
§ !1." Deferido o requerimento, o cavitão do porto expedirá portaria concedendo o exame, pela qual o candidato pa~m"á Rello por· estampilha confonne a tabella.
§ 5. As vortnrias sü valerão vor seis mezes.
Art. 606. Os sub-ajudantt>s nwehinistas sô poderão tirar
carta de ajudante machinista depois de um anno de serv1ço
effectivo em machinas em movimento, devendo a respectiva
petição para o exnme ser acompanhada de certificados authenticos dos chefes de machinas em eu,jos navios tiverem
sPrvido.
Art. 60i. Os Pxames prestados na Escola Naval. na fórn~a do presente regulamento, srriío validos nos Estados JU
vrce-versa.
Art. G08. Os candidatos inhabilitados nesses exames sô
poderão repetil-os seis mezes depois da inhabilitação.
§ J • Pm·a cmnpt'Ímento dessa disposição, as inhabilitaçõos havidas em qualqurr dos estl\belecimentos comprehcndidos nos artigos supracitados serão immediatamente comnmnicadas a todos os outros, registrando-se alphabcticamcnte
Pm livros proprios os nomes dos inhabilitados.
§ 2. Serão considerados ele nrnhum effl•ito os exames
repetirlos antPs do prazo rstipulado.
0
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Art. 609. Findos os exames se lavrará em livro proprio o respectivo termo, assignado pelo secretario e pela commi~são examinadora.
Art. G10. O re,;uJtado dos exames feitos nestas condições
sorú r!'nwttido por intcrmedio da Inspectoria de Portos e
Costas á Directoria do Expediente. para que possa o candidato
ohtrr o devido titulo que, al(•m da assignatura do ministro,
fl~t·:'t a do capitão do porto.
~ 1." Com o resultado dos exames, o capitão do porto renwttrrú o titulo, conforme o modelo adoptado.
§ 2." .o titulo, depoi:~ dé' assignado pelo ministro, será
(Jevolvido á capitania qne expediu para o competente registro
c annotat,:ões.
· Esse registro sú Rerá feito depois do pagamento dos seilos da Yrrba nas repartições de rendas federaes, e pagarão
mais na capitania o valor em estampilhas pelo termo de registro, eonformr. a tabella.
Ar!. 611. As capitanias poderão expedir matriculas de
aprendizes marhinistas aos indivíduos que as. requerereffi; e
11rovarem: que estão approvados 110r estabeleCimentos de mstrucção secundaria, reconhecidos de utilidade pelo Governo
Federal nas seguinaes materias: portuguez, pratica das operações fundamentaes sobre numeras inteiros; fracções ordinariaR c derimaes. systema metrico e morphologia geoD_leii·ira. e apresentarem attestado com que provem haver SidO
vaccinados e t·evaccinados ·rontra a vario la.
Art. 612. O candidato que não apresentar attestado de
approvação, passado pelos estabelecimentos de instrucção citados, poderá ser submettido a exame das materias exigidas
perante uma commissão presidida pelo capitão do porto e
composta de um ajudante e um official.
CAPITULO II
DOS PRAT!COS D,\ COSTA, BARRAS E RIOS NAVEGAVEIS

Art. G13. Ninguem poderá obter titulo de pratico das costa;;, barras, lagos c rios navegaveis sem provar:
1°, •que <Í cidadão brazileiro, maior de 21 annos de idade;
2•, qur. tem bom procedimento verificado em folha corrida;
3•, .que sabe ler, escrever e as quatro oprrações sobre
numero:; inteiros e dcr,irnaes e os systemas de pesos e medidas:
-i•, que praticou embarcndo, pelo menos cinco nnnos na
região. em que quer se1· pratico, o que será provado com 'certidão de sua matricula pessoal e rói de equipagem si houver·
5•, que foi habilitado em exames perante COI~missão no:
mrada ·pela Capitania do Porto.
A1·t. 611!. Ninguem poderá ter matricula de praticante de
pratico sem provar:
1°, que é cidadão brazileiro, maior de 18 annos;
2", que sahfl ler r. escrever e fazer as quatro opei'UIÇÕcs
sobr~ numero:; inteiros c decimnes, os systema~ f!r 11csos 9
medtdas;
so. que tem noções flc arte de marinheiro;
.4", flUe conhece o rumo de agulha;
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5", que. 0,steve cmharcado um anno, o que será JWOYado
com a matricula pessoal e o rói de equipagem, si houver.

Art. 615. O candidato a titulo de pratico requererá exame
ao capitão do porto, que designará a respectiva commissão,
da qual será presidente.
Paragrapho uni co. A commissão se comporá, além do presidente, do patrão-mór e de dons dos praticos que forem designados pela sorte entre os existentes na localidade.
Art. 6HL O candidato, tendo despachado o õeu requerimento, tirará a competente licença para exame, pela qual
pagará 5$ em estampilhas, c que será valida por seis mczes,
si o candidato não quizer fazer desde logo o exame, o que
deverá fazer constar no requerimento.
Art. 617. O candidato antes de prestar exame pagará
10$ para os dons examinadores.
Art. 618. O exame para obtenção do titulo de pratico
constará: de apparelhos e manobras das emba~caçõe~; preceitos para espiar um ferro ou um ancorete, mero ma1s vantajoso de dar ou receber um cabo de reboque; rumos de agulha; indicaç.ões barometricas e thermometricas; signaes
tanto do co digo internacional como peculiares da praticagem;
estabelecimentos das marés; direcção e velocidade das correntes, já nas barras, bahias e portos, já nos rios e lagos, já
na parte do littoral comprehendida dentro dos limites da praticagem; direcção e largura (los canaes nas mesmas barras,
bahias, portos, rios, lagos e costas do mar; sua profundidade
por occasião das baixas marés de syzigias e da3 grandes vasantes dos rios, movimento horario das aguas nas differentes marés ·e enchentes ou vasantes; natureza do solo submarino; marcas, hoias e balisas para guiar a navegação;
ventos reinantes, sua intensidade e direcção; direcção, largura e profundidade dos canaes; bancos existentes na crrcumscrip.ção da praticagem, sua posição e natureza, extensão e
configuração; profundidade de agua sobre elles, quer nas baixas marés de syzigias ou grandes vasantes dos riOs, quer nas
marés quadraturas ou nas vasantes ordinarias; tracto da costa
comprehendida nos limites da praticagem; meios de soccorros
aos naufragados; Tegra para evitar abalroamento no mar e
regulamento de balisamentos.
Paragrapho unico. A prova relativa ao conhecimento dos
canaes, barras, etc. deverá, sempre que fôr possível, ser exhibida a bordo de uma embarcação que será pilotada pelo
examinando.
Art. 61!). O examinando será arguido por espaço nunca
maior de i! O minutos para cada um dos examinadores.
Art. 620. O exame para obtenção de matricula de pratL
cante de pratico será feito a requerimento do candidato nas
mesmas condições dos :praticas, c será -effectuado por uma
commissão presidida pelo capitão do porto e composta do
aJudante e do patrão-mór, si houver, ou sómente dos dous
primeiros e de um escripturario da repartição, podendo tambcm na falta ser chamado um pratico da localidade.
Art. 621. O resultado dos exames constará de termo IaVl'ado ü assignado pelo secretario e pela commissão examinadora .
. Art_. 622. Os titulas de praticos serão passados pelas
{'apitamas dos portes c remcttidos ú assignatura do inspcetor
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do Portos o Costas, levando tambem a assignatura do capitão
do porto.
Art. 623. Os títulos de praticantes de praticas constarão
da matricula respectiva.
Art. 624. O titulo de pratico, depois de satisfazer o pagamento de sello de verba nas repartições de rendas federaes, deverá ser apresentado á capitania para ser registrado,
cobrando-se o valor em estampilha, conforme ;a tabella.
Art. 625. O titulo de pratico, depois de assignado pelo
inspector de Portos e Costas, se11á devolvido á capitania para
ser registrado, depois de satisfazer o pagamento de sello de
'erba devido nas repartições de rendas federaes, cobrandoao o valor em estampilha, conforme a tabella.
Art. 626. O candidato reprovado só poderá fazer outro
exame seis mezes depois e mediante novo pagamento das taxas e emolumentos devidos.
CAPITULO III
DOS MESTRES DE PEQUENA CABO'l'AGEM

Art. 627. Os candidatos á carta de mestre de pequena
cabotagem serão examinados por uma commissão presidida
pelo capitão do porto e composta de dous praticas ou mestres da costa.
Paragrapho uni co. Os dons examinadores serão pagos
pelo candidato á razão de 5$ para cada um.
Art. 628. Para serem admittidos a exame de mestre de
pequena cabotagem devem os candidatos exhibir provas de:
f •, saber lêr e escrever, conhecimento das quatro operações fundamentaes sobre numeras inteiros e dos systemas de
pesos e medidas, com attestados de estabelecimentos de
instruccão;
2•, terem embarcado como matriculados nas capitanias
dos portos do Estado de cujas aguas querem ser mestres, durante cinco annos;
3", ser cidadão brazileiro e maior de 2f annos de idade.
~ 1.• As provas do n. f deste artigo podem ser dadas
perante uma commissão presidida pelo capitão do porto n
composta de um ajudante e um official.
~ 2.• As provas do n. 2 serão dadas por certidões dos rl5es
de equipagem dos navios em que tiver embarcado.
~ 3.0 O examinando será arguido por espaço nunca menor
de 30 minutos para cada examinador. ·
Art. 629. Deferido o requerimento para o exame, o capitão do porto expedirá portaria concedendo-o, pela qual pagará sello em estampilha conforme a tabella.
Paragrapho uni co. As portarias só valerão por seis
mezes.
Art. 630. O candidato reprovàdo só poderá fazer novo
exame um anno depois e mediante novo pagamento da;; taxas e emolumentos devidos (paragrap'ho unico do art. :53,
Cab.).
Art. 631. .As provas de habilitação profissional versarão sobr2 as seguintes ma terias:
i •, conhecimento da arte de marinheiro;
2", atracar e dcsatracar em todas as circumstancias ôe
:vento mar;
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3" conhecimrmto dos rumos de agulha, sua nomcnclad valorPs, c da maneira de clir·ip;ir por elles a cmbar-

caç,ão;
ls" noções praLieas da direeção c Yelocidade das correntes no' treeho da costa ondu prüt!'udcrPm navegar;
5", ventos reinantes, C{)nformc as estações, sua influencia

sobre ns aguas, precauções para <witar ou aproveitar seus
el'Jcitos na navcgaç.ão no trecho da costa;
G", pedras occul tas e perigosas, sua posição; baixi{)S, canaes, barras de rios, sua pr·ofundidade; portos de abrigo ou
do esprra, tudo nos limite•<; das eirrnmscripções em que profenderem navegar;
7", nomenclatura das pontas de terra, ilhas e enseadas
comprehemlidas na costa, profundirlaclc drstas c ao redor daquellas;
8", modo ele salvar qualquer pessoa -ou cousa que caia ao
mar c prestar os S{)ccorros;
9", conhecer as luzes regulamentares de bordo, saber
manobrar com as embareaçõe,s para evitar abalroament{);
10, regras de policia naval, deYPl'<'s dm capitãrs ou m<'stres c conhecimento das principars exigencias deste regulamento.
Art. 632. O resultado dos exames para obtenção de tituJ.o de mestre de pequena cabotagem constará de termo lavrado o as.signado pelo capitão do porto e pela commissão
examinadora.
Art. G33. Os títulos d0 mestee de· pequena cabotagem
serão passados pelas capitanias dr portos e remettidos á assignatum do inspeetm· dP ·Portos <' Costa:< <' ronkriio tamhPm a
assignatura do capitão do porto.
;.\1·t. G3'!. O titnlo de mestre dt> prqunJU cabotag<'m, dPpois de satisfazer o pagamento do sello de verba devido nas
Pcpartições de rendas federaes, devrrú ser aprrs.entad{) á capitania para .ser registrado cobrando-se o Yalor da estampilha
conforme a tabella.
Art. G35. ü titulo de mestre de pequena cabotagem Iljío
poderá abranger mais d<' uma cireumscrip~.ão.
CAPITULO TV
DOS PNI'HÕES OH AHIIAES E DOS l\lOTOniSTAS

Art. G3G. Os patrões, <H't'aPs <~ molol'islas s<'rão submt>tl.idos a exames perante uma commissão presidida pelo eapitão
do pol'Lo c composta do patrão-môr c do patrão rlo 11orto, porl<"ndo lambem substituir este uma dos pntrõrs da capitania.
Art. 637. Para serem submettidos a exame, os candidatos deverão provar:
1•, que são cidadãos brazileil'{)s maiores de 21 annos;
2", que sabe-m ler e escr.ever e conhecem as quatro operacães .sobre numeros inteiros c. os systemas de pesos e medidas;
3", que teem trabalhado durante tecs annos em ombarca~iírs a vapor 11{) trafego do porto.
Art. G38. Defrriclo o requerimento, o capitão do porto
rxt)edir{t a pol'taria par·a Pxam<', qnP v<'rsarú sohrc as srguiut<'s ma terias:
1", c·onhecimento da arte de marinheir{);
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2", aLracar o dcsatracar em todas as condições de vcnLo
e mar;
:J" cDn hccimeulo dos rumos das agulhas, sua nomenclatura e' valores, c da maneira de dirigir por elles a crnbarcaeão·
" <1~, noções pralieas Llu dirrcoão e velocidade das concnLcs
e HJOvitnrn to das JtJarr;s no porto;
G", ventos rciuanL<"s eonl'ormr as csta<,:ões, sua influencia
sobre as aguas, precauções para evitar ou aproveitar seus cffeitos na navegação do porto;
G", J)Cdras occultas e vcrigosas, sua posição; baixios, caIwes, hmTas de rios, sua profundidade;
7", nomnnclatura das ponlas de terra, ilhas c enseadas comprehendiclas no porto, profundidades destas c ao redor daljucllas;
8", modo de salvar rjualquer pessoa ou cousa que caia ao
lllat· c preslar soceorros;
9", conhcrci' as luzes regulamentares de bordo e saber
manobrar com a cmba.rcncão para evitar abalroamentos;
10, rf'.gms de policia naval e das principaes exigcncias
dcsLc regulamento.
Art. G39 . .Findos os exames se lavrará em livro proprio
o respectivo Lermo assignado pelo secretario c pela commissão
examinadora.
Art. G-íO. Os motol'istas farão exame perante uma rommi~são presidida pelo capitão do porto c composta de um machinista e um motorista.
Paragrapho unieo. Estes exames versarão sobre conhecimento perfeito dos diYPrsos motores c seu funccionamento e
reparos.
Art. 041. Depois de lavrado o termo, o capitão do porto
mandaní rxpedir titulo por elle assignado.
Paragrapho unieo. Este titulo, depois de satisfazer o J1a·
gamcnto do scllo de verba devido nas repartições de rrndas
fedcraes, deverá ser apresentado á capita:nia para ser registra·
do, eobr~n~o-se o valor em E'Stampilhas, confomw a labella.
Art. G42. O exame de que tratam os artigos antecedentes
será gratuito c o candidato reprovado só poderá fazer outt·o
exame seis mezes depois c mediante novo pagamento das taxas
e emolumentos devidos.
TITULO XII

Das embarcações miudas dos navios mercantes, do prumo
e meios de salvação
CAPITULO I
DAS EMBAI\CAÇÕES .~·IUDAS

DOS

NAVIOS MERCANTES

Art. 613. As embarcações miuda.s dos navios mercantes
deverão estar devidamente apparelhadas de conformidade com
o prcscripto neste regulamento, e serão divididas em cinco
classes, a saber :
Classe A- As embarcações desta classe deverão ter salvavidas, apropriadamente construidos de mad~ira ou m~tal, ten..
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do, para cada 203 decímetros cubicos da sua capacidade,
computada segundo a regra de que trata o art. 625, pelo menos
43 decímetros cubicos de fortes e efficazes reservatorios de
ar tão hermeticamente fechados que a agua não possa nelles
penetrar.
Classe- B---< As embarcações desta classe deverão ter salvavidas apropriadamente construidos de madeira ou metal, tendo,
tanto interior como exteriormente meios de fluctuação iguaes
em cfficieneia aos das embarcações da classe A, devendo a
metade, pelo menos, desses meios de fluctuação, ficar disposta
pelo lado de fóra das mesmas embarcações.
Classe C- As embarcações desta cbssc deverão ter salvavidas apropriadamente construídas de madeira ou de metal,
tendo interior c cxteriorment0 alguns meios de fluctuacão,
que perfaçam metade do valor estipulado para a efficiencia
dos meios de fluctuação das embarcações das classes A ou B,
devendo a metade, pelo menos, desses meios de fluctuação, fiem disposta: do lado de fóra das referidas embarcações.
Classe D - As embarcações desta classe deverão ser apropriadamente construi das de madeira ou metal.
Classe E - As embarcações desta classe deverão se'r de
modelo e material approvados e taes que possam ser desmontadas.
Art. GH. Por capacidade cubi,ca de qualquer embarcação
miuda deve entender-se a sua arqueaç.ão em metros cubicos
reduzida, como se faz com a arqueação dos navios, pela regra
de Sterling. Como, porém, a applicação dessa regra exige longo
trabalho poder-se-ha, nos casos geraes e quando não se torne
necessado resultado absolutamente correcto, adoptar a seguinte regra, que, além de simples, é approximadamente exacta:
tome-se o •comprimento e a bocca da embarcação por fóra
e o seu pontal por dentro no logar de minirno pontal, em declmetL-os. O producto dessas tres dimensões entre si multipli:c.ado pelo coeffieiente 0,6 será a capacidade da embarcação.
Assim, pois, para uma embarcação de 8,0 de comprimento,
2,70 de bocca e 1,10 de pontal a capacidade será:
80X27 X 11XO,ü=l<í.256 decímetros. Si os remos forem
montados em toleteos dever-se-ha tomar as bases deste como
altura da borda na medida do pontal.
Art. G45. O numero de pessoas que poderá conter qualquer embarcação da elasse A, verificar-sc-ha, dividindo por
283 o numero de decímetros cubicos de sua capacidade. Assim,
por exemplo, a embarcação gue tiver H. 256 decímetros cubicos de capacidade será considerada suffici·ente para 50 pessoas
adultas. A embarcação deverá, além disto, ter bastante. espaço
para que todas as pessoas de sua lotação possam ficar sentadas. sem embaraçar o movimento dos remos, sufficiente franco
hüt'do c cst,abilidadc para com segurança carregar esse numero
de passageiros, o que dcYerá ser verificado na 1agua por occasifio da primeira inspecção a que forem submettidas as refe~
ridas embarcações para a observancia do preceituado neste
regulamento, fazendo-se a experiencia de uma embarcação de
cada classe ou capa'C-idadc, quando houver mais de uma; classe
ou capacidade.
Paragrapho uni co. Quando, porém, tratar-se de navios que
navegarem em rios e em aguas tranquillas o coefficiente para
determinar o numero de pessoas será reduzido a 227.
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Art. 6-Hi. O numero de pesSúas que poderá conter qual~
quer embarcação das classes B, C e D ou E verificar-se-ha
dividindo por 227 o numero de decímetros cubicos de sua capacidade.
Art. 6'ti. Os apparelhos para arriar ou botar na agua as·
embarcações miudas terão de satisfazer as condições seguintes:
todos os salva-vidas, sobretudo, nos navios que transportarem
passageiros deverão, quando fôr praticavel, estar suspensos
em fortes turcos, sendo dous turcos para cada embaroação, ou
um unico turco para cada embarcação, quando esse turco fôr
convenientemente disposto para arriar a referida embaroação
com facilidade; porém, nã.o sendo praticavel ter todas as embarcações salva-vidas suspensas em turcos, como foi acima
indicado, as restantes deverão estar á mão, de modo a serem
facil fl promptamente lançadas á agua quando fôr preciso.
Art. 648. Toda.s as embarcações içadas nos turcos deverão
estar arranJadas de modo que possam ser arriadas na agua simultaneamente e os turcos ou apparelhos nos navios que
transportam passageiros deverão ter resistencia sufficiente
para poder supportar a embarcação com toda a sua carga e de
tal modo espaçados, que as respectivas embarcações possam
com facilidades passar entre elles.
Art. 649. Os turcos e seus apparelhos de movimento deverão estar promptos para seu uso immediato e protegidos do
qualquer influeneia que possa prejudic;ar o seu funccionamento, sendo absolutamente. prohibido collocar dentro das embarcações qualquer outro objecto que não sejam os exigidos
pelo presente· regulamento.
Art. 650. As cmbancações suspensas nos turcos deverão
ter as suas talhas sempre engatadas e estar promptas a qualquer momento.
Art. 651. As talhas deverão ter meios adequados para desligar promptamente as embarcações dos cadernaes inferiores
dos mesmos.
Art. 652. Os Jogares em que engatam as talhas deverão
estar sufficientemente apartados dos extremos das embarcações, afim de que estas possam com facilidade ser afastadas
dos respectivos turcos.
Art. 653. As def·ens:as das embarcações deverão ser de
tnl natureza que possam remover-se facilmente.
Art. 65.1. Os cabos das talhas, cadernaes, torneis e olhaes,
em snmma, todos os apparelhos de suspensão devem ser sufficlCntcmente fortes vara poderem SUf1portar a emba.rcação com
toda a sua earga.
Art. 655. Os tiradores das talhas deverão ter bastante
comprimento para que as embarcações possam ser arriadas na
agua, mesmo quando o navio esteja descarregado, e os fieis
das talhas deverão igualmente ter bastante comprimento para
que possam tocar na agua, mesmo quando o navio estiver descarregado.
Art. 656. Os cadernaes inferiores das talhas não deverão
ter gatos.
Art. 657. Para estar devidamente apparelhada toda a em~
barc·ação deverá ter:
a) palamenta. completa para bancada singela ou de voga,
e mais dous remos de Súbresalente;
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b' tluus bujões para cada )JOeiro, IH'e,.;os por fieis de t:alHIS
I'Ol'l't•ufe P lautos toldeiros ou forquelas quantos os l'l'lll0:5
t• ntais ml'tade t' todos ie·ualmenle pi·esos !JOI' fieis de conOtt

fi~t•!lt~a:

·cí um aneorrk>, um haldt', um lente t:om a compL'fPrtle
eanna dP ll'llll' ou mria lua P con·espondt•tlLL'S gualdropcs: unm
hn(.'a tle snfl'ieieule comprimento e um croque. O leme o o
haldu tle,-em estar presos })O!' fieis de sufficiente conwrillt''llto
e sc•ttlpJ·e prolllptos para snrem usados em qualquer momento;
([; uma Yasilha ou quartola para agua potavel. a qual deve
cdat· "l'mprc cheia;
·
c) as balsas salYa-Yidas dewm estar completamente proYidas de palarncnta c IJCrtcnee., que lhrs sejam apropriados.
:\rt. G·3H. Drnt1·e as cmbarcar.:ões das classes A ou B, de
ea da IIavio, quatnt. no ma'i:imo, ckvcrão ter mais o seguinte:
G) duao; nwl'!t~dinhas prrs:-~s por fieis c collocadas uma
ú lll'Üa c outra ú p<}pa da emharc::u.:ão;
b) um ou mais mastros, c pelo me:nos uma vela de confiatH.::J •~om o correspondente apparelho;
c) uma linha de salvação estendida com seios pelo lado
de fóra da embarcação em todo o comprimento desta e de
ambos os lados, fortemente segura;
d) uma agulha de marear, apropriada;
r:) um galão de azeiLe animal ou vegetal, em vasilha de
modPio c:tpprovado c que sirva vara espalhai-o pela superfície
do mar Pm occasião tk múo tempo;
n uma lanterna protegida exteriormente })Or uma grade
ou rede c cujo reservatorio contenha azeite -su.fficiente para
dar luz velo espaço de duas hora;:, pelo menos.
Al't. 659. O numero de pPssoas que poderá conter qualquer salva-Yidas, será especialmente determinado para cada
modelo approvado pela luS)Jertoria de Portos e Costas, ohseryada, por,•m, a condição de qup para cada pessoa correspondam pl'lo menos 85 decimctros eubieo;: de fortes e effieazes
resol'vatorios do m·, taes que a agua não possa nelles penetrar.
Será permittido o uso de balsas de qnalquer genero de conslruccão, comtanto que sejam de modelo approvado e tenham
podre dP flmtuar,:ão equivalente ao que se acha estatuído
aeimn.
Art. GGO. Todas as balsas salva.. vüias deverão ser marcadas de maneira a Jixar <~laramentc o numct'O de pessoas quo
podem conter.
Art. 661. O numero de pessoas que poderão aguentar
qnaesquer ohjertos ou artigos fluctuantes Sl'l'1Í verifieado dividindo-sr por 11, GO o mlmero de kilo" dt• fl'l'I'o que os mesmo~
olJjrt'{ns sejam capazrs de sustentar na agua doee por espaço
de 2í horas. Estes ohje.ctos ou artigos para serem cmprrgados não (it'vrm precisar srr antrs cheios de ar c deverão set•
dP getwro de eonstrucção approvada c ter marcas que indiquem claramente o numero de pr.ssoas que podem aguentar.
Al't. G<i:?. Por cinto de salyação on cmtos salva-vidas
aperfeiçoados deve entender-se todo o artigo desse genero que
não prPcisc ser l'!lCio de ar antes do rmpregado o que seja
capaz de fluetuar na agua l)Ol' espaço de 2,i horas, tendo suspenso 14,50 kilos de ferro.
Art. 663. As boias de salvação serão de modelo approvado c poderão ser:
a) boias de cortiça solida, guameeidns em volta de uma
linha de salvação ou fiel, com scioR, e que sejam capazes
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de flucLuar na agua por espaço de 24 horas, pelo menos,
ffmdo suspensas 14,50 kilos de ferro e que não tenham por
mwhimonto fibras vcgetacs, barbas de cortiça ou outros, cortil.ia granulada ou qualquer outro material sollo, nem precisem
SL'l' cheias de ar antes de empregadas.
Art. 664. Todas ns boia,s e cintos de salvação deverão
ser collocados nos navios de maneira que fiquem facilmente
acccssiveis a todas as pessoas existentes a bordo e tambem
que sua posição se torne conh-ecida daquellas pessoas ás quaes
sejam particularmente destinados.
CAPITULO li
DO PRUMO

Art.. 665. Os vapores de 1' classe deverão ter uma linha
lle prumo de 275 metros, pelo menos, convenientemente graduada, enrolada em um sarilho, com prumo patente, de peso
nunca inferior a 15 kilos, além de duas outras linhas de
prumo de. mão de 50 metros de comprimento, cada uma, convenientemente graduada e com prumo de peso nunca inferior
a 3,5 kilos cada um.
Art. 666. Os vapores de 2• classe deverão ter uma linha
de prumo patente de peso nunca inferior a 12 kilos e uma outt·a de 50 metros de comprimento. com prumo de peso nunca
inferior a 3,5 l;ilo5, convenientemi!ntc graduadas.
Art. 667. As embarcações de 3" classe deverão ter uma
linha de prumo de 50 metros e outra d-e 30 metros de comprimento, com o prumo de peso nunca inferior a 3,5 kilos, conYcnientemente graduadas.
Art. G68. ~\s cmbarcac,:ões de 4• classe deYerãu ter uma
linha de prumo de 15 metros de comprimento com o prumo
de peso nunca inferior a dous kiloa, convenientemente graduada.
Art. 669. Indica-se o seguinte modo de graduarem as
linhas de prumo, geralmente adaptado:
Nas duas braças ou 3. 66, um pedaço de couro dividido
em duas tiras;
Nas tres braças ou 5. ·19, um Pl'Uaço de couro dividido
em tres tiras;
Nas cinco braças ou 9.14, um pedaço de filele branco;
Nas sete braças ou '12. 80, um pedaço de fi! ele vermelho;
Nas JO )Jra,;as ou 18.29, um pcdac,:o de couro com um
furo;
Nas 13 braças ou 23. 78, um pedar,.o de file! e azul;
Nas 15 braças ou 27. 44, um pedaço de filele branco;
Nas 17 braças ou 31. 09, um pedaço de filele vermelho;
Nas 20 braças ou 36. 58, um pedaço de arrobem com
dous nós.
Paragrapho unico. Deve ser preferido o tecido de algodão para as marcas brancas, filele para as vermelhas e sarja
para as azues, porque assim poder-se-ha immediatamento
distinguir na escuridão.
Poder Executivo- 1915 (V oi. 1)
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CAPITULO III
DOS ~IE!OS DE SALVAÇÃO

Art. 670. Com relação aos vapores <la divisão A- clas::Je I,
ulJservar-se-ha o seguinte:
a) deverão ter suspensas .em turcos e com os necessarios
apparelhos, para serem arriadas n'agua, embarcações miudas
em numero e de capacidade não inferiores ao .estipulado na
tabella junta. Essas emharcações estarão providas de palamenta e mais pertences e serão do modelo a que se refere
o capitulo I do titulo XII;
b) não serão obrigados a ter mais embarcações miudas
do que as que forem necess·arias para dar sufficiente accorumodação a todas as pessoas exiRtentes a bordo;
c) os capitães ou proprietarios de vapores desta classe,
qne pretenderem ter numero menor de embarcações miudas
do que o estipulado na tabella junta, deverão declarar ao capit.'ío do porto, anles do despUicho de sabida, que as embarcações na realidade su~pensas em turcos são sufficientes para
ac(}()mmodar todas as pessoas existentes a bordo, dando-se
10 pés cubicos da capacidade daf.. embarcações, segundo a
regra estabelecida pelo art. 615, para cada adulto ou adulto
médio;
di o numero mínimo <la,: embarcar:ões miudas e o mínimo
da capacidade cubica total das mesmas serú proporcional á tonelagem brula do navio e de aceôrdo eom a tabella junta.
Para os navios .iá armados no momento de ser posto em circulação o presente regulamento dever-se-ha ter por satisfeita
esta cxigr~ncia, si as embarcações suspensas em turcos perfizerem o con·espondeni<'1 mínimo de capacidade total estipulada ua eolumna 3 da tabplla estabelecida, embora o numero
dessas embarcações seja inferior ao numero marcado na columna 2 da mcBma tabella:
e; metarle pelo menus· das embarcações miudas suspensas
ern turcos deycrú ser do modelo ou typo da classe A.
As restantes cmbareações tarnbem poderão ser desse
mesmo modrlo, ou, á vontade do proprietario, do typo daquellas que esliio comprehen<lidas nas classes C e D, comtanto
que não haja mais de duas do modelo das mencionadas na
classe D;
f) si as embarcações ~uspensas em turcos de accôrdo com
a tabclla junta não derem sufficiente accommodação para
todas as pessoa.:; ,•xistentes a bordo, nesse caso deverão n~
navios ter embarcações supplemcntares, de madeira ou da
metal, desmontaveis, ou de qualquer outl'O modelo appt·ovado, quer suspensas em turcos, quer dispostas de outra m:tucira ou ainda balsas, salva-vidas de modelo igualmente appmvado. Salva a JH'cserip<;iio da lettra b, supra, essas cmbareações supplementares ou balsas deverão ter bastante capacidade para, juntamente com as demais embarcações miudas,
que pela tabella junta devem estar suspensas em turcos, perfazerem o duplo do valor cubico minimo estipulado na columna 3 da mesma tabella. Todas essas embarcações supplementares, ou balsas, deverão, outrosim, para que possam ser
uteis, ficar collocadas de maneira tão conveniente quanto o
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pcrmittirem as disposições internas do navio, cumprindo, em
todo caso, ter-se o cuidado de evitar o excessivo atravanca. mento do convés deste e não prejudicar a. sua segurança em
viagem;
g) os vapores que forem dotados de compartimentos estanques e em numero tal que possam conservar-se fluctuando
em tempo moderado, ainda quando dous de tacs compartimentos estejam com agua aberta, sómcnte poderão ter embarcações Rupplomentares ou balsas com metade da capacidade
estipulada na letra f, supJ·a;
.
h) além ôos mPios de salvação acima rcferidog, terão
tambcm, pC'lo menos, uma boia de salvação, de modelo approvado, pant cada uma das embarcações ·Suspensas em turcos e, outrosim, csl.arão providas de cintos de salvação ou
salva-vidas, de modelo approvado, ou de outros artigos do
mesmo genero e igual poder de fluctuação, tambem approvados, e que possam ser ajustados ao corpo, com a condiçito
mais de haver um destes, pelo menos, para cada possua existente a bordo.
Art. 671. Os vapores de letra B da 1" classe estarão sujeitos ás mesmas prescripções que os da letra A da 1• classe.
·Art. 67:2. Os vapores da letra C da 1" IC!asse, deverão
ter:
a) suspensas em
turcos o do cada lado tantas emiJnrcações miudas de madeira ou de metal, uma de cada lado,
pelo menos, do rnod1•lo ,•omprchendido nas classes A ou B, e
de tal capaeidadc que as de um só lado sejam sufficientes para
accommodar as J)('ssoas Pxi~tentcs a bordo, Estas embarcações
deverão Pstar providas rios nrcessarios apparelhos para serem
aniadas n'agua;
b) seis boi as ele salva(:iio, pelo menos, de modelo approvado e de arctJrdo rom o art. 6G::l;
c) cintos salva-vidas de modelo approvado, conforme se
acha prescripto para os navios da letra A da 11• classe.
Art. 673. Os vapores da letra D da 1• classe:
a) deverão ter suspensas rm turcos embarcações miudas
na conformidade do que este regulamento e a respectiva tabella presrrevcm para os navios da letra A da 1• classe;
b) si as embal'ca(:õrs suspensas em turcos, em virtude da
prescr·ipção, não 1'ol'lleel\rcm sufiicientc accommodação para
todas as pessoas existentes a bordo, deverão os navios desta
cla!!se .ter embarcações supplementares ou balsas salva-vidas
de modelo approvado, conformo se acha prescripto para os
navios da letra A da 1" classe;
c) si, porém, pela neecssidadc de evitar o excessivo atravancamento do convés o não comprometter a segurança do
proprio navio em viagem, não fôr possível a qualquer navio
dPsta classe ter essas embarcações supplementares ou balsas
salva-vidas, conforme se acha prescripto para os navios da
letra A da 1• classe, poder-sc-ha supprir tal deficiencia por
meio de equivalente numero de bancos ou de outros ob.iectos
accessorios do convez que sejam capazes de fluctuar c de modelo approvado, comtanto que seja á intelra satisfação da commissão de vistorias;
d) n!io deverão ter menos de seis boias de salvação, de
modelo approvado, e de accôrdo com o art._ 663;
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c) deverão ainda estar providos de cintos salva-vidas, de
modelo appt·ovado e de acoôrdo com o art. 562, ou de outros
artigos do mesmo genero c igual poder fluetuaute, tambem de
modelo approvado, que possam ser ajustados ao corpo, com
a condição de haver um destes, pelo menos, para cada pessoa
cxi&tentc a bordo.
Art. 67 L Os vapores da letra E da 1" classe deverão ter:
a) suspensas em turcos de cada lado tantas embarcações
miudas de madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo menos,
óe modelo comprehcndiuo nas classes A ou B da clausula. 1"
das disrosiçõcs gPraes de tal capacidade que as de um lado
SPjam sufficientes para aL·commodar as pessoas existentes a
honlo. Essas embarcações e;;tarão providas uos nccessal'ios
ap[Htrcl'ltos para serem arriadas n'agua;
b I ~~intos salva-vidas, de modelo approvado, conforme se
acha pt·esct·ipto 11at·a os navios da lctm A da 1" classe;
c'1 duas IJoia>; de salvação, JlPio mcno:", de modelo a[llll'OYauo (~ de at•ctlrdo eom o art. üG3.
Art. ü73. o~ YU[JOL'L'S da letra A da 3" classe:
a·\ drvPrão, segundo a sua tonelagem, ter suspensas em
tut·l·.os Pmharrações miudas, na conformidade do que prescrevo
a tahl'lla pam os vaporPs da letra A da i" classe;
fJ .: si as emhar·(·.ações suspen;;;as Pll1 turcos, em vil'tudc
da pt·c~el'ipç.ão supra, não fornec.erem suffieientc accommodação
pam todas as pessoas exis!t•ntes a lJordo, os vapores desta -classe
de\·t·r·ão !Pt' Pmllarea~.,;ües surlplementat·es ou balsas salva~vidas,
de modelo appt·ovado, conforme se aeha prcseripto para os vapores da ldra A da I" classe;
c) si, porém, pela neeessidade de evitar o excessivo atraYaueamento do l'Otrvéz c não comprometter a segurança do
proprio navio em viagem, não for exequivel para algum vapot·
dPsta dasse tPr essas emllaeraçõcs supplementares ou balsas
salva-vidas, eonJorme se acha preseripto para os navios da
ldra .\ da 1" classe, podPr-se-ha, em todo caso, compensar tal
dPfieirncia supprindo-o com equivalente numero de bancos ou
fJUaesqucr outros objcctos accessorios do convéz, que sejam
l'apa:>:ns de flnduar c de modelo approYado, comtanto que seja
á inteira satLo!'at:ão da eommissão de Yistorias;
d) dPverão tamhPm Pstar munidos de cintos salva-vidas
de modPio approvado, e de acclit·do eom o art. GG'?, ou de
outi'O.'\ artigos do nH'smo genrro c igual podct· de fluctuaçi'ío,
l nmiH'm app1·ovados, que J)Ossam SPL' aj nstados ao corpo, rom
a eotJdit:ão dl' haYt'I' um destes, p('}o menos, vat·a cada pessoa
l'Xislen!P a bordo;
cl deYI'I'ân (cr, pl'lo mcnn~. duas IJOias de salvação, uc modl'lo appt·oyado, de act·ünlo ·I'OID o ad .. GG3.
Arf.. G'7G. Os vapores das letras II da 1" classe c B da
:J• t~lassP, de,·et·ão ter:
a) suspPnsas f'tn lnreos de Pada lado tantas embarcat:íít·s miurlas dP matiPira nu dn nwtal, nma de cada lado, pelo
BWnus, dP tnntiP!o l'.otnprehendilll) nas elassPs A ou B, de que
tt·:~ta !:! ad. ().'J.3, c de tal capacidade 11ue as do um lado sejam
suHwwnt.es vara accommodar todas as pessoas exü;ten.Wt8 a
bordo. Essas embarcações estarão providas àos necessarios
apparelhos pa!'lt l:lerem aniadas n'agua;
-
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b) cintos salva-vidas de modelo approvado, conforme
se acha prescripto para os' navios da letra A da f• classe;
c) duas boias de salvação, pelo menos, de morlelo appronulo e d1~ ccôrdo eom o art. Gli3.
A·r~. 677. Os vapores da.s letras A e B da 4" classe, qu~
não sahem barra-fôra, rwm navegam em aguas agitadas, deveJ'ão ter:
a) uma cmhaJ'cação colloeada de maneira que possa ser
lançada na agua com prestc;m c deverão ser providos de apparelho~ ou objcetos fluduanles. de modelo approvado e de
aec1kdo com o art. GliO ou de eintos salva-vidas, de modelo
approvado e de accitrdo eom o art. 661, c boia de salvação,
mod.e.Jo approvado c de accôrdo com o art. 662, em quantidade
su ITieientc para, juntamente •com a referida embarcação, podPr<'m !'Onser·vaJ' boiando todas as pessoas existentes a bordo;
b) quatro boias de salvação, pelo menos, do modelo
approvado.
Quando, porém, sahii·em fôra da barra ou navegarem em
agcras agitadas, devrrão ter as mesmas disposições que os
llaYios da lelm A da 3• classe.
vapores da letra B da '•" classe, que não
Art. 678.
~ahcm hana-f6ra, Ilf'lll navegam em aguas agitadas, devet·ão
ler:
a) uma embarc::u;ão co\locada de maneira que possa ser
lança.da na agua com prcsf.eza e ser provida de apparelhos
ou objectos fluctuantes, de modelo approvado e de accOrdo
enm o at't. GGL, on dl' rintos salva-vidas, do modelo approvado
r, de accõrdo com o art. 663. em quantidade sufficicnte para,
juntamente com a referida embarcação, poderem conservar
boiando todas as pessoas existentes a bordo;
b) duas boias de salvação, pelo menos, de modelo approvado.
Quando em aguas agitadas, devem ter as mesmas disposições que as da lr.tra B da 3' classe.
Art. 67fl. Os vapores das letras F, G e H dia 1" classe
clevcrão ter:
a) suspensas em turcos, de cada lado, tantas embarcações miudas de madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo
menos, dr. modrlo comprchcndido nas classes A ou B e de tal
capacidade que as de um lado sejam sufficientes para aooommodar todas as pessoas existentes a bordo. Essas emb81roacões deverão estar providas dos necessarios apparelhos para
serem arriadas na agua;
b) cintos salva-vidas, de modelo approvado e conforme
se acha prescripto para os navios da letra A da i" cla~·se;
c) duas boi as de salvação, pelo menos, de modelo approvado e de accôrdo com o art. 662.
Art. 680. Os navios da letra A da 2• classe deverão ter
embarcações miudas, na conformidade do que dispõe a tabella para os navios da letra A da 1• classe:
a) estas embarcações, tantú quanto for possível, ficarão
suspensas em turcos e providas dos necessarios apparelhos
pa,ra _serem ~rriadas na agua, á int-eira satisfação da commJssao de vrstorias. Aque:llas embarcações, porém, que não
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fiearem suspensas em turcos serão, em todo caso, collocadas
de modo que possam ser lançadas na agua com presteza o
lambem á inteira satisfação da commissão de vistorias;
b) si as embarcações assim dispostas n~ for~ecerem
sufficientes accommodações para todas as pessoas existentes
a bordo deverão os navios desta classe estar suppridos de
meios de salvação supplementares. conforme se acha pl'lescripto para os navios da letra A da i" classe;
c) nenhum navio desta classe será, comtudo, obrigado a
ter mais <embarcações miudas do que as necessarias para
:wcommodar lodas as pessoas existentes a bordo;
d) os navios de.sta classe deverão igualmente estar providos de 1cintos salva-vidas, de modelo approvado, de accôrdo
com 0 art. ü43, ou de qua·esquer outros artigos do me~mo
genero e tambmn approvactos, conforme se acha prescnpto
para os navios da letra A da i • classe, e deverão ter ainda
uma baia de salvação, pelo menos, de modelo approvado, de
accôrdo com o art. 663.
Art. 681. Os navios da letra B da 2• classe deverão
ter:
a) embarcações miudas na conformidade do estipulado
para os navios da letra A da 2" classe e mais uma boa emhai"Cação do typo das comprehendidas na classe D, de que
trata o art. G13.
l
Essas embarcações, tanto quanto for possível, ficarão
suspensas em turcos c com os ncecssarios apparelhos par3J
serem arriadas na agua, á inteira satisfação da commissão
àe vistorias. Aquellas cmba.rca<:õcs, porém, que não ficarem
s'uspensas em turcos, estarão, em todo caso, collocadas de
modo '~JUe po~sam snr laur,:adas u'agua <t'Om Ilrrsteza e tambem
:í ini.Pira satisfat.:fío da c.onm1issão de vistorias;
b) cintos de salvação, conforme se acha prescripto para
os navios da letra B, da 2• classe, e ter ma1s uma baia de
salvação, de modelo approvado, de accôrdo com o art. 603.
para cacla embarcação miuda <le madeira on de metal.
Ar!. (iH:?. O.s nayios da ll'lra f: da 2" tlassc deverão ter:
a) su,.;pcusas t'lll l.tll't'O'<, dn t•:trla ladn, tantas cmbat·cat:ões
miudas de mat!Pira n\l r!P ml'lal, uma <rln cada lado, 11nlo menos,
elo t.ypo eomprPlti•tHlidn na~ claR."~'s A ou H. de que trata o
:wt.. 1G3, dn tal C'apacitlat!P que as til' llltt mrsmo lado sejam
snffir·ir•tlfr,; pat"a at~t·omntndad· 1odns n~ pPssoas (•xi.-,tf'tltes a
)Jot·tlo. Esta,; f'Jn]mt·t•at;Õt's (•sfawão pt·ovidas dos nr.rPssarios
appar·"Jlto~ par·a St'J'f'lll arriadas n'agua;
b) einf.rts salva-Yidas tln modPlo approYatlo, conforme se
neha prcscriplo para os navios ,tia !!'Ira A de 1" classe;
c) Qnnlro IJoias dP salvacfío, prln nwnM•, f\e modelo
appronvLn, t:on formn o ar L G(i:l.
Ar!. G83. Os navio·s tia lt'LJ•a n da 2" classe e F da 3"
clas se dnvrrão tr•t·:
a) uma ou mais f'mlmrcaçõPs tln madeira. on metal, eomtanfo que snjam suffidentcs rtat·a aecornmodar toda~· ns ]ICS~oas PXistPnfPs a bordo, e fiqurm dispostas de maneira qua
JHl!'sam Rf'J' laneada.'l n'agua com pre.'ltnzn, ú inteira sati.qfat;ão
da t'Oill!llissão clf' vifltorias.
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Cad.a uma dessas embarcaçÕes deverá estar provida de
um galão de azeite animal ou vegetal, em vasilha que permitta e,svalhal-o pela suverficie do mar em occasião de máo
tempo;
b) tantos cintos salva-vidas. de modelo approvado, quantas forem as pessoas existentes a bordo;
c) duas boias de salvação, pelo menos, de modelo approvado, de accôrdo com o art. 663.
Art. 684. Os navios da letra E da 3" classe deverão ter:·
a) suspensas em turcos, de cad'a lado, tantas embarcações
miuda.s de madeira .ou metal. uma de cada lado, pelo menoi!,
do typo comprehenul,ido nas classes A ou B, de que traia o
nrt. M3;
b) uma embarcação;
c) uma boia.
TITULO XIII
Disposições transitarias

CAPITULO UNICO
Art. 68G. 0,:; machinista.s de 1", 2", 3• e 4" classes do regulamento de 1!JOl contin'uarão a exercer as· suas respectivas
funcções; sendo, 11ort>m, equiparados os de 1" e 2• classes a.
machinistas e os de 3• e 4" a ajudantes machinistas e terão
matriculas da carta que apresentarem.
Art. 686. Os pralieanLes maehinista.s do regulamento de
1907 e os quartos machinistas que obtivenam suas cartas por
força do aviso do ministro da Marinha n. 551, de 7 de junho
de 1912, passarão a denominar-se sub-ajudantes machiruistas
aquelles logo que vigore este regulamento e estes depois de
aiwrovados nos exames a que são sujeitos .os praticantes do
regulamento de 1907.
Ad. G87. Os ajlHhmt.es machinistas poderão melhorar de
ela.ss>es .satisfazendo as exigencias dos regulamentos da Escola
Naval c de l\lachinisLas do Pará, onde prestarão os respectivos exames, segundo os programmas de ensino ali adoptados.
Art. 688. Os' praticantes machinistas do regulamento de
1907, apresentarão sua carta á capitania pa,ra que nella seja
arlOstillada a :declaração ·de rtue vassdm a denominar-se subnjndantes machinistas.
Art. 689. Firam suspensos os exames a que se refere o
aviso n. G51, de 7 de junho de 1912.
Art. 690. Os acLuaes secrelarios que contarem mais de
10 annos de scl'viço serão aproveitados para os Jogares de
'J ificiaes das cnpitanias ou de outras rep·artições federaes,
onde servirão com os vencimentos apro.veitados, se assim
convier.
Art. 691. As disposições deste regulamento., refer>entes
á lota.ção do pessoal dns capitanias, delegacias e agencias, só
terão execuçã 0 depois de ser pelo Congresso Nacional decretadas, ,fl.cYcndo até I:í. subsistir o pessoal do regulamento de
1001; sendo a rs(~ripturação effcctuada pelos processos indi~
e ados ncs.te regulamento.
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Art. Gü2. Todas as ta.xa,s e emolumentos que presentemente se arrPPadarem na>: 1:apitanias dos portos, ,serão eohradas em sello adhesivo e exclusivamente pela tabella annoxn, devidamente inutilizado o srllo pela autm·idade competenl e, PX!'epto as Pnderrwta~ de malr·i!:ula~ n ehapaR fie I i!'Pllt;·a, qun cuRtarão, I'I'~[H'!'I.iynm•·nLP, 100 n :100 r(•i!'l e .~Pl'ã•J
pagns Plll dinheiro.
At·l. !i!l:l. Na.;;; localidnrl<'" onde• nfio houYrr· dnlpg-:w.in. ou
a~cneinR daR rapiianias dos portos, os
RNviços affeetos a.
rstas rnval'f.ições pplo prr~rntc regnlamenf.o rontinuarão a ~e~
dn~nmpnnlta.dns un f'(>J'llla rio J'f'gulnnwnf.o de rnbof agPm JWias
ai l'a.l!df'gns. nwsas dn l'·I'Hda f' I'OIIP.ctol'ias f(•deraPs·.
Art. üfl.-1. Os s•t'!'l'f'Larin.s ronu cxrreicio de the$ourrii'03
pl'f'stnrão fiança ryuanrdo não fo.r.em offieiacs sujeitos• ú rau(:ão
para gerf'nria de grstão puhliC'a·.
A impol'fancia da fiança Rrr:í arhitrada prlo GovPrno no
aPto. da nomr.ação.
Parngrapho unico. A fiança srní fpitn ant.rs da pORSf' dr1
!'flrgo no 'J'he.~om·o Federa 1 ou Rcpar·l.i(:ãn dP Fnwnün.
Art. íifl5. As disposiçiíN; rlrstc l't'gulamenf o pod•'J'ão Rrr
n Jt.eraelas drmf J'o rio primeiro anno ele CX<'!'Ução, afim ele
serem adopl.aelnR rwlo novrrno ns mPdidas indirndaR prla
PX(l!'l'Íf'])(~ifl.

A1·t. fi!lfi. Firnm

r.~~·oga:das

a" disposieõrc; Pm contrario.

Rio de .Taneiro, rm .1 de mm·ço d<' 1 !l f 5. Foi' ia tf,~ ;\Zen NO'.

All'.rrmdrino

TABELJ,A DAS TAXAS QUE DEVEM SER COBRADAS EM SELLo ADHE•
SIVO PELAS CAPITAN'L\S DOA PORTOS D.\ REPIJBLICA

(Cabotag(}m)
r·or matricula .pessoal (r-aderneta da gente empregada na vida do mar).........................

$500

A inclusão da matricula no rol de equipagem será gm-

tuita.
Arrolamento permanent.e de qualiquer embarcação,
movida por qualquer meio, não sujeito a registi'O, ou r-orpos flu/Ciluantes fixos ou não ......•...
Por liBença annual de embarcação arrolada, movida
pm· !IHa I quer meio, não sujeito a registro ou
corpos fluetuantes fixos ou não, até 1 O toneladas
de arqu.ea.ç.ã:o ..................... ,, ......... .
De 10 a 25 toneladas ............................. .
De 25 a 50 toneladas ............................. .
De 50 a 75 .toneladas ................... :: ........ .
Iln 75 a 1 00 toneladas ............................ .

211\000

5$.000
f0$000
15$000
20$000
30$000

Acima. de 100 toneladas eohrar-sP-ha a razão de 50 réis
por tonelada.
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Por licem;a annual de embarcação sujeita a registro:
:Até 30 toneladas liquidas......................... f0$000
De 30 até 50 toneladas liquidas.................... f5$00H
Ite 50 a 75 toneladas liquidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20$000
De 75 a 100 tone>ladas liquidas..................... 30$000
Pelo que excr.dr.r de 1oo toneladas, pagará mais 50 ré i~,
por tonelada.
São isantas de taxas as licenças das em!barcações arroJadas na pesca, prat:ieagem e regatas.
11 or Jkença de qualquer natureza, não especificada
na presente tabella...........................
f$200
J'or averbação nos títulos de registro ou arrolamento
de embarcação... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •
f$200
São isent.os de taxa os vistos armuaes nas ma.lri~ulas d:t
gente empregada na vida do mar.
IJor termo de abertura de livro da marinha mercante
Pelo registro de titulo ou carta: de machinista e mestre . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . •

f$100
~$.200

Por termo de encerramento de livro da marinha mercante, a importarucia ICD!'respondente ao numero de folhas ruhricadns, á razão de 50 réis por folha.
Por portaria de exame de mestres de f' e 2• classrs ..
Por pot•taria de exame üc machiuista e pilotagem ... .
J'or pas:;:e para a sahida de navio nacional. ......... .

10$000
15$000
$31)()

São isentos de passes' as embarcações nooionaes empregadas na pequena ca:bota.~em ou navegação fluvial e inte.rior,
ás qnaes devem dar entrada c sahida gratuitas.
Por termo de entrada ou sabida nos livros de deposito
f.$100
de dinheiros feitos na Capitania do Porto .... ,
JUyaJida·ção de cartas ou títulos passados por escolas
estrangei-ras....... . ........ ,......•.
80$000
Observação - Entendc.r-se-ha por termo, em geral, toda
a dcclaraiÇão escripla, datada e assignada, por empregado publico, em livro ou documento .para interesse da. parte, não
se comprehendendo por termo as notas relativas a empregados
publicos.

&.........

Por busca, por anuo, de qualquer documento......
$550
Observaç.ão - O sclJo de verba será .cobrado ;pela Recebedol'ia do Ilio de' Janeiro, pelas delegacias fiscaes, alfandegas,
mr~as de rendas c collectorias federaes nos Estados. As capi ··
taniats dos p-ortos não receberão nem ·registrarão papei.s sem
qu''' delrles conste o pagamento do sclJo de verba.
Por termo de vistoria em embarcação .•.........•.. ,
Por titulo de registro de embarcação IÍ.alc'hmal.......

i0$000
20$000
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TABELLAS E MODELOS
DO NUMERO ~UNIMO DE E~!RARCAÇÜES SUSPENSAS EM TURCOS E O
~II:'IntO DE CAPACIDADE CUDICA TOTÁL DAS MESMAS E)[ CADA NAVIO

TADEJ,LA

1

w

8"'
riJQ)

Q)~

«!C.

"'<Jl
o~

i

8

G'l·-

Tmwlagom brnta

'""'"'

na

ne
De
ne
nc
De
De
De

nc
De
na

Do
Do
De
De
De
De
Oc

D,)

D3

Jlo
De
Do
ne
Do
De
De
lle

De
De
De
De
De

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

16.000 ....••.••.•.•.
14.000 •••.•••.••..•.
12.000 ...••.••......
10.000 .•.•.
9.000 .••••.•...••..
8.500 ...••.••.••.•.
8.000 .•.•.....•..•.
7. 750 •••..••.•..•..
7.!íOO ........•..•..
i .250 ••.•• ' ' ..•. ' .•
7.000 .• ' ... ' •.••.••
6.750 ..•. ' .•.... ' ..
6. 500 ....•....•.•••
6. ~5().' ..•..•......
6.000 ...•.•.•...••.
ti. 750 .•..•.•..••.. '
5.500 ...•...•..•...
5. 250 ... ' •..•..•...
5.000 .••..•••...•••
4. 750 •••••••.••••••
4 500 ••••••••••••••
4.250 .•..•••.....•.
4.000 .•••••..•.•..•
........
:3.750 ...
3.500 ..••..••...•..
3.250 .•••.•..•.....
3.000 ..............
2.750 ..............
2.500 ...•.•.. ' .•••.
2.250 •....••.......
2.000 ..•.•••••••••.
L750 ..............
1.500 .••.••.•.....•
1. 250 ..••••••.•.••.
1.000 •••...••••••.•
ó ••••••• '

..

750 •••••...••....

500 .•••••••..•..•
250 •••••••••••••.

•

rn •

'O

'"-o

'Cj rn ~

~

"'"'"'S
c,-o::s
~c~
"'-"'Q)uX
..... ..,!1 rn:ÕQ..

"'.sgs8gx

"'oi:5<d+'i;::X
'3- a "' c:)

a"'s
::s.OQ)

....
"'"' s 8
~o..OCP

7.

!4.000
12.000
10.000
9.000
8.500
8.000
7.750
7.500
7.250
7.000
6. 7:10
6.500
6.250
6.000
5.750
G.;;oo
5.250
!i. 000
4.750
4.ti00
4.250
4.000
3.750
3.500
3 250
3.000
2.750
2 500
2.2ii0
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
150

<l)

"'
8 "''2i
~Q)CI]CJ

Q) o
0
S•o
0"'-'
O<d::S
:..o...,

·-

a:<.

De
De
De
Do
De

I

a:.a~

ã$c..:>

.....

G

200.000
180.000
160.000
150.000
14,5.000
142.000
131:.000
131.000
128.000
125.000
122.000
H9.000
116.000
114.000
f05.000
t02.000
100.000
97.000
9·1.000
85.000
83.'.100
80.000
7G.OOO
74-.000
7{ .000
68 000
GO (00
58.000
57.000
55.000

6

5i.OuO

20
18
1G
H
H
H
12
12
1:J
H

12
H

12
12
iO

10
10
10
10
8
8
8
8
8
8

8
6
(j

6
G

6

4
'~
'~
2
2

48.000
43.000
34.000
29.000
23.000
12.000
8.500

Notn.- Os na.vi os Uo ffi[\iS do 1t).OJJ tonetn.dn.s de,~a~ão sel· providos de Utn:1 cara.~
ricl:ttle ndrlicionn.l de emha.rcn.ções nn. razão de r;,QOO decimetros cuhicos por ca.dn vOO
tonolauns hrutas ou fl':tcção desta.

'I'AliBLLA DE VIYEJIES A. QUE OS mDIVIDUOS DA TJ\IPULAÇAO TBEM DIREITO POR DIA E POR INDIVIDUO

Generos

Observações

Grammas ou litros

Assucar ......................................................... 0.!50
Arroz ........................................................... 0.!00
Azeite comm~m .................................................. 0.040
Bacalbáo ....................................................... 0.200
Batatas .......................................................... 0.200
Bolacha grossa .................................................. 0.150
Café torrado e moido ............................................. 0.050
Carne secca .................................................... 0.200
Farinha de mandioca ............................................ O. i 50
Fe1jão ........................................................... O.t50
Legumes seecos ................................................... 0.030
Matte ........................................................... 0.015
Sal ............................................................. 0.025
Toucmbo ou banha ............................................... 0.030
Vinagre ......................................................... O.OtO
Carne verde ................................................... 0.500
Pão ............................................................. 0.200
Legumes frescos..................................................
50

grammas ...... ..
grammas ....... .
litros ...•.•...•• Uma vez por semana.
grammas ........ Uma vez por semana.
grammas ....... .
grammas ...... .
grammas ...... ..
grammas ....... 1Uma vez por semana (a).
grammas ....... .
grammas ....... .
grammas ........ 1Duas vezes por semana.
grammas ....... .
grammas .•.....•
grammas ........ Seis dias por semana (b).
litros .......... .
grammas ........ Cinco vezes por semana (c).
grammas ........ (d).
réis ............ .

·1

ToJo navio deverá tor ao sahir de um porto os viveres necessarios á viagem até o porto de destino, de accôrdo com esta tabella.
(a) A carne secca deverá ser distribuída tambem quando não houver carne fresca.
(b) O toucinho ou banha não será distribuído quando o fôr o azeite.
(c) Quando não houver carne fres~a, deverá distribuir-se 0.200 grammas de carne secca ou outra conserva.
(a) Quando não houver pào, deverá distribuir-se o.t50 grammas de bolacha.
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5.5011
6.4011
7.4011
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19.500
10.7011
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14.600
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17.600
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1..01!)

20.~00
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1.2611
I. 38:;
I. 51'0

22.800
24..500
26.500
28.200
39.900
31.400
35.400
35.900
38.200
40.500
42.000
-15.400
4 7.800
50.200
52.400
54.7011
56.kW
59.300
61.400
A3.800
65.700
67.ROO
71.300
72.200
74.300
76.500
79.000
81.200
83.400
85.ó00
87.400
89.500

l.bt:;
1. 7t:i

1.855
2.030
~-~10
~.390

2.565
~- 780
~.985
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.i.U:;
3.1)45
:J.860
!•• ! 15
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5.640
5.93\J
G.22J
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360
420
480
545
635
700
775
865
9RO
1.065
!.188
!.270
1.370
1.460
1.675
f. 730
t.880
2.035
t.l85
2.360
2.540
2. 730
2.895
3.100
3.275
3.505
3. 71U
3.925
4.H5
4.355
4..570
4..800
5.050
5.295
5.550
5.830
6.100
6.390
6.655
6.935

-

2

-9.300

-2

-

-

10.400
H.500
{!!.800
H.400
15.500
16.800
18.200
20.200
21.600
23.400
t4. 700
26.300
27.600
29.300
31.600
33.800
35.900
37.900
40.100
42.500
44.800
46.700
49.000
50.900
53.300
55.400
~7.400

59.400
61.500
63.400
65.400
67.300
69.500
71.500
73.500
75.500
77.500
79.500
81.500

2

2

.,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50
65
90
115
H6
165
1\10
215
255
290
325
355
395
H5
4b0
520
570
620
660
675
710
760
815
875
940
1.005
1.080
1.155
I .231
1.310
1.395
L 475
1.560

5.500
3.700
4.200
~- 700
5.200
5.;oo
6.250
6. 700
7.400
8.100
8.901)
9.300
lO.OOO
JO. 900
11.500
12.300
13.200
13.900
14.600
15.100
15.600
16.500
17.400
18.500
19.600
20.500
21.800
23.000
24.300
25.300
26.750
27.900
29.250

1.e~o

:JO.~OO

1.740
1.830
I. 930
2.030

32.000
33.200
34.500
35.700
37.300
38.700
4.0.200
U.600
42.900
U.500
46.000
47.250

2.145
2.248
2.360
2.475
2.580
2. 705
2 830
2.9U

OB>ERYAÇÕES

•o lnduido nos oe'o' desta tabella não deve se1· superior a 25 % do da ancora.
As ancoras sem cepo iJ,·vem ter 25 11, de peso a mais do quo o determinado nesta tabella.
Qualquer que seja a a1 cora, de v" ser de modOI<l approva.Llo pela lnspectoria de Portos e Costas.
A baste da ancora ,em ceP'-· nl!.<> deve ter no• peso superior a 1/3 do peso total da ancora.
O peso do cepo da -'"C<'ra
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.:l
....

..

<>.

.l!!

o

"'

"C

Q

o

o

3
.s

..."'"'c

8
·;::

.
"'

OI

.sc

"'

<>.

8

8

a;

e

-

90

30

90

f30

60

f30

-

l70

80

f70

-

220

HO

-

220

-

260

HO

260

320

.,

"'.,....

a;

..5!

;o;;

a.,
o
8

·a

'6

5
.s
o

"'"'
c.

s
60

o

e
e

Correntes de élo sem tra-

Esforço minimo

e
8
8

8
o

8

"'

"'
3
.s
.sc

o

f
.....
'-"'

"CM

o

~

.l!!S

o3
--c·-

Q..

08

8

!:

8

"'

8

~

·;::

ves~llo

.....

.."

~
c

"'

Q

"'

"'

~
~o
s~
o

o

c:

2

Q

.
õ

·=
gj

"'8

E~fO!'ÇO

'*
te
-..rv --...
~

.."'

o
8f!l
8
·;:; 8

m1mmo

.g~

:::i

--cs
...o
a;

8
.!!!

0..

..=
"'

Q

"'

·a~

~~

o

8
o
8"'

o

_

"9 ~...

!S~

"""'c

S;;J

"'

0..

3
Q

~

Q

60

17

12.290 8.190

220

1.430

85

f3

7.199 4. 790

355

H

7.410 3.700

405

80

19

f5.350 10.230

220 f. 750

85

14 8.330 5.560

404

f5

8.5~0

4.270

458

HO

21

f8. 750 12.500

275 2.600

85

f4 8.330 5.560

404

f5

8.5+0 4.270

458

140

22

20.580 13.720

275 2.960

85

16 IO.b90 7.260

503

17 10.920 5.460

575

-

170

24

z4.490 f6.330

330 4.150

85

16 10.890 7.260

503

17 10.920 5.460

575

f70

-

200

25

26.570 17.720

330 4.650

85

ti 12.290 8.190

553

f8 12.290 6.140

726

380

200

-

240

27

30.910 20.610

330 5.280

85

f7 12.290 8.f90

553

f8 12.290 6.140

726

450

240

280

28

33.340 22.220

330 5.820

HO

f9 15.350 10.230

875

21 !6.670 8.330 1.150

520

280

-

330

30

38.270 25.510

330 6.650

HO

21 f8. 75(> 12.500 1.040

22 f8.290 9.150 1.255

520

-

600

330

-

380

32

43.5ft0 29.030

330 7.340

tiO

21 f8. 750 12.500 f.040

22 f8.290 9.f50 1.250

600

-

690

380

430

33

46.310 30.870

385 9.400

HO

22 20.580 f3.720 1.18!,

2-t 21.770 10.890 f .485

690

800

430

500

35

52.090 54.720

385 10.300

fiO

22 20.580 !3.720 !.f84

2+ 21.770 10.890 f.480

800

-

920

500

580

36

55.110 36.740

385

11.2~0

tlO

24 24.4.90 16.330 L383

26

920

-

1.070

580

-

670

38

59.f20 40.780

385 12.400

fiO

24 t4.490 f6.330

t

.383

26 25.680 12.840 2.1f8

1.070

-

1.210

670

-

760

40

62.990 44.990

385 13.250

135

25 26.570 17 720

1.90~

27 27.750 13.870 2.2&6

L2JO

-

1.400

760

830

4.1

66.f80 47.270

440 16.600

135

25 26.570 17.720 1.902

27 27.750 13.870 2.266

L400

-

440 f8.000

320
380

450

~5.680

12.84.0 2.118

830

-

f.020

43

72.800 52.000

135

27 30.910 20.610 2.160

211 31.820 15.910 2.602

1.640 -

1.920 1.020

-

1.190

u

76.220 54.440

440 18.780

135

27 30.910 20.610 2.f60

29 31.820 15.910 2.602

-

2.220 1.190

-

1.360

46

83.310 59.520

440 20.210

135

28 33.340 22.220 2.382

30 34.010 17.010 2.778

2 550 1.360 -

1.560

47

86.970 62.120

440 21.600

160

28 33.340 22.220 2.382

30 34.010 17.010 2.778

1.780

49

94.530 67.520

440 23.000

f60

28 33.340 22.220 2.382

30 34.010 17.010 2.778

2.920

-

2.310 1.780

2.020

51

102.400 73.150

490 27.000

160

30 38.270 25.5f0 3.224

3238.7f0 19.350 3.7,7

2.310

-

3.7i0 2.020

-

2.280

52 106.500 76.040

490 29.f00

160

30 38.270 25.510 3.224

32 38.710 19.350 3.747

2.600

54 fH.800 82.000

490 30.900

160

30 38.270 25.510 3.22i

311 38.710 19.350 3.747

2.940

55

U9.!00 85.070

490 32.800

160

32 43.540 29.030 3.559

3i 43.740 21.900 4.256

3.300

57 127.900 91 370

490 34.600

160

32 43.540 29.030 3 559

34 43.740 21.900 4.256

1.920
2.220
2.550

3.no
4.210
4.720

l. 640

2.920 f 560

4.210 2.280
4 720 2.600
5.260 2.940
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Tonelagem bruta

Amarras

.s
...,
o

"'O<Il

o~
......

8
Esforço minimo ~
-;;;

...o

t..c:;>

Vapore-s

Vela

~8

~c:.,

o

õ"'

I

-

---

~3.300-24.1100

24-.800-26.500

-

"'
t..

a

bs

3í.260- 5.850 3.300-3.700
:i.850- 6.4k0 3. 700-4.100
1\.480- 7.140 4.i00-4.500
7. 140- 7. 850 4.500-4.900
7.850- 8.600 4.900-5.400
8.600- 9.440 5.400-6.000
9.440-f0.300 6. 000-6. 600
o .300-11 ,200 6.600-7.200
:1.200-12. f 00
12.i00-13.100
j 3.100-14.200
14.200-f5.300
!5. 300-16.500
l6.500-t'7.700
17.700-19.000
19.000- 20.400
20.400-21.800
21 .800-23.300
-

.... U>

o-=
o E

-o=

59
60
62
64
66
67
69
70
72
73
74
76
78
79
81
82
84
86
87
89

Correntes e cabos de arame de aço

:::l

;:...

o

f37.000
f4f. 700
151.300
15(1.250
166.300
170.400
174.440
181.740
188.230
i 92.620
196.210
203.390
210.410
214.220
220.880
225.570
231. t60
237.780

o

~

U1

=

QJ
_.
o

Q

....o :..o

Orn

=
o .o.

·;::;

o:::
.... .>o:

sE
Q,

8
o

97.!,90 4.90
fOt. 200 550

1i50
550
550
550
600
600
600
600
60()
650
650
650
650
650
700
700
700
700

8
o

-

-;;

ao
·a E ...oo o,

·E,8

u

f07.200
tt4. f 90
118.620
121.870
f24.310
129.M20
134.970
f 37.600
140.!60
145.290
150.300
f 52.760
157.700
160.380
165.160
169.850
2~0.840 172.800
246.220 176.630

E

~

-~
.5o
o

(l)
a.."'

36.600
42.400
45.400
48.400
51.400
52.900
61.200
63.000
66.800
68.700
70.600
80.700
84.900
87.oOO
91.600
94.000
106.000
Ht.tOO
it3.900
H9.300

.s

Correntes com élos de
travessão

-a)

o
o o

-o,

....

t..':..

..... ....
:. ~e
1"'1.:.=
-o -õ:::
~E
oS
.....

_

...c.

8

o
u

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
270
270
<l70
270
270
270
270
270
270
270

Esforço mínimo

..."'

bs

3o::.

s::J
õ"'

...

:::l

(l)

o

33
3:1
35
35
36
36
38
38
40
40
41
f

43
43
44
44
46
46
47
47

o"'
So

·a
E
.... 8

e.,

o

-~
.5o

Q)

.... ...>d

"""'
....=
o"'

46.3f0 30.870
46.310 30.870
52.090 ·34.720
52·.090 34.720
55.HO 36.740
55.t10 36.740
59.120 40.780
t\9.120 40.780
ó2.990 44.990
62.990 44.990
66.180 47.270
66.i80 47.270
72.800 52.()00
72.800 52.000
76.220 54.440
76.220 54.440
83.3i0 59.5:10
83.3i0 59.510
86.970 62.{20
86.970 62.f20

o:=
o
!!jE

a.. o
5.370
5.370
5.885
5.885
6.425
6.425
7.085
7.085
7.570
7.570
iO.t85
10.185
11.045
11.045
f 1.525
H.525
12.400
12.400
{3.255
13.255

Correntes com élos sem travessão
~

-

....:.."'

o

...::;

:..

(l)

o

O o'"'
-o_
8

Esforço minimo

c.. O·~'"O E

"'
"'
Q.

8

;:...

~

õ

-Q; · -

8

'"'
35
3!;
:38

38
39
39
41
41
41
41
42
42
44
44
45
45
47
47
48
48

o

:..

.5~

o

cfo

....'"'

(l)

o

o

46.3f0
46.310
54.380
54.380
57. f4.0
57.140
63.020
63.020
63.020
63.020
66.140
66.140
72.580
72.580
75.940
75.940
82.820
82.820
86.420
86.420

_

::::5!
s..,...

""c
U1

:::l

~[!i

..... 8

23.f50
23.150
27.190
27,190
28.570
28.570
31.510
:H.510
31.510
3f .510
33.070
33.070
36.290
36.290
37.970
37.970
4!.410
4f .410
43.2to
43.210

s~
~E

6.215
6.2f5
7.425
7.425
7.825
7 825
8.620
8.620
8.620
8.620
H.Ol:SO
11.080
i2.410
i2.4i0
13.025
13.025
14.296
14.<!96
14.950
14.950

-

As amarras e correntes devem supportar o esforço minimo determinado nesta tabella e o respectivo certificado deve ser apresentado á
commissão de vistoria no acto do registro. Nos pesos estll.o incluidos os de duas manilhas para as duas extremidades de cada amarra ou
corrente.
Cada fio de arame componente ao cabo de aço deve supportar, depois de galvanizado, um esforço minimo correspondente ao determinado nesta tabella e a resistencia de todos os fios de arame reunidos aeve ser superior de fO •;., pelo menos, ao determinado para cada
fio. Cada fio de arame deve poder ser torcido oito vezes peJo menos e depois destorcido e indireitado sem se partir.
Cada navio deve ter a corrente ou cabo de arame como entender o seu proprietal'io mais conveniente, segundo a tabella acima.
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'Cáoos de arame de aço/

C~boli1 de arame de aço flexível I

.,

Cabos de reboque

Espias de manobra

\ Espias de amarrações
~

-o

cd

'õ

B·[
l:::rn

o

I:::

... .,
~o
~.o

<lJ~

8
o..,

So

-~~

...o

8o
o
o

=>"O

é..'3

49
51
51
57
57
63
63
70
76
76
79

79

S7
S7
90
90
9S
9S
iiJi

iOt
iOf
tOS
tOS
tOS
U4
tU.

4i
43
43
4S
4S
57
57
59
66
66
6S
6S
74
74

7.200
S.iOO

s.too

10.160
tO.HiO
t2.7l!O
f2 700
15.750
{9.300
19.300
20.570
20.5i0
24.557
24.557
26.470
26.470
3!.420
3L420
33.390
33.390
33.390
33.S60
33.S60
33.S60
43.690
43.690

77
77

S4
S4
S6
S6
S6
93
93
93
93
9S

7.400
S.290
S.290
t0.420
t0.420
t2.920
12.920
f5.S90
{9.560
{9.560
20.960
20.960
24.7SO
24.7SO
26.730
26.730
3t.Sf0
3t .SfO
33.320
33.320
33.320
39.060
39.060
39.060
43.443
43.U3

uo

HO

HO

HO
135
135
t35
t35
135
i35
t35
t35
1SO
fSO
tSO
180
t80
180
t80
i80
{80
1SO
t27

127
127
140
i40
t52
f 52
i65
i78
190
t90
203
216
22S
24t
254
254
267
267
279
305
305
330
330
347
347
372

5.t00
5.100
6.800
6.800
S.t30
S.i30
9.t40
H.t80
{2.700
{2.700
t4.220
f7 .270
19.300
20.570
23.S80
23.SSO
25.910
25.910
27.600
. 34.040
34.049
41.150
4t.t50
46.230
46.230
1)4.360

4t
4t
48
4S
51
51
54
60
63
63
67
73
76
79
86
86
89
89
92

90
90
90

{L)2

{02
1H
H7
t17

H7
{27

t65
f65
t65
{65
165
f65
f65
f65
165
f65
t65
i65
165
f65
f65
t65
t65
165
165
165
165
165
165
165
t65
165

i
f

t
t
f
f

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
;I

3
3
3
3
3
3
3

S9

fOI

"'o

..8

178
P8

3
3
3
3
3
3
3

t78

3

f7!l

190
t90
203

~

....

~=
-~
8
(,)

C'

~8
~.
..& ~

...

80'-

e~ .O~

f~8

i::3

U7
H7
f25
t25
t2S
t2S
132
132
i36
t36
f.40

HO

!45
145
U.9
f49
f 54
i 54
f 56
f 56

8c;s
.......
.9 =
8"à.
o c
e-"'
.s
UJ

r.:J

46.3{0
46.310
52.500
52.500
55.370
55.370
59.280
59.2SO
63.0SO
63.080
66.S30
66.830
72.490
72.490
76.720
·76. 720
83.530
83.530
87.070
87.070

.~~
o

...

g8
~

.O

...,"'
o

-o
o

e.

.s80 ....
::S

-o

~

OI

'"C=

CD

f~El

i3

tOt
Wt
tOS
tOS
ftt
fH
H5
tt5
H9
H9
f.22
122
127
f27

:130
130
f35
f35

{39

139

<D

.§ c;s

B

1:::'"

1:::

·-::I

s-o.

<D

8

8E
...

'E:
o.
El
o

.s
rtJ

o

w

46.f30
46.t30
52.490
52.490
55.470
55.470
59.650
59.650
63.775
63.775
66.S90
66.890
73.060
73.060
76.1140
76.M·O
82.850
82.860
87 .t70
S7.f70

f
f
t
t
f
I

t
f
f

i
t
f

i
t
f

t
f

f
i
f

3

3
3

220
220
220
220
220
220
250
250
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
275
275

De manobra

Cabo de arame de aço o

"'

cd

-o

3

89
89
S9
S9
S9
89
i01
fOi
H4
H4
i27
t27
t39
152
127
t27
127
139
{39
152
152
152
152
t65
t65

ns

Espias
o
.o

OI

f
t
f
2
2
2
2
2
2
2
2

ff4

t27
t39
t39
f 52
t65
tli5
t65
t65
178
t90
165
165
165
165
165

Cabos de reboque
Cabos de arame de açol Cabo de arame flexivel

165
165
f65
f65
t65
165
t65
165
165
165
165
t65
t65
f65
165
t65
f65
165
165
i65
t65
t65
t65
t65
i65
165

f
f
f

tOt

8
c;srn

<D

·<:>e
C+'
Cl)~

"'8

~:.:::

8:::l
::s8
f
i::3
t27
137
t37
t37
144
H4
tU

{50
HSO
t60
160
f.70
!70
f80
f90
200
2f0
215
220
225

~

-o
o

8.,

:§ 3

8"à.

.....,. ...

o::s

.s
"'

r.:J

54..360
63.000
63.000
63,000
71.360
7L360
71.360
78.080
78.080
84.180
S4.tSO
95.040
95.040
f06.550
H8.650
f3t. 540
146.570
f53.7f0
{60.350
167.930

o

-o
o
c;s.C

·-.s
8<D<D

rtJ

·c..
"'
rtJ

<D
<D

.s'-"O -oE
8
::s
8
...o
::s
~

i3

372
406
406
406
432
432
432

-

-

--

--

z

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

rn

·c..
"'

~

~

-o
.S-~

~::O.
C!>UJ

s~

.... c;s

'-"C

o..,

EO
o
o

f65
165
185
~185

fS5
1S5
1S5
tS5.
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

-o
c;s

rtJ

CD
<D

·a

~:::.,

-o
o

J:!rn

8

::s
o

z

e·a
8(1)

...

...

CD

::s

De amarrar
~

-o

om

':ra
~rtJ

E~

·-"'
'-"O
O. o:!
80

o

o

i::3

203
216
216
216
216
216
229
241
216
216
216
216
229
229
24i
241
24f
254
254
254

2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

t65
t65
f85
fS5
185
1S5
185
tS5
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

"'

'<3
c

...
~

<D

8
::s

e
i3
t7S
i90
190
190
190
190
203
216
t90
i90
190
190
203
203
2i6
216
216
229
229
229

Qu~ndo se empregar cabo de arame de aço flexível especial em Jogar de cabo commum as dimensões dadas nesta tabella podem ser
reduzidas, comtanto que o cabo supporte o mesmo esforço mmtmo determinado nesta tabella e que o cabo seja fOJmado de seis cordOes com
vinte e quatro fios de arame cada cordao e que o diametro de cada fio de arame seja f/56 da círcumferencia do cabo.
As espias de cabo de linho dos navios de cabotagem deverao ter, pelo menos, dous terços do comprimento deLermínado nesta tabella.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

731

(Modelo n. t)

do

Porto

Do Districto Federal a E<3t:l.rlo do Rio ua Janeiro

N. • •,,,,.
O capitão do porto do Dhtricto Federal o Estado do R10 de Janeiro:
Faz saber MS que o presente titulo do registro de embarcaç:lo
bt•azileira virem, que: •••.••.••... domicilhdo em ................ ..
declarou perante e;ta. Capitania. do Porto o seguinte:
f<) Nome do navio ............ typo de constmcção ............. .
arma<;.ão .............. classe ....•..•.••••.•.
2") Comprimento •....•.•.•...• bocca. ....•••••••. pontal. •••••• ,.
tonelagem : bruta ..........•.••. liquida ••.•.....••....•
3") Logar da construcção ................ data do lançamento ao
mar ••.•••.•.. nome do constructor ...•.......•. quahdade dos prin·
cipaes materiae3 empregado<s na constl'ucçã.o,., ••••..•••
4•) Nome do consteuctor da machina ............ typo .......... .
força em cavallos nominaes ............ numero de caldeiras •.•••..••
typo das caldeiras... . .. . . . . . ... pressão lb rcgimen .............. .
propulsor ..•........•
5•) Nação a que per·tancia.,, ••.•••••••• nome qne tinha ........ .
titulo por fm·ça do qual passou a ser propt•tedade brazileira .•••.••••
Epoca e natureza do titulo de acquisição ..••..•..•...••.•...
7' Nome do proprietarw •.•••••.........•. como se fez corto pelos
documentos quo apresentou c ficam archivados nesta Capitania do
Porto.
E~te titulo do registro devet·á ser entregue á Capitania do Porto
dentro de um anno nos casos determina Jos no regulamento approvado pelo de~t·eto ....... de ........ de ........... de !907, sob pena
de ser o proprictario multado effi 1 :OOOSOOO.
Capitania do Porto do Dislricto Federal e E~tado do Hio de
Janeiro ••.•.•.••.••

ô"l

Capitão do porto.

73~
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(l\fo lelo n. 2)
REGISTRO
N, • •. •
lnscl'ipç'lo civil dfl pt•opl'il1 h.•ll1 da., .. , •. ))l'a7.ileira
Porto do .••.••.•••
Nome do navio.,, ... ,. typo dl1

con~tt·ncção •.

, ••...••. , ......•

Armação ....... Classe ....... Compl'iment·l ....... 13occa ..•..•
Pontal ....••.•• Tonelagem: bruta ....•••... liquida .•..•...• Logat•
da constrnc•<ão ........... Data do lanc:amento ao mar ............ .
Nome do constrnctor ..•.....••.••...•••.. Qnalidaue dos principae~
matcl'iaes empregados na constnlCção, •..••.•.•••••.•...• Nl me do
constructor da marhina .....••.••.••.•• typo .•....•.. Força em cavallos nominacs ....••. pressão de t•egimen .•...... propnl;;or ...•..••
Nação a que pertencia ....•.••.• nome quo tinha .•.••.•••• Titulo por
fot·ça do qual pa'lsou a ser propl'iedadCI brazileit·a ....•.•..•••.•.•.••
Epoca e natureza do titulo de acqnisição ..••.•.•.•.... Nome do pro•
pl'ietario ••••.••••••.••.••• como se fez certo pelos documentos que
apt•esenton o ficam at·chivados nesta C:lpitania do Porto.
Capitania do l'orto •• , •••••••• em •••• da, ••••••• de 19, •.

........................
CapiUl~

do p wlo.

Secrotal'io.

Observações
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passai' a embat·ca(;ão, a~ conrlemna<;õ3s
por innavt•gavoi;; o outt·.1~ altCt'.t(;ÕJs ~obro a propt·inda te, ser·rw aqui
notadas de mo lo claro a na fórma dos t'<~spcctivos doeu mantos.)
por
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EXECU~IVO

(1\fodelo o. 3)
CAPITANIA DO PORTO DO ESTADO DE ••.• , ••••
N••

I

••••

O capitão do porto do E~tado do ............. .
Faz saber aos que o presente arrolamento virem que ..•••.•....•
domiciliado oro • , •••.•..• , • declarou perante a Capitania do Porto o
seguinte :
:1) Nome da embarcação ............. armação ........ .
2) Comprimento •••••••••••••• bocca •••••••• :. pontal. ••••• ,, ...
Tonelagem: bruta •••••••••••• numero de passagetros •••.••••••• ,,.,
3) Typo da machina ......... força em cavallos nominaes ...... ,.
pressão de regimen, ••••••••• systema do propulsor ••••••••••••.• ,.
4) Nome do construclot· ..•••••..•• lagar da coostrucçã.o ••..... ,
data da coostrucçào, .•...... ,, .•••... , ......•••••..•..•••• ....•..
5) Oi visão e classe..... . ....••.••....•••.•..•••.•. , •••••••..•
6) Nome do proprietario .•••.••••.•••.••.•.••••.••••.•••••.•••
7) Estação ............................ ,., •..• , .... , .. , ..•..•.•

Capitania do Porto do Estado de .•••••.•• , •• em ••.• de •..•. , ..•
de 19 ....
Capitão do porto.

(Modelo n. 4)
CAPITANIA DO PORTO

N••...
Arrolamento feito em .... de .. ,., ........ de 19 ••.••
Nome da em bar cação •..•.•.••••..•.•.. armac;ão .••••• , .• , .• , , •
Comprimento ................. bocca ............ pontal. .... ,.,
Tonelagem: bruta •••.••••• numero de passageiros ............. .
Typo da machina .•.• , ...... força em cavallos nominaes ....... .
pressão de regimcn ............. systema do propulsor ..... , ...... ..
data da COilstrucç.ão ••••........•..•.•.••.•• ,., ................... .
Divisão e classe ................. estação ................. , .. ,.
Nome do proprietario .•.••..•••.•••••• residencia •••..••••••••
Capitania do Porto do,., ..... , .. em .. ,. do, .•....•..• , ....•••
de 19 ....

F. F. F•

•.•••••..............

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

Capitão do porto.

Secretario.

~
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(Modelo n. 5)
ENTRADA
Declara ••••.•..•.••...•••••••. capitão de. ••••••••••••••••• de
nacionalidade .•...........•. Signal do Codigo .........•. Tonelagem
de rcgistt·o .••.•••..•..•...... força da machina (cavallos nominaes)
••.•...••..••• Propulsor .........•....••. Armação ...•...•.•• Pr at;<\
de registro ••.•.•••••..• Propriotario ••• ; ..••......•.• Consigna ta rio
••••••••••.•• Procooencia •.•...•••..••.. Tripulação ..•.•••••..•••.
Passageiros ••••••••••.• Carga •..•...••..• Data da entrada •.••••••
{Data)
Assignatura do capitão

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

(Datada e estampilhada}

(Modelou. u)
PASSE
Nesta Capitania do Porfo apresentou-se •••..•...•.•.•.•. capitão
do .................. com destino ao porto de •..•..•.•.•••.•• o qual
oxhibiu seus despachos (pas5o ou passap01te do Correio ou Alfaudega) que estando correntes provavam estar a embarcação desembaraçada.
E">te passe devet'<l ser entregue ao funccionario da Capitania do
Porto que so achar presente a bordo ou na ausencia. deste deverá
ser entregue peb consignatario com a de~laraçã.J elos nome3 dos
passagciL'os, dentro de U horas apÓ3 a sabida. dJ navio.
Capitania. do Porto do Estaio de •••.•••.•• em •••• de •••• do :1.0 •••
Capitão do porto.
CUSSE

~miE

DOS PASSAGEIRO>

DEStllfO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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(Molclo n. 7)
SAIIIDA
Dcelara ....... • ..........•...•• . capitão do .............•...••
• • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . do ••acionalidade ........•.•..•...•.....•..•

Entrado neste porto em, •.•• , •.•••••••••••••••.••••••••••••••••••
conformo as declarações feitas quo so destina ao porto de, ••••••••••
em ••••••••••• de ••.••••••.••• de i 9 •••• conduzmdo ••.••• , tripulação
e •••••• passageiros e a carga de •.••.•••••••.•••••••••••••••••••••
(Data)
Assignatura do capitão
(Datada o estampilhaclaJ

(Modelo n. 8.)
Auto de infracção do § .... do art ....... do ...... de ... de ......
do i9 •... lavrado contra •.......•••.•••..•••.••••••.••••••••••.••
morador ••.•.••..•.•.•...........•..•...........•••••..••.•••.••
Aos ........ dias do mez de .......... de i9 .... nesta cidade de .... ..
• , ••••........... eu abaixo assignado •..•.••.••••••••.•••••••••• ,
••••••..••••••. com as testemunhas ••••.•.•.•..•....•••••••••.•.•
presentes achei em contravenção a ••.•.••..•.••.•.•....•••.••...•

por •..............•.............................................
contra o dispo>to no § ..... do art ............................... ..
contra o mesmo ..••••••••...•••••••.•••••• , •••.•••.•••••••••••••
lavt·o este auto para set• apresentado ao Sr ....................... .
• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • • •capitão do porto afim de
mandat· proceder contra o infractor na conformidade do regulamonto das capitanias dos pJrtos.
Ell .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

lavro o presente auto quo assigno com as testemunhas presentes.
Rio de Janeiro, ..... do ........ de 19 .. .

Testemunhas:

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

Este auto devo ser lavt·ado por qualquer funccionario da Capitania quo verificar a contravenção o devorá ser entregue ao capitão
do porto.
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(Modelo n. 9)
N...... Auto do infracção do§ .... do art .•.. elo ............ .

• . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavra()()
contra. ................•....•..••..•.•....... , ....... , .... •••••••
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . morarlor ...........................•
Aos •••• dias do moz do ............ do t9 ... , nesta cilada ......... .
• • • • • • • • • • • • • • . . . . • . • • • • • . . • . • • • tendo chegado ao conhecimento do
Sr ••••••••••••.••....••• (posto o nome) •••.•••.••••••••••••.•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . . . • • . . . • • . • • • • • . . . • • . • . • • . . . ca pitã.o do porto
(narra-se o facto com todas as circumstancias, nomes das tosto·
munhas si houver) ..........••••..••••..•••.•.•.••••••••••••••..•

contra o dispos~o no § •••• do art •... do .........••••..•.••..••..•
•• • • • • . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • • • • • • . . • • • • . . pelo que
contra o mesmo .•...........................•••.•••.......•••..•
lavro o presente auto por ordem do Sr. c1pitão do porto o no qual
vac declarado que o inft•actor fica citado p11.1'a. pagar a multa de

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

no prazo de 10 dias conta i os da data da intima.çã·), ficando sujeito
ao processo c cobrança executiva no i tct·mos da8 leis vigente;:, caso
não pague nesta Capitania do Porto no prazo acima indicado a multa
que lhe é imposta, sem prejuizo de quaesquor outras penas em que
tonham incorrido ou venha. incorrer e de quaesquer diligencias ou
obrigações quo lho tenham sido exigidas ou venham a ser, independentemente de ...•...••...••••.•••....... , •.......••......... ·•·•
(licenças, indcmnizações, ou qualquer motivo) a. que está. sujeito ••••
Eu, secretario da Capitania. do Porto, lavro o presente auto f)Ue
assigno com o Sr •.••••.......•................•.•.•.•...•..•.•••
• • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • . . . • . . . • . capitl\o do po1·to.
(O nome ela cidade) .••. do .............. de Hl .. ,.

F.

F.

Capitl\o do pot·to.

F.

F.
Secretario.

F.
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(Modelo n. :lO)

CAPITANIA DO PORTO
Rio de Janeit•o ••• , .de •.••••....••••••.•••••••••• •de fD •••••••

Intimação

o............... ...................................•
capitão do por;o, manda o encarregado da d•Iigrmcias ......
• . • . • . • • . . . • . . . . . • . • . , que intime o Sr .••••••••••••••••••
para no prazo do .....• dias entt'll.l' com a importancia de
•..•••••.•....... da multa em que incorreu pela infracção
do art ..... do regulamento annexo ao decreto ...... de .••
de ••••.••••...• de 1!J •••• , conforme o termo de infracção
lavrado nesta Capitania do Porto do teor seguinte:

.

.................................................. .....
Auto de infracção ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

........................................................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • •

•··············•··••••••••
Capitão do porto.
Sciente (data) F. F. F. (intimado}
Certifico que notifiquei F ••• hoje ás •••• horas no.(logar)
do teor desta intimação, da qual ficou scimitc (ou deixou de
lançar a nota do sciente, por não querei" ou nllo saber ler
nem escrever).
Cidade ••••••••••••••••• em ••• . de ••••••• •••• de f9 • .-••

1

F. F. F.
Encarregado de dillgeocJas.

Í'ódel' Executiv_õ ;...ol915 (Voi. I>:

47
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ACTOS DO PODELt BXECUTlVO

(Modelo n. H)
PROCESSO DE MULTA

(Na ia folha ou capa)
19 ...
Procosso pa!'a cobrança de multa em qu(} inoorreu
F. F. F. por infracção do art ..• do regulamento das capitanl:.ts de portos approvado pelo decreto •••.•••• de ••••
de .............. de :19 ••••
(Na 2"' folha)
(Na 3a folha)

AUTO DE INFRACÇÃO
INTIMAÇÃO

.........................................................
.......................................................
Scientc.

Em .••• de ........................ de 19 .•••
F. F. (intimado).

[i'.

Certifico que notifiquei F.... hoje ás.... horas no
(logar) do teor desta intimação, da qual ficou scionte ou
deixou de lançar a nota de scientc, por não querer ou nã.o
saber ler nem escrever.
Cidade •••••••••••.••• crn •••• de ••••••••••••• do !9 ••••

F. F. F.
Encarregado de diligencias.
(Na 4a folha)

TE!I!\10

Aos .... dias do rncz de ............... do Hl .... nesta
cidade ...........•.•• tendo decorrido o prazo de tO dias
para o pagamento lia multa de que foi intimado em ••••
de ................ de 1\1 ••.• subam esses autos a despacho
do Sr. capitao do porto (posto c nome) e que para constar
lavrei este termo e assigno.

F. F. F.
Secretario.
DESPACUO

Faça-se o respectivo processo e contas o remettam-se ao (Thesollro, Delegacia. Fiscal, Mesa de Hendas ou collPctorias federaes)
estes autos para cobt'ança executiva da mulla o mais diligencias em
que incorrem.
Capitania do Porto de ............ em .... de ........ do !9 ••••
F. F. F.
Capitão do porto.
Segue-se:
Conta das diligencias etfectuadas e não satisfeitas por F ....... .

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

•. • • .• • •.. ••• • .•.•... •. n. •. •. •. •. • • ....•...•••... • •. • .•• • •. • • • • •

Data

F.
Conforme F.

Encarregado de diligencias.
Secretario.
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Segue-se:
TERMO

Aos .... dias do mez de ......... do Hl .... em vista do despacho
de F. F. F. capitão do porto, rernettem-se estes autos ao (Thesouro,
Delegacia Fiscal, Mesa de Rendas ou collectorias fedoracs).

F. F. F.
Secretario.
(Nota) - Estes autos são remett.iios com officio do capitão do
porto.

{Modelo n, 12)
TF.R~IO

DE AJUSTE DE SOLDADAS

Aos .••• dias do mez .......... do anno da f9 .... , nesta cidade
de •••.••..•..... compareceu nesta Capitania do Porto do Estado de
• • • • • • • . . • • . . . . • . • . • . . • . • • • • • • • . . . • • . . • . • • . . . que declarou ser
............. do ........... de ........... toneladas de arqueação
de registro, a ................. com machina da força de ........ .
ca vaU os nominaes, de propriedade de ...•.•.•..•....• registrado
em .......... destinado á conducção de ............ e que tendo de
sahtr em viagem para ....•...•..• com escalas por ...........••
apresentava com a lista integral e nominal de sua tripulação o rol
da equipagem que havia livremente contractado pela fórma nello
expresso, afim de ser ratificado o ajuste pelos seus sigf)atarios e
lavrado o competente contracto por esta capitania, onde deixava
para os devidos effeitos a lista do sua tripulação com as respectivas
soldadas, data e assignatura. E sen1o por mim .•••...•....••.•••.•
secrétario perante ....................••...•.••.....• capitão do
porto, e .••••....•.•..••..••..•. feita a chamada dos tripulantes
constantes do rol com a lista da tripulação apresentada e assignada
pelo capitão ou mestt·e paea ficat• archivada nesta capitania, man·
dou ................................ capitão do porto lavrar este
termo de ajusta de sol.ladas dos tripulantes do •..••..•••....••
com ............... seu capitão ou mestre, para sar por esta fórma
dado por fieme e valioso o trato constante do rol da equipagem hoje
datado o assignado por.. . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • capitão do
porto o .••.•...........•.. secretario, que para constar lavrei este
termo que vae assignado por mim ......• ,........... secretario
por . ................ , .......... capitão do porto e •.. , ••••••••.
capitão ou mestre.

.......•••••

Capitllo do porto.

Capitao ou mestre.

Secretario.

.\CTOS IJO l'OJJEI\ EXECUTt\·o

{l\lodelo n, 13}
'!'ERMO l>E CONFERENCIA DO ROL DE EQUIPAGEM

Aos... dias do mez do ••.••••••. do anno de Hl.... nesta
cidade de.................................... cotnparoceu nesta
Capitania do Porto do Estado de ............................. .
• • . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . que declarou ser (capitão ou mestre) do
navio registrado em. . . . • toneladas, de propriedade de ••••••••
..................... sabido deste porto em .................. .
com destino a.................... o chegado de volta de sua
viagem a........................ deve apresentat• os seus papeis para a conferencia do rol de sua equipagem. E sendo por
mim........... . • . • . • • secretario (ou escriptur ario, sel'vindo de
secretario) perante o mesmo ................................... .
capitão on mestre (ou seu rept·esontante) feita a conferencia
do rol com as cadernetas ou matriculas dos tripnl:tntos que foram
apresentados, c achando-os confoemc (ou declarar-se o que houver)'
do que dando conhecimento a.................... capit~o do
pot•to mandou este lavrar este termo (ou o competente auto de
infracção} para po1· ellc responder ........... , ...... capitll.o ou
mestre.
E para constar lavrei este tc1·mo que assigno com, •••••• , •
.......... capitrlO do porto •

....' ..................... .
Capitão do porto.

.................... , .. .
Secretario.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n. H)
TERMO DE DISTRACTO OU RllSCISÃO DE AJUSTE DE SOLDADA

Aos •.•. dias do mez de ••.••••..••••••• do anno de t9 ••••
nesta cidade de ............................ compareceu nesta
Capitania do Porto do Estado de ............................. .
• • • • • • , .•.•.•.•.• que declarou ser (capitão ou mestre) do navio
registt·ado o.o ............................. ,.,. de propriedade de
• . • • • • • • • • . . . • . • . • • que sahira do ••••••••••••••••.••••••••••••
com destino a .................... e que tendo (menciona-se o
facto que motivou o d.istracto ou a rescisão do ajuste da soldada) apresentava-se com................ tripulante para fazer
(o seu distracto ou rescisão) afim de que constasse no rol da
equipagem o desembarque do referido tripulante. E sendo por
mim ••••••.•••••..•••.•..•• secretario (ou escripturario servindo
de secretario) na presença de ................. capitão do porto
e ......................... capitão ou mestre, feita a chamada
de ....................... tripulante do navio foi por este ratificada a declaração do (capitão ou mestre). E para constar
mandou .................... capitão do porto, lavrar este termo
e fazel-o constar no rol da equipagem para justificação da falta
ou desembarque do tl'ipulaute................... do navio .••••
. . • . . • . . . do que para constar lavro este termo quo vae por
ffiliD • .•••••• , . , •••.••• , • , •• , • , , , ••••• , , , , , • , • , •• , , , •••• , ••• , ... • •

.. .. .. • . .. • .. .. .. . secretario por ............. capitll.o do porto
e ...................... capitão ou mestre, o .................... .
tripulante.

Capitão do porto.

Seet·etario.
.•

Capitão ou mestre.

....................... .
Tripulante.

'"-!

(Modelo n. 15)

(Moddlo n. i 5)

"'"
l!l

AUTO DE !PPREHENSÃO

APPREHE~>ÃO

AUTO DE

Aos ..• dias do mez de .•..••••••. de i9 •••
cu .••••.•...•.. (nome, posto e funcção) com
os (patrões, remadores, etc.) ...• a pprehendi,
p:rinfracção do§ .... do art ••.•. do decreto .••. de .... do 19 .•• o seguinte: .....

Aos •.•• dias do mez de •••..••••••••••• de i9 ...• , eu •••••••••••••••
(nome. posto o funcção), com 03 patrões, remadores, etc .......... ..
apprehendi, por infracção do § ••••• do art....... do decreto •••••••••
de ........................ de 19 ...•. o seguinte: ................. ..
•
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todas as circumstancias)
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(narram-se todas as circumstancias)
pertencente .....•.•......•..•.•....••.•••.
morador á. rua .............•.......•......
E para constar, lavro o presente auto, de que
dou cópia ao infeactor, que está snjeito ao
pagamento da multa e mais Llespezas quo accrescerem.
E ett ••••••.•••••••••••••••••••• • • • • • • •• • • •

o escrevi e assigno.
Rio de Janeiro, ••••• de .......... de !9 •••
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pertencent,~

1noratior a rua .••........••••.••..••••...••.••••••.•••••.•..••••.•••••

E para constar, lavro o presente auto, do que dou cópia ao infractor, que
está. sujeito ao pagamento da multa e mais despezas que accrescerem.
E eu ••.•••.•••••••••••••••.••••..•.•.••••... · ..• • · • • · • • · · • • · · • • • • • • • •
o escrevi e assigno.
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74:3

(Modelo n, i6)
(ta folha, capa)
" Processo de recurso interposto por F .•• contra a multa
que lhe foi imposta pelo capitão do porto em .•• de •••••••••••
t 9. • . por infracção do § • . • do artigo • • • do decreto de
•••••••••••• de t 9 ••• , conforme o auto lavrado nesta Capitania do Porto do Estado do .••••••.••• em ••• de •••••••••••
de t9 ... »
Segue-se a petição do rocorrente pedindo o traslado, na qual o
capitão do porto dará o seguinte:

«Ao secretario para dar cs traslados pedidos>~. Em • • • de
•...•.•....... de f 9...
Rubrica- capitão do porto.
O secretario dentro do prazo legal dará os traslados cobrando recibo da parte.
Segue-se a petição de recurso com as razões do recorrente.
O secretario lavrar:í o termo seguinte:
« Aos .... de. . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 .... , na Secretada da
Capitania do Porto do tEistado de. . . . . . . . . . ... me foram entrogues estes autos por pat·te de. . . . . . . . . . (pessoa que tenha
entregue ou remettido), do que para constar faço o presente
termo.
-

:Eu, F .............. , secretario ~.
Advertencia

Antes de ser apresentada a petição ao capitão_ do porto,
o sect·.etal'io vet·ifical'á si com effeito o recorrente está dentro
do vrazo de eineo dias do pagamento da multa, independentemente de despacho e dará a seguinte
Jn[01'mar;ão

« Informo que o supplicante está dentro dos cinco dias
depois do pagamento da multa, o qual foi feito como consta
da certidão a fls. . . . em. . . . do mez de. . . . . . . . . . . . de ... ·:
Data. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . O secretario, F ......... !•••
(nome por inteiro).»
I . evada assim a petição aq capitão do porto, dará elle o
srguinte
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Dcspar.hn

«Tome-se o recurso por termo nos autos, e sigam-se os
termo_;; ua f (Irma da lei.
Data.
Hubrica- capitão do porto».
I() secretario, logo que. receber despachada a petição de
repm•so ,•.om as razõPs, e drntro do p1·azn 'lpgal, tnmat•(t por
ft~rmo o recurso nos auto;;; como s<'gur:
Tt•rmo de 1'N'w·sn

«Aos .... dia;:; do mrr. de ...... _..... dP Hl .... , nrs[n.
\'idade de ................ na sreretat·ia da Capitania do Porto
do Estado de ...... _..... , ('Olllpareceu F .............. e por
elle foi dito que reeorria para (capitão do porlo, inspector de
portos e eostas, ministro da Marinha) da multa imposta eontra
elle, etc ... como consta destes autos na fórma de sua petição
retro; do que dou fé P fiz este termo que vae 11elo mesmo
assilgnado, (ou por F ............ a SPU rogo pot' não sabrr ou
poder esereYPt') r por mim F. . . . . . . . . . . . . . s•ecrctario quP o
t>screvi.
Eu, F ................ srrl'Plario, F .............. »
Srguc:
Conclusão

« Aos. . . . dias do mcz de ........... de 1!) ..... , na seeretal'ia da Capitania do Porto do Estado de ............ faço
C'stes autos conclusos ao capitão -do pm't.o, do que para constar
lavro o vresente termo. F .......... _....... , ;;;ecretario. »
O capitão do porto si quiwr rrfonnat· a derisão, absol\·endo-o podrrú fazer dcntt·o do prazo l!'gal !' depois de dar Pm
Rua sPtltença aR mzões dc srn JJI'Cwedinwnto coneluini « DtLsp
haixa no termo dP in rraet:.ão e PHtregu!'-se a impot·tancia da
multa ao reeotTPntc. Data ......... _.. F ............. capitão
do porto (nome pot· inteiro).» Ou ma11darú ,inntar ao l'('l'\ll'~o
os traslados que julgar eonvcnieiÜPs.
Si for sustentada a multa, o eapitão do vorto darú o seguinte despacho (semJ)t'e eom as rar.ões da negação) : « Rcmettam-se os autos ú autoridade superioe (capitão do porto,
insvector de Portos P Costas, ministro da Marinha) para df\lihPrat· sohl'<' a cnn firmaçfio ou revogarão clessr despacho.
Data ................. F .................... rapitão rio
porto (nome por inteiro).»
O secretario 1remetterá então o proresso ú instancia suprl'ior depois de lavrar o seguinte termo:
«Aos .... dias do mez de .•.......... de 19 .... , na srcretaria da Capitania do Porto do Estado de ............. faço
remessa destes autos ao (caviUio do porto, inspector de Portos
c Costas, ministro da Marinha) na fórma do despacho de •..•..
I• •••••••••• - . · - ••• do que para constar lav-ro o presente termo e
dou fé. F ................. , seeretario (nome por inteiro).:.
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Si houver juntadas do papeis, documentos, petições, se lavrará
o termo seguinte :
Juntada

«Aos ••• dias do mez :le............... de i9 .•• , na .secretaria
da Capitania do Porto do Estado de... . • . . . . • • • . . . faço juntada a
estes autos da petição, documentos, otc., que adiante seguem, do
que para constar lavro o presente termo. F ••.••..••..•••..••••••.•
secretario, o escrevi.
Data de recebimento.»
«Aos ... dias do mez de •• , .............. de f9 ..• , na srcretaria da Capitania Porto do Estado de ....................... , mo
foram entregues estes autos por parte de ........................ .
(pes~oa que tenha entregue ou remettido); do que para constar faço
o pre;ente termo.
F ••.••.••.••.•.

I

•• '

•• '

••• I

••••••

e I I

secretat•io. ))

(Modelo n. i7)
CAPITANIA DO PORTO

CAPITANIA DO PORTO

N.

N.

............................ .................................. .
capitão do porto.

:capitão do porto.

Por esta repartição se conPor e~ta repartição se concede licede licença a. . • • . . • • . . . • . • • : cença a .••..•.•••••.•..•..•••....•

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

para descarregar cinz'l no lo- :para descarregar cinza no Jogar degar denominado·. . . . . . . • • . . . . :nominado .••••..•••••..•...•.•••• ,

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

na conformidade com o art. • . . :na conformidade com o art, , •• do
do regulamento das Capita- :regulamento das Capitanias.
nias.

Secretaria da Capitania do ; Secretaria da Capitania do Port.o
Porto ....................... : ............. em ... de ... de i9 .. .

em .••••.• de ••••...•••••... :
•••••••.••••••• de t 9 ••.•••• :

............................ ....
. ,. ...............................
Secrot.

Escrip.

..

Secretario,

Escripturario.
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(Modelo n. i8)
CAPITANIA DO PORTO

CAPITANIA DO PORTO

N.

N.

.. ...o...................... .

~

""'~

capitllo do porto.

.o

Na fórma dos artigos ..... .
do regulamento
de ......................... .

a..........

capitllo do porto •

~

Na fórma dos arts .... a .... ..
do regulamento de ........... .
m concedeu-se I icença a ........••
""
0

I'<

concedeu-se licença a ....... .

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

~)

. ·····························

c par a ......... lastro de .••••.••
'-'

toneladas de lastro do ..•••...••
ficando Enjeito ao disposto no
: citado regulamento.
<lJ

para .•................ lastro
de ..........•...•..•........
Secretaria da Capitania do
Porto de... . . • . . • . • . • • . • . • . .
em .... de ....... 19 ....... .

~

• >

~

Secr·etaria da Capitania do
Porto do .......••...••••••••••

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

em ..•. de ....... de 19 ..•...••

. . ........... .............. .
Secret.

Escript.

Secretario.

Escripturario.

N.

(Modelo n • f 9) . N....
CAPITANIA DO PORTO

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

CAPITANIA DO PORTO

Capitllo do porto.
• Capitão do porto.
Por esta repartição se conPor esta rcpartiçllo se concedo
cede licença ao .............• licença ao .•...•....•.•...••.•••.
para....... na conformidade do
para ...........•............
art ..... do regulamento das Capitanias.
na conformidade do art ...•
Secretaria da Capitania do Porto
do regulamento das Capitanias.
em ..•... de .....•...•. de 19 •.••
Secretaria da Capitania do
Porto ..•..•..................
em .... do ......... de 19 ...
Secretario. Escripturario.
(Licem;a para obras, concertos,
Secrct.
Escript.
subir em carreiras ou ~ntrar em diques).

( .Modelo n. 20 )
Toneladas registradas
Nume1·o
de registro

:'{orna do navio

Porto
de registro
Liquidas

Brutas

For«a da ma- Numero do acchina, ca vallos
commodações
para tripunominaes
lantes
a>

;3

rn.

Non~e

elo proprietario, residencia, Estado, cidade, rua e Nome do capitão, numero da caderneta, rosidencia, Estado,
numero da casa.
cidade, rua e numero da casa

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

.................................................................................................................
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As diversM pessoas cujos nomes e~;tão escriptos e constam de •.••.•••••..•••.•. pessoas en~ajaram·se como tripulantes para servirem a bordo do referido navio, conforme as categorias e ajustes declarados na columna correspondente
aos respectivos nome>.
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Particularidades do engajamento
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()Iodeio n. 2!)
C.\PrLnH DO PORTO
CAPIT,\~rA

DO PORTO

:-i ..... ..
. :\ tl'i...... dl) lirro de c/c do
: ~ecretario ua Capitania do Por·to
............................... .
:com 0 cofre das nmltas por· in: fracção do regulamento das Capi: tanias de Portos que Jh~ fica
:debitada a irnportancia de ......

N . ....•.
A fls.... do lhro de c/c elo
secretariO da Capitania do Por to
com o cofre das multas por infracção do C"egulamento elas Capitanias do Pl)rtos lhe fica debitada
a importancia de •.............•

que recebeu de ................. ;que recebeu de ................ .
proveniente da multa consignada :proveniente da multa com;ignada
no art ......... do preJito rcgu- :no art. ........ do predito re;uJarnentél.
:lamento.
Secretaria da Capitania do . Secretaria da Capitania do
Porto .•••.. em .... de ...•....... :Porto ...... em .... de .......... .
de J!l ....
:de 1!l .. ..

............................... .: .............................. .
Capitão do l'orto. Sccr·otario.

•

(Modelo n. 22)

Capitão do Porto. Secretaro.

N .......
CAPrTA:VrA DO PORTO

CAPITANa DO PORTO

.

•• o •••••• o

•

o •

•

o ••••••

Capitão do porto.

Capitão do porto,

Por esta repartição concedeu-se • Por esta repartição conce•leu-se
licença a. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . :licença a ................•...•.
para ter a ..................... :para ter a ................... ..
estaleiro e olficinas do construcção naval.
Secretaria da Capitania do
Porto •..••. em ..••. de ..•.....••
do !9....

•...•.......••
Secretario.

:estaleiros c olllcinas de const!U•
:cção naval.
; Secretaria da Capitania do
: Pot·to ...... em .... de .•....••..•
:de 19 ...

.............. .. ............. .
Escripturario.

-

Secretario.

Escriptnraro.
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(Modelo n. 23)

Livro de entrada e sahida de navios estrangeiros
N. • • • •• • • •.

Signal do codigo .............. .
Nome do navio ............... .
Tonelagem de registro •••••••••
Força da machina ............ .
Propulsor ••••.••••....•........
Armação ..................... .
Nacionalidade ................. .
Praça do rogistro ............. .
Capitão ...................... ..
Proprietario ...•.••.•••••..••.•
Coosignatario .................. .
Pt·ocedencia .•.•...•.•.•.••....
Tripulação ••••..•..•.•••.•....
Passageiros •••••.••....•.•.••••
Carga ..•.••.•• , ............... .

Data da entrada ............. .
Assginatura .••••••.•••••••••••

SABIDA

Pa>sageiros .•.•.•••••.•••••.••
Carga •••••••••••••••••••.••••
Destino ..................... ..
Data .•..•....•....•..••...•.•
Assignatura ................. .

N•.. • • .. • •.

Signal do codigo ............. ..
Nome do navio .••.•..•••.•••••
Tonelagem de registro ...•••••.
Força da machina ........... ..
Propulsor ..................... .
Armação ..................... .
Naciona !idade ................. .
Praça do registro ............. .
Capitão ....................... .
Proprietario .......•..•.••.•••.
Consignatario ..••...••.....•.••
Procedencia ••..••••.••..•.••••
Tripulação. : • ••.••.•.....••••••
Passageiros .................. ..
Carga •.••...•..•.•.••.........

Data da entrada ........ ~ .... .
Assigua tura ••••••••.••••.••••

............................ .
SABIDA
Passage~os .••.....••••.•.••••

Carga ...•.•..•••••••..••••...
Dostino •. •..•.•••..•.• ~ ••.••••

Data ....•....•.••••••••••••••
Assiguatura .................. .

,\GTO::l DO l'ODEH EXEGUT!VO

(Modelo n. 2')
Livro de entrada e sahlda. de navios naclonaes
N. • .• , ... • •

Signal do codigo .••••.••••••.••
Nome do navio ................ .
Tonelagem de rogislro ..•••.•••
Força da ma.chüm .•....•......
Propulsor ••••.....•.....••.•••.
Armação ....••••••••••••••...•
Nacionalidade ................. .
Praça do registro ..••...•......
Capitão ....................... .
Proprietariu •••••••••••••••••••
Consigna ta rio •••••••.......•.••
Procedencia .••..••.•.••.••••••
Tdpulação ••••••.••.•.•••••••••
Passageiros ••••••••.••.••••••.•
Carga .........•••......••.•...

Data da entrada ••••••••••••••
Assigna tu ra .. ••••.••.•••••••••

SAUIOA

Passagcil'OS .••..••••••••••••••
Ca1·ga. .. ....................... .
Destino ...................... .
Data ........................ .
Assignatura •••••...•..•••••••

N. ··•···· .•
Signal do codigo .............. .
Nome do navio .••.•.••••••••••
Tonelagem de registro •••.•••••
Força da macbina. ............ .
Propulsor ••••••.••••••••.•••••
Armação ..................... .
Nacionalidade ............... ..
Pras~ do registro ............. .
Captta.o ....................... .
Proprieta.rio •••••••••.•.•••••••
Consignatario ................. .
Procedencia .•...•••••••••••..•
Tripulação .................... .
Passageiros ......•....••••.....
Carga, •••••••••••.•••.•••.••.•

Data da entrada ............. .
Assignatura. .•..•••••••••••.••

SABIDA

Passageiros .••••••••••••.•••••
Carga •..•.••••••••.•.••.•.•••
Destino ....••...•••••••••••.••
Data •••••.•.•••••.•.•••••.•..•

................. .
..Assigna.tura
...........................
.
•.••...•...•.......••..•....
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AGTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

(Modelo n, 211)

N •.• ·•

CAPirANIA DO PORTO N••••.

CAPITANIA DO PORTO

• Capitão do porto.

Capitão do porto.
Licença pa.ra embarcações
arroladas

Licença para embarcações
arroJadas

Por essa repr.rtição se concede licença a ••..•••• , .•••.•.•

Por esta repartição se concede licença a ••••••••••••.•••

.proprietario
........ ....................
d ........... a.....
~

•
divisão .......... clossc ..... para •
empregai-a durante o anuo civil •
cori·ente no................... •
não podendo o respectivo proprietario ou patrão receber de •
carga mais de ..... kilos ou.....
pas~ageit·os, e ter .•.•• de equi- •
pagem ; sob pena de ser muitado.

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

p1·oprietario d .......... a .... .
divisão ......... classe..... para.
empregai-a durante o anno civil
corrente no .••....••...•...•.•
não podendo o respectivo proprietario ou patrão receber de
carga mais de ..... kilos ou .....
passageiros, e ter ••••• do equipagem; sob pena de ser multado.

Secretaria da Capitania do
Secretaria da Capitania do
Porto .••••.•••••.•••. , em., •••
Porto .•.•.•.•••••••. , em •..••
de .............. do f9 ...
• dot ....•..•.... de t9 •••

............. ........... .
Secretario.

Escripturario.

Poder Executivo -1915 (Vo!. I)

Secl'etario.

Escriptural'io.

75lj,

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

N•••• •

(Modelo n. 26)
C.~PITANIA

CAPITANIA DO POÍHO

DO PORTO N•••••

....................
c~pitão

Capitão do porto.

do porto.

Licença de embarcações
registradas

Por esta repartição se concede licença a ...••••••••••.•..

il;'~p~idt~~i~.

d:: :::: ::::::: ::::

registeada sob n •••.. com ....•
toneladas liquida:::, para emprogal-a durante o anuo civil cot·rente na •..••.....••...•...•..
divislio .•.....•. classe •.•••
Secretaria da Capilania do
Porto ••..•.••. , .••.•.• em .•...
Llo .. , •.•..• , .... de 19 .•.

Licença de embarcações
registrada&

•

Por c>t<l repartição so concedo licença a ..••.•.....•...•
propriet~rio

d .••.••.•••...•••

regi>trada sob n ...... com .....
tonoladas liquidas para ompregal-a clnranto o anno civil corrente na .••......•••.•.••..••
divisão ....•.•.. classe ...••
•
S0cretaria da Capitania do
Pot·to .••.... , •.••..• , em .•• ,.
do ............. de 19 ...

.............
Secretario.

Escripturat·io.

Secretario.

~cripturariCI.

(Modelo n. 27)

CAPlTANI \ DO PORTO N.•...

C \PITANL\. DO l'Ofi.TO N.....

Licença para emba1·cações
arroladas na pesca

Licença para embarcações
arroiadas na pesca

Capitão do porto.

Capitlio do porto.

Por osta repartição se concede licença a .•.............•
propriotario d ........... n .... .
divislio .•.•...•..... c! asso para
empregai-a durante o anno civil corronto cxclusivamento na
pesca.
Secretaria da Capitania do •
Porto ......... , em ... do ... de •

Por esta repartição S3 con··
cede licença a .•..•. , ...•.....
proprietariv d ..•.••..•. n .•..•
divisão .•••.. classe ...... para
empregai a durante o anno civil cononto oxclusivamcnto na
pesca.
Secretaria da Capitania do
Porto .........• em.,. do .•• do
19 ...

i9 ...

.............
Secretario.

............ .
Escripturario.

Secretario.

Escripturario.

755

AC'l'OS DO PODEI\ EXECUTIVO
(~lodelo

n, 28).

CAPITANIA DO PORTO
o
N......
o
!90.

(Chapa de metal amarello fornecida pela Capitania conjuntamente com as licenças annuaes para embarcações arroladas no trafego o pesca.)

(Modelo n. 29}
CAPLrANI:\. D:) PORTO DO ESTADO O............ , ............... .
L.

t

•••• I

FI ••••.••...•

••••

N. • • • • ... • ... • • •.

Matricula. p3~soa.l feita om ..... do .......... de !9 ........ na fórma.
do Art •.••... do Dec .•...•••..•.•.•.•••••

Nome ............................•............••.........

FIL[AÇÃO

SIGNAES

Filho de •.•••.•.......•.......••

Ca bellos .•. , ••.•.••••.•••••••• , ,

Olhos .•..•.•..••••••....•••••••
Na.cioualida :lo .................. .

Barba ........•..... ,, .•..•.•. ,.

Naturalidade (Estado cu provin- Estatura ...•••.....••••.•.•••••
cia) •..•......••..••.•...•..•.

Estado ....•. , .....•.•..•••.••••

Idade .••••••••••••.••.••..•.•••

Residencia (cidade, villa ou po·

Côr • . • • • • • • . • • • • • . • .. . . . • • . • . • .

I

voação).

Rosto •...••••....•......••.•••• 1 Ramo de vida •••..•••.•• , •••••••

Nariz . ...••............•...•. Signaes particulares ••••••••••••
Assignatura do matriculado ......

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

f I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I.

Secretaria da Capitania do Porto; •••••••••.••.••••••••• , •••••
I

I.

f

I

I I. I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 I

I

I

I

I

I

Capitão do porto.

I 1 1 1 f

······ ···sê<i;et~ri~: ······ ····
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ACTOS DO PODEil EXECUTTVO

(Modero n. 30)

N .......

1\IINISTERIO DA MAIUNIIA

1\IINISTERIO DA I\IARINIIA

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

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

Capitão do porto.

Capitão do porto.

~

!9 .....

O secretario dJ. Capitania do
Porto de .•.••••.•..••.••..•.••.
vae entregar Rs ....... s....... .
producto das multas anecadadas
durante o ..................... .
trimestre do corrente anno ..... .

i 9 .••.•
O secretario da Capitania do
Porto de ...................... .
vae entregar Rs ....... s..... ..
prouuclo das multas anceadadas
durante o ..•..•...••.......••••
trimestre do corrente anno •.••••
I

I

I

I

I

I

o o

I

•

o

I' •

I

•

I

o o

I

•

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

de conformidade com o art •..... de conftrmidade com o art ..••••
<lo Dec. 11 .••• de .••.... do ...... . do Dee. n .••• de ......• de .......
.. , •. ,de 19 ....
.. • . . . do :t9 ••••
Capitania do Porto de .•••• , ..
Capitania do Porto do •.•• , •••
•• . .. . .. em, ...•• do .....••..• ,. . • . • . . . . en1 ••.•• ,<.le, •• •••••• , •••

de i9 ....

do 19, ..

Secretal'i('.

Secreta rio.

(ta folha)

( 1\lodolo n, 31)

1\fatl'Ícula pcs;oal feita em ...... de i9 .... na tórma do art ......
doc ......•........••
Nome .•........•.•.•.......•.•...•.••.•. ··•···••••·•·••·

FILIAÇÃO

SIGNAES

Filho de •..•..•............•...
Nacionalidade ................. .
Naturalidade .. , •..••.......•...
Idade ....•...••.•••.•....••.••••
Côt· •••••.••.•••...••.••.••••.••
Rosto ..•.••..••••.•.••••••••••••
Nariz .••.•.•........••....•••.••
Assignatura do matriculado ..•.•

Cabellos ..................... ;,.
Olhos ................•••••..••••
Barba ......................••••
Estatura ......•....•.•••••••••••

Estado ...............••..•••••••
Hesidencia ..................... .
Profissão .•••..•••••••••••••••••
Signaes particulares ••••.•••••••

Rio de Jaoeiro .........•.•.••.. , .•

.........................
O capitão do porto .

'

.................. ' ........
Secretario,

7!.ii

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(2a folha)

(Modelo n. 3i)
o

o
....
<ll

8

::l

z

Nome do navio, pol'to o
numol'o do registl'o, Lonelagom c fo1·ça da machina

""....,
.,c
UlQ)
o8

-., .-..o
"'"'
58
Q)'~

~<ll

::1
C"
c...

t.v ...

o"'
-..o
<ll8
<ll
<em

rn..O

'"'o<'SC...

·~ 13 El

_...,<l)

.... Q)

um
<lJ

O o

<e::l
UC"

O o

"'"'

o

rnM

"'

::1

.,o

...
::lo a>
.,...,
....
"'"'
oS
c·- rn
MC..Q)
rnQJ

"'C"

~c

"'Cl)

"'

-(o

"'

"'

"'

- - - - -

{

-

-

-

3

- - -

4

-

-

- - - -

2

-

<ll

<l)
10-o:::l

s.-e

<lli::

5

-

-

~

ô

(3• folha)

(Mo:lalo n. 3t)

....o

\.ttcstado

Q)

8

::l

z

-

-

t

2
3
4

-5
6

Habilitação

I

Conducta

As,;igna tu r a do
capitão do porto, data
e logar

Obsorvações
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ACTOS DO PODF.n EXECUTIVO

(MODELO N. 32)
LIVRO DE DESPEZA

Dão-se em despeza ao (secretario ou patrão-mór) os seguintes gencros consumidos no serviço da Capitania do Porto:
Especie

Quantidade

Papel almasso para officio ••••••••
Pennas de aço ••••••••••••••••••
Enveloppes para ••••••••••••••••.
Livros eiD branco •••••••••••••••
Carvão de pedra •••••••••••.••••
Oleo lubrificante ••••••••••••••••
Estopa. •.•..••••......•..........

Resma
Caixa

App\icação

Capitania do Porto do Estado de, .......... em ..... de ........ .
de f9 ......

............................
O capitão do porto.

. ,, ....... ·········· ....... .
O ajudante.

!9 .•. a 19 ..•

!9 .••• a !9 ..•

Capitão do porto.

I

i9 .... a 19 ....
Requisitaram:se par~ o serv1ço da Capitania Remettem-se para a Capita~ia do Po~to do
1da Patromorta os ob)ectos segumtes:
llstado d .......•........ os objectos segumtes,
que foram entregues ao •••...•.••••• , em vir-, Precisa-se que para o serviço da secr
tude do despacho exarado na requisição com- ou da Patromoria da Capitania do Porto
petente pelo ............... ~· .....•......•.. tado d.......... se forneçam os objecl
.•.•...............•.........••..•.....••.• gumtes:

Capitania do Porto do llstado d ..
em .•.. de .....•.....•. de !9 ...

Capitania do Porto do llstado d .....
1 •••• de ••••..... de.

19 •••

O ajudante.

Capitania do Porto do Estado do ..... .
em .... de ••.••••••••••• de 19 •.•

O fornecedor.

O ajudante.

Sect·otario oo patrão

.
Cap1tanla

Ajudante.

..........................................
Secretario ou patrllo-mór.

Hecebi do Sr .................... os ot
Foram recebidos nesta
do Porto supramencionados.
do Estado d •..••.•.....• e conferem as quan1 Capitania de Porto do Estado de ..... .
tidades.
em .... de ........... de 19 ..•
Em .... de ............. de !9 .. .
Confere.
O ajudante.

ODELO N. 3~)

Secretario ou patrão-mór.

O aJudante.

Marca da maxima carga para vapores.

Linha de·coberta principal

{ ~ }

: n'
K
Linha rJertical a

:
.
:
:

0'",4~72

Grossura .... =

0'",025~

I

:

centro do disco

!

AD

Dia metro ........ = 0'",3048
Grossura da linha. = 0"',0250.
NOTA -

E.xplicação de cada

UmiJ

.

:
:

c--€:rP
'

Comp. linha =

o"'635, á proa do

VI

I

~m

I

IAN

Medidas tomadas desdo
o centro do
disco até a
parte alta de
cada linha.

0"',2286 de
comprimento

das abreviatura•:

CP -Capitania do Porto.
VI -Verão na lndla.
Tamanho das letras - O"',H5 (CP).
Poder Executivo -1915 (V oi. I ) - Pa.g. 758- 1

AD - Agua doce ou rio.
I - Inverno.
V- Verao.
IAN- Inverno Atlantico Norte.
Tamanho das outras letras indicativas de cada linha -0'",060

O recebedor.

I

~-~

·a

=·

. .,._--------~·~--~-~~~ww....-..-.w~....--~..~~~..~------.-----~--~~~------~~-=-=-=-Mappa n. i
CAPITANIA DO PORTO DE ••.•.•••••

Mappa demonstrativo da remessa de vales postaes á Directoria Geral de Contabilidade da Marinha durante o anno de •••••••.

1• trimestre

2" trimestre

a• trimestre

4:• trimestre

Total
Numero do
1\umero do
Numero do
Numero do
Importancia officio
e data lmportancia officio e data Importancia officio e data Importancia officio e data

Poder Executivo-- 1915 (VoL I)- Pag. 758- 2

Observa<

..
Cadernetas

Nacionaes

z

Estrangeiros

~
o

"8

M

Chapas

"'<;;;·
.,

-..,

aa

o

Regulamentos

§'

Aluguel de
ancoras

"'
"'

Aluguel de
rebocador

!!..,

"'

.,

""
;;;;"

'"O

"'

I»

"'a

"'s:

--

Estrangeira

o.

"'
•<

"'
~.,"'
""õ:

lngteza

o

"'
.,

....,

't

§'

Aluguel de
ancoras
Aluguel do
rebocador

<I>

"'
11

"'

c.
(1)

Cadernetas

.,

:='

"<l

5:

~
..,

"'

Aluguel de
rebocador

o

M

o
~

8

~

~

..

g

Nacional

"'
;::

Estrangeira

jil

Aluguel do
ancoras

"'
"

:::>

Alu<;nel de
rebocador

~

"'

2

ltaliaua

"'...
co

Austrtaca
llollandeza
IÍespanhol_a__

<7

o

.
..
.s-""..,
."

.

c.
o

c.

...,

.."
..z

<

co

Belga

;;;;"
'O
'O

:='
.....

Janoneza.

Grega
Total

~

"'...o
8

Paraguaya
Dinamarqueza
Americana
Chilena
R-us."'a

o

~

.~·
.

:3ncca
fiungara-

~

"c.o

""""o

fR

8

>

o

::!.

.z

Uru•uaya

I»

Total

...,o
"'"
""8"'

Noruegueza

"'o.
.,"'o

,...

lmportancia

...

ln~leza

C"l

>
5l ~
>
:::>
o
o
~- 'tj
o
CD
...,="'
~
... o

"8

Alleml!.
\rgontina
F1 anceza

Q

::!.
8

(i
c.

'O

"'

Regulamentos

..

I:

!!l
o

.'i acionai

"

":;

q"

Estrangeiros

OQ

Chapas

CD

8

o

z

~

o

c.

~

Nacionaes

E~trangeira

"';;;;""

Cadernetas

..

c.

Total

Q

~c.

s::

"'

'O
'O

~

llun~ara

~
.....

"" oo
] .,
c. o
"'...,
8 o

lmportancia

5·

"~

C':l

I»

"'
E
...

.,z

>

Q

8

Aluguel de
ancoras

A.mel'icana

~

(])

Chapas

'

Hollandcz~

Oinamarqueza
Italiana ___

z
~ ;;:

---

Regulamentos

Rus.a

'O

o.

.."'n·"'

.'loruegueza

'O

~
~

"'a

A.llema

â.,

..."':::>

";;;;"

.."'ã"z
....."'

S•~cca

:i;

Q

<::

lmportancia

""o"'

c..
~

c.
(1)

Regulamentos

.,...,
-s·

::;:·
<
co
:::>
o.

Chapas

Nacional

8-

~

Cadernetas

""a"'

~

~
.,

o

g

Estrangeira

"'coa

o.

...,
;;;;"

'O

'"O
'"O

ç.

Importancia

Nacional

~-

é.
õ.
"'c.

"'"'

..
..

s::

"'
"'
!"

"'

Cl>

.a
"'.?
'O

..,

Mappa n. 5

CAPITANIA DO PORTO DE.
Mappa dos sinistros maritimos em.

"'

1:1

"

"'
"'~
""

:Q

"<i

Nome~

dos
navios

-;;
c

Nomes dos
capitães
ou mestres

Logar do
sulistro

Data

.9

Soccorros
prestados

Numero de
victimas

Condiçoes do sinistro

z""'

I

I

CAPITANIA DO PORTO DE ....•............

Mappa n. 6

Mappa demonstrativo do pessoal em, ..........•... , .
Funccionarios

I

Militares

ms
:I'-

"'
2l

.. .=,""'.

·a&.
.,
O-o

c

<

"'o

~

"'

.."

"'
.9

~

~
rh"

~

I

Civis

-o

""'.,'"' "'I?
'2"

~
Q

Empregados

~c

"'
.&
c

c

..."'

.="'
E

<

~

Embarcações a remos

"'"'
.g.~

.,,
._.,
"'"
i::~

'""'='

c"'
~ ~~
"

o"'

o

!::

'"

~

a"'"'

""'"E
a::"

I

I
.,

Lancha a vapor

..

"'
~
~

~

""'

~

:a"
:a""'

gj
~

.
·s
o

.,o ·.:c
"' :a"'
·:;

.d

"'
'2"'
~

~

Rebocador

.,.,
.,o .,

~

. . ~."'

-~·iil
c .C

....
"'"

·-c

-"·-

:O E

~

.,"
"'
o

o

I

:.:::U'J

Rebocador

.ril

"'

. . .

a:l

I
Observaçoes
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I Salva-vidas
I

'(ij

"' .5
"' .c.,
~"' -""' .l!l 'L::o....
"
...
"
:a o. ::e :f ::e
c

·;::

"c

Soccorros maritimos

I

o

gj

-o.,

o.

a::

. ~.

~e
~g

'"""

~'"g

o8
c

"'"' .:3
.,E'-

Mappa n. 7

CAPITANIA DO PORTO DE ................... .
Mappa demonstrativo da venda de cadernetas-matriculas, chapas de metal para licenças. de
de equipagem, etc., durante o anno de f913

Existente na capitania

rn

Cl)

'C

"'

c..;l

.,

"'
.c
"'

~

c..;l

o
.....
1:

rn

<!)

-o
~

<!)

8

"'tiO
"3
<ll

~

Remessa de vales postaes

a>

6

Semestres

!11

.....
"'c<!)
c..

arroladas, róes

I

Venda effectuada

\

embarc~ções

...."'«!<ll

...c
<ll

'C

"'

.,
"'
8"'

.,
<ll

~

-o

c::

...."'o1:

"'1:

...."'...

8
"'
::;

ll::
-

--

-·--

-

o

o

'C

8

·c8

(I)

-

Cl)

o

.~-

~

!>O

c..;l

·a"'

'<3

<ll

r:tl

<ll

~

c

::::

tiO

rn

Observações

=

8
':l

o

t:o"'

1'1

8

1'1

o

~

~

"':<
1'1

-

--··-

8
>-i
~

~

~

Estampilhas

....o
....
.....

Multas

§"
tt>
,....
"'
.....
CD

Emolumentos

-

Estampilhas
~

Multas

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

"ó
"ó

"'

p.
CP

8

....CD

....~ ;;
c.
"'<o o
o

--

Cl

p.

o

Estampilhas
c.>
o

....
...,

"'

Multas

§"
CD
rn
,....

....
CD

'"C

.....
cp.

o
~
o

CD

o

CD

g

::i
>
~

o

Emolumentos

...,

C)
.....
"1:1

8CD

~

f
.;;

-,..."'

s·

....oo

t::'l

CD

8

Emolumentos

--Estampilhas
"';

....
...,
Multas

§"
CD

~
.....
CP

Emolumentos

-

i:(

:g"'

.
Cl

CXI

Total
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Mappa n. 9

CAPITANIA DO PORTO DE .................. .
Mappa demonstrativo das embarcações registradas em ••••••••

Propulsor
Num oro

A vela •••.•••••••

&••••••••••••

A vapqr .•••••......•...••...•

Total ••••••••••••••••

Tonelagem

..................... .
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Mappa n. iO

CAPITANIA DO PORTO DE •••••••••••••••••
Jllappa demonstrativo do pessoal matriculado em ••.••• (Cabotagem)
Nacionalidade

o

Proti-,~ões

.::.

~

o;
o:!

'-o

co

o
o'""'

....o

'"'"'
·-"'
<D-·-"'
"'::::

"ci)

o:lo:!

~

~~

N

....

.........
Q

w
....,
"'....

Total

s::

'f)

Aprendizes machinistas ...••••.••••
Ajudantes machlnistas .•.•••••••.••
Artífice~ ......................... .
Capitão~ do longo curso .••••.•.•..
Com missa rios, .••.•••.•...•...••.•
Carpinteiros .••••••••.••••.•.••••.
Cozinheiros •...•...•.•••••.••••••.
Carvoeiros ..•..•..•.....••...... ..
Calafates •..•..•.•...•.•.•••••.••.
Foguistas •.•.••.... , ....•.••.•• , ••
Mestres de pequena cabotagem., .•.
i\lcdicos ...•.•...•.••.•••....••••.
1\lachinistas ....••.••••• , ••••••••..
1\larinhe!ros ••••••••••••••••.•••••
Moços .••••••••••.•.••....•.•••..•
flilotos ..............• , .....••....

Praticantes de piloto .•••••...••.••
Praticante~ machinistas ••.••••••••
Taifeiros ...................•.....

Somma .............. .

______ ________ __
.._

,_

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

--------~-------------------------
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Mappa n. H
CAPITANIA DO PORTO DE •••••••••• ••• •••
Mappa. demonsh·ativo do pessoal matriculado em ••••••• (Trafego
do porto o pesca)
Nacionalidade
o

o "O

~

·-'"'"'
Q)·-..
.....

Q:l

Q:lctl

o

Profissoes

.!':::

..."'

Arraes .........•...... ....••.•.••
Artífices •••••••••••••••••••••••••
Aprendiz do pratico ............. ..
Canoeiro .•••••••••••••.••••••••••
Conductores ••••.•••••••..••••••••
Catraoiros ....................... .
Draguistas ...................... .
Marinheiros ••••.•..•••..•...•••••
Mestres .•••.••••••••.•••••••.••••
1\loç.os .•••••••.•.•.••.•.••••••••••
Praticos .....••...•...•••••.•••••
Praticantes do pratico •...•••••••••
Patrões •..•••••••••••.•••••••.•••
Pescadores ••....•...••......••••.
Remadores ••••••.••••••••••••••••
Saveristas ....................... .
• Trafego do porto ................. .

Somma •••••• •••••..•

Observações.

~c;

~.B

c

...

o

'al

w
c
...,
"'

...rn

~

Total
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(Mappa. n. i2)
CAPITANlA DO PORTO DE .....
MAPPA COMPARATIVO 003 RENDIMENTOS VERIFICADOS NOS DOUS ULTIMOS ANNOS

Comparação
Observações

nondimcntos
Dilferenças

"'

"'
.:9

"õ..

s
...,
"'
tl:J
UJ

"'
~

:;
~

...o"'
"'"'
..<::
.... =á
-=
"'
s ....."'o 8 :;...."' 8
E-t

...."'oé
C!)

:::::1

õ
8

tl:J

Q)

...."'
tl:J
"'

~

:::::1

õ
8

é:.l

·;;
"'
~
....,

o
E-t

"'
c:
o

s

8

"'
"'
o.

o.

I'-

C!)

..."'
"'

g:·
B
a

.

......

I I 8...
I II I ....
l II I ...
I II I
I I
,.
I ...
I I
I I ...
I I

f

\

Livro de cont& corrente de multas

'

I ....-==
I ....

Auto de apprebens!o

C>

8

00

o
o

Remessa de dinheiro de multas

o
o

...t:

.

2

ooa:;

Para cobr&nça de multas

I

::s

g.

t

wiõ:
o.

o

I
I
arr~ I ...

00

Annuaes de embarcações arroladas na pesca

oo=:
.....

Annuaes de embarcações registradas

oo=:

00

....

Annuaes de embarcaçlleS
ladas

oo=:

8

8

00

o

"'·

o

...oo=:

Para descarrega r cinzas, var-1
re1uras e lixo.

....-==

Para fazer obras, encalhar.,
para limpezas ou para entrar em dique ou carreiras

'"'i::
<O,

-a::

8

Para amarraçOes fixas de cascos
de embarcaçoes e corpos
fluctuantes nos ancoradouros

....

Para carregar e descarregar
lastro

o00
o

00

8

....
00

o
o

00

00

o
o

I
I

I

....,

Para o pessoal empregado na
cabotagem

-

8o

I-..

Para o pessoal empregado na
pesca

o"'
o
o

I I .........
·---1 --I ...
I I ...."'
I I.
I I ...
I I ........."'
I I .....
I I.
I I ....-...""
I I ...
I I -...
I I .......""
I I ...
o

o

---··--

"'

8o
o
o

I

Livro de entrada e sabida de
na vioa nacionaes

00

Li vr o de protocollo

o
o

"'oo

"'oo

o
o""

De termos de ajuste de soldadas

00

00

o
o

De termos de conferencias
de
rol de equipagem
De auto de infracçllo

I
I

Em branco

.

De ponto

oo
o

Termos de visto• la

o
o
o

Boletins

I ....,."'
I ....,.18
I ..""
I ..."':2
I ...
I
<O

<O

I -==
I

~
::s

il...

00.

oo=:
<O.

..a::

I .... i
~<>i::

...

N>i:i:

I ....
I ....
I
I ....

oo=:

oo=:

-a::

1-e-1 -a:
....

De termos de distracto e
scisllo de ajuste de soldadas

8

o
o

c:>.

"'

Livro
de arrolamonto
das em-~
barcaçi!es
..empregadas
. .no. ___ ;;::
trafego do porto

Livro de entrada e sabida de
na vlos estrangeiros

o

~

I -.

Livro de registro de embar-1
caçOes

o

~

I
I - -·
I
I

...t:

Annuaes para estaleiros e oftl-~
cinas de reparos e construcçoes de embarcações

....

Cartas do p••auca nte de machi·
nista
Cartas de pratico
..
Cartas de mestre
Impressos de arrolamentos

o<O

Títulos de registro

~

Cadernetas de matriculas

00

8cs

I ""·
I .o:=
I
-a::

I

t:

~

-

~cs

"'~

.....
.....,.e"'
~

l

I

I
I

I
I
I
I

I

I

"'!=
-!"=

-.

wa::

.e.
;..

!!l

I

note
2 remos
4 remos
t:!:l

6 remos

o"'

"'
;....
C!>

8 remos

"'

tO remos

t2 remos

.

4 remos

>

5 remos

8

~

o

1:0
I!>

6 remos

...õl

"'

;-

a::

ê·
I!>
"'

8 remos

I!>
'O
'O
I!>

o.

t2 remos

o
3
o

remos

....
"'....

o

fO

I!>

t""'

a;

I!>

12 remos

!J;I

(I)

o

o.

"'

B

a'

I!>

....
o
I!>

I!>
'O

o('>

o

OI

....

C!>

t:l

Lancha a gazolina

:;;;·

o....

Batelão de carvão

"'I!>

"'

Catraia
Canoa do i páo
r:n

~:~8

Rebocador

"'8

Lancha a remos e a vela

o

"'-."""
<
CD

I!>
o(")

OI
C!>

!

"'

t:l

o

I!>

....

Salva- vidas

....~

I!>

<

Rebocador

Ooo3

<
o

"'

Lancha

-

>

o
o

r:>'

f4 remos

C')

>
"O

~~o

"'

(I)

i3

"O

o

Ooo3

t:l
t"'l
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.Mappa n. iã

CAI'ITANL\. DO POlUO DE ••••.
Mappa demonstrativo das embat·cações arroladas em •• , •••

Categorias

Alvai·engns ...................... .
DarcJ.i a vapür .................. .
Botes ..•.•.•.••...•••...•.•..••••
Barcos....•.........•.•....••..•.
Datelões ........................ .
Barcaças ...•.•.....•.•...•.. , •..
Barcas d'agua .....•.....•.•..•..
Bateiras •.•....•...•••... , •.•••..
Baleeiras•••••••..•...•.•.•.. , .•.
Baleeiras a vapor ......•.....•...
Botes automoveis .•.•..•...•.•..•
Catraias •...... , , •••...•..•... , .
t~anoas

......................•..

Cahiques .••..••.....••••••.•••••
Chalanas ••••.•...•••.....•.••.••
Cutters •.••••.•••..•.••••..••.••

Chatas •.•••...••....•.•.•..•....
Canoé ....•........•.....•••. , •. ,
Cabrcas .•.•..••• e

••••••••••••••

Chalupas ............... , • , •.•.•.
Casios .....•..••.......•...••...
Dragas ......• , •................
Escalares . , ..•..•...••.........
Escunas ................•........
Faluas .......•..•.••..•......•..
Guiques .•.••••....•........•• , ••
Galeras ...••..••••...............
li iates .•.........•...•.•.....•.•
Jangadas •.•.•••••.•.••..••••••.•
Lanchões ....................... .
Lanchas a vapor ............... ..
Lanchas a vela ..•••.•.•.........
Lanchas a remos .............. ..
Lanchas a kerozenc ............. .
Lanchas a gazolina .............. .
Pontoes ......................... .
Pranchas •••.••••.•••••.•...•..•
Rebocadoras ••••.••••••••.••..••
Saveiros ........................ .
Viveiros .•..••...••.•.. , ...••.•.
Vapores ••••.•..••...•......•••.
Guindas to fluctuante, •...•...•••.

Somma • ....•.... , ........•.

Trafego
do porto

Pesca

llccreio
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DECRETO N. H. 500 --

DE

4

DE 1\L\RÇO DE

i915

l\stabelecc as Inspccções de Armas ou Serviços

O PrPsidenle da Jlupubliea dos Estados Unidos do Brazil,
kndo em vista o uisrlOslo no al'L. t)" do ueereto u. 11.4!J7,
ue ~3 de fevereiro findo, resolve;
Art. 1.° Ficam crcadGs as seguintes lll::lP'CCçõcs de Armas
ou Serviços:
I. Insp.ccção da arma tle iuranlaria.
li. lnsvccção da arma oe eavallaria.
UI. Inspecção ua arma de artilharia.
IV. Inspeeção da arma de engenharia!.
V. Inspeeção dos serviços de administração.
V I. Inspccção dos Serviços de Saude c V cterinaria.
VIl. Inspeeção dos Serviços de Engenharia.
VIII. Inspecção uos Serviços do l\latcrial Bellico.
IX. Inspecção do Ensino 1\Iilitar.
Paragrapho unico. O numero de inspccçõcs de cada
a nna ou serviço será fixado de aceünlo com as nec-essidades
da Iiscalizar:ão tlo servir;o militar.
Art. 2." Os inspeclot·rs são agentes rlo Allo Commando,
di,reclamente SHhonlinado'l ao tlwfc do Estado l\lador do
Exercito em Ludo quanto diga rP~fll'ilo ou se rclaccionc com
a organização, inslrucção c preparo das tropas para a guerra
c ao ministro de Estado da Guerra no que concerne á adminisLrnção .c mais ncgocios rclatiYos ú tro11a.
Art. 3. As inspceções serão c:xcelt'cidas por officiaes generacs o s•) na falta absoluta destes poderão ser nomeados
coroneis para o exercício dessas funcções.
Art. ,Lo Um mesmo impcctor, desde que tenha comrwtencia teclmica e que os offcctiYos das armas c serviços a
fiscalizar e as cireumstancias de tempo c lagar o permittam,
poderá arcumular os trabalhos de mais de uma inspecção
rlurank1 todo o tempo do cxorcieio de sua funcção ou nos
impedimentos do outro insj;wctor c ainda quando o Governo
assim o entender eonv·enicnte.
Art. 5. Os inspcctorcs serão nomeados por decreto c
terão como auxiliares um eapitão ,ou subalterno com o curso
de arma para assistente e um subalterno para ajudante de
ordens.
Art. G.o As funcções do inst1Ccíor serão detalhadas em
regulamenlo especial.
0

0

Rio de .Janeiro. 4 de março do 1915 IH" da Independencia
c 27• da Republica.
'
\VENCESLAU

Dn.Az P.

GoMES.

José Caetano de Faria.
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DECRE'l'O N. 11.507 -DE 4

DE MAnço DE

1915

Crêa a Estação de Biologia Marinha

O Presidente da :nepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aillot·iza,:fío roust:mte dn art. 79, V, da lei n. 2.921,
de tí de janeiro do 1!Htí, decreta:
Artigo unico. Fica erc.ada a Estação de Biologia :Marinha1
de accôrdo- com o regulamento que a este acompanha e var
assignado pelo Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria c Commercio.
Rio de .Taneil·o, 4 ·de março de i!lHí, 94° da Independencia c 27° da llcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras,

Regulamento a que se refere o decreto n. H. 507, desta data
Art. 1." A Esla\:fíu Llc Bio-logia Marinha tem por fim o
csLmlo, a iuYe~l.igarilo c a divulgação de todos os elementos
do meio marinho rapazps de apnlicação ás industrias, .attendcndo a uma orientaçfto seicntifica c economica.
Art. 2. A Estação de Biologia !\farinha terá laborabrios
pa1·a investigações llydrobiologicas, chimicas c hydrographicas, uma hibliothcca do obras exclusivamente technicas, uma
rxnosição pcrmanPnte de pro-duetos marinhos que possam
demonstrar suas yarias npplieações c as ncccssarias installaçõcs para J)Íscicultura c ostrcieultura.
Art. 3.• A' Estação de Biologia l\Iarínha compete:
1", colleccionar c determinar todos os animaes e plantas
marinhos de aguas brasileiras, organizando catalogas scientificos, com duplo caracter systcmatico c biologico, que possam
ser utilizados pelos industriaes ou outr,as pessoas interessadas
no assumpto;
2°, promover os cst.udos hiologicos sobre as diversas
especies de valor industrial, verificando as épocas de postura, de desenvolvimento c de crescimento, e sobr" a determinação da idade, assim como todas as obscrvaçõefi ~cologicas de
impol'tancia para o perfeito conhecimento da vida das especics;
3•, fazer as cxpcriencias nccessarias para a realização
pratica da cultura dos peixes c molluscos do Brasil, tendo
sempre em vista o rcpovoamento das aguas brasileiras;
4°, estudar as condiçoões physicas do meio, no sentido de
vcrifiear a possibilidade da introducção de cspccies estrangeiras que possam ser de real utilidade para a economia do
paiz;
5", proceder ás investigações planktonologicas c hydrographicns que forem julgadas nccessarias para o conhecimento do meio marinho;
6°, realizar os estudos preliminares sobre a salga e a
defumação dos peixes brasileiros, :verificando quaes os me0

7!i8
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tlwdos a aeonsellwr vara a pratica, no que se refere tís diffcrentes vhasos dos vrocessos, assim como sobre o seu valor
t:OJillllel'CÍUl;
I", ministrar todas as informações que lhe forem solicitadas pelas pessoas c instiluit:ões illleDessadas nos assumptos a cargo da Estação.
Art. L" A Eslat.:fio de Biologia Marinha fará divulgar os
resultados dos seus tralmlhos, publicamlo boletins uu mcmoJ'Üles, de accurdu com os recursos urçamcnLarios.
l'aragraplw uni co. Os .catalog·os a CJUe se refere o § 1•
do art. 3" serão pulJlicados isolada e varcüilmcntc, quando
assim fôr julgado conveniente.
Art. 5. A Estação de Biologia Ma·rinha terá o seguinte
vessoal:
1 chefe da Estação;
1 assistente-hydt·obiologista;
1 auxiliar-assistente;
1 cscreventc-dactylographo;
1 descnhista-photographo;
1 mestre de salga c de trabalhos marítimos;
1 rnoto·rista;
:! marinheiros;
3 srr·n•tltPs.
Art.. li." A uomea~iio do chefe da Esla~ão será de livre rscolha do Governo e J'ccahirá scmrprc em pessoa de compro··
vacla ·compeLencia em assumptos de biologia marinha e que,
além disso, >lenha publicado trnbalhos orig1inaes de valor reconhecido pot· 'L'Sl)eóalistas de notoria autoridade nessa materia.
Art. 7." O lll'Ovimrnlo dos eargo>! de assistentc-hydrobiologisla r auxilial'-assistente será feito mediante concurso,
de accôrdo com as instrucções organizadas pelo chefe da Estação e approvadas pelo Ministro.
§ 1." O chefe da Estação proporá ao l\linistro a nomeação interina do candidato que for julgado mais compert.ento
pela commis!'ãO cxam1inaclora.
§ z.o Só dnpois dr um amw de Pxcrcicio scrii. esse funccionario provido effectivamente no cargo, si tiver dado desemJ>enho cabal :ís suas funcções, a ,juizo do chefe da Estação;
no caso .rontrar.io, será cxoDJCrado, abTindo-sc novo concurso
para ü JWOvimento int.erino do oargo.
Art. 8." O chefe da Estação será substituído, em suas faltas c impedimentos, pelo assistentc-hydrobiologista c, na auscncia deste, pelo auxiliar-assistente.
Art. 9." Ao chefe da Estação compete, além das attribuições a que se rccfrcm os §§ 1", 4", 8", 9", 11, 13, U., iG, 17, 18,
21, 22, 23, 26 e 28 do art. 27 do regulamento approvado pelo
dcet'elo n. 11.436, de 13 de janeiro de 1915, o seguinte:
1", movimentar· livremente o pessoal da Esta~.: fio, á medida das necessidades do scrvit.:o;
2", dar posse aos funccionarios ida Estação, fazendo lavrar
e as.9i gnando os reSJ1Cctivos termos de promessa;
3", admiLt.ir Jli'Ssoal exlraordinario, de ac.côrdo com a8
n1ecessidades do scrviç'o e mediante 11révia autorização do
Ministro, quanto ao numero e aos vencimentos desse pessoal;
14", en!ccrrar o ponto dos funccionarios da iE~Stação.
0
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ArL 10. Aos demais func.cionarios compete executar os
8erviços inherenLes aos seus cargos, de a(jcôrdo com as determinações do chefe da Estação.
Art. 11. O pesso-a I subalterno será sempre escolhido enlt·e gente affeita aos trabalhos marítimos.
Art. 12. Sempre que julgar conveniente, o chefe da Estação poderá submetter ao ei!tudo de technicos estranhos á
repat'Lu:.ão, naeionacs ou estrangeiros, duplicatas do seu material seientifico.
Art. 13. O chefe da Estação poderá falcultar os laboratorios e demais dependencias da repartição a technicos de reconhecida competeneia, nacionaes ou estrangeiros, que desejarem realizar estudos de biologia marinha.
At:t. 14. Nenhuma publicação poderá ser feita pelos funccionarios da Estação, sobre assumptos technicos, sem prévia
approvação do chefe da Estação.
Art. 15. O Uoveruo, quando julgar conveniente, poderá
coulractar especüilistas nacionaes ou estrangeiros para exercerem cargos technicos na Estação.
. Art. 16. O ehefe da Estação receberá semestralmente um
adeautamento vara occorrer ás despez.as de prompto pagamento e de exeursões c trabalhos marítimos, observadas as
disposic:õcs em yigor.
!Art. 17. O ,che-fe da Esta!)ão poderá permutar -com instituições congeneres, nacionaes ou estrangeiras, os materiaes
Sleientificos que existirem em duplicata nas collecções da Estação.
!Art. 18. O chefe da Estação proporá ao Ministro, ·quando
julgar conveniente, a formação de um Comité Central para a
exploração do mar, para o qual serão convidados especialistas e industriaes naeionaes ou estrangeiros, domic-iliados no
Brasil.
§ 1." Os membros do Comité não receberão qualquer remuneração do 'J'hesouro Nacional.
§ 2." O Comité Central procurarlá estudar e apresentar ao
Governo propostas vara investigações e aperfeiçoamentos das
questões de pesca, piscifactura, ostreicultura, salga, conservação, frigorifica('ão, transporte e tudo o que se refira a industrias marítimas connexas.
L~rt. 19. O 1clwfc da iEstação adquirirá para a bibliotheca
todas as publicações neccssarias ao estudo das especialidad:es,
de modo a tornar possíveis o estudo e a classificação dos diversos materiaes, assim como os processos de trabalho, scientificos e industria.es, observadas as disposições em vigor.
Paragrapho unico. E' expressamente vedada a retirada,
para fóra da Esta('ãJo, de toda e qualquer obra pertencente á
b ibliotheca.
Art. 20. Nenhum funecionario poderá rccorr~r 'á interYenção de pessoas estranhas á administração da Estação, fazendo reclamações, pedidos ou denuncias que affectem materia
de serviço ou 'que !com elle se relacionem. Nesse sentido, todas
as reclamações, declarações ou pedidos referentes ás suas pessoas serão dirigidos ao ohefe da Estação, ou ao Ministro por
intcrmedio 1daquelle.
Art. 21. São extensivas :'i Estação de Biologia Marinha,
na parte -que lhe for applicavel, as disposições constantes dos
arts. 37, 50, 51, 53, 54, 56 a 84, 90; 91 e 95 a 98 do regulaPoder Executivo -1915 (Voi. I)
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monto a!Jfll'OYado pelo !lelel'clo n. 11. '•3G, !lc 13 de janeiro de
1915.
.Nrt. 22. Os funccionarios da Estacão do Biologia Marinha perceberão os vencimento_s constantes da tabella anuexa.
Art. 2:L As duvidas que, porventura, se suscitarem na
execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do
Ministro.
Art. 24. Ficam revogadas as disposicões em contrariO:.
Rio de Janeiro, •<i de marco de 1915. -João Pandiá Ca-

logeras.

'1'abella a qu.e se refere o art. 22 do reg11lamento approvado pelo
a.')oreto n. 11.507, desta data

ORDENADO

CARGOS

Chefe da Estação ............... .
Assistento-hydrobiologisLa ........ .
Desenhista-phvtograph·J.. . . . . . . . .
Auxiliat·-assistente .•..............
1\lostre do ~alga o de trabalhos
maritimos ................... .
Egcrovonte-dactyl' grapho ........ .
Motorista .................•••....
Marinheit·o (salario monsal de 1508)1
Set·vento (sala rio mensal do t 50S). 1

8:0008000
6;q008000
4:0008000
3:200$000

GR.,TIFICAÇÃO TOTAL ANNOAL

·í:OOOSOOO
3:2008000
2:0005000
1:600$000

12:0005000
9:600$000
6;0008000
q;800SOOO

3:2008000 i:600SOOO 4:8008000
2:800SOOO {;400$000 4:200:$000
2:0008000 t:000$000 3:0005000
1:8008000
i:800SOOO
-

-

I

lUo de Janeiro, 4 do mareio da 1915.-João Pandiá CaloacraJ.

DECRETO N. 11.508 -

DE

4

-DE MARÇO

DE

I9I5

lteorganiza a Directoria de .Meteorologia c Astronomia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando
da autorização constante do art. 79, VIII, da lei n. 2.924, de 5 de
janeiro de I 915, decreta :
Art. I . • Fica reorganizada a Directoria de Meteorologia e As- .
tronomia, de accOrdo com o regulamento que com este baixa,
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assignado pelo Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura,
Industria e Commercio.
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1915, 94° da Independencia c
27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

Regulainen.to approvado pelo decreto
n. 11.~08~ desta da ~a
CAPITULO I
DA DIRECTORIA DE METEOROLOGIA E ASTRONOMIA

Art. r.• A Dlrectoria de Meteorologia e Astronomia tem por fim:
§ r. o Promover o conhecimento da climatologia geral do paiz,
publicando boletins trimestraes e annuaC!:i, bem como mappas e diagrammas climatologicos, que resumam as observações feitas na rede
das estações nacionaes.
§ 2. 0 Estudar as occurrencias das chuvas e das seccas e o cansequente regimen das estiag·ens e cheias dos rios, fazendo pesquisas no
sentido de _collaborar efficazmente na solução do abastecimento de
agua ás regrões seccas.
§ 3·" Fazer a previsão do tempo e dar avisos marítimos e agri·
colas, baseados nas observaçlles e nos despachos telegraphicos, noticiando a: formação e marcha das depressões, ondas frias, tempestades, etç.
.
§ 4· o Estabelecer os diversos typos de tempo nas zonas da Republica, meteorologicamente distinctas umas das outras.
§ s.o Organizar e dar á publicidade a carta dlaria do tempo, bem
como das previsões e avisos aos navegantes e agricultores.
~ 6.° Fazer todas as observações astronomicas, geodesicas e de
phystca do ~lobo que forem uteis em geral, especialmente ao Brasll.
§ 7.• Determinar as posições geographicas dos principaes pontos
do territorio e executar quaesquer trabalhos geodesicos que possam ser
utilizados para a organização do mappa geographico da Republica.
§ 8.• Regular os chronometros dos serviços publicas, assim como
dar a hora mediante o signal convencionado.
§ g.o Transmittir diariamente o signal do meio-dia á Repartição
Geral dos Telegraphos e á Estrada de Ferro Central do Brasil.
§ 10. Publicar os trabalhos de sua especialidade, bem como um
annuario contendo dados e informações uteis relativos á astronomia,
meteorologia, physica e chimica, geographia e estatística, além dos
trabalhos avulsos que forem jnlgaáos de interesse para a astronomia,
geodesia e meteorologia.
CAPITULO II
DA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 2. o Os serviços a cargo da Directoria de Meteorologia e
Astronomia serão realizados por :
a) um Observatorio Nacional;
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b) tantos observatorios regionaes, considerados estações de 1"
classe quantas forem as inspectorias agrícolas ;
cj uma estação horaria radiotelegraphica na ilha Fernando de No·
ronha;
d) estações mag·neticas ou geophysicas ;
e) estações de 2• classe ;
f) estações de 3• classe ;
g) estações pluviometricás.

Art. 3. • O Observatorio Nacional constitue a séde da Dircctoria,
cabendo-lhe a collecta c publicação das ob3ervaçõcs meteorologicas e
astronomicas a cargo dos observatorios e estações que lhe são subordinados.
Paragrapho uni co. Nelle tambem serão executadas todas as observações astronomicas, meteorologicas e geophysicas habitualmente feitas
nos estabelecimentos congeneres c que puderem ser realizadas segundo
os recursos disponíveis.
Art. 4. 0 Os observatorios regionaes são centros subordinados ao
Observatorio Nacional e incumbidos de dirigir e colligir as observações
do districto agrícola respectivo, cabendo-lhes especialmente :
§ I .° Fazer todas as observações exigidas pelo Codigo Internacional para as estações de 1• classe.
§ 2.• Centralizar todos os telegrammas de previsão do seu districto,
com cujos elementos, além dos demais que lhe forem fornecidos pelo
Observatorio Nacional, o respectivo chefe construirá a carta do tempo e
fará a consequente previsão, enviando telcgraphicamente ao mesmo
Observatorio os dados juJg·ados neccssarios.
§ 3· o Transmittir ao Observatorio Nacional c ás partes interessadas
os avisos relativos á previsão do tempo.
§ 4· o Centralizar, igualmente, as demais observações feitas e tabuladas nas estações subordinadas, remettendo em cada mez ao Observatodo Nacional os quadros relativos a todas as estações do districto,
inclu.>ive o proprio observatorio regional.
Art. 5· o A estação horaria radioteleg-raphica tem por fim determinar a hora e transmittil-a, pelo telegrapho sem fio, aos navegantes,
aos engenheiros e aos geographos, de accórdo com a Convenção da
Hora, celebrada em Paris em outubro de 1912 e de 1913.
Paragrapho unico. Além das observações astronomicas para a determinação da hora, serão tambem elfectuadas na estação horaria as
observações meteorologicas e g·eophysicas que forem possíveis, segundo
o pessoal e o material de que dispuzer.
Art. 6. o As estações magneticas ou g·eophysicas são aquellas em que
se executam observacões magneticas ou ~·eophysicas que não podem ser
levadas a effeito nos êentros populosos. '
Paragrapho unico. Nessas estações serão tambem feitas observações
meteorologicas normacs e, quando possiYel, explorações das altas camadas por balões, captivos ou livres, e por papagaios.
Art. 7. o As estações de z• classe &'lo aquellas que têm a seu cargo
as observações completas e regulares dos elementos metcorologicos
usuacs, taes como pressão barometrica, temperatura c humidadc do ar,
ventos, nuvens, hydrometeoros, etc.
Art. 8. o As estações de 3a classe são aquellas em que apenas se
effectua parte maior ou menor das observações feitas nas estações de
2a classe.
Art. 9· 0 As estações pluviometricas são aquellas em que o prin·
cipal elemento observado é a altura da chuva cahida.
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CAPITULO III
DO PESSOAL

Art. 10. A Directoria de Meteorologia e Astronomia terá um director, um secretario-bibliothecario, cinco escripturarios, um mecanico,
dous ajudantes de mecanico, um aprendiz de mecanico, um zelador,
um jardineiro e tres serventes.
Haverá duas secções technicas, sendo uma de meteorologia e phy·
sica do globo, com um chefe de secção, tres assistentes de I .. classe,
dous assistentes de 2• classe, quatro auxiliares meteorologistas de r•
classe e o numero de auxiliares meteorologistas de 2~ classe que permittirem os recursos orçamentarios, de accôrdo com o art. 88 deste
regulamento; e outra de astronomia, com um chefe de secção, dous assistentes de r• classe, tres assistentes de 2" classe, dons calculadores
e tres guardas-manobras.
Além desse pessoal, terá tantos chefes, ajudantes e assistentes de
observatorios regionaes, inspectores, encarregados e ajudantes de esta·
ções meteorologicas e pluviometricas quantos forem necessarios ao
serviço e permittirem os recursos orçamentarios.
Art. r 1. Em cada observatorio regional ou estação de r• classe
haverá o seguinte pessoal : um chefe, um ajudante e, conforme o numero de estações subordinadas, dous até quatro assistentes.
Art. 12. Cada estação de 2" ou de 3• classe ficará a cargo de um
ohserva,dor, que deverá escolher pessoa rdonea, a quem instruirá, afim
de poder substituil-o, em caso de vaga ou impedimento.
Art. 13. Ao director compete, além das attribuições a que sereferem os§§ r•, 4•, 8•, g•, r r, 12, 13, 14, 16, 17, r8, 21, 22, 23,26 e
28 do art. 27 do regulamento approvado pelo decreto n. r r ·436, de 13
de janeiro de 1915, o seguinte:
§ I. • Determinar aos chefes de secção os trabalhos em que se deve
occupar o pessoal, estabelecendo a ordem e o methodo a serem adoptados nas observações e nos calculos.
§ 2.• Dar posse aos funccionarios da sua Directoria, fazendo lavrar
os competentes termos de promessa, que serão por elle assignados.
§ 3.• Movimentar livremente o pessoal da repartição, á medida
das necesf'idades do serviço.
§ 4.• Fixar adiaria do pessoal, quando em serviço tora da repartição, dentro dos limites marcados no art. 74 do regulamento da Secretaria de Estado.
§ s.• Admittir pessoal extraordinario, ~de accórdo com as necessidades do serviço e ~1ediante prévia autorização do Ministro quanto
ao numero e aos vencunentos desse pessoal.
§ 6. o Dirigir e regular a correspondencia com os principaes observatorios e estab~lecimentos con!jeneres, nac~onaes e estrangeiros ..
§ 7. • Publicar com a possrvel regularrdade os trabalhos sctentificos executados pelos funccionarios da repartição.
§_8. o Não. permittir a. sabida dos documentos originaes, que só
poderao ser vistos e exammados em presença sua ou do funccionario
por elle designado.
·
§ 9. • Inspeccionar ou mandar inspeccionar os trabalhos meteorolçgicos, geodesicos çu quaesquer outros que ficarem fóra do estabelecimento, quando assim ~cçnselhar a conveniencia do serviço.
§ 10. Propór ao 1\'hmstro o chefe de secção que deverá substituil-o
em suas faltas ou impedimentos.
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Art. q. Ao chefe da secção de meteorologia c physica do g-lobo
compete:
§ 1. o Fazer executar, de accórdo com as instrucções do director,
as observações de physica do globo e de meteorologia julgadas necessarias.
~ 2. 0 Propór ao director não só as localidades em que devem ser
installadas as novas estações, mas tambem as nomeações dos respectivos
encarregados.
§ 3·° Fazer verificar e corrigir, quando necessario, os quadros de
observações e de resumo que forem remettidos pelas estações.
§ 4.° Fazer verificar e corrigir, quando necessario, todas as observações executadas no Observatorio Nacional, assim como a carta do
tempo c a respectiva previsão.
§ 5· o Examinar o funccionamento dos diversos instrumentos empregados na secção e requisitar aquelles que julgar necessarios.
§ 6. o Propôr ao director os funccionarios que devem inspeccionar
as estações.
~ 7. o EITectuar pessoalmente todos os trabalhos scientificos referentes á secção, segundo o tempo disponível e o material existente,
submettendo os resultados ao director, para serem publicados quando
fór conveniente.
.
§ 8. 0 Propór ao director todas as medidas tendentes ao aperfeiçoamento do serviço metcorologico e das suas applicações á agricultura.
§ g.o Determinar aos assistentes a fórma por que devem ser
dispostos os resultados obtidos para se tornarem adequados á publicação.
§ 10. Fornecer a todos os funccionarios sob suas ordens as explicações necessarias, afim de que possam desempenhar cabalmente os
respectivos deveres.
Art. 15. Ao chefe da secção de astronomia e geodesla compete:
§ 1.° Fazer executar pelos assistentes da secção, e de conformidade
com as instrucções do director, as observações astronomicas e geodesicas necessarias, tendo especialmente em vista :
a) o signal diario da hora, de accôrdo com as deliberações do Congresso da Hora ;
b) a photographia diaria do disco solar ;
c) a determinação diaria da hora por observações meridianas e a
regulamentação dos pendulos e chronometros existentes no Observatorio Nacional;
d) a determinação da posição geographica dos pontos que, a juizo
do director, forem considerados mais importantes para a organização do
mappa da Republica ;
e) as observações meridianas e equatoriaes de estrellas, planetas e
cometas;
f) a confecção de um annuario contendo todos os dados astronomicos uteis ao publico e aos engenheiros em serviço no campo.
§ 2. o Rever os resultados das observações que forem remcttidas
pelos assistentes da secção c a respectiva coordenação, para serem impressos.
§ 3· o Verificar e rectHicar os instrumentos utilizados pelos observadores, fazendo nesse sentido as observações necessarias.
~ 4.° Fiscalizar os trabalhos executados pelos engenheiros e olliciacs do Exercito c Armada que o Governo mandar praticar no Observatorio Nacional.
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§
Executar pessoalmente todos os trabalhos sclentificos proprios da secção, attendendo ao tempo disponível e ao material existente
e submettendo os resultados ao director, para serem publicados quando
1nr conveniente.
Art. 16. Aos assistentes da secção de meteorologia e physica
do globo compete :
§ I • • Executar todos os trabalhos scientificos referentes á secção
que, por deficiencia de tempo, não possam ser feitos pelo chefe e que
sejam por este determinados.
§ 2. • Auxiliar o chefe da secção na lnspecç!o das observaçOes
meteorologicas ou geophysicas, bem como do registo e do calculo das
mesmas.
§ 3· o Fiscalizar e archivar os livros de registo e mappas das observações effectuadas no Observatorio Nacional, assim como nos observatorios e nas differentes estações.
§ 4. o Organizar os quadros e mappas de todas as observações,
dando-lhes a fórma mais apropriada á publicação.
§ 5. o Preparar a carta dtaria do tempo e fazer as respectivas previsões, sempre que houver dados sufficientes.
Art. I7. Aos assistentes da secção de astronomia e geodesia
compete:
§ I. o Executar todos os trabalhos de observações ou de calculos
que lhes forem distribuídos pelo chefe da secção.
§ 2. o Transcrever as observações, em cadernetas especiaes, com
todas as minucias, e, depois de reduzidas, lançai-as nos livros de registo e em mappas adequados, ficando tanto as cadernetas como os
registos propriedade exclusiva da repartição.
§ 3. o Instruir e guiar os calculadores da secção na execução dos
trabalhos exigidos pela reducção das observações e pela confecçll.o do
annuario.
Art. r8. Aos auxiliares meteorologistas compete:
§ I .o Fazer as observações directas de todos os elementos meteorologicos habituaes, realizando os competentes lançamentos nas cadernetas e nos livros c extrahindo destes os quadros que lhes forem
designados.
§ 2. 0 Receber e decifrar os tel~rammas diarios do tempo.
§ l· • Preparar os resumos dianos a enviar á imprensa.
§ 4· • Habilitar-se no manejo dos instrumentos, nas reducções das
observações e na organização dos quadros, de fórma a poderem substituir os assistentes, quando necessario.
§ 5.o Executar todos os trabalhos supplementares que lhes forem
ordenados pelo chefe de secção, conforme o tempo disponível.
Art. 19. Aos calculadores compete:
§ 1 • o Proceder a todas as reducções de observações que lhes forem
determinadas.
§ ~.o Executar, em duplicata, os calculos necessarios âs ephemerides e tabellas a publicar no annuario.
Art. 20. Ao secretario-bibliothecario compete:
§ I. • Redigir a correspundencia official.
§ 2. o Ter sob sua guarda os livros necessarios para assentamentos.
~ 3. • Passar certidões e tirar cópias, que serão sujeitas á rubrica
do d1rector.
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§ 4, 0 Propór ao director as medidas que julgar convenientes,
relativas aos trabalhos e á falta de cumprimento de deveres do pessoal
da secretaria.
§ 5. o Distribuir o serviço pelos escripturarios, do modo que
julgar mais conveniente.
§ 6.• Ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca e o
archivo do estabelecimento.
§ 7. o Organizar e conservar em dia o catalogo da bibliotheca.
§ 8. o Escripturar em registo especial todas as jespezas do estabelecimento, segundo as diversas classificações da verba.
§ 9.• Fazer, de ordem do director, as despezas miudas de
prompto pagamento, por conta de determinada quantia que lhe será
adeantada em cada exercício.
Art. 21. Aos escripturarios compete executar todos os trabalhos
relativos á secretaria, bibliotheca, arcluvo e contabilidade, conforme lhes
fOr determinado pelo director e pelo secretario-bibliothecario.
Art. 22. Ao mecanico compete :
§ 1 • o Ter sob sua guarda e responsabilidade todo o material scientifico do estabelecimento.
§ 2. o Organizar e conservar em dia o inventario dos instrumentos
e apparelhos scientificos pertencentes á Directoria.
§ 3. o Ter a seu cargo a conservação dos instrumentos e apparelhos,
informando em tempo ao director sobre qualquer concerto de que precisarem.
Art. 23. Aos ajudantes de mecanico compete auxiliar este ultimo
em tudo quanto fOr necessario para melhor execução elo artigo anterior,
substituindo-o nas suas faltas e Impedimentos.
Art. 24. Ao aprendiz de mecanico compete prestar serviços na
officina conforme determinar o mecanico.
Art. 25. Ao zelador compete:
§ 1. o Cuidar do asseio e conservação do edificio e dos moveis do
Observatorio Nacional.
§ 2.• Expedir a correspondencia official.
§ 3.• Distribuir e inspeccionar os trabalhos dos guardas-manobras
e dos serventes.
Art. 26. Aos guardas-manobras e serventes compete executar
todos os trabalhos e serviços determinados pelo zelador, relativos ao
asseio da repartição e á transmissão de papeis e recados, e, bem assim, o
que lhes ordenarem o director, o secretario c os chefes de secção.

CAPITULO IV
DOS OBSERVATORIOS REGJONAES

Art. 27. Os observatorios regionaes, a que se refere a alinea b do
art. 2°, serão installados desde que, em cada uma das inspectorias
agrícolas, a densidade das estações por toda a área do distncto seja
superior a uma estação por 2o.ooo kilometros quadrados com o mínimo de ro estações.
Paragrapho unico. As estações de 2• e 3" classe, emqnanto não
houver observatorio regional no respectivo districto, deverão enviar
directamente ao Observatorio Nacional todas as observações c dados
que são obrigadas a communicar âquelle.
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Art. 28. Os chefes dos observatorios regionaes têm nos respectivos districtos os mesmos deveres que o chefe da secção .de meteoro
logia e physica do globo, a quem são .directa;'llente subordi!J~dos.
Art. 29. Os chefes dos observatonos reg10naes se reumrao annualmente no Observatorio Nacional, sob a presidencia do director e
vice-presidencia do chefe da secção de meteorologia ~ physica do
globo, afim de. assentarem as providencias mais convementes á boa
marcha do serviço.
§ I. 0 Cada chefe de observatorio terá direito, além das passagens de ida e volta, á ajuda de custo, que não excederá de 3oo$ooo.
§ 2. o A duração dessas reuniões não poderá ir além de seis dias.
§ 3· o Os chefes de observatorios reg10naes de serviços estaduaes
subvencionados terão direito sómente ás passagens.
Art. 30. Aos ajudantes e assistentes dos observatorios regionaes
cabem deveres identicos aos dos assistentes do Observatorio Nacional.
4

CAPITULO V
DAS ESTAÇÕES

Art. 31. As estações magneticas ou geophysicas são aquellas em
que, além das observações meteorologicas habituaes, forem realizadas
observações systematicas de magnetismo terrestre, de electricidade
atmospherica, de sismologia, de exploração das altas camadas, etc.
Paragrapho unico. O pessoal dessas estações será determinado
conforme a extensão do serviço em cada estação.
Art. 32. Em toda capital de Estado onde não existir observatorio regional installar-se-ha uma estação de 2• classe especial,
provida com um encarregado e dous ajudàntes.
Paragrapho unico. O encarregado da estação especial poderá ser
incumbido da inspecção occasional das estações do seu districto e da
montagem de outras, tendo direito neste caso ás passagens e á diaria
de 8$ooo.
Art. 33· As estações de 2• classe são as que fazem normalmente
quatro observações diarias, das quaes uma correspondente ao meio-dia
de Greenwich, cujos resultados devem sem demora ser transmittidos
ao Observatorio Nacional c ao regional correspondente.
Paragrapho unico. As estações de 2 .. classe que, além das observações normaes, forem incumbidas de trabalhos supplementares serão
denominadas especiaes c darão direito á gratificaçc'i.o constante da tabella annexa.
Art. 34· As estações de 3"' classe fazem normalmente duas observações dianas e têm obrigações semelhantes ás das estações de 2•
classe, especialmente quanto á transmissão telegraphica dos resultados
das observações simultaneas da manhã.
§ 1. 0 As estações de 3a classe que, além das suas observações
diarias normaes, forem incumbidas de tomar a do meio-dia de Greenwich e de passar o respectivo telegramma são denominadas de 3"' A
e dão direito á gratificação constante da tabella annexa.
§ 2. o As estações de 3• classe em que a observação do meio-dia de
Greenwich fOr substituída pela das 16 h. serão denominadas de 3• B
e darão direito á mesma gratificação que as de 3• A.
Art. 35· Os observadores das estações das diversas classes têm
como obrigação executar com a maxima pontualidade e exactidão as
observações determinadas pelas instrucções de serviço e remetter ao
observatorio r.egional, de que dependerem, os telegrammas,l quadros e
resumos reqmsitados.
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Art. 36. Aos observadores das estações meteorologicas e pluviometricas que durante um anno tiverem desempenhado suas funcções com
irreprehensivel zelo e aptidão serão distribuídos os seguintes premias :
1 • o Aos observadores das estações de 2a classe, simples ou especiaes : um primeiro premio, no valor de 5oo$, c dons segundos premios,
de 250$ cada um.
2. o Aos observadores das estações de ~· classe, A ou B : um primeiro premio, de :wo$, e dons segundos, de 150$ooo.
3. • Aos observadores das estações de 3a classe simples : um primeiro premio, de 2oo$, e dons segundos, de roo$ooo.
4· o Aos observadores das estações pluviometricas : um primeiro
premio, de 150$, e dous segundos, de 75$000.
Art. 37. Só poderão concorrer aos premias os observadores que
de I 0 de janeiro a 31 de dezembro tiverem servido sem falta e sem erro
algum nas suas observações ou nos seus quadros de resumo.
Art. 38. Será considerado motivo de merecimento a execução de
observações voluntarias relativas a assumptos approvados, fóra das
exigidas em cada estação, assim como a apresentação de pequenas memorias ou notas, attinentes á meteorologia e materias connexas, jul·
gadas valiosas pelo director e dignas de ser publicadas no Boletim
do Observatorio Nacional.
Art. 39· Os premias serão conferidos aos observadores, após parecer de uma commissão, composta do chefe da secção de meteorologia, como presidente, e de dous assistentes da mesma secção designados pelo director.
::1 r. o A commissão apresentará seu parecer, antes de 31 de março,
ao director, o qual julgará, em ultima instancia, sobre o merecimento dos candidatos e mandará publicar a relação dos que forem
premiados.
§ 2. o Deixarão de ser distribuídos um ou mais premias quando
as provas apresentadas forem insufficientes.
§ 3. o No caso de dous ou mais observadores da mesma classe
terem igual merecimento, o premio será repartido entre elles.
§ 4·" Si o numero de observadore.; dignos de recompensa fór
maior que o dos premias disponíveis, os que não puderem ser premiados
serão elogiados e seus nom~s publicados em s~guida aos dos primeiros.
Art. 40. Quando, entre os encarregados de estações dependentes
de um ob3ervatorio regional, houver um ou mais em condições de concorrer aos premias, será enviada pelo respectivo chefe de observatorio
ao chefe da secção de meteorologia e physica do globo a relação
dos candidatos, acompanhada das cadernetas, folhas de registadores,
mapp:ts e demais documentos que habilitem a commisc;ão a formular
seu parecer.
CAPITULO VI
DA SUBVENÇÃO AO SERVIÇO METEOROLOGICO NOS ESTADOS

Art. 41. Aos Estados que mantiverem serviços meteorologicos
officiaes ou por intermedio de in:;titutos scientificos por elles subvencionados serão concedidos auxilias, desde que os respectivos Governos se compromettam a que suas estações obedeçam ás seguintes
condições:
a) serem as estações fundadas em lagares approvados pela Directoria e nellas adaptados os mesmos instrumentos que nas estações
directamente dependentes desta ;
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b) terem os respectivos encarregados as necessanas habilitações,
de accôrdo com as instrucções expeâidas pela Directoria ;
c) sujeitarem-se, quanto ao registo das observações e á remessa
periodica dos quadros e demais trabalhos, ás mesmas normas estabelecidas para as estações meteorologicas federaes ;
d) submetterem-se á inspecção que, da sua installação, do seu funccionamento, da conservação dos instrumentos e da boa escripturação
dos seus livros de registo, fizerem os funccionarios commissionados
pela Directoria.
Paragrapho unico. O pagamento da subvenção de que trata este
artigo só se realizará mediante declaração ao Ministro, por parte da
Directorla de Meteorologia e Astronomia, de corresponderem as estações ao plano adaptado e de terem regular funccionamento.
Art. 42. Os auxilias aos Estados consistirão :
1°, no fornecimento gratuito dos instrumentos e accessorios que
forem necessarios ;
2°, na contribuição, paga pelo Governo Federal ao Estado, correspondente a 50 "lo da quantia despendida com o pessoal de igual
numero de estações fcderaes da mesma categoria.
Art. 43· Logo que um Estado tenha organizadç a sua rede de
modo que a densidade das estações approvadas e reparttEias por toda a
área do districto meteorologico a que pertencer seja superior a uma
estação por 2o.ooo kilometros quadrados, sendo ro o numero minimo
dellas, o Governo Federal installará o observatorio regional, si assim
pcrmittirem os recursos orçamentarios.
Art. 44· No caso do observatorio regional ser fundado a pedido
do Governo do Estado, deverá este fornecer o edificio necessario ao
seu funccionamento.
Art. 45· O encargo da manutenção do observatorio regional caberá por inteiro ao Governo Federal, que nomeará os respectivos func<;ionarios, ficando os mesmos subordinados á Directoria de Meteorologia
e Astronomia.
Art. 46. As estações da rede estadual subvencionadas prestarão
obediencia ao respectivo observatorio regional, do mesmo modo que as
estações federaes.
Art. 47. A subvenç.c'\o de que trata o art. 42, n. 2, será paga por
trimestre vencido, tendo em vista o numero das estações em funccionamento, o qual não poderã exceder do numero que o Governo Federal
julgar necessario em cada Estado, sendo facultativo a este ter, á sua
custa, maior numero.
Art. 48. Havendo em qualquer Estado serviço meteorologico organizado e querenJo o Governo respectivo transferil-o para o domínio da
Uni:í.o, poderá o mesmo ser avocado nas condições que forem estabelecidas pelo Ministro, ouvido o director de Meteorologia e Astronomia
e de conformidade com os recursos orçamentarios.
Art. 49· Os Estados cujas redes tiverem sido fundadas no regimen
do decreto n. 7.672, de 18 de novembro de 1909, continuarão a gosar
das vantagens adquiridas, sendo a respectiva subvenção calculada de
accôrdo com a tabella que acompanha este regulamento.
Paragrapho unico. Si, por qualquer motivo, houver necessidade
de augmentar o numero das estações das redes mencionadas neste artigo,
as novas estações serão regidas pelas disposições do art. 42 deste regulamento.

780

ACTOS DO PODEn 1\XF.C!lTTIVO

CAPITULO VII
DAS NOMEAÇÕES, PROMOÇÕES E SUBSTITUIÇÕES

Art. 50. A nomeação do director será de livre escolha do Governo
e recahirá sempre em profissional de provada competencia, entendendo-se como tal pessoa que tenha conhecimentos profundos de, pelo
menos, uma das especialidades das sciencias da meteorologia, geophysica, astronomia e geodesia e que, além disso, tenha publicaâo trabalhos
originaes de valor reconhecido por especialistas de notaria autoridade
nessas materias.
Art. 51. Os logares de chefes de secção serão providos mediante
escolha entre os assistentes de r" classe da secção correspondente que
satisfizerem a condição do art. 57 e tiverem dado as melhores provas
de zelo e aptidão para o serviço.
Paragrapho unico. Tambem concorrem na escolha para chefe da
secção de meteorologia e physica do globo os chefes dos observatorios
regronaes que satisfizerem as condições exigidas para os assistentes do
Observatorio Nacional.
Art. 52. Serão providos por merecimento os logares de assistentes de r • classe e os de auxiliares meteorologistas de r• classe,
mediante escolha entre os assistentes de 2" classe e os auxiliares meteorologistas de 2• classe, respectivamente.
Art . .13· Os logares de assistentes de 2• classe, de auxiliares meteorologistas de 2a classe e de calculadores serão providos mediante
concurso, de accôrdo com as instrucções que forem organizadas pelo
director e approvadas pelo Ministro.
§ 1 .• O director proporá ao Ministro a nomeação interina do
candidato que fôr julgado mais competente pela commissão exami·
nadora.
§ z.• Sómente depois de um anno de exercício será esse funccionario provido effectivamente no cargo, si tiver dado desempenho cabal
ás suas funcções, a juizo do director ; no caso contrario, será exonerado, abrindo-se novo concurso para o provimento interino do cargo.
Art. 54· O provimento do cargo de secretario será feito mediante concurso, no qual só poderão inscrever-se os escripturarios.
Paragrapho unico. Não havendo nenhum candidato habilitado,
gerá o concurso aberto para pessoas estranhas á repartição.
Art •. 55· O. provimento dos cargos de escripturarios será igualmente ferto medrante concurso, na fórma dos arts. 44 a 48 do regulamento approvado pelo decreto n. 1 r . 436, de 13 de janeiro de 1915.
Art. 56. O merecimento para as promoções a que se refere o artigo
52 será apurado perante uma commissão que ajuizará do valor, da
actividade, do comportamento e dos trabalhos publicados dos candidatos, de accôrdo com as instrucções que para esse fim forem organizadas pelo director e approvadas pelo Ministro.
Paragrapho unico. O director enviará ao Ministro, conjunctamente
com a proposta, um relatorio justificando os motivos da preterencia em
favor do candidato escolhido.
Art. 57. Os candidatos ao logar de chefe de secção ou de chefe de
observatorio regional deverão dar prova de dous annos de pratica no
serviço da secção ou em outro serviço, nacional ou estrangeiro, considerado idoneo pelo director.
Art. 58. Os cargos de chefes de observatorios regionaes serão
preenchidos sob proposta do director e por escolha entre os ajudantes
âe observatorios regionaes e assistentes de r• e z• classe do Observatorio Nacional que tiverem dado prova de competencia e zelo.
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Art. 59· Os Jogares de ajudantes de observatorio regional serão
providos um terço por merecimento e dous terços por concurso, na
fórma do art. 53, concorrendo ás vagas, por merecimento, os auxiliares meteorologistas de r• classe do Observatorio Nacional e os
assistentes de observatorios regionaet!.
Paragrapho unico. Para a contagem do terço das vagas a prover~
serão consideradas sómente as que se derem no proprio observatorio
regional.
Art. 6o. Os Jogares de assistentes de observatorio regional serão
alternadamente preenchidos por concurso, na fórma do art. 53, e por
promoção entre os observadores ou estacionarias de maior dedicação
ao serviço.
Art. 6r. O mecanico e seus ajudantes serão nomeados por proposta do director.
Art. 62. A vaga de zelador será provida por merecimento entre os
guardas-manobras.
Paragrapho unico. Os guardas-manobras serão nomeados me•
diante proposta do director.
Art. 63. Emquanto durarem as provas do concurso em que se
haja inscripto algum funccionario da repartição, cuja residencia seja
fóra da Capital Federal, será elle considerado chamado ao serviço.
Art. 64. Em suas faltas e impedimentos, serão substituídos:
a) o dircctor pelo chefe de secção que fOr designado pelo Ministro, de accôrdo com o art. 13, § 10, ou, em falta de designação,
pelo mais antigo;
b) o chefe de secção pelo assistente que fôr designado pelo di·
rector, ou, na falta de designação, pelo mais antigo;
c) o secretario pelo escripturario que fOr designado pelo director ;
d) o mecanico, o zelador e os guardas-manobras, respectivamente,
pelo ajudante, guarda-manobras e serventes designados pelo director.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 65. Os funcdonarios dos observatorios regionaes Ja rede da
União ou do Observatorio Nacional que elaborarem, fóra de suas horas
de serviço, trabalhos dignos de inserção nas publicações do Observatorio Nacional terão direito a uma gratificação extraordinaria, ar·
bitrada pelo Ministro, até o maximo de 2:ooo$ooo.
Paragrapho unico. Para o julgamento dos trabalhos a que se
retere este artigo, será organizada uma commissão, composta dos
cl1~f~s de secção e presidida pelo director, que enviará o parecer ao
Mmistro.
Art. 66. Annualmente deverão ser installadas mais estações, de
modo a se ir desenvolvendo progressivamente o serviço até a constituição da rede de estações indispensaveis para a climatolog·ia e
previsão do tempo em todo o paiz.
Art. 67. O material das estações dependentes da Directoria será
fornecido por esta aos respectivos observadores, que serão ret!ponsaveis
pelo seu damno ou extravio.
Art. 68. A installação dos instrumentos, bem como a inspecção e
fiscalização periodicas das estações meteorologicas serão feitas por
pessoal da Directoria, commissionado pelo director, ou pelos chefes dos
observatorios regionaes.
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Art. 6q. Além das estações custeadas ou subvencionadas pelo Governo Federal, a Dircctoria de Meteorologia c Astronomia poderá
acceitar a collaboração de outras que quizcrcm pr~tar seu concurso,
podendo fornecer-lhes, por cmprestimo, os instrumentos necessarios,
desde que estes possam ser confiados a pessoas idoneas que se promptiliquem a fazer as observações e fornecer os dados gratuitamente.
Art. 7o. Para maior rapidez na transmissão dos telegrammas me·
teorologicos e para attender ao serviço radiotelegraphico da hora,
haverá no Observatorio Nacional uma estação telegraphica, com um
tclegraphista exclusivamente encarregado do serviço da Directoria.
Art. 71. O Governo, quando julgar conveniente, poderá mandar
funccionarios da Directoria, em comm1ssão, a paizes estrangeiros, afim
de estudarem os melhoramentos introduzidos em serviços congeneres.
Art. 72. Si, a pedido do Governo de algum dos Estados da União,
houver o pessoal do Observatorio Nacional ele executar trabalhos metcorolog·icos, geodesicos ou astronomicos em proveito do referido
Estado, os vencimentos e despezas correrão por conta do mesmo Governo estadual.
Art. 73· Poderão ser aiJmittidas a praticar no Observatorio Na·
cional, a titulo g-ratuito, as pessoas que, a juizo do director, tiverem
as habilitações necessarias para esse lim.
Paragrapho nnico. Essa admiss.c1o nfto se poderá estender aos candidatos a alguma vaga, depois de declarada esta.
Art. 74· Emquanto as estações meteorologicas transferidas do
.Ministerio da Marinha permanecerem a cargo dos mesmos observadores, terão estes direito aos vencimentos antigos, sempre que forem
taes vencimentos maiores do que as gratificações mencionadas neste reg-ulamento para os observadores de estações de iguaes categorias.
Art. 75· O Governo, quando julgar opportuno, poderá convidar
um ou mais especialistas cstrang·eiros, ele notaria competencia, para
prestar seus serviços á Directoria de Meteorologia e Astronomia, de
accórdo com os recursos orçamentarios.
Art. 76. O serviço do Observatorio Nacional é diurno e nocturno
e será determinado pelo director.
Art. 77· Haverá sempre, no Observatorio Nacional, dous ou mais
funccionarios para attendercm ás necessidades do serviço.
Art. 78. Os ajudantes dos observadores elas estações de 2" e 3•
classe perceberão a gratificação mensal de 40$ e servirão como
aprendizes até que se habilitem a substituil-os em caso de vaga ou
impedimento temporario.
Art. 79· Serão nomeados inspectores, com os vencimentos de encarregados de estação de 2• classe especial, pessoas habilitadas que serão
in<:umbidas da installação ele estações novas e da fiscalização das já
ex1stentes.
Paragrapho unico. Esses fnnccionarios, assim como os encarreg-ados ele estações que forem chamados a serviço, terão direito ás passagens e á diaria de 8$0oo.
Art. 8o. Haverá na estação magnetica e geophysica existente em
Vassouras, além dos respectivos encarregado c ajudante, incumbidos da
parte meteorologica, dous inspectores, especialmente encarregados do
registo photographico dos magnetometros e, bem assim, da manutenção e fiscalização dos instrumentos de geophysica, e dous serventes,
encarregados da limpeza do edilicio e do terreno.
§ 1. o Os inspectorcs terão direito á diaria de 8$ooo.
§ 2. o Os serventes perceberão a diaria corrida de 2$ooo.
Art. 81. Quando os inspectores não forem utilizados na montagem
e fiscalização das estações, poderão ser aproveitados seus serviços na
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séde da repartição, por espaço de tempo não superior a seis mezes e
sem prejuízo das vantagens do paragra;:>ho unico do art. 79·
Art. 82. Os funccionarios que tiverem de desempenhar com missões
no Acre, Amazonas, Pará e Matto Grosso terão direito a so /o de augmento sobre a diaria fixada para os outros Estados.
Art. 83. Em caso de força maior, ou quando convier ao serviço,
poderá ser modificado tanto o horario como o instrumental das estações,
continuando estas, entretanto, na classe em que tiverem sido creadas.
Art. 84. Haverá um impressor-lithographo na secção de meteorologia e physica do globo, assim como um desenhista-photographo na
de astronomia e geodesia. Estes empregados servirão durante o tempo
que fOr necessario, vencendo a diaria arbitrada pelo Ministro, sob proposta do director, e de accórdo com os recursos orçamentarios.
Art. 85. Ao funccionario que contrahir molestia, em consequencia
de serviços de campo, no intenor, o director poderá autorizar a prestação de soccorros medicos e pharmaceuticos, até que seja licenciado na
fórma da lei.
Art. 86. As despezas com os serviços de campo serão feitas por
meio de adeantamentos que o director requisitar e que serão recebidos
por este ou pelo funccionario incumbido do serviço, o qual ficará
responsavel, na fórma da lei.
§ I. o As despezas com a creação de estações novas e conservação
das antigas serão attcndidas por meio de adeantamentos requisitados
pelo director.
§ z.• As despezas miadas e de prompto pagamento, da repartição, serão satisfeitas mediante adeantamentos feitos ao secretario.
Art. 87. O director será obrigado a residir no recinto da repartição, sempre que esta tiver accommodações para esse fim.
Art. 88. As disposições do presente regulamento que importarem
em augmento de despeza em relação ás verbas consignadas no orçamento do actual exercício entrarão em vigor sómente depois de
concedidos os necessarios recursos.
Art. 89. Funccionario algum poderá recorrer á intervenção de
pessoa.'l estranhas á administração da repartição, fazendo reclamações,
pedidos ou denuncias que affectem materia de serviço ou que com elle
se relacionem. Nesse sentido, todas as reclamações, declarações ou
pedidos referentes ás suas pessoas serão dirig·idos ao director ou, por
intermedio deste, ao Ministro.
Art. 90. Os funccionarios da Directoria de Meteorologia e Astronomia perceberão os vencimentos constantes da tabella annexa.
Art. 9I. São extensivas á Directoria de Meteorologia e Astronomia, na parte que lhe fór applicavel, as disposições constantes dos
arts. 37, so, 51, 53, S-1. 56 a 84, 90 a 92 e 94 a oS do regulamento
approvado pelo del·reto n. 1!.436, de 13 de janeiro de I9IS.
Art. 92. Os actuaes assistentes de 3a classe passarão a exercer os
cargos de auxiliares meteorologistas de Ia classe e os actuaes auxiliares
os de auxiliares meteorologistas de 2• classe.
Art. 93· As duvidas que rorventura se suscitarem na execução
deste regulamento serão resolvidas por decisão do Ministro.
Art. 94· Ficam revogadas as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 4 de março de 1915.- João Pandiá Calogeras.
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Tabella de

venciment~s

a. qu.e se refere o art. 90 do ragulamento
a.pprovado pelo deeret> n. 11.508, desta data

I'EtiôOAL

llRUEN.,DlJ

Director. ...............................
Chefe de secção ........................
Assistente de Ia classe ....•••.•..•••...
Assistente de za classe .................
Auxiliar meteorologista de I" classe •••
Auxiliar meteorologista de 2a classe ...
Calculador .•...•..•...•.••••...........
Secretario-bibliothecario •....•...•...•.
Escripturario .••••••.•.•.•••.•.•.•..••..
Mecanico...............................
Ajudante de mecanico .................
Aprendiz de mecanico .•...•..•.•••••••
Zelador ................................
Guarda-manobra ..•......•....•...•....
Servente ou jardineiro (sala rio mensal
de 15o1ooo) ..••.........• • ... ·. ·. · · · · ·
Chefe de observa to rio regional. .....••.
Ajudante de observatorio regional.. •••
Assistente de observatorio regional.. ••
Observador de estação pluvwmetrica
Observador de estação de ja classe ...•
Observador de estação e 3a classe
A ou B .•.••.•••..•••.•.••..•.•.•..••.
Observador de esta~ão de za classe .•
Ajudante de observa or de estação de
za ou 3" classe .......................
Inspector ...............................
Observador de estação de 2a classe
especial •••••.•.•••.•••.•••..•••..•.••
Observador das estações do Alto ltatiaya e Base das A~ulhas Negras •..
,\judantc das estaçoes do Alto !tatiaya c Base das Agulhas Negras ..•.

Rio Jc: Janeiro, -1 de março
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DECfiETO N. 1:1.509-DE 4 DE MARÇO DE 1915
Rc<n~gauiza

o Serviço de

Iníorm.a~õe.s

c

Divulga~ão, Ua1Hlo-lhc

nova denominação

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
U8nndo da autorização comtant:e do art. 7!:1, VIII. da lei
n. 2.92!1, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Art. 1.• Fica reorganizado o S€rvico de Informações e Divulgaç.ão, com a denominação de Serviço de Informações, de
aocõrdo com o regulamento que com este baixa, aEsignado
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pelo Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2." Revogam-s,e as disposições em contrario.
Rio de JMeiro, 4 de março de 1915, 94• da lndep,endencja
o 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

Regulamento a que se refere o decreto n. H.509, destà data
Art. 1.• O Servico d<l Informações tem por fim:
diffundir por todas as classes agrioolas, industriaes e
cornmerciaes do paiz informações e ensinamentos s<>bre os as~·umptos peculiares a cada uma dellas;
b) estudar as medidas mais convenientes ao desenvolv~
men't.Ü da producção Illacional e das :relações eoonomicas do
Brasil com outras nações.
Art. 2.• Para a pratica das disposições do artigo antecedente, o Serviço de Informações deverá:
a) prestar, por e~<Jripto ou mediante o fornecimento de
impres~os, livros e folhetos, as informações que lhe forem requisitadas officialmente ou por parLioulares sobre os referido~:. assumpiüs e tudo o mais que puder interessar ao desenvolvimento economico do paiz;
·
b) realizar gratuita e systematic;amente, a distribuição
de livros, folheÍ.os, photographias, mappas, estatlisticas e outros elementos de informação que sirvam á nossa propaganda
no exterior e .ao ensinamento das claE,ses agrícolas e industriaes:
'
c) divulgar, pela imprensa, em notas concisas mas completas, informações sobre as condições da agricultul"a, do
commercio e da industria dos Estados, previ~:,ão de colheiLas,
stocks de mercadorias, preços, expansão ou retrahimento de
mercados, invenliOR industriaes, resultado de experiencias e
observações realizadas nos estabelecimentos do Ministerio ou
no r,strangeiro e mais informes que possam influir para o
desenvolvimento da producção nac-ional;
d) organizar e fornecer á imprensa, semanalmente, nesta
cidade e nas capitaes dos Estados, o reE"·umo telegraphico das
cotações e do.s stoclcs dos princ.ipaes generos de importação e
dos de exportação, observando para este fim as instrucçõe~
que forem opp<>rtunamenlie expedidas;
c) organizar, por meio de fichas, um repertorio commercial e industrial do paiz, cümprehendendo os n<>mes da firma
e dos socios, natureza do contracto social, object<> do negocio,
capital social e_ séde ou local da firma. Dessas fichas serão
extrahidas varias cópias, afun i:le serem remettidas ás Juntas
e Associações Commerciaes, Camara de Commercio Internacional do Brasil, Museu Commercial e demais corporações e
institutos que houver>em eollaborado nesse trabalho;
f) or>ganizar e publicar, periodicamente, o Boletim do
Ministerio, o qual deverá conter não só uma synopse de todos
os actos do Governo Federal expedidos pelo Ministerio, mas
a)
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tambem memoria,s ou arligos originaPs, tmuuccões, transcripçúeB, dados estatisticos, noticias e in:ljormacões sobre
ag-rieullura, industria o commm·eio, quer eom relação ao Brasil, ·quer ao estrangeiro, de modo a constituir uma fonte, a
maiE' completa possível, dn eonsulla c divulga4}ão dos conhecimentos utcis ú lavoura, á industria c ao commcrcio;
y) colleooionar c catalogar todos os impressos publicados
prlo Servico ou pelo Ministerio, bem como livros, photographias, folhetos e outras publicações de que fizer acquisicão;
h) organizar, com os dados de que já dispuzer e com
os que for colhendo, sobre todos os assumptos de que se occupa o Ministerio, um archivo de informações, de modo a
poder attender, de prompto, ás solicitações que lhe forem dirigidas;
i) estudar a situação da agricultura c do commercio nacional, uaturcr.a de nossa importação c cxporta.ção, por origem
c destino, fUJCilidade c condições de novos mercados para os
productos brasileiros, afim de serem propostas ao Ministro
as providencias conduecntes á execução do dispositivo da lettra b do art. 1•;
fi pcrrnut:a'r as publicações que editar ou forem editadas
pelo Ministerio com estabelecimentos nacionaes e estrangeiros, academiJ.s, associações e com a imprensa.
Art. 3.• Sempre que for determinado pelo Ministro, o
8erviço extractará inf10rmações dos trabalhos do Ministerio,
em andamento, podendo solicit<a.r das diversas re.partições dependentes os esclarecimentos que julgar convenientes para
maior precisão das noticias a divulgar. Esses extrootos só serão dados á publicidade depois de submettidos ao visto do Ministro.
Art. 4." :A distribuição de publicações de que trata o
art. 2• será feita:
no paiz, ás repartições publicas, estabelecimentos, bibliothecas publicas e particulares, soeiedades, institutos, corporações e pessoas a quem os respectivos assumptos possam interessa.r, sob qualquer ponto de vista, tendo por intuito prineipal a divulgação de inforrnarõrs uteis á agricultura, á industria e ao oommercio:
no estrangeko, aos ·chefes de Escriptorios e demais funccionarios do Ministerio, á Delegacia do Thesouro Nacional em
J,ondrcs, ás legações, consulados, addidos commerciaes e
quaesquer instituições ou pessoas que se occupem dos mesmos assumptos.
Paragrapho unico. Na distribuição feita no paiz terão
prefcrencia os lavradores, criadores e profissionaes de industrias connexas inscriptos no registo do Ministerio. Para esse
fim o Servioo requisitará sempre da Dircctoria Geral de Agricultura os nomes dos novos inscriptos.
Art. 5." Todas as repartições do Ministerio da Agricultura, Jndustria e Commercio ficam obrigadas a enviar ao Serviço de Informações parte dos impresoos que publicrurem,
conforme determinação do Ministro, e fornecer, sem demora,
os cRclarccimentos que lhes forem solicitados pelo di.rcctor do
Serviço, bem como fazer, nas circumscripções em que se
aeharem localizadas nos Estados, a distribuição de impressos,
boletins e mais publicações que lhes dirigir a veferida repartição.
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Art. 6.• O Servi~,;o de Informações terá a: seu cargo .a
bibliotheca do Ministerio, formada com as publicações editadas
pelas repartições que lhe são dependentes e com as obras
adquiridas, nacionaes e estrangeiras, que versem sobre agricultura, industria e eommercio e conhecimentos subsidiarias ..
Art. 7.• A bibliotheca será f•ranqueada nos dias uteis durante ·as horas do expediente, aos funccionarios do Minislerio,
pa.ra consulta de a.ssumptos que lhes possam interessar.
· Os livros e collecções existentes na bibliotheca tambem
poderão ser consultados por pessoas estranhas ao Ministerio,
mediante autorização do director do Serviço.
Art. 8. • A C()nsulta dos livros e C()llecções da bibliotheca
deverá ser üeita dentro do local respectivo e durante as horas do expediente.
§ 1." O director poderá, entretanto, permittir aos funccionarios do .l\finisterio a retkada de livros, por tempo determinado, para estudo fóra da bibliotheca.
§ ·2.• As obras ou publicações retiradas da bibliotheca
serão carregadas, no livro competente, á conta do funccionario
a quem forem entregues, o qual declarará. por escripto, no
mesmo livro, ficar responsawl perante o bibliothecario pelo
valor de lias si não f-orem rCISitituidas no prazo marcado. Ao
funccionario que incorrer n€'Sta falta não será mais permittida
a consulta dos livros fóra da bibliotheca, levando-se o faeto
ao conhecimento do director geral de Contabilidade, para os
devidos fins.
Art. 9.• O Servico de Informações terá o seguinte pessoal:
1 dir.ector;
2 ajudantes;
3 auxiliares;
1 bibliothecario;
1 dactylographo;
1 encarregado de expedição;
1 porbeiro-continuo;
1 guarda da bibliotheca;
2 serventes.
Paragrapho unico. Poderão ser admittidos ao serviço,
para auxiliar os trabalhos da bibliotheca. da correspondencia,
da revisão de provas e expedição de publicacões. dous auxilia.res-praticantes, os quaes perceberão as gratificações constantes da tabella annexa.
Art. 10. Ao directo·r do Servico de Informações compete,
além das attribuições a que se referem os ~§ 16, 4•. 8•, 9•, 11,
16, 17, 18, 21, 23 e 28 do art. 27 do regularnoo.to approvado 1
pelo decreto n. 11.1136, de 13 de janeiro de 1915, o seguinte:
a) solicitar das repartições do Ministerio, sobre os ser-.
vicos de cada uma dellas, além de artigos para o Boletim e
originaes para monographias, os esclarecimentos que forem
necessarios a completar o seu vepos-itorio de. informações e o
resultado de estudos e experiencias que porventura tenham
realizado;
b) examinar todas as publicações que receber afim de
extrahir dellas, como das que adquirir, tudo o que convier divulgar no paiz e no estrangeiro, annotando e levando ao conhe_
cim:ento dos interessados as informações que lhes possam ser,
ute1s;

788

.\CTOI:l llO PODE!l EX!l:CliTl\'0

c)

visar as notas e informações que tiverem de ser dadas

á imprensa c aos particulares que as solicitarem, sobre assumpto:s referentes á lavoura, ú industria o ao commercio;

d) manter corTCS}JOndcncia com os chefes de EscriptoriJs
demais funccionarios do Minisbc['io no .estrangeiro, delegado
fiscal do 'rhesouro Nacional em Londres. legações, consulados,
addidos commerciaes e assoda.çõ.es, ministrando-lhes, com toda
a regularida-de, os esclarecimentos de que neeessitarem para o
perfeito desempenho de suas funcções e providenciando, com
presteza, sobre a remessa, que se lhes deve fazer sempre, de
publicações, dados •CI estatísticas que interessem ao desenvolvimento economico do Brasil;
e) submcttcr ú con»ideração do Ministro as medidas que
forem julgadas mais efficnzes ao desenvolvimento das relações economicas do Bra»il com ·:JS outros paizes, de accôrdo
com a lettra b do art. i• do presente regulamento;
f) encerrar o livro do ponto ás horas l'egulamentar.es;
g) dar posse aos funccionarios da repartição, fazendo lavrar e assignando os respectivos termos de promessa.
Art. 11. Aos ajudantes oompete:
a) executar ·e d1irigir os trabalhos que lhes .forem designados pelo director, collaborando com este em todos os serviços
a seu cargo;
b) coadjuvarem-se entre si, prestando informações reciprocas a respeito da melhor execução a dar aos differentes
serviços que lhes forem commettidos.
Art. 12. Aos auxiliares compete:
a) redigi.r as notas, informações e noticias que lhes forem
indicadas pelo director, bem como revêr as provas do Boletim
c mais pubJi.cações editadas pelo .Serviço-;
b) executar todüs os trabalhos de expediente e .escripturação, auxiliando o director nas traducções e na collecta de informações .
Art. 13. Ao. bibliothooario compete:
a) zelar pela boa ordem e consm-vação da bibliotheca;
b) providenciar sobre a encadernação de livros e folhetos;
c) organizar e manter, com perfeita regularidade, o catalogo de todas as obras e folhetos;
d) attender ás pessoas que precisarem consultar livros c
impressos;
e) velar para que as collecções se mantenham completas,
reclamando a remessa dos numeros de publicações que deixarem de ser enviados ao Serviço ou que faltarem nas collccções;
f) manter em dia o livro de carga dos volumes de publicações que tiverem de ~ahir da bibliotheca com permissão dü
director.
Art. 14. Ao dactylographo compete executar os trabalhos
de dactylographia que lhe forem determinados pelo director.
Art. 15. Ao encarregado de expedição compete :
a) providenciar oobre a exQedição das publicações a distribuir, fazendo os resplectivos endereços, de aocôrdo com o plano
mandado observar pelo director do Serviço;
b) ter €'IIl dia o hvro de distribuições, do qual constará o
o titulo das publicações distribuídas, a sua quantidade e o
<'
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destino, por paizes, Estados, repartições, instituições, as'sociações ou particulares, de modo que se possa, a qualque~
momento, fazer a respectiva estatística.
Art. 16. 1\o porteiro-continuo compete:
a) abrir e fechar as portas da Directoria, não s6 nas
horas do expedioote, mas tambem nas que forem determinadas pelo director;
b) cuidar da seguJ"ança e do asseio da repartição, fisoo.lizand'o os serventes eooarregados desse serviço;
c) expedir ou fazer ex~ir a corresponderucia official,
por meio de protocollos, de modo que se possa verificar a sua
sabida;
d) encerrar o ponto dos serven-tes, fican~o o mesmo sujeito ao visto diario do directoi';
e) representar ao director sobre o procedimento dos serventes;
·
,•> 1 ' ' '1
f) attender ás despezas miudas da Dkectoria, taes como
carretos, passa.gens e outras, ~e prompto pagamento, sujeitando-as sempre á ordem do ·director;
g) fazer a escriptura'()ão das desp.ez.as que realizar, com
os adeantament.os recebidos ,para attende:r a taes desvezas;
h) ter sob sua responsabilidade, mediante
inventario,
todos os moveis e objectos da Directoria.
Art. 17. Ao guarda da bibliotheca oompete:
a) abrir e feohar a sala da biblioth:eca Illa'S horas regulamentares e semp.re que lhe for determinado pelo director;
b) real,izar a limpeza da bibliotheca e attender ás •1){15saas que consultarem livros, de accôrdo com as ordens do bibliothecario.
Art. 18. O director será substituído, em seus impedimentos, pelo adudante designado pelo Ministro e, na falta de designação, pelo mais ant:igo.
Art. 19. 10 provim emito dos logares de auxiliares será
feito mediante concurso, de accôrdo com o disposto nos
arts. 44 a 48 do regulamento approvado pelo decreto numero H. 436, de 13 de janeiro de 1915.
Art. 20. O proviiDelllto dos logares de ajudantes e bibliothecario será feito mediant.e concurso entre os auxiliares d"
Serviço e os officiaes e escripturarios das diversas repa.tl'tições do Ministerio, tendo aquelles .preferencia, em igualdade
de condições. O concurso será regulado pelas instrucções elaboradas pelo director do Serviço e approvadas pelo Ministro.
!Art. (21. O actual traductor contractado do Ministerio continuará a ter exercício no Serviçü de Informações, de accôrdo com o oon:trac'to em vigor.
Art. 22. São extensivas ao Serviço de Informações, na
parte que lhe for applicavel, as disposições constantes dos
arts. 37, 38, 49, 50, 5·1, 53, 54, 56 a 84, 90, 91 e 95 'a 98 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.436, de 13 de janeiro
de 1915.
Art. 23. Os actuaes auxiliares-revisores passarão a
rxeroo,r os cargos de auxiliares.
Art. 24. Os funccionarios do Serviço de Informações perceberão os vencimentos corrs1tantes da tabella annexa.
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Art. 2!í. As dnvid'a,~. qn~ porv~nt.ura ::;~ sn~rif:arrm n:t
execut,tão deR,tc r~gulamenrto srrã,o reSúlvidas por decisão do
Ministro.
Art. 26. Ficam revogadas as disposições em contr81rio!.
Rio de .Janeiro, 4 de março de 1915. -João Pandiá Calogeras.

'l'a'bella a q'll.e se relere o art. 24 a.o replamento approvado
pelo decreto n. 11.509, desta data
Cnt~goriB

Ortlenado

Gratificação

Total annual

Dire0Lor ........... . 12:000$0001 6:000$000 18:'()00$000
Ajudante ....•......
5:600$000 2:801()$0()0
8 :400$0(.1(}
Bibliothecario ...... .
4 :OOO$MO
2 :000'$000
6:000$000
Auxiliar ........... .
3:200$000 1:600$00() 4:8010$000
Daoty,lograph'o •.....
2:400$000
1:200$000
3:600$0'()0
Enear_re_.gado de exp.e2:000$000
dtçao .......... .
1:000$000
3:000!$000
Auxiliar-praticante ..
2:400~000
2:400$000
~Porteiro-contimuo.
2 :000$00() 1 : 000.$!000
3:000$000
1:000$000
800$000
Guarda da bibliotheca
2:000$000
Servente (salario men1:800$000
sal de 150$000) •.
Rio de Janeiro, 4 de marco de 1915. - João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.510

-DE

4

DE MARÇO DE ~915

Providencia sobre a emissão de IJetras, na Deleg:!lcia do Thesouro N'aeioll31
em Londres, pM conta da importanda ~e so.ooo:ooo$, ouro, a que se
r<lfere o decreto n. n .471, de 3 de fevemro ultimo.

O Presidente da RepubHca dos Estados Unidos do Brazil
decJ'Ie,ta:
Art. 1. O ministro de Estado dos Negocias da Fazenda
fica autorizado a providenciar no sentido de serem emittidas letras, na Delegacia do Thesouro Nacional em Londres,
por conta da importancia de 50.000:000$, ouro, a que se refere o decreto n. 11.471, de 3 de fevereiro ultimo.
Art. 2. As ditas letras serão assignadas ne-lo deiegado
do Thesouro Nacional naquella cidade e terão os seguinles
valores nominaes: ;E 10, ;E 100, ;E 500 e t 1.000.
Paragrapho uni co. As quantias inferiores a ;E 10 serão
pagas em especie.
Art. 3. 0 A referida delegacia, na época propria, não só
pagará •em moeda esterlina os juros vencidos áe taes letras,
como tambem 'effectuará os resgates das mesmas.
Art. 4.• As letras de que se trata serão emittidas em
condições identicas ás do referido decreto, derogado para esta.
0

0
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em1ssao em Londres o art. 2" do mesmo, por inapplicavel; c
feitas as modificações aqui indicadas.
Art. 5." Revogam-se as disposições ·em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de marco de 1915, 94" da Independeacia
c 27" da Republica.
.WENCESLAU BRAZ P. Go:L\n:s.

Sabino Barr.oso.
DECRETO N. H.511-DE 4 DE
Approva o regulamento para a

arrecada~ão

e

MARÇO IDE

fiscaliza~ão

i9i5

do imposto de consumei

I

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da att.ribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da
Constituição da Republica, e em execução ao art. 1•, ns. iO
a 28, e art. 2", alínea XII, § 4", n. 7, da lei n. 2.919, de
31 de dezembro de 1914, resolve que, para a arrecadação e
fiscalização do imposto de consumo, se observe o regulamento
que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1915, 94" da Independencia
e 27" da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.
Regulamento para a cobrança e fiscalização do impost6 de
consumo, a que se refere o decreto n. H. 5H, desta data

CAPITULO I
DA

INCIDENClA

iA!rt. 1.• O imposto de consumo, de que tratam as leis
ns. 641, de 14 de novembro de i899, e 2.919, de 3i de dezembro
de i914, e o decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1.906,
incide. sobre os seguintes produ ctos :
L Fumo;
2. Bebidas;
3. Phosphoros;
4. Sal;
5. Calçado;
6. Perfumarias;
7. Especialidades pharmaceuticas;
8. Conservas;
9. Vinagre;
tO; Velas;
H. Bengalas;
!2. Tecidos;
!3. Espartilhos;
!4. Vinhos estrangeiros;
!5. Papel para forrar casa;
!6. Cartas de jogar;
t7. Chapéos;
!8. Discos para gramophones;
!9. Louças e vidros.
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Art. 2.• IAs taxas do imposto de consumo serão cobradas
em estampilhas colladas aos productos ou ás guias que os acompanharem.
·
Art. 3.• Além das taxas, serão cobrados, como elemento
de fiscalização e estatística, emolumentos de registro para o
fabrico e commercio dos arLigos tributados.
CAPITULO 11
DO IMPOSTO

Art. 4.• O imposto recae sobre os productos, nacionaes
ou estrangeiros, de que trata o artigo primeiro, pela fórma
seguinte:
:§ t•-FuMo:
sobre não só os preparados- charutos, cigarros, rapé,
fumo desfiado, migado ou picado- como sobre o fumo em
corda ou em folha, de procedencia estrangeira, a saber:
I) charutos ·cujo preço do milheiro
não exceda de 50$, cada charuto
$007
11) idem de mais de 50$ até 150$ o
milheiro, cada charuto . . . .
$015
III) idem de mais de 150$ até 300$ o
milheiro, cada charuto . . . .
$025
IV) idem de mais de 300$ o milheiro,
cada charuto . . . . . . . . .
.$100
V). cigarros e cigarrilhas, por maço
de 20 ou fracção. . . . . . .
$030
iVI) rapé, por 125 grammas ou fracção. . • . . . . . . . . . .
$000
VII)1 fumo desfiado, mi.gado ou picado, de procedencia nacional,
para qualquer fim ou destino
dentro do paiz, por 25 grammas
ou fracção . . . . . . . . . .
$015
VIII) idem idem de procedencia estrangeira, por 25 grammas ou
fracção. . . . . . . . . . . .
$04.0
IX) fumo em corda ou em folha, de
procedencia estrangeira, por kilogramma ou fracção. . . . .
$200
X) São isentos :
i•) o fumo em corda ou em folha de procedencia nacional
e o que fôr desfiado, picado ou migado pela fabrica para
preparo de cigarros no mesmo estabelecimento, nos termos
do art. 209;
2•) o tabaco em pó;
3•) o pó ou resíduo de fumo que não possa ser aproveitado
em cigarro ou cigarrilha.
a) Entende-se por cigarril~Ia o cigarro com capa de fumo
envolvendo fumo desfiado, picado ou migado ou folha de fumo
picada, e por charuto o producto fabricado de folhas inteiras
de fumo, qualquer que seja a sua dimensão.
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§ 2" -BEBIDAS :

Sobre:
a) aguas mineraes naturaes, .gazosas ou não, para mesa;
b) aguas mineraes artificiaes, gazosas ou não, inclusive as
denominadas syphão ou soda, hydro-mel, cidra, ginger-ale, refrescos gazosos, suecos de fructas ou plantas não fermentados
e outras bebidas semelhantes;
c) xaropes de limão, .groselha, gomma, etc., proprios para
:refrescos;
d) cerveja;
e) amargos e aperitivos, taes como: amer-picon, bitter,
fernet, vermouth, ferro quina Bisleri, vinhos quinados, amarofelsina e outras bebidas semelhantes;
f) bebidas constantes dos ns. 130 e 131 da actual tarifa
das alfandegas, comprehendendo no n. 131 a aguardente,
graspa e bebidas semelhantes de fructas e plantas, de producção nacional e natural, e~ceptuada a aguardente de canna,
comprehendida noutra classe;
g) vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que
possam ser assemelhadas e vendidas como vinho de uva, como
vinhos espumosos e como champagne;
· h) bebidas denominadas vinlhos de canna, de fructas e
semelhantes, quando não forem preparadas exclusivamente
pela fermentação do sueco de fructas ou plantas do paiz,
consideradas como taes aquellas a que se tenha addicionado
alguma outra substancia para conservar, adoçar ou colorir;
i) vinho nacional natural, de uva ou qualquer outra fructa
ou planta;
j) alcool e aguardente de 1canna ou cachaça, a saber:
I) IAguas mineraes naturaes, gazosas ou não, de qualquer
procedencia, para mesa:
por
por
por
por

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

$040
$030
$020
$015

II) A.guas mineraes artifjciaes, gamsas ou não :
por
por
por
por

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

$150
$100
$075
$050

III) iAguas 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.

$060
'$040
$030
$020

a) Entende-se por syphão a agua potavel addicionada
simplesmente de gaz carbonico.

i9«.

ACTOS DO PODER EXECOTI\'0

IV) Xaropes de limão, groselha, gomma, etc., proprios
para refrescos :
$060
por litro • . . . .
.por garrafa . • .
$040
por meio litro . .
$030
por meia garrafa.
$020
V) Cerveja de baixa fermentação:
por litro. . . . • •
por garrafa. . . .
por meio litro . .
por meia garrafa.

$090
$060
$045
$030

VI) Cerveja de alta fermentação:
por
por
por
por

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

$080
$050
$040
$025

VII) iAmer-picon, bitter, fernet, vermouth, ferro-quina
Bisleri, vinhos quinados, amaro-felsina e outras bebidas semelhantes:
$300
por litro . . . .
$200
por garrafa. . .
$150
por meio litro . •
por meia .garrafa.
$100
VIII) !Bebidas constantes do n. 130 da classe 9" da actual
tarifa das alfandegas, a saber: licores communs ou doces, de
qualquer qualidade, para uso de mesa ou não, como os de
banana, baunil'ha, cacáo, laranja ou semelhantes; a americana,
o aniz, herva-doce, hesperidina, kumel e outros que se lhes
assemelhem, exceptuados os licores medicinaes classificados
no n. 227 da mesma tarifa:
... $300
por litro. . . . •
por garrafa. . . •
$200
por meio litro . .
$150
por meia .garrafa.
$100
IX) Bebidas constantes do n. 131 da classe 9• da actual
Tarifa das :Alfandegas, a saber: absintho, aguardente de França,
da Jamaica, do Reino ou do Rhcno, cognac, brandy, eucalipsinto,
genebra, kirsch, rhum, wisky, oldton-gim e outras semelhantes
ou que lhes possam ser assemelhadas e a aguardente, graspa
e bebidas semelhantes de fructas e plantas de produccão nacional e natural, excéptuada a aguardente de canna, que tem
taxa especial:
por }itro. . . . .
$300
por garrafa. . . .
$200
por meio litro . .
$150
por meia garrafa.
$100
a) Entende-se por graspa a aguardente fabricada de bagaço ou resíduos da uva.
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X) Vinhos artificiaes e demais bebidas fer ... v·--~~as, que
possam ser assemelhados e vendidos oomo vinhos de uva,
vinhos espumosos e como champagne:
t$500
t$000
$750
$500

por litro. . . . . . . ·· ·· :. .. ·• ···
por garrafa. . • •
por meio litro . • • • • • • • • :·
por meia .garrafa. • .• •
• ;. • •

a) Entende-se tambem por vinho artificial o :vinho natural addicionado de agua e alcool.

XI) Bebidas denominadas vinho de canna, de fructas e
semellhantes, quando não fo.rem preparadas exclusivamente
pela fermentação de fructas ou plantas nacionaes:
por litro. . • . • • • • • • • • o;
$090
por garrafa. . . .
$060
por meio litro . .
$045
por meia garrafa.
• • • •
$030
XII) Vinho nacional natural de uva ou de qualquer outra
fructa ou planta:
.por litro . . . • .
$040
-. .•
por garrafa. . • •
.•
.. $030
por meio litro . .
$020
por meia garrafa.
$015

.

.... .

XIII) Alcool e aguardente de eanna ou cachaça:
a) alcool até 25•:

por
por
por
por

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

....
.

$060
$040
$030
$020

b )'de mais de 25•:

por
por
por
por

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

$120
$080
$060
$()40

c) aguardente de canna ou cachaça:
por
por
por
por

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

$060
$040
$030
$020

XIV) [Entende-se por meia garrafa o vasilhame de capacidade até 113, ou 0,333 do litro; por meio litro o que exceder
de 0,333 até 0,500 e por garrafa o que exceder de 0,500 até 213
ou 0,666 do litro.
No vasilhame maior de um litro, a fracção sená calr.nlada
na razão acima.
XV) E' isento o alcool desnaturado para fins industriaes .:
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§ 3° -IPHOSPHOROS:

Sobre os de madt>ira, rêra ou de qualquer outra especie,
a saber:
I) caixa ou carteira, cont.Pndo até
60 palitos . . . . . . . . . .
$020
II) cada 60 palitos a mais ou fracção
desta quantidade, contidos na
mesma caixa ou ·carteira . . .
$020
~

lt"-8.'\.L:

Sobre o chlorureto de sodio bruto, refinado ou moído,
seja purificado ou não, a saber:
I) em bruto, moído ou triturado,
por kilogramma. . . . . . . .
~020
II1 refinado ou purificado, por 250
grammas ou fracção, peso liquido . . . • . . . . . . . .
$025
III) O sal adquirido em bruto para ser refinado ou purificado pagará sómentr a- differença entre a taxa primitiva
e á que ficar sujeito pelo beneficiamento, desde que fique
provado por meio da guia, si houver sido recebido directamente Ja salina ou do estrangeiro, ou da nota, si de outt·a
proeedrmcia-, o pa!o(anwnto do impost.o primitivo.
~ 5" -

CALÇ.'I.DO :

Sobre:
a) botas compridas de montar, botinas, cothurnos, sapatos,
borzeguins, chinollas e 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;
b) sapatos de qualquer especie, proprios para banhos e
alpargatas;
c) sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha;
d) perneira-s de cout·o ou panno, a saber:
I) botas compridas de montar, par .
1$000
li) botinas e cothurnos de couro,
pelle ou qualquer tecido de algodão, lã ou linho, simples ou
mixto, até 0"',22 de comprimento, par . . . . .
$200
III) idem idem de mais de om,22,
par . . . . . . . . . . . . .
$100
IV) idem de tecido de seda ou de
qualquer tecido com mescla- de
seda, até, (Jm,22 .de ·COmprimento,
par . . . . . . . . . . . . .
$400
V) 1 idem idem de mais de 0"',22, par.
$'700
VI) sapatos e borzeguins de couro,
pelle ou qualquer tecido de algodão, lã ou linho, simples ou
mixto, até am,22 de comprimento, par . . . • . . . • . .
$100
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Vl.I) idem idem de mais de om,22,

par . . . . . . . . . . . . .
VIII) 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, bordadas ou não, par.
XI) sapatos de qualquer especie,
proprios para banhos e alpar-gatas, par . . • . . . . . . .
XII) sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha, até 0"",~2
de comprimento, par • •
XIII) idem idem de mais de om,22,
par • . . . . . . . . . . . .
XIV) perneiras de couro ou panno,
par . . . . . • • . . . . . .

$200

$300

$050
$300
$050
$050
$100
$400

XV) Entende-se por borzeguim o cal;çado grosseiro1 de
meia 2'aspea, talão inteiriço e d!:.'eito, canno curto e Ilhoz
commum e por alpargata a chine]Ja de panno com sóla de
corda.
XVI) São isentos :
1•, os tamancos communs :
2•, os sapatos de ponto de malha de lã, algodão, linho ou
seda para recem-nascidos.
§ 6°- PERFU'M'ARIAS

Sobre todas as preparações mixtas destinadas ao uso
do toucador e outros fins, taes como:
a) oleos, loções, cosmeticos, cremes, brilhantina.s, bandoUnas, pós, pastas e extractos para uso dos cabellos, pelles,
unhas, lenços, etc.;
b) agua de colonia, aguas e vinagre aromaticos, de qualquer especie;
c) tintas para cabello e ·barba;
d) dentifrícios;
e) pós, cremes e outros preparados para conservar, tingir
ou amaciar a pelle;
f) sabões em fôrmas, paus, massa, pó ou em barra., para
qualquer fim, uma vez que sejam perfumados;
g) pastilhas aromaticas para ;qualquer fim;
h) bisnagas e lança-perfumes para folguedos carnavalescos e outros, a saber:
I) productos de preço até 5$ a duzia,
cada unidade. . . . . . . . .
$020
li) idem de mais de 5$ até 10$ a
duzia, cada unidade. • • • • •
$040
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III) idem de mais de 10$ até 15$ a
duzia, cada unidade. . . • . .
IV) idem de mais de 15$ até t215$
a duzia, cada unidade. .
V) idem de mais de 25$ até 45$ a
.duzia, cada unidade . . . • •
VI) idem de mais de 45$ até 60$ a
duzia, ca.da unidade . . . • . .
VII) idem de mais de 60$ até 120$
a duzia, ilada unida.de. • . . .
VIII) idem de mais .de 120$ a duzia,
cada unidade. . . . . . . . .
IX) bisnagas e !anca-perfumes para
folguedos carnavalescos e outros,
por 30 grammas ou fracção. .

$060
$080
$100

$200
$500
f$000
$050

X) São isentos as essencia.s simples e O:S oleos puros, que
constituem materia prima de diversas industrias.
§ 7°- ESPECIALIDADES

PHARMACEUTICAS;

Sobre:
a) todo o remedio official, simples ou complexo, acompanhado ou não do nome do fabriilante, preparado e annunciado
nos respectivos prospectos, rotulas ou títulos, ilomo capaz de
curar, por applicacão interna ou emprego externo, certa molestia, grupos de molestias•ou estados morbidos diversos;
b) vinhos medicinaes;
c) aguas mineraes naturaes medicinaes, de procedencia estrangeira.;
d) ampoulas medicinaes de qualquer quali.dade, ainda sem
indicação de dóse medicinal ou outra relativa á sua applicação,
quer sejam acondicionadas em caixas, quer sejam a granel,
a saber:
I) productos de preco até 5$ a
duzia, cada unidade ..
.,I
$020
li) idem de mais de 5$ até 10$ a
duzia, cada unidade.
$040
III) idem de mais de tO$ até 15$ a.
duzia, cada unidade.
$060
IV) idem de mais de 15$ até 25$ a
duzia, cada unidade
$080
V) idem de mais de 25$ até 45$ a
duzia, cada. unidade . . . . .
$100
VI) idem de mais de /15$ até 60$ a
duzia, cada unidade.
$200
VII) idem de mais de 60$ até 120$ a
.
.
duzia, cada unidade.
$500
VIII) idem de mais de 120$ a duzia.,
cada unidade. .
.
1$000

.

IX) Não são comprehendidas como especialidades phar~
maceuticas as bebidas, como o bitter, fernet, .cognac e outras,
que, embora trazendo nos ,rotudos indicação de cura.r e o modo
de serem usadas, não possam ser consideradas technicamente
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como especialidades pharmaceuticas e sua venda ·seja feita de
preferencia. nas casas de bebidas.
X) São isentas as aguas mineraes na.tuvaes Jbedicinaes de
origem nacional.
§ 8"- CONSERVAS:

Sobre as de carnes, peixes, crustaceos, fructas, legumes e
doces e os molhos, biscoutos e bolachas, comprehendendo:
a) presumptos, conservas de ca.rnes, paios, linguiças, chouriços, salames, mortadellas, extractos, caldos, geléas e outras
preparações semelhantes, não medicinaes;
,
. b) camarões, ostras, sardinha.s, peixe de aualquer espooie
em conservas de vinagre, azeite ou de qualquer outro modo
preparados;
c) doces de qualquer especie e fructas preparados em calda,
assucar crysta.llizado, massa, geléa, etc.;
d) legumes ou fructas em conservas simples ou misturados,
em massa, salmoura, ou de qualquer outro modo preparados;
e) fructas seccas ou passadas;
f) massa. de mostarda, molho inglez e outras preparações
semelhantes;
y) biscoutos, bolachas e semelhantes, acondicionados em
latas, caixas, caixinhas, vidros, pacotes, etc., a saber:
I) por 250 grammas ou fra.cção, peso
bruto . . . . . . . . . . . .
$025
II) No peso bruto se comprehende tão sómente o da mercadoria no seu primitivo envoltorio, externo ou interno.
III) São isentos:
1•) o xarque, o bacalhau e toucinho de qualquer procedencia;
2") a carne de porco acondiciona-da em tinas, barricas,
latas e outros volumes de peso superior a 10 kilogrammas ou
a granel;
3•) as salsichas, linguiças e outras semelhantes, não acondicionadas em latas, caixas, saccos, papel, etc.;
4•) o peixe secco e o salgado ou em salmoura, acondicionados em tinas, barricas ou a granel, quando de producção nacional;
5") os doces de fructas do paiz acondicionados em folhas
de bananeira c semelhantes, em papel ou a granel, pesando
menos de 250 grammas;
6•) os biscoutos e bolachas a granel.
IV) Pa-ra a incidencia do imposto sobre os productos naciormes dos ns. 3" a 6" não serão levados em conta os envoltorios
necessarios exclusivamente ao seu transporte ou exportação.

o

§ 9•- VINAGRE:

Sobre:
a) vinagre commum ou de cozinha, branco ou de côr, inclusive o vinagre composto ou para conservas, como o aroma.tizado a «!'estragou~ e semelhantes;
b) acido acetico liquido, solido ou crystallizado e glacial
ou crystallizavel, a. saber:
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I) :Vinagre:
por litro. . . . .
por garrafa . . . .
por meio litro . .
por meia garrafa .

$030
$020
$015
$010

11) l\cido acetico solido:

por 250 grammas ou fracção.
III) Acido acetico liquido :
por litro . . . . .
por garrafa. . . .
por meio litro . .
por meia garrafa .

$150
$600
$400
$300
$200

§ 10- VELAS:

Sobre as de sebo, stearina, espermacete, parafina, cêra e
semelhantes, simples, compostas ou de composição, a sa-ber:
I) de sebo ou de qualq~r outra
materia semelhante, simples, ou
ccmposta, por pacote, cartucho,
caixinha ou caixa, pesando li·quido 250 grammas ou fracção.
$010
li) de stearina, espermacete, parafina ou de composição, por pacote, cartucho, caixinha ou caixa,
pesa-ndo liquido 250 grammas
ou fracção. . . . . . . . . .
$025
III) de cêra animal ou vegetal, simples ou compostas, por 250
grammas ou f.racção . • . . . .
$025
IV) As velas de cêra, pesando menos de 250 grammas,
pagarão por pacote ou maço desse peso ou sua fracção; as
que pesarem 250 grammas ou mais pagarão por unidade.
§ 11 -

BENGALAS :

Sobre as de marfim, madeira ou outra qua-lquer especie,
a saber:
I) de preço qun não ex~eda de 5$,
cada uma . . . . , . . . . .
$200
li) de mais de 5$ até 10$, cada uma.
$500
III) de mais de 10$ até 50$, cada.
uma. . . . . . . . . . . .
1$000
IV) de mais de 50$, cada uma . .
2$000
§ 12 -

TECIDOS :

Sobre os de algodão, lã, seda animal ou vegetal, linho,
juta, canhamo e semelhantes, tacs como:
a) os de algodão lisos e entrançados, não especifieados,
crús, brancos, tintos e estampados, em peças ou já reduzidos
a saccos, constantes do n. 472 da classe 15" da actual tarifa .das
alfandegas;
b) os de algodão adamascados, riscados, lavrados, de listras,
salpicos, xadrez, imprensados (gaufrés), de phantasia, abertos
ou tapados, e outros, taes como: cambraias, cassas, fustões,
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soLinetas, musselinas, panninhos, pannos, atoalhados e outros
semelhantes, crús brancos, tintos, estampados ou bordados,
constantes do n. '473 da classe 15a da actual tarifa das Alfandegas;
c) os constantes do n. 474 da mesma tarifa, taes como:'
brim, cassineta, castor e semelhantes, lisos, entrançados, lavrados ou imitando a lona, brancos, tintos ou estampados; cassas
grossas, lisas ou entrançadas, de listras ou de xadrez, para
qualquer fim; belbutes, belbutinas, bombasinas e velludos lisos
ou entrançados, brancos, tintos ou estampados; panno felpudo
proprio para toalhas e lençóes; pa.nno listrado proprio :para
ponches; lonas e meias lonas proprias para velas, cadeiras,
toldos e usos semelhantes; talagarça e tecidos de ponto de meia.;
bem como filós, gazes e demais tecidos semelhantes;
d) volantes, lhamas, vidrilhos e outros tecidos semelhantes,
urdidos com ouro ou prata falsos;
e) tecidos de lã ou de lã e algodão, taes como: a.lpacas, cassa.<:, lilás, durantes, damascos, merinós, Gachemiras, cassemiras,
princetas, sera.finas, gorgorões, riscados, royal, setim da China,
tecidos de ponto de meia, tonquim, risso ou velludo e semelhantes, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados; baêtas,
baetões, baetilhas e flanellas, brancos, tintos ou estampados;
f) pannos, casimiras, cassinetas, cheviots, flanellas americanas, sarjas e diagona.es, de lã pura e de lã e algodão;
g) os tecidos de canhamaço, juta ou aniagem e semelhantes,
proprios para saceos e para enfardar, simples ou mixtos, lisos
e entrançados, crús, tintos ou estampados;
h) tecidos de linho, taes como: bareges e outros tecidos
abertos, lonas e meias lonas, proprias para velas, toldos, cadeiras e usos semelhantes, brim, bretanha, cambraia, cassa,
creguela, irlanda, pla.tilha e outros semelhantes, lisos ou entrançados, crús, brancos, tintos, trigueiros, riscados, lavrados
ou adamascados, felpudos e estampados;
i) tecidos de seda, como sejam: bareges, fil6, ga.rça, fumo,
escomilha e semelhantes; lisos, lavrados, com flores e outros
ornatos imitando o bordado, brocados, lhamas, télas e outros
tecidos proprios para vestes sacerdotaes e ornamentos de egreja;
gazes, pellueias, escomilhas, velludos l.isos, lavrados ou CvHl
flores e outros ornatos imitando o bordado; tecidos de ponto de
meia com ou sem vidrilhos, setim,_ gorgorões, nobrezas e outros
semelhantes, lisos bordados, adamascados ou com flores e outros
ornatos avelludados imitando o bordado; tecidos de borra de
seda e semelhantes, crús, brancos, tintos, estampados, lav.rados
e brochés;
i) cobertores 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 materia, de
algodão, de lã, de juta ou materias semelhantes, simples ou
mixtas; alcatifas e tapetes de qualquer qualidade;
k) baixeiros, cochinilhos, mantas para montaria, e xergas
de qualquer qualidade;
l) chales, mantas, colchas, ponches, palas, pannos de mesa,
cobertas acolchoadas ou cheia.s de algodão em pasta ou de
qualquer outra materia, de linho ou seda;
m) meias de algodão não especificadas, de fio de Escocia,
de lã, de linho e de seda;
n) camisas e ceroulas de meia. de aigodão, de lã, de linho
e de seda;
·
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o) rendas e fitas de algodão; de lã, de linho e de seda,
produzidas por .machina, a saber:
I) tecidos de algodão, crús, em peças
ou já reduzidos a saccos, por-

metro ou fracção . . . . . . .
idem idem brancos ou tintos,
em peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fracção. .
UI) idem idem estampados, em peças
ou já reduzidos a saccos, por
metro ou fracção . . . . . . .
IV) idem de lã ou de lã e algodão,
constantes da lettra e)do art. /1",
§ 1?, por metro ou fracção. . .
V) idem de lã pura, constantes da
lettra f) do a-rt. /1", § 12, por
metro ou fracção. . . . . . .
VI) idem de lã e algodão, constantes da mesma lettra f) do
art. 4", § 12, por metro ou
fraccão . . : . . . . . . . . . .
VII) idem de linho, crús, por metro
ou fracção . . . . . . .
,VIII) idem idem brancos o tintos,
por metro ou fracção. . . . .
IX) idem idem bordados ou estam·pados, por metro ou fracção. .
X) idem de borra do seda c semelhantes, por metro ou fracç.ão
XI) idem de seda, vegetal ou animal,
por metro ou fracção. . . . .
XII) broca-dos, lhamas, télas e outros
tecidos proprios para vestes
sacerdotaes e ornamentos de
egreja, de qualquer materia,
por metro ou frac'Ção . . .. .
XIII) tecidos de canhamaço, .iuta e
semelhantes, crús e tintos, em
peças ou já reduzidos a saccos,
JlOr metro ou fracção. . . . .
XIV) idem idem estampados, em
peças ou já reduzidos a saccos,
por metro ou fracção. . . . •
XV) tecidos constantes da lettra j)
do art. 4", § 12, por unidade . .
XVI) idem constantes da lettra k)
do art. 4", § 12, por unida-de .
XVII) idem constantes da lettra l)
do art. 4", § 12:
de linho, por unidade. . • . •
de seda, por unidade. . . • .

$010

II)

$020
$030
$100

$200

$100
$020
$030
$040
$300
$400

$300

$020
$030
$300
$200
$400
2$000
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XVIII) rendas e fitas de algodão:
até tres centímetros de largura,
$003
por metro ou fraccão . . . • . .
de mais de tres centímetros até
$010
10, por metro ou fraccão . . • •
de mais de iO centimetros, por
$030
metro ou fraccão. . • • • . •.
XIX) idem idem de lã e de linho:
até tres centímetros de largura,
por metro ou fraccão. . . . .
$004
de mais de tres até iO centimetros, por metro ou frll'ccão. . .
$015
de ma.is de 10 até 15 centímetros,
por metro ou fraccão. . .
$030
de mais de 15 centímetros, por
metro ou fracção. •. . • •
$050
XX) idem idem de seda :
até 3 centímetros de largura, por
metro ou fraccão. . • . .
$008
de mais de 3 até 10 centímetros, por
metro ou fraccão. . . . • . •
$030
de mais de iO até 15 centimetros,
$060
por metro ou fraccão. . . . .
de mais de 15 centímetros, por metro ou fraccão. . • • • •. • •.
$100
XXI) meias de algodão não especificadas:
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par. . . . • . . . •
$020
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. . . . . . . . . . .
$040
de mais de om,22 de comprimento no
$040
pé, lisas, cada par. . . . . .
idem idem bordadas ou rendadas,
$080
cada par. . • • • . • . • .• •
XXII) meias de fio de escossia:
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par. . . . . . . . .
$050
idem idem bordadas ou rendadas,
$100
cada par. . . . . . . . . . .
de mais de om,22 de comprimento
$100
no pé, lisas, cada par. . . . .
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. . . . . . • •· • • •
$200
XXIII) meias de lã ou linho:
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par. . . . . . . . .
$050
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. . . . . . . . . . .
$100
de mais de om,22 de comprimento
$100
no pé, lisas, cada par. . . . .
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. ._ • • . • • •·: .•; •· .•.
$200
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XXIV) meias de seda:
ate

om,n

dr comprimento no pú, lisas, cada par. . . . . . . . .
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. . . . . . . . . . .
de mais de 0"',22 de comprimento
no pé, lisas, cada par. . . . .
idem idem bordadas ou rendadas,
cada par. . . . . . . . .
XXV~

$100
$200
$200
$400

camisas c ceroulas de meia:

de algodão, por unidade . . . .
de lã ou de linho, por unidade.
de seda, por unidade. . . . .

$100
$200
$500

XXVI) Não se consideram bordadas as meias não especificadas de algodão, que tiverem simples frisos de seda ou
nma lettra ou monogramma bordado com linha de algodão.
XXVII) Os tecidos de juta, de linho ou de seda, quanda
misturados com outras materias, pagarão as taxas correspondentes da materia predominante, e quando se compuzerem de
partes eguaes pagarão pela especie menos tributada, com 50 o/o
de augmento.
XXVIII) Os tecidos rect•bidos ou adquiridos para alvejar,
tingir ou estampar -pagarão sómente a differença entre a tax3
primitiva e a que fica1·em sujeitos pelo beneficiamento, desde
que fique provado, por meio de guia, si houver sido recebido
directamente da fabrica ou do estrangeiro, ou da nota, si
tiver provindo de terceiros, o pagamento do imposto primitivo.
XXIX) Os retalhos de tecidos de algodão, de juta e de
linho crús, brancos, tintos ou estampados, quando não excederem de 1"',50, prugarão o imposto na proporção de 200
grammas ou i'racção por um metro.
XXX) São isentos do imposto:
1°) os panninhos envernizados e os lransuurenLm;, nroprios para mappas ou plantas;
~") os tecidos gommados ou encerados, proprios para fonos
de livros.

§ 13 -!ESPAR'l'ILHOS:

Sobre os espartilhos de algodão, linho ou seda, a saber:
de algodão ou linho, lisos, um. .
H) idem idem com rendas finas ou
bordados, um . . . . . . . .
III) de tecido de seda de qualquer
especie, um . . . . . . . . .

I)

$200
$300
2$000

VI) Considera-se renda fina a de filó de algodão ou a dtJ
qualquer qualidade de seda.

80ti

ACTOS DO PODRR EXEr.UTIVO

§ f4 -

VINHOS ESTRANGEIROS:

Sobre os vinhos naturaes de uva ou qualquer outra fructa
ou planta, a saber:
I)

TI)

até f4" de alcool absoluto:
por litro . . . . .
por garrafa . . .
por meio litro . .
por meia garrafa.

$090
$060
$045
$030

de mais de f.i•, até 24• de alcool absoluto:
$f80
por litro. . . . .
$f20
por garrafa . . .
$090
por meio litro . .
$060
por meia garrafa.

III) de mais dr 2-1" de alcool absoluto:
por
por
por
por

litro . . . .
garrafa . .
meio litr.:- . .
meia garrafa.

$300
$200
$150
$100

IVl Champagne c outros vinhos espumantes:
por
por
por
por

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

$600
$400
$300
$200

V) Exceptuam-se os vinhos medicinaes, que constituem
especialidades p'harmaceuticas, a cujas taxas estão sujeitos.
§ 15- PAPEL PARA FORRAR CASA:

Sobre os papeis pintados ou estampados, dourados, prateados ou avelludados para forrar casa, a saber:
I) pintados ou estampados, de qualquer qualidade, por peça de
$030
nove metros ou fracção. . . •
li) idem idem, proprios para barra
ou guarnição, por peça de nove
metros ou fraccão . . • . . .
$060
III) com dourados, prateados ou
avelludados, por peça de nove
metros ou fracção . . . . . .
$200
IV idem idem, proprios para barra
ou guarnição, por peça de nove
metros ou fracção . . . . . .
•.too
§ 16- CARTAS

DE JOGAR:

Sobre as cartas de jogar de qualquer typo ou qualidade,
a saber:
I) por baralho. .
$500
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§ 17 -

CHAPIIDS:

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;
b) os de cabeça para homens, senhoras e crianças, - de
crina, madeira, palha, castor, seda, tecidos de , algodão, lã,
linho ou seda ou outra qualquer qualidade semefbante;
c) bonets e gorros de feltro, madeira, palha, castor, lebre,
ou qualquer tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente
com mescla de seda e semelhantes, a saber:
Chapéos para sol ou chuva :
com cobertura de lã, linho ou algodão, simples ou enfeitados
oeom rendas, franjas, ou bordados das mesmas especies das
coberturas. um. . . . . . . .
II) idem de seda pura ou com mescla de qualquer mataria, simples ou enfeitados com rendas,
franjas ou bordados, um . . .
JII) de qualquer tecido, com cabos
de prata ou com Iavores deste
metal, um . • . . . . . . . .
IV) idem idem, com cabos de ouro
ou platina ou com lavores destes metaes, um. . . • . • . .
V) idem idem, com cabos de qualquer especie, guarnecidos com
pedras preciosas, um. . . • •
I)

$500 .

i$000
2$000
3$000
5$000

Chapéos de cabeça:
Para homens e meninos :
de crina, madeira ou palha de
arroz. trigo e 88lllelhantes, um.
li) de feltro, castor, lebre e semelhantes, um . . . . . . . . .
III) de palha do Chile, Perú, Manilha e semelhantes, até o preço
de 20$, um. . . . . . . . . .
IV) idem idem, de preço acima de
20$, um. . . . . . • . . . .
V) de pello de seda de qualquer
qualidade, de mola e claques.
um . . . . . . . . • . . . .
VI) de lã e de tecidos de algodão,
lã ou linho, simples ou mixtos,
um . . . . . . . . • . . . •
VII) de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla de
seda, um. • • . . • • . . • •
I)

$300
$500
$300
2'$000
2$000

$300
$500
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Para senhoras e meninas:
I) de preço até 10$, um.
11) de mais de 10$ até 50$, um .•
111) de mais de 50$, um.

$300
i$000
2$000

Bonets e gorros:
I) de feltro, de madeira, de palha ou
tecido de algodão, lã ou linho,
$f.OO
um • . . . . • • • • • . • • .
11) de castor, lebre e semelhantes ou
de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mesela de
$300
seda, um. . . . • . • • . • •
III) Os chapéos para sol ou chuva. com cobertura de lã,
linho ou algodão, guarnecidos com relida, franja ou bordados
de seda, ou fio de ouro ou prata, pagarão a taxa dos com cobertura de seda.
IV) São isentos do imposto:
i) os chapéos nacionaes de palha ordinaria, sem carneira, nem forro, cujo preço não exceda de 2$;
2) as fôrmas, cascos, carapuças ou carcassas de palha,
pello, lã ou de outra qualquer mataria, destinados á confecção
de chapéos, bonets ou gorros;
3) os chapéos de sol até 0"',25 de comprimento de varetas,
classificados como brinquedos;
4) os chápeos de couro proprios para tropeiros.
§ 18 ~DISCOS PARA GRAMOPHONES:

Sobre os discos para gramophones ou instrumentos semelhantes, a saber:
.
I) simples até 0"',20 de diametro,
um . . . . . . • • • • . • .
$050
11) idem de mais de 0"',20 até 0"',30
de diametro, um . . . . • • .
$100
111) idem de mais de 0"',30 até 0"',40
de diametro, um. . . . . . •
$300
IV) idem de mais de 0"',40 de dia·metro, um . . . . . . . • • .
$500
V) duplos até 0"',20 de diametro, um
$100
VI) idem de mais de 0"',20 até 0•,30
de diametro, um . . . • . . •
$200
VII) idem de mais de om,30 até 0"',40
de diametro, um . . . . • . •
$600
Vlli) idem de mais de 0"',40 de diametro, um . . . . • • • • • • . 1$000
§ 19- LoUÇAS

E VIDROS:

Sobre:
apparelhos e p-eças de louca de qualquer fórma ou
feitio, não classificados, constanws do n. 645 da classe 21•
da actual tarifa das Alfandegas;
a)
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IJ) vasos e jarras para flores, frascos para agua de cheiro,
estatuas, figuras, imagens, medalhões e outros objectos de
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 e quaesquer outras peças de luxo e adorno,de vidro, constantes do n. üOO da mesma classe e tarifa;
d) obras não classificadas para o serviço de mesa, como:
copos, calices, garrafas, compoteiras, pratos, fructeiras, assucareiros, saleiros, galheteiros, porta-facas e objectos semelhantes, - de vidro; idem para outros usos, como: bocetas ou
caixas para ·qualquer fim, licoreiros, verre d'eau, tête-à-tête,
jarros, bacias e mais pertenças de lavatorio, vasos e frascos
grandes de pliarmacia, padaria e confeitaria, de bocca larga,
esmerilhados ou não, escarradeiras, açucenas para castiçaes,
mangas, cupulas, globos, redomas, chaminés para candieiro,
ireflectores, lampeões e lamparinas, tinteiros, pesos para pa.peis, 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. 1), por kilogramma . . . .
II) idem de granito (n. 2), por kilogt'amma . . . . . . . . . . .
IH) idem de pó de pedra ou granito com frisos, orlas ou bordas
de qualquer côr; de côr de cobre e semelhantes, esmaltadas,
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 kilologramma . . . . . . . . . . .
VII) vidros lisos, moldados, esmerilhados ou foscos ·(n. '1), por
kilogramma. . . . . . . . . .
VIII) vidros lapidados e lavrados no
todo ou em parte (n. 2), por
kilogramma. . . . . . . . . •

$060
$100

$160
$180

$240
$240
$065
$180

IX) Não serão reputados de vidro n. 2,- as garrafas,
C<;Jmpoteiras e quaesquer outras peças semelhantes, lisas, de
VIdro n. i, que apenas tiverem lapidados os botões ou remates dos tampos c as rolhas_.
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X) No peso dos objectos de louça ou de vidro fica comprehendido o das pertenças de outras materias que os acompanharem e que não seja possível separal-os.
§ 20 -,São tambem isentos do imposto de consumo :
i•) as especialidades pharmaceuticas, tecidos e mais objectos importados directamente pelas mesas administrativas dos
estabelecimentos de caridade e de assistencia 'hospitalar, comtanto que sejam destinados ao uso e tratamento dos assistidos;
2•) os artigos importados para provisão dos officiaes e
tripolantes das embarcações estrangeiras;
3•) os artigos fabricados em estabelecimentos publicos
federaes, estaduaes e municipaes, quando não se destinarem a
fornecimento ao commercio ou a particulares;
4•) os productos dos estabelecimentos particulares de ensino ou de caridade, para fornecimento gratuito aos alumnos e
assistidos;
5") os productos que tiverem de ser exportados para o
estrangeiro pelos proprios fabricantes.
Art. 5.• Quando a cobrança do imposto se achar ligada
á circumstancia do preço, o regulador para a dita cobrança
será:
a) para os productos nacionaes, o preço da venda da fabrica, addicionando-se mais 10 o/o.
Nas perfumarias e especialidades pharmaceuticas o preço
será o de uma duzia; nos chapéos para cabeça e nas bengalas, será o de cada objecto;
b) para os productos importados, o preço que houver sido
calculado nas alfandegas por occasião do despacho. Para esse
calculo as repartições aduaneiras levarão em conta apenas o
valor das mercadorias (inclusive o frete) ao cambio do dia,
e os direitos, addicionando ao total 10 o/o.
§ L• Não serão computados os descontos por qualquer
motivo feitos sobre os preços de venda.
§ 2.• 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, § 1•, pagarão o
imposto segundo o preço da arrematação ou da venda.
§ 3.• Para execução da lettra a, deste artigo, os fabricantes deverão supprir as estações fiscaes das tabellas. de que
trata o art.. 80, J, lettra m).
CAPITULO 111
DO REGISTRO

Sua cobrança e fiscalização

Art. 6." Ninguem poderá fabricar ou expor á venda produetos sujeitos ao imposto de consumo, sem que esteja habilitado com o cõmpetente registro.
Art. 7.• O registro é constituído por meio de um certificado ou patente expedida pela repartição fiscal competente,
de accôrdo com as disposições deste regulamento, e a sua concessão será obtida por meio de pagamento de emolumento ou
gratuitamente.
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A1•f. R o Na obrigação do registro estão eomprchcndidos:
a) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer em re-

sidencia particular;
b) os commerciantes, ainda que negociantes por meio de
amostras, cncommendas ou á consignação;
c) os merradorPs ambulantes, por conta propria ou alheia;
d) os agontcs commereiaes ou prepostos de estabelecimentos situados fóra do paiz, ainda que negociem por meio
de amostras ou só recebam encommendas, valendo o registro
neste caso para toda a União.
Art. !"l. Os emolumentos de registro obedecem á seguinte
tabella:
a) fabricas:
I) trabalhando com operarias até 6,
por emolumento, até 3 .
20$000
li) de mais de 6 operarias até 12,
por emolumento, até 3 . . . . 50$000
III) de mais de 12 operarias ou com
força motora ou apparelhos da
capacidade de producção superior á desse numero de operarios, um só emolumento . . . . 200$000
b) depositas de fabricas, mercadores
ambulantes por conta propria
ou alheia e casas commerciaes
por grosso, por emolumento,
até 2 . . . . . . . . . . . . 100$000
c) mercadores ambulantes por conta
propria ou alheia e casas commerciaes retalhistas de uma só
especie tributada. . . . . . . 30$000
d) mercadores ambulantes por conta
propria ou alheia ou casas commerciaes retalhistas de mais de
uma especie tributada, por emolumento, até 3. . . . . . . . 20$000
0

§ Lo No computo dos operarias serão levados em cont:t
os que trabalharem fóra do estabelecimento, em suas resi ...
dencias.
§ 2. O registro de fabrica dá sómente direito á venda,
por grosso ou a varejo, do respectivo producto, pelo que ser{L
independente do de commercio de producto de outra procedencia, o qual deverá ser pago sempre de accôrdo com a categoria que fôr exercido.
Art. 10. Ainda como elemento de fiscalização e estatisf.ica será concedido registro obrigatorio e gratuito:
a) aos fabricantes, commerciantes e mercadores ambulantes que já houverem pago o maximo dos respectivos emolumentos ou, quanto aos fabricantes, dous emolumentos de 20$
P um de GO$ ou vice-versa, c, quanto aos commerciantes e merr·arlores amlmlantcs, um emolumento de 100$ e dous de 20$000;
b) aos depositas exclusivos das fabricas, quando dependentes da mesma repartição fiscal, desde que nelles não se
façam vendas a retalho;
0
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cY 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 via publica;
f) ás salinas em que a evaporação ao sol e ao vento fôr.
o unico processo industrial;
g) aos pequenos lavradores que produzirem alcool, cachaça e vinhos naturaes, sem os apparelhos usados nas grandes
usinas e engenhos centraes;
h) aos estabelecimentos particulares de educação, quo
fabricarem artigos para a venda aos proprios alumnos;
i) aos asylos, casas de caridade ou de assistencia particulares, que fabricarem productos para commercio;
j) aos fabricantes .que trabalharem sem officiaes, nem
aprendizes no interior de suas casas, ainda que empreguem
materiaes seus, não se considerando naquelle numero a mulher
que trabalhar com o marido, os filhos solteiros com os pais
e os serventes indispensaveis.
Esta disposição não comprehende os que fabricarem bebidas alcoolicas, salvo o caso de que trata a lettra (}') .
Paragrapho uni co. Os registros de que tratam as lettras ·
b) e c) deste artigo serão concedidos mediante exhibição do
registro pago dos estabelecimentos nelles referidos.
Art. 11. São isentos do registro:
a) os estabelecimentos publicos federaes, estaduaes e municipaes que fabricarem productos sujeitos ao imposto oe
consumo;
b) as pharmacias das associações beneficentes destinadas
a fornecimento exclusivo e gratuito dos socios, quando no
interior dos estabelecimentos;
c) os armazens, despensas, pharmacias, etc., de instituições
de caridade, para fornecimento gratuito a necessitados, quando
no interior dos estabelecimentos;
d) os botequins e restaurantes, de elubs recreativo~.
quando destinados ao fornecimento exclusivo dos socios e tlonvidados;
e) os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de
installação provisoria, nos logares em que se der ajuntamento
publico durante os festejos, manobras militares ou feiras;
f) os estabelecimentos industriaes que tiverem ou fabricarem artigos sujeitos ao imposto de consumo apenas como
ma teria prima das respectivas industrias;
g) os caixeiros viajantes ou empregados de estabelecimentos registrados, incumbidos de vender mercadorias por
meio de amostras;
h) os estabelecimentos que tiverem productos tributados
desti!J.ados exclusivamente aos misteres de sua profissão;
t) os restaurantes ou botequins de navios e vagões de estradas de ferro.
. Art. 12. O registro sérá concedido pela estação fiscal que
tiver a seu cargo a fiscalização do t:ommercio e fabrico e a
venda de estampilhas para productos nacionaes.
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Art. 13. O prazo para pagamento do registro ou obtenção
da patente gratuita será:
a) de 8 dias. para os que iniciarem o commercio ou fabrico, pagando o emolumento integral, qualquer que seja a
época do inicio;
b) antes do inicio do commercio, para os mercadores ambulantes;
c) de f de janeiro a 31 de março, para os que tiverem
de renovar as respectivas patentes.
Art. 14. Para obtenção do registro, os interessados apre-sentarão á estação fiscal competente uma guia organizada conforme o modelo I, na qual mencionarão pelos títulos constantes
do art. 1• os productos de seu commercio ou fabrico, sendo
que os mercados ambulantes deverão mencionar tambem o
:numero de suas caixas ou vchiculos. A guia será acompanhada
da patente do anno anterior, quando se tratar de reforma.
Art. 15. Na guia de que trata o artigo antecedente o
agente fiscal respectivo informará não só sobre a importancia
a ser cobrada, indtcando os productos e os competentes emolumentos c os artigos de registro gratuito, assim como dirá se
os preceitos regulamentares se oppõem á concessão do registro.
§ L" Na falta daquelle agente, essas informações serão
prestadas 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." A patente mencionará, especificada e minuciosamente, pelos titulas referidos no art. f•, os productos para
que forem concedidos registros pagos e gratuitos, assim como
o numero do vehiculo ou caixa do mercador ambulante.
§ 4." No registro para o commercio de bebidas fica com·
prehendido o de vinlíos estrangeiros.
Art. 16. O registro para o commercio por grosso só será
concedido a quem vender por atacado, e o gratuito sómente
para o producto que o registrado!' fôr de facto vendedor ou
fabri.cantc. Considera-se como atacadista o negociante que
fizer commercio habitual por grosso.
Art. 17. Os commerciantes e fabricantes que tiverem
venda ambulante serão obrigados a ta:ntos registros quantas
forem as pessoas ou vehiculos empregados nessa venda, e a
patente expedida par·a esse fim sô será valida na zona fiscal
da repartição que a houver concedido, salvo quando no mesmo
município houver mais de uma collectoria.
Art. 18. Sempre que no correr do anno fôr alterada a
categoria ou classificação do commercio ou fabrtco, de modo
a sujeital-o a uma taxa maior de registro, ou quando fôr
addicionado um outro ramo de negocio ou fabrico não comprehendido na patente de registro c. sujeito á taxa, será o
contribuinte obrigado ao pagamento da differença, dentro de
15 dias, depois da alteração, ou de 8, depois que fôr intimado.
Art. iD. Quando fôr paga taxa menor do que a devida
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pelo commercio ou fabrico, será intimado o C!Jntribuinte a
satisfazer a differença dentro do prazo de 15 dias.
Paragrapho unico. A intimação de que tratam os artigos
antecedentes será lançada no verso da patente e communicada
á repartição pelo agente fiscal.
Art. 20. Para o pagamento das differenças constantes dos
arts. 18 e 19, a irnportancia paga para o commercio ou fabrico de uma especie do imposto não será levada em conta
para o pagamento de outra especie.
Art. 21. Para obtenção do registro gratuito pelos produetos addicionados ao commercio ou fabrico o prazo será
de 15 dias.
'
·
Art. 22. Aquelles que forem devedores de multa por infracção deste regulamento e de taxas de mercadorias sonegadas ao pagamento do imposto, ou que estiverem sob pressão
de auto, não poderão obter, renovar ou transferir para outrean
o seu registro, nem alterar a firma concessionaria do mesmo
sem prévio pagamento da multa e do valor da sonegação ou
deposito das mesmas si a decisão não tiver passado em julgado, ou sem o deposito do maximo da pena, quando esta ainda
não houver sido imposta.
Paragrapho uni,co. No caso de transferencia ou alteração
de firma, quando o estabelecimento estiver sob pressão de
auto, a transferencia poderá tambem ser feita si o successor
ou a nova fiona, poe meio de uma declaração revestida das
formalidades legaes e com garantia idonea, si fôr exigida,
assumir a responsabilidade do pagamento da pena que venha
a ser imposta á firma antecessora e do valor da sonegação
apurada.
Art. 23. As transferencias do registro por acquisição do
estabelecimento ou alteração de firma deverão ser requeridas
pelos novos possuidores á estação fiscal competente, no prazo
de 60 dias, instruido o pedido com a patente de registro da
antiga firma e os documentos comprobatorios do allegado.
Art. 2·i. A mudança de local, de fabricante ou commerciante ou do numero do vehiculo do mercador ambulante registrado, deverá ser communicada á estação fiscal competente,
dentro de 15 dias, por meio de requerimento acompanhado da.
respectiva patente, e só aproveitat·á para validade do registro
em qualquer ponto do paiz quando se verificar a mudança com
todas as mercadorias e utensílios.
Paragrapho unico. No caso de mudança para localidade
sujeita a repartição differente da que concedeu o registro,
deverá o interessado solicitar desta uma guia, modelo III,
para instruir seu requerimento, á outra estação fiscal.
Art. 25. As transfer·encias de registro, mudanças de iocal e
alteração do numero dos vchiculos, depois de autorizadas, serão
averbadas nas respectivas patentes e notadas lllO livro de que
trata o art. 31.
Art. 26. O ~omprador será responsavel pelas dividas do
vendedor para com o fisco, excepto:
a)si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica,
por motivo de aeção judicial;
b) si o houver de ·espolio ou massa fallida, com tanto que
o titulo de acquisição o isente da responsabilidade do antigo
possuidor.
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Art. Z7. :\ patente de registro· fical'á sem effeito:
a) quando as transferencias ou mudanças e a alteração do
numero do vehiculo não forem requeridas nos prazos legaes
estabelecidos nos arts. 23 c 2·1 deste regulamento;
b) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro
proprictario do estabelecimento.
Art. 28. Quando o contribuinte houver pago patente do
elasse superior ao s-eu eommerl.lio ou fabrico, não gozará das
vantagens inher·entcs ú mesma, podendo requerer a restituição
do excesso de taxa.
Art. 29. ·As patentes de registro serão exhibidas ao agente
fiscal sempre que forem reclamadas.
§ 1. o Aos mercadores ambulantes que deixarem de exhibir
a respectiva patente de registro, far-se-ha apprehens!lo das
mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, ainda que cstampilhadas, as quaf'~ só lhes serão re,.;tituidas mediante a
apresentação da referida patente.
Art. 30. tAos fabricantes de desfiar, migar e picar fumo
não registrados, far-se-ha apprehensão das respectivas machinas ou apparelhos P do fumo .i á preparado, os quaes só serão
restituídos depois do estalwlecimento convenientemente registnulo e 1mgo o imposto relativo ao fumo.
~\rL. 31. Todas as estações fiscaes incumbidas da concessão do rf·~istro terão um livro organizado de accôrdo com o
modelo l V, no qual farã.o o eadastro geral de todos os estabelecinwntos c indivíduos ~·P.gistrados.
CAPITULO IV
D.\S ESTAMPILHAS E SUA VENDA

u\.rt. 32. As estampilhas destinadas á cobrança do imposto
de consumo, quer para os productos nacionaes, quer para os estrangeiros, serão de fôrma rcctangular c de cinta, e de duas
cõres --verde - para os nadonaes, c - encarnada - para os
estrangeiroR, sendo accommodadas as disposições do art. !to.
Art. 33. IH-a verá Pstampilhas especiacs: para os productos
que pagam o imposto em guias e os cigarros e cigarrilhas em
maços, de qualquor proeodcneia; para os charutos, phosphoros,
aleool e aguardente ou cachaça, de producção nacional, c para
os vinhos estra·ngeiros.
§ 1. o Compete á Directoria da Receita Publica indicar as
taxas, formatos c dimrnsões das Pstampilhas para, depois de
}lreparados os !lesPnhos pPla Casa da l\locda, serem submettidos
ú approvação do Ministro da fFazenM.
Art. 34. Os typos. formatos. côres c valores das estampilhas
poderão ser modificados pelo Ministro da Fazenda, precedendo
proposta da Directoria da Receita Publica, de accôrdo com as
exigencias ela fiscalização e ela eobrança do imposto.
Art. 35. O preparo e o deposito geral das estampilhas serão
na Casa da Moeda.
tArt. 36. A Casa da Moeda terá um livro de registro do qual
deverá constar especificamente o movimento de entrada e sahida das mesmas estampilhas, de fórma a se poder conhe.ler
promptamentc o movimento de cada repartição, e, bem ass:irn,
um outro em que mencionará o anno e mez do inicio da distri-
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buicão c venda das estampilhas de cada valor, com a designação
dos respectivos signacs característicos.
§ 1. • Do livro de r·egistro de emissão das estampilhas darse-hão as certidões que forem requeridas.
§ 2." Os formatos, côres e applicação das estampilhas farse-hão publicos por meio de circular do Ministro da Fazenda.
Art. 37. A Gasa da Moeda organizará albuns contendo specimcus de todas as formulas em circulacão, afim do serem distribuídos ás repartições o aos agentes fiscaes.
§ 1. • Aos collcctorcs, .administradores das mesas de rendas
c aos thesoureiros das repartições será f·eita carga dos albuns
que lhes forem confiados e os agentes fiscaes ou outros empregados assignarão termo de responsabilidade, perante as respectivas respartições, dos que lhes forem distribuídos.
§ 2.• A'quelles que forem destituídos do cargo, não se abonarão os vencimentos sem que hajam restituído os albuns em
seu poder, e, si a importancia dos vencimentos não cobrir o
valor da responsabilidade, será a differença cobrada pelos processos legaes.
Art. 38. Para a cobrança do imposto, as estampilhas serii•l
vendidas:
a) no Districto Federal, pela Recebedoria e Alfandega do
Rio de Janeiro;
b) no Estado do llio de Janeiro, para o município de Nictheroy, pela Recehedoria elo Districto Federal, em Macaht\, pela
respcctiYa mesa de rendas, e ·nos demais municípios, pelas respectivas estações arrecadadoras;
c) nos outros Estados e no Territorio do Acre, pelas delegacias fiscacs, alfandcgas, mesas de rendas e estações arrecadadoras nas respectivas zonas fiscaes.
L\rt. 39. As repartições encarregadas da venda e supprimcnto das estampilhas requisitarão o fornecimento necessario:
a) a Recebecloria do Districto Federal, a A.Jfandega do
Rio de Janeiro c 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 elos outros Estados e do Territorio do Acre :.ís respectivas delegacias fiscaes, excepto as
mesas ele rendas alfandegadas, que se fornecerão por intermedia elas repartições a que estiverem subordinadas ou onde
fôr determinado pelo 1\linistro da Fazenda.
Paragrapho nnico. O Ministro da Fazenda para attcnder
ás cxigcncias do scrvi1:o, poderá autorizar qualquer repartição
a requisitar dircct.amente da Casa da Moeda as estampilhas de
que necessifar e. bem assim, poderá determinar fornecimento
a qualquer estação, Í'ndepentente ele pedido prévio.
Art. 40. As estampilhas serão vendidas.
a) para os productos estrangeiros, aos importadores r-egistrados;
b) para os productos nacionaes, aos fabricantes, aos depositarias de fabricas de tecidos, aos commerciantes por grosso
de alcool. al!,'uardentc de eanna ou cachaça e de vinho de uva
natural nacional, de que trata o art. 83, aos importadores ou
negociantes por grosso, exportadores de sal commum, devidamente registrados, e aos estabelecimentos de ({ue trata o artigo 11, lettra a) ;
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c) para os productos de qualquer procedencia, aos negocia•ntes registrados, leiloeiros ou particulares, para applicação
em mercadorias apprchendidas, vendidas em leilão ou hasta
publica e havidas em inventario ou fallencia, para o estampilhamento de mercadorias em stoclí:, recentemente tributadas ou
cujas taxas tenham sido elevadas, e para supprir quaquer falta
devidamente justificada.
Art. ·H. As estampilhas serão adquiridas na estaçã.o fiscal
competente, pela seguinte fórma:
a) para os productos estrangeiros, na medida exacta da
quantidade e qualidade dos artigos importados, mediante as
guias do modelo rv, organizadas de accôrdo com a nota do despacho, •que deverá cunter todos os dados necessarios á cobrança
do imposto;
Terminada a conferencia, o empregado competente visará
a guia, si estiver exacta, ou annotará a diff~rença verifioada
tanto na mesma guia como na nota de despacho;
b) para os produ ctos nacionaes, mediante as guias do modelo VI:
I) pelos fabricantes, devida:mente r.egistrados, em quantidade nunca inferior a 25$ para os constantes do n. UI da
lettra a). do art. 9", e 10$ para os demais, excepto pelos de que
tratam as lettras h, i e j do art. 10, cujo limite minimo será

de 5$000;

Il) pelos depositos de fabricas de tecidos e commerciantes
exportadores de sal em quantia nunca inferior a 25$000;
III) pelos importadores de sal, na medida exacta do despacho;
IV) pelos negociantes por grosso de alcool e aguardente
de ·canna ou cachaça ou vinho de uva nacional natural, na
qua•ntidade exacta do producto recebido do pequeno lavrador;
c) para as hypotheses da lettra c do art. 40, em qualquer
importancia.
Paragrapho unico. Os estabelecimentos de que trata o
art. 11, lettra a) adquirirão estampilhas em ·qualquer importancia, mediante requisição.
1Art. 42. O pedido para compra de estampilhas destinadas
a twoductos estrangeiros e ao sal nacional que pagar o imposto
no porto do destino. bem como para as destinadas a mercadot'iaR naeionaes será feito em duas guias segundo os modelos
V e VI, das quaes a primeira via ficará archivada na repartição
c a segunda será entregue ao comprador.
Quando a compra de estampilhas fôr feita nas conectorias, o pedido deverá ser organizado em tres guias, para a terceira via servir de documento de receita junto ao balancete
mensal.
Art. 43. As estações fiscaes terão um livro para escripturação da sabida das estampilhas, organizado de accôrdo com
o modelo VII, no qual registrarão por taxas e especies as estam11ilhas vecndidas, indicando o numero de ordem das guias,
o nome do comprador e especie do imposto a que se applicarem.
Paragrapho unico. A e,.scripturação de estampilhas para
productos estrangeiros será feita em livro distincto nas repartições que arrecadarem o imposto sobre productos nacionaes e
estmngeiros; nas repartições, porém, que só arrecadam imposto
sobre productos nacionaes, que por •qualquer cir.cumstancia
tenham de supprir sellos para productos estrangeiros, a es-
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cripluracã.o será conjunclamentc, faz.cndo-se menção especial
na mesma escripturação .
.:\rt. í L Ao,; eouit•illu inll's (!c imvosto de consumo não registrados não poderão ser vendidas estampilhas do mesmo imposto, salvo aos leiloeiros e parLiculares nos casos da lettra c.
do art. W e aos particulares que importarem artigos para con~
sumo prop1·iu.
Art. '•5. Só serão vendidas estampilhas que correspondam
na côr, formato, taxa c especie aos productos a estam pilhar.:
Art. iG. Ninguem poderá vender ou ceder por ·qualquer,
fórma as estampilhas adquiridas, salvo quando-. se tratar de
·venda ou transfercncia de estabelecimento commercial ou
i uduslrial.
Art. 47. Não é permittida a compra de estampilhas sinão
nos easos previstos neste regulamento, perdendo os possuidorea
o direito áquellas cuja pl'ocedencia legal 1não fôr justificada.;
CAPITULO V
DO ESTAMPILHAMEN'l'O

Ar L. 18. Comtwtc o estampilhamenlo:
dos productos estrangeiros:
â) aos empregados. aduaneiros, quando as estampilhas
forem empregadas na guia c nota de despacho, vor oceasi5.o
ue darem sabida á mercadoria;
b) aos commerciantcs retalhi.stas.. quando expuzerem á
venda ou venderem os productos que receberem acompanhados
de estampilhas;
c) aos ncgocianlt•s ambulantes retalhistas, antes da cxpo""
sição á venda;
d) aos importadores atacadistas c negociantes por grosso,
por occasião da venda, quando o comprador fôr particular, e
quando expuzerem as meJ'cadorias como amostra ou na secção
de vendas a retalho;
e) aos empregados das repartições aduaneiras, por occasião de darem ~ahida a mercadorias, quando o importador
fôr particular ou negociante não regist.rado para a venda do
producto despachado;
f) aos leiloeiros, pot· oceasião da entrega, quando a venda
fôr feita a particular.
Jl) dos produelos na('.ii)IHlCS:
a) l:.ís fabricaf-l, antes da sahida e quando o producto se
ache na scccão de varc.io, salvo os casos em que a applicação
das estampilhas sc·ja feita fóra do estabelecimento;
b) aos pequenos fabricantes, quando terminada a fabricação, salvo os !iquidos acondicionados em barris que, nos
termos deste regulamrnto, tenham de ser estampilhados fóra
do estabclocimento, o fumo desfiado, picado ou migado, o sal
bruto, os tecidos c as louças c Yidros .qt:e pagam o imposto em
guia por oecasião da sahida da fabrica, ou do deposito em se
tratando de tecidos c sal em bruto;
c) aos depositas das fabrkas de tecidos, por occasião de
par sahida aos produ c tos;
I)
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d) aos negociamtes por grosso, exportadores do sal commum, por occasião do despacho ou da venda, salvo a excepção
constante deste regulamento;
e) ao importador de sal couunum, por occasiãu do despacho, salvo si já vier com o imposto pago;
f) aos commerciautcs rctalhistas, qualndo cxpuzerem á
;venda ou venderem os pruductos que receberem acompanhado::;
de estampilhas;
·
a) aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda
fôr feita a particular.
Paragrapho unico. O eslampilhamento de productos nacionaes ou estrangeiros, apprehendidos, será feito no aclo da
entrega pelo dono ou pessoa habilitada, directamcnlc ou em
guia, conforme a especie dos productos.
Art. /1\J. As amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes
ou empregados, de que trata o art. 11, lettra a) deste regulamento, deverão estar selladas.
Art. 50. As estampilhas serão applicadas:
I) nas 1.. vias das guias a que se refere o art. 42 c das
nuLas de despacho, collocando-se as estampilhas, de fórma reclangular, partidas ao meio, metade na guia que acompanhará
o Jll'Oducto, e a outra metade na nota do despacho, quando se
tmtar de fumo em corda ou em folha, tecidos, peixe a gra,ncl
c louças ou vidros, de origem estrangeira, c sal commum, de
qualquer procedencia, que pagar o imposto no porto do. destino;
II) nos talões de guias·, constantes dos modelos VIII a XI,
collocando-se, de accôrdoi com as respectivas designações, :u;
estampilhas, de fórma rectangular, partidas ao meio, rnetadfl
no talão que ficar na fabrica ou estabelecimento, e a ·outra
metade na guia que deve acompanhar o produoto, quando se
tratar de fumo desfiado, migado, ou picado, tecido, sal commurn e louças ou vidros de origem nacional, cujo imposto
houver de ser pago pelos fabricantes ou negociantes por grosso,
exportadores;
III) nos objectos abaixo declarados, a saber:
i por meio das de fórma rcctangular:
a) nas caixas, latas, caixinhas, bocetas, potes, carteiras,
cestas c semelhantes, parte na orla da tampa c parte no eoqJo
desses objectos;
b) nos saccos, pacotes e envoltorios de papel, panno., palha
c outros, no fecho, na costura ou •no lagar da abertura;
c) nos envoltorios de charutos estrangeiros, de accôrdo
com a disposição antecedente;
d} •nos espartilhos, na frente pelo lado interno;
e) no calçado, na sola ;pelo lado exterior, raspando-a ou
usando qualquer outro processo de que resulte adherencia
ver feita;
f) nos chapéos de sol ou de chuva e nas bengalas, na extremidade, perto da ponteira, de modo que fique visível o
valor do sello;
'
o) nos chnpt!os de calwça, gorros c bonets, na carneira ou
na cópa, pelo lado interno, ou no forro; nos de moJ.a ou claques
poderão ser cosidas no fôrro;
h) nos sabões c sabonetes em barra, pães ou forma, mas
:velas .de (}êra c naf:l conservas sem ~nvolucro, no proprio ob~
0
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jecto ou em folha ou fita de papel quando a adherencia não
se fizer completa por aquelle modo;
i) no papel para forrar. casa, mais ou menos um metro
de antecedencia da extremidade exterior da peça;
j) nos discos para gramophones, no centro sobre o rotulo;
2•) por meio das t_l,, eit~'as:
a) nas pipas, quartolas, bordalezas, barris, tinas e semelhantes, quando para venda a· torno, acima da torneira, ou
em qualquer Jogar, quando vendidos a particular;
b) nos pipotes, barris, e semelhantes, automaticos ou não,
contendo cerveja, aguas gazosas e bebidas semelhantes, para
a venda de copos, numa etiqueta ou tabella de madeira, folha,
papel ou papelão, ou collaaas no proprio barril, quando vendidos a particular;
c) nos garrafões, garrafas, botijas, botijões, frascos, vidros e outros semelhantes, parte na rolha, capsula ou tampo
e parte no gargalo. Nos vidros de capacidade inferior a meio
litro, contendo perfumarias ou especialidades pharmaceuticas,
nos lança-perfumes e nas bisnagas, .poderão ser applicadas
estampilhas rectangulares, mas colladas da mesma fórma;
d) nos syphões de aguas gazosas e semelhantes, de modo
a romperem-se ao calcar da alça;
·
e) nos maços de cigarros e de cigarrilhas, perpendicularmente á fa·cha ou rotulo que os 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 da mesma facha ou rotulo;
f) nos .charutos nacionaes, em cada um de per si em fórma
de annel;
IV) englobadamente, por volume: no caso da Iettra e) do
n. I do art. 48.
Paragrapho uni co. Os negociantes por grosso e os leiloeiros lambem poderão fazer o estampilhamento em globo,
por volume, das mercadorias que venderem a particular.
Art. 51. A applicação das estampilhas deverá ser feita
por meio de gomma forte, ou cosidas, tratando-se de chapéos
de mola ou claques, de modo que sua adherencia aos produclos
seja perfeita e não possam ser retiradas e aproveitadas.
Paragrapho unico. Dos líquidos em cascos vendidos a particulares, quando tenham de ser enviados por estradas de ferro
ou navios para logar distante, poderão as estampilhas acompanhai-os convenientemente resguardadas ou acondicionadas
nos proprios volumes, desde que estejam i•nutilizadas de accôrdo com o presente regulamento.
Art. 52. Consideram-se inutilizadas e sem effeito legal
as estampilhas fragmentadas ou colladas de tal modo, que
possam ser tiradas sem esforco e empregadas de novo.
Art. 53. Consideram-se não estampilhar:Ios os productos a
que forem applicadas estampilhas:
a) destinadas a mercadorias de outra procedencia;
b) usadas ou de que já se tenha feito uso;
c) especiaes, destinadas a um outro producto;
d) communs, quando tenham estampilhas especiaes;
e) de formato diverso do que lhe é destinado;
. fl ·não inutilizadas de accôrdo com as disposições deste
regulamento;

.\t.:TllS IJU POUEI\ EXEL:l'TJY()

que não estejam em circulação;
que contiverem emendas, razuras ou borrões.
Art. 51. Para completar a importancia da taxa legal poderão ser empregadas estampilhas da mesma cspccic do valores diversos, comtanto que sejam colladas de modo a se
poder verificar a taxa de cada uma, sob pena de só se considerar satisfeito o valor visível.
Art. 55. Os fabricantes de productos sujeitos ao imposto
de consumo são obrigados a inutilizar as estampilhas que entregarem ao comprador ou que collocarem nos seus productos,
com o seu nome ou firma, marca de fabrica ou simples iniciaes,
a tinta, picote ou outro ·qualquer meio, comtanto que fique
visível o valor da estampilha.
Art. 56. Todos que ve,ndPrem productos acompanhados
de estampilhas para serem applicadas em estabelecimento
commercial, lançarão no verso das mesmas, de fórma a abrangei-as todas, a data da entrega c o numero da respectiva nota,
observada, ;para os produetos nacionaes, a disposiç.ão do l,lrt. 55.
Art. 57. E' facultado aos negociantes por grosso de mercadorias estrangeiras, s;n prejuízo do disposto no art. 56,
carimbarem ou picotarem as respectivas estampilhas, desde
que fique visível o valor das mesmas.
Art. 58. Nos casos de estampilhamento em globo as estampilhas serão todas inutilizadas por meio de traço forte de
tinta ou lapis tinta, por quem entregar a mercadoria, e por
meio de carimbo, nos casos dos arts. /18, I), Iettra c) c 50, J),
deste regulamento.
Paragrapho unico. As estampilhas colladas -ás guias de
que trata o art. 50, II) serão inutilizadas tamhem com a data
IJOl' meio de carimbo da fabrica ou a manus-cripto.
u)
h)

CA.PITULO VI
DO REG!l\1EN FISCAL DO U.IPOSTO

•c\rt. 5D. Nenhum producto sujeito ao imposto de ·consumo
poderá ser exposto á venda ou vendido sem estar estampilhado,
salvo as seguintes excepções:
a) os tecidos, o sal commum c as louças c vidros, o fumo
desfiado, migado ou picado, de producção nacional, fumo em
corda ou em folha e o peixe a granel, de procedcncia estrangeira, cujo imposto é pago em guia;
b) as meréadorias de procedencia estrangeira, existentes
nos estabelecimentos atacadistas c acondicionadas em caixas,
caixões, hat'ri,;, r !I'., quando ron~Pt'Yadas nestes volumes, acompanhadas da nota ou da guia c das estampilhas col'respondentes;
c) as mercadorias estrangeiras, existentes em estabelecimentos commerciaes varejistas, acondicionadas em caixas, caixões, etc., comtanto que todos os volumes se achem intaetos c
cste.iam acompanhados da nota ou guia c das -respectivas estampilhas;
d) os !iquidos de qualquer procedcncia, acondicionados em
pipas e outras vasilhas semelhantes, ainda intactas, quer em
poder dos commerciantes atacadistas, quer dos varejistas, desde
tambem que estejam acompanhadas das notas ou guias e das
respectivas estampilhas.
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Art. 60. Consideram-se sujeitos á fiscalização todos os pro~
duetos que se acharem dentro dos estabelecimentos obrigados
a registro pago -ou gratuito e em poder dos mercadores ambulantes, ainda que guardados em caixas, saccos, moveis, etc.
Art. 61. Para os effeitos do artigo antecedente, quando
houver residencia familiar no estabelecimento, considerar-se-á
sujeita á fiscalização sómente a parte do edifício oooupada pelo
negocio ou fabrico e as dependencias que servirem de deposito
de mercadorias.
Art. 62. Só poderão sair das fabricas e estabelecimentos
commerciaes por grosso, acompanhados das respectivas estampilhas, os seguintes p~oductos:
a) os liquidos a·condicionados em barris, automaticos ou
não;
b) as mercadorias estrangeiras, acondicionadas em caixas,
caixões e semelhantes, ainda intactas.
Art. 63. A sahida de productos acompanhados de estampilhas, de •que trata o artigo antecedente, só é permittida quando
a venda fôr feita a negociante.
Art. 64. Quando mas fabricas e estabelecimentos commerciaes por grosso houver venda a retalho, a secção desta dever:í
ser inteiramente separada, de modo a evita•r confusão e promiscuidade, sob pena de serem considerados destinados ao val'ejo todos os productos que se acharem no estabelecimento.
A•rt. 65. E' vedado aos pequenos fabricantes que tiverem
commercio a retalho, o fabrico de cigarros, cigarrilhas ou charutos na secção de varejo.
Art. 66. Os livros de talão e guia para cobrança do imposto
de fumo desfiado, picado ou migado, de tecidos, de sal e de
louç.as e vidros, serão rubricados na estação fiscal competente,
independentemente de pagamento de sello o terão as folhas nunwradas seguidamente em cada anno.
·Art. 67. Não serão admittidos a despachos nas alfrundegas,
nem poderão sahit· das fabricas ou ser expostos á venda cigarros, ·cigarrilhas, phosphoros, sal •refinado, velas de sebo ou espermacete e semei!Jantes, velas de cêra pesando menos de 250
grammas e cartas de ,iogar, sem estarem acondicionados em
maços, carteiras, latas, vidros, caixas ou ouf:ros envoltorios.
u\.rt. 68. Nenhum commerciante poderá ter estampilhas em
quantidade superior ás •necessidades das mercadorias existentes, por estampilhar, rm seus estabelecimentos, sob pena de
serem apprehendidas e inutilizadas as que excederem de 5 %.
Art. 69. Quando o fabricante tiver mais de uma fabri<la,
sob a fiscalização da mesma estação arrecadadora, os productos
quo forem produzidos em uma e sahirom, já sujeitos ao imposto
por meio de appliração do estampilhas nos objectos, para outra,
afim de soffrercm os ultimos preparos, beneficiamento ou terminação, serão considerados como fabricados no ultimo estabelecimento, devendo, porúm, ser acompanhados de uma guia
modelo XIII, visada pelo agente fiscal ou pela repartição para
servir de base á escripta fiscal.
Art. 70. Os productos sujeitos a im,posto por agua, exceptuado o fumo preparado, quando tiverem de ser beneficiados
em outra fabrica, deverão transitar sem o pagamento do respectivo imposto, mediante as formalidades estatuidas neste regulamento, uma Y~'Z ·que tenham de :voltar ·á propria fabrica ou
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hajam de ser vendidos na do beneficiaria, quando esta per~
.tencer ao mesmo dono.
Art. 7 L Todos os fabricantes de a•rtigos suje i tos ao imposto
de consumo, os negociantes ou fabricantes que mandarem desfiar, picar ou migar fumo, os depositas de fabricas de tecidos,
os negociantes por grosso de sal commum, que receberem o
sal directamente 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 de
uva, que re-ceberem o producto do pequeno lavrador sem pagamento do imposto, serão obrigados a ter nos respectivos estabelecimentos, devidamente sellados, rubricados e authenticados,
nas estações fiscaes correspondentes, os. livros exigidos por este
regulamento, escripturados com clareza, asseio e exactidão, de
modo a não deixar duvidas, devendo os lançamentos ser feitos
diariamente e encerrados mensalmente até ao terceiro dia util
do cada mez.
§ t.• Esses livros serão distinctos e separados para cada
uma das especies enumeradas no art. 1•, podendo ter apenas as
divisões precisas ao movimento da fabrica, respeitada a ordem
para cada imposto, descripta no art. 4" e seus paragraphos.
§ 2." Na escripturação poderá ser aproveitada a folha inteira para o lanl,!amento 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. 118, n. 18, deste regulamento.
·Art. 72. As estampilhas, guias e notas que os fahricantes
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, sempre que
as mercadorias não se 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 fiscal do dono do mesmo estabelecimento.
§ 1." O mesmo procedimento será observado quando a
venda em taes condições fôr de mercadorias pertencentes a
estabelecimentos sujeitos ás disposições deste regulamento.
§ 2." O debito que fôr accusado em taes casos será deduzido
do producto da arrematação ou da venda e recolhido á repartição fiscal dentro de 15 dias.
§ 3." No caso de fallencia ou inventario de que trata o
art. 26, lettra b), os Juizes requisitarão da repartisão fiscal
competente os precisos esclarecimentos e não julgarao definitivamente a partilha ou fallencia sem o prévio recolhimento
das importancias devidas.
Art. 7 4. Todos os fabricantes de mercadorias sujeitas ao
imposto de consnmo são ohrigados á applicação de rotulos nos
seus productos, dec\a.ranrlo a marca devidamente registrada ou
o nome do fabricante ou empreza fabril registrada .na estação
fiscal competente e a situação da fabrica.
Paragrapho unico. Não é permittido o uso de rotulos escri. . .
ptos no todo ou em parte em língua estrangeira.
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75. Os rotulos serão applicados :·

I) a tinta indelevel ou a fogo nas pipas, bordalezas, quar:.

tolas, barris, tinas e outros cascos;
li) por' meio de dizeres collados ou impressos:
a) nas peças de tecidos e nos respectivos envoltorios de
papel;.,
b) nas caixas, maços, pacotes, carteiras e em qualquer outro
envoltorio ·contendo mercadoria tributada;
c) nas unidades em que forem appostas as estampilhas
do imposto de consumo;
d) mais ou menos a um metro de antecedencia da extre ....
miclade exterior da peça, no papel para forrar casa.
Art. 7G. Os fabricantes poderão utilizar-se dos rotulos que
não estiverem nas condições do art. 74, completando-os por
meio de carimbos impressos.
·Paragrapho unico. Os tecidos nacionaes de qualquer especic ficam SUJeitos aprnas ao rotulo declaratorio de- INDUSTRI~
FIHA.ZILEIRA.

Art. 77. As fabricas dos tns. I e 11, da lettra a, do art. Q•,
Rão obrigadas á rotulagem dos seus productos logo depois de
acabados.
Paragrapho unico. As fabricas do n. 111 da mesma lett.ra
do art. 9" deverão rotular immediatamente os productos destinados á secção de varejo.
Art. 78. E' prohibida a importacão de productos estran..,;
geiros que trouxerem rotulos no todo ou em parte em língua
portugueza sem mencionarem o paiz de origem.
!Art. 79: Não é permitti.da a sabida dos productos das fabricas nem dos armazens alfandegados antes do nascimento
nem depois do occaso do sol, salvo em casos préviamente justificados.
.
<Art. 80. Além das demais exigencias constantes desse regu..
lamento, serão tambem obrigados:
I) Os FABRICANTES EM GERAL:
a) a remetter ou entregar ao comprador:
1") as estampilhas correspondentes aos produ ctos que
tenham de ser estampilhados fóra dos seus estabelecimentos;
2") as guias relativas aos porr:luctos que pagarem o imposto por essa fórma;
b) a fornecer ao comprador-negociante uma nota dos produetos adquiridos. discriminados pela quantidade e especie e
pelas marcas e numeracão dos respectivos volumes, declarando
estar estampilhados, quando assim forem vendidos, ou mencionando a quantidade, taxa, formato e especie das estampilhas,
qua•ndo estas acompanharem os productos para serem applimulas fóra dos seus estabelecimentos;
c) a ter os livros de accôrdo com o modelo XIV, nos quaes
registrarão diariamente o movimento da producção e do consumo e o da entrada e sahida das estampilhas quando as mesmas
formn applir.adas ou acompanharem a mercadoria, sendo a esct·iptnração encerrada pela fórma de balanço e transportado
para o mer. seguinte o saldo accusado da producção e das eRtampilhas, discriminadas estas por especies, formatos e taxas,
na columna das observações, dispensado o lançamento da p·roducção nos livros de pequenos fabrirantes de productos con-

sLantes dos ns. I e li ,da lettra a do art. 9°, obrigados ao estamvilhamento immediato. A esta obrigação estão sujeitos tambem
os fabricantes de que tratam as lettras y) a j) do art. 10;
d) :a fornecer ao agente fiscal uma declaracão contendo
o capital do estabelecimento, o numero de operarias, de teares,
fusos e machinas, capacidade e numero das caldeiras, tonais, etc., forca motora e sua natureza, nacionalidade dos industriaes, preço e marcas dos productos pelas especies tributadas;
e) a entregar ao agente fiscal uma relacão dos oper.arios
que trabalharem fóra da fabrica, com indicacão de suas residencias, aos qu:aes fornecerão uma caderneta, visada pelo
agente fiscal, para ser apresentada quando fôr exigida, devendo nella mencionar a materia. prima entregue e os produetos manufacturados restituídos á fabrica;
f) a e:xlhibir ao agente fiscal, para ser visada, a guia dos
productos despachados para o estrangeiro e a dos remettidos
para beneficiamento ou acabamento nos casos do art. 70;
g) a assignar termo de responsabilidade áo imposto relativo ás mercadorias que exportarem para o estrangeiro por
via terrestre;
h) a annotar na columna das observações do livro da escripta especial as mercadorias ex'portadas para o estrangeiro
e as sahidas nos casos do tart. 70;
i) a conservar em boa guarda toda a escripturacão, corrcspondencia e mais papeis relativos ao giro de su:a industria,
emquanto não prescreverem acçõcs fiscaes que lhes possam ser
relativas;
j) a exhibir ao agente fiscal os livros, talões e guias referentes tao imposto e as estampilhas em seu poder, sempre que
forem pedidos, embora se trate dos já encerrados;
k) a franquear ao agente fiscal, para exercer a sua
funccão, a visita dos estabelecimentos e suas dependencias, a
·qualquer hora do dia, ou 'mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando;
l) a dar conhecimento á repart~ção fiscal iCompetente,
não só quando suspenderem a produocão temporaria ou definitivamente, como tambem quando recomeçarem a trabalhar
ou forem de novo abertas;
m) a fornecer á estacão fiseal respectiva, quando a cobrança do imposto se regular pelo preco de venda, uma tabella
das marcas e dos preços dos seus productos, devendo communicar qualquer alteração que soffra a dita tabella.
A Recebedoria do Districto Federal fará publicar no
Dim·io Official as tabellas fornecidas pelas fabricas da circumscripção da Capital Federal e município de Nicther,oy. As repartições do Estado do Rio de Janeiro e as dos outros Estado~
por intermedio das respectivas delegacias fiscaes enviará~
cópia das taJ:>ellas que receberem á Directoria da !Receita
Publica, para o mesmo fim.
Il) Os DE Fu:r-.ro:
a) a pagar o imposto na .fórma rlo n. II do art. 50 anti'!!
ela sahida da fabriea;
'
b) a ter o livro com talão e guia segundo o modelo VIII;
c) a ter o livro de accôrdo com o modelo XV, do Qual
•on11tará 1rt.· producção do fumo desfiado, picado ou migado
por conta propria ou alheia, a sabida do mesmo quando ven~
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dido, entregue ou remettido ~ secção ~e varejo e quando. ap·
plicado em cigarros, bem assim o mov1mento das estampilhas
cmrespondentes;
d) :a exigir do negociante ou fabricante .que m,andar fumo
em oorda ou em fof.ha para preparo e exhibição da· patente
de registro, quando o fabricante ou negociante residir na séde
da fabrica, e, no caso oontrario, uma declaração firmada mencionando o numero, a especie e a repartição expeditora do registro;
e) a fazer acompanhar da guia modelo VIII o fUJIDo desfiado, picado ou migado, quando vendido, quando preparado
por conta de outrem ou quando remettido para a secção de
varej.o na propria fabrica;
f) a ter o livro auxiliar, modelo XVI, que servirâ para o
lancainento do fumo em corda ou em folha, quer se trate
de fumo adquirido pel:a fabrica, quer do recebido para ser
preparado por conta alheia;
g) a exhibir a nota relativa ao fumo em corda ou em
folha adquirido e, bem assim, do que receber para. desfiar,
migar ou picar por eonta de outrem;
h) a marcar nos rotulos de seus pr.oductos acondicionados em volumes de um ou mais kilogrammas e nos volumes do fumo prepar.ado por conta de outrem o numer.o e a
data da guia em que tiver sido pago o respectivo imposto;
i) a apresentar producção de fumo desfiado, picado ou
migado, cujo peso liquido corresponda pelos menos a 75 o/o
do peso bruto do fumo em corda ou em folha.
lll) Os

DE BEBIDAS:

. ~a) a mandar gravar em caracteres bem VISIVeis a fogo
ou por meio de carimbo, nos pipotes, barris ou semelhantes,
automaticos .ou não, contendo cerveja, aguas gazosas e outras
bebidas para a venda a copo ou p:ara engarrafamento, o numero da vasilha e a sua capacidade expressa em litros. A numeracão não terá solucão de continuidade e ~as estampilhas
deverão ter escripto no verso a tinta ou lapis-tinta, sem rasura ou emenda, o numero da respectiva vasilha e data da
f.actura.
Para regularidade da cobrança do imposto de consumo
sobre sal, bebidas nacionaes, a capacidade das pipas fica estabelecida em 4.80 litros, a das quartolas em 240, aos quintos
em 96, a dos decimos em 48, a dos vigesimos em 24 e .a dos
quadragesimos em 12.
As bebidas estrangeiras serão cobradas pela capacidade
real dos barris verificada por occasião do despacho.
IV) Os DE VINAGRE a observar as mesmas obrigações relativas aos de bebidas.
V) Os

DE SAL COMMUM:

a) a pagar o imposto na fórma do n. H do art. 50, podendo deixar de faz el-o nos seguintes caSQs:
1°) quando directamente por via maritim:a exportar o sal
para porto de outro Estado onde exista reparti\lãO !habilitada
p.ara o despacho e a cobrança do imposto;
2•) quando o sal fôr vendido a negociante por grosso ex-;
portador do porto de embarque;
·
b) a ter o talão de guias de accôrdo com o modelfl. IX,_
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c) fazer acompanhar da guia referida n:a lettra b) antê ...
cedente:
i•) o sal com o imposto pago;
z•) o que fôr vendido sem o pagamento do imposto no
segundo caso lettra a);
3") até o porto do embarque, o que s3!'hir com o imposto
a pagar no primeiro caso da lettra a);
cl) a apresentar á repartição do J)'Orto de sahid;a, ante5!
do embarque, as guias, estampilhas das ou não, relativas ao sal
destinado á exportação por via marítima acompanhadas da dedaração constante do modelo XVII;
e) a exhibir á estação 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;
f) a marcar as pequenas embarcações de sua propriedade,
empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero e a
tonelagem;
g) a assignar na repartição fiscal competente termo de
responsabilidade pela importancia total do imposto do sal que
rxportar para ser pago no porto do destino;
h) a fazer acompanhar da guia modelo IX, sem pagamento do imposto, o sal para refinar ou purificar em estabelecimento de sua propriedade e sujeito á mesma repartição
fiscal;
i) a ter o livro de accôrdo com o modelo XVIII para
lançar 'a colheita e consumo elo sal e o movimento das estampilhas.
VI) Os DE REFINAR OU PURIFICAR O SAI,;
a) a pagar a taxa integral nos casos da lettra h) n. V,
flcste artigo;
b) a mencionar no livr,o da escripta fiscal, modelo XIX,
quando der sabida ao producto, a data da guia ou nota que
acompanhou o sal commum, declarando tambem o nome da
pessoa a quem foi adquirido ou de quem o tiver recebido,
para os fins eonstantes do n. III elo ~ 4• do art. 4•.
VII) Os nm TEcmos :
a) a pagar o imposto na fórma do n. 11 do art. 50 lllntes
·da sabida da fabricas salvo:
i•) quando se der a hypothese do art. 70;
2") quando fôr destinado ao deposito da fabrica situado
na mesma zona fisrml, para ahi ser vendido ou entregue ao
comprador;
b) a ter o talão de guias segundo o modelo X, quer na
fabrica, quer no deposito;
c) a ter no deposito o livro modelo XX par:a escripturar
a entrada e sall ida dos teci elos e o movimento das respectivas
estampilhas;
d) a fazer ncompanamr da gui.a de que trata a Jettra b),
Rem o estampilhamento, ,o~ f.l'·ririm; df'l'lf.inarlo!=! no rlPposi!o
de ·que trata a lettra a), zo;
e) a entregar ou :remetter no comprador com o tecido
vendido, na ,fabrica ou no deposito, a gnia constante da
lettra b), devidamente estampilhada;
f) a ter acompanhado da respectiva guia, aevidament~
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estampHhada, todo o tecido destinado exclusivamente á venda
a retalho, quer nas fabricas, quer nos depositas;
g) a eollar no canhoto correspondente á differen~ do
imposto a nota ou guia dos tecidos adquiridos ou recebidos
para os fins constantes da terceira parte do n. XXVIII do § 12
do art. 4•;
h) a mencionar na guia de pagamento de differenca de
taxa a data da guia ou nota que tiver acompanhado o tecido
para os fins constantes do n. XXVIII do § 12 do art. 4•, com
o nome do fabricante a .quem foi adquirido ou do negociante
de quem foi recebido;
i) a fazer acompanhar da guia de que trata a lettra b)~
sem o estampilhamento, os tecidos que sahirem, antes ou depois do bene-ficiamento, nos casos previstos no art. 7 0. Si os
tecidos forem enviados :a fabrica situada em lagar differente
do da séde da remettente, esta guia será apresentada á estação
fiscal antes da expedição, afim de ser visada;
j) a collar nos correspondentes oanhotos da sahida as
guias recebidas com os tecidos tnos casos do art. 70;
k.) a inutilizar com as devidas explicações e oollar no
talão correspondente a guia relativa a tecido que, sahindo com
o imposto pago, ,fôr rejeitado e devolvido pelo comprador,
e, si a devolução fôr de parte do tecido eomprehendido na
guia, notar no canhoto do talão relativo á mesma os artigos
recusados;
l) a entregaJ' uma nota com a declaracão do numero e
da data da guia do pagamento do imposto correspondente ao
teeido que, rejeitado e devolvido á fabrica ou deposito, fôr
fie novo vendido;
m) a entregar uma nota ao comprador do tecido que fôr
vendido por deposito situado fóra da séde da fabrica e sujeito
a outra estação fiscal, declarando o numero e a data da guia
pela qual foi pago o respectivo imposto;
n) a dar numeração seguida ás peças de aniagem, fardos,
pacotes e outros volumes de tecidos, 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;
1

VIII) Os

DE LOUÇAS E viDROS:

a) a pagar o imposto na fórma do n. JI do art.. 50
antes da sa'hida da fabrica;
b) a ter o talão de guia segundo o modelo XI;
c) a entregar ou remetter ao comprador com o producto
vendido a guia devidamente estampilhada, de q;ue trata a
lettra antecedente;
d) a ter acompanhado da respectiva guia. devidamente
estampilhada, todo o producto destinado a venda a retalho
na propria fabrica;
e) a ·ctar numeração seguida aos volumes por occasião da
sabida da fabrica, sem prejuízo de qualquer outra de interesse
eommercial, podendo r~sa numeração ser alterada annualmPnte,
nwdiante aviso prévio á Astação fiscal competente;
f) a declarar em cada volume o peso respectivo;
g) a fazer acompanhar da .guia modelo XI, sem pagamento
do imposto, os objectos para serem beneficiados ou acabados
em estabelecimento de sua propriedade e sujeito á mesma
repartição fiscal.:
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l.e:)

~ COMl\IBRCIANTES POR GROSRO:

a) a observar as disposicões das lettras a) 1", b) e Tt) do
n. I deste artigo;
b) a exhibir ao agente fiscal, SPmpre que fôr exigido, as
cslampil'has existentes em seu estabelecimento e brm assim
as guias c notas relativas aos productos;
c) a apresentar, quando fí)r pedido pr,lo agente fiscal, as
guias Pslampilhadas que ueompanhm·am os productos cxistcntcs
110 cstabrlccimento;
d) a fazrr o engarrafanwnto dos liquidos de fórma que,
iniciado em .relação a um detrrminado r.asco, fique todo o
lifJuido nelle contido engarrafado c rstampilhado no mesmo dia.

X) Os COMMERCL\NTES DE FUl\TO E FABRICANTES DE CIGARHOS
OU CIGAHniLT-IAS:
a) a ter um livro de accôrdo com o modelo XXI, para
lançamento diario do fumo em corda on em folha remettido
(t fabrica para ser desfiado, picado ou m ig·ado c o rccrbido
dcl)ois de prepamdo;
b) a fazer acompanhar o fumo em corda ou em folha
remettido á fabrica para desfiar, picar ou migar, de uma nota
declarando o numero de volumes, marca, peso, especie, etc.;
c) a exhibir ao agente fiscal, sempre que fôr exigido, o
livro de que !.rata a lettra a c a guia recebida da fabrica
~.companhando o fumo preparado.

XI) Os COMMERCIANTES POR GROSSO DE ALCOOL, AGUARDENTE
DB CANNA OU CACHAÇA OU DE VINHO DE UVA NATURAL NACIONAL:
a)

a observar as disposições do art. 83 deste regulamento.

XII) Os

NEGOCIANTES

POR

GROSSO

EXPORTADORES

l:lE

SAL

COMMUM:

a) a pagar o imposto na fórma do n. li do art. 50,
podendo deixar de fazel-o quando directamente por via marítima exportar o sal para o porto de outro estado, onde exista
repartição habilitada para o despacho e cobrança do imposto;
b) a ter o talão de guias de accôrdo com o modelo IX;
c) a observar as disposições das lettras c), d), f) eu) do
n. V deste artigo;
d) a ter o livro de accôrdo com o modelo XXII, no qual
registrarão diariamente o movimento da entrada e da sabida
do sal e das estampirhas 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, formatos e taxas na
columna das observações.

XIII) Os

NEGOCIANTES

POR GROSSO

IMPORTADORES

DE

SAL

COMMUM:

a)

a organizar as guias de despacho de conformidade com

o art. 93;

b) a pagar o imposto do sal de accôrclo com os arts. .f8,
II, lcttra e) e 50, I;
c) a ter o livro conforme o modelo XXIII, no qual registrarão diariamente o movimento de entrada e sabida do
sal e a importancia do imposto pago, sendo a escripturação
feita de conformidade com a lcttra d) do n. XII deste artigo,
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XIV) Os NEGOCIAN'l'ES RETALIUSTAS:

a observar as disposições das lettra /c) do n. I c elas
b) c c) do n. IX deste artigo;
b) a fazer o engarrafamento dos liquidos de fórma que,
iniciado em relação a um determinado volume, fi.que todo ·o
liquido nelle contido engarrafado e estampilhado no mesmo
dia;
c) a estampilhar os barris contendo líquidos quando collocarem a torneira ou iniciarem a venda a torno, inutilizando
com a data a tinta ou lapis-tinta as respectivas estampilhas
colladas com gomma forte;
d) a collocar junto a cada barril, pipote e semelhantes,
automaticos ou não, contendo cerveja, aguas gazosas e bebidas
semel'hantes, para a venda a copos, uma etiqueta ou tabella
de madeira, papel, folha ou papelão, contendo, colladas, as
estampilhas correspondentes, inutilizadas com a data do inicio
do consumo.
a)

leltras

XV) Os NEGOCIANTES AMBULANTES:
a) a franquear ao exame do agente fiscal todas as mercadorias em seu poder.
Art. 81. Os lavradores, pequenos fabricantes de alcool,
aguardente de canna ou cachaça e de vinho natural de uva,
quando fizerem a venda para logar differente daquelle em
que estiver situada a fabrica e o comprador fôr negociante
por grosso, poderão remetter o producto acompanhado de
guia, conforme o modelo XII, sem as respectivas estampilhas.
Nesse caso serão obrigados a remetter uma segunda via da
guia á repartição fiscal da séde do estabelecimento a que fôr
enviada a mercadoria.
Art. 8·2. Os fabricantes de que trata o artigo antecedente
deverão discriminar em sua escripta especial, organizada em
livro segundo o modelo XXIV, os productos vendidos com o
imposto pago ou a pagar.
Art. 83. Os que receberem os productos referidos no
art. 81 desacompanhados das estampil'has, farão o lançamento
dellcs em livro, segundo o modelo XXV, e serão obrigados a
apresentar á estação fiscal competente a guia de que trata
o mesmo art. 81 para a compra das estampilhas necessarias
ao pagamento do imposto.
Art. 8L 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 do fabricante.
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 accôrdo com a mercadoria descripta na guia recebida pela
repartição.
Art. 8G. K o caso da repartição não haver recebido a guia
referida no art. 81 e tambem o comprador deixar de apresentar
a que é obrigado, a venda das estampilhas só será feita depois
da verificação dos productos recebidos, pelo agente fiscal ou
qualquer outro empregado devidamente designado.
Art. 87. A venda de aguardente ou cachaca, assim como
das demais bebidas acondicion~as em barris, será feita no
proprio barril 1 4ê qualquer capacidade, nos t~rmos da segunºa
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parte da lettra a) do n. Ili do art. 80, não sendo permittida
a baldeação do barril do vendedor para o do comprador.
Art. 88. O termo de responsabllidade pela exportação
de mercadorias vor via terreskc deverá ser levantado dentro
do prazo do !lO dias, mediante apresentação pelo fabricante
cxporl.adór de documento que comprove a entrada das mesmas
mereadorias em territorio estrangeiro.
§ 1." Findo esse prazo, o chefe da repartição provideneiará para a cobrança do imposto a que estariam sujeitas as
mercadorias se fossem dadas a consumo em territorio nacional,
uccrescido da multa comminada neste regulamento.
§ 2. o Effectuada a cobrança do imposto e da multa, será
dada baixa no termo de responsabilidade com declaração desta
circumstancia.
Art. S!l. As mercadorias apprehendidas, si a 'parte o
requerer, poderão ser restituídas, depois de competentemente
selladas, ou de pago o imposto por meio da guia, quando se
tratar de artigos cuja cobrança seja feita por esta fórma,
ficando na repartição os svccimens necessarios á elucidação
do processo.
§ 1. o ~\.s que, depois do julgamento definitivo do auto
ou da perempção do prazo para recurso, não forem selladas
e retiradas dentro de 15 dias, contados da data da intimação,
serão consideradas abandonadas e como taes vendidas em
lmsta publica ou vor eoncurrencia mediante proposta.
O produclo da venda será adjudicado á Fazenda Nacional.
§ 2. o As que se deteriorarem ou não obtiverem compradores serão inutilizadas mediante termo.
Art. 90. A arrecadação do imposto do sal commum de
nrocedcncia estrangeira será feita pelas alfandegas e mesas
de rendas na occasião da descarga cumulativamente com a
dos direitos de importação. As mesmas repartições farão a
cobrança do imposto do sal de producção nacional que não
houver sido pago no ponto de origem.
Paragrapho unico. IAs demais repartições arrecadadoras
poderão apenas cobrar o imposto correspondente aos accrescimos que verificarem na conferencia do sal entrado cum o
imposto pago.
Art. 91. Quando na conferencia do sal commum se enr.ontrar differença entre a quantidade manifestada ou accusada
nas guias c a verificada, proceder-se-ha da seguinte fórma:
a) si a differença fôr para mais, não excedendo de 10 o/o,
o imposto será cobrado na razão da totalidade verificada ou
da differenca entre o que já houver sido pago e o devido pelo
accrescimo; da que exceder de 10 o/o, será cobrado do accôrdo
com o art. 178, VII, lettra a);
b) si a differença fôr para menos, o imposto, si houver
do ser cobrado, será calculado de accôrdo com a respectiva
guia, nota de despacho ou manifesto.
Art. 92. O commandante da embarcação que transportar
sal commum nacional será obrigado não só a conduzir comsigo
as guias e mais papeis referentes ao dito producto e a apresentai-o na repartição do Jogar que tiver de desembarcai-o,
como ainda facililar ás repartições fiscaes a precisa fiscali~ação.

~m

Art. 93. Os despachos do sal entrado serão organizados
tr{ls yias de accôrdo com <> modelo XXVI, procedendo-a~
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conferencia do producto com todo o escrupulo. Antes da
conferencia e do processo, estas guias deverão ser apresentadas
á rcparti1;.ão que, confrontando-as com as guias e mais papeis
recebidos do commandante da embarcação, a.nnotarú si o sal
a despachar foi exportado com o imposto pago ou a pagar. ·
Art.. !J.l. E' lici!.o ao dono ou consignatario do sal commum nacional, ou ao comrnandante da embarcação que o tra.nsportar, negociar nos portos de escala ou de arribada, si uelles
existil' repartição habilitada para o recebimento do imposto,
todo ou parte do carregamento, mediante p'etição dirigida
ao chefe da mesma reparticão.
Art. U5. Occorrcndo avarias por successos de mar ou de
viagem, comprovadas com certidão do protesto feito a bordo
e ratificado em terra, o chefe da repartição fiscal competente
nomeará, si a parte interessada o requerer, uma comrnissão
de tres membros, composta do agente fiscal, de um outro empregado e de um perito indicado pela parte para verificar o
estado do sal c fixar o abatimento ·que, razoavelmente, possa
ser feito no pagamento do imposto.
Art. 96. O navio carregado de sal que, depoif! de dar
entrada em um porto, tiver de seguir para outro do territorio
uacional ·com o mesmo ear,mgamento ~~om que houver entrado,
não será desembaraçado pela repartição fiscal competente sem
a cxhibição das guias a que se refere o art. 80, V lcttra d),
as quaes, depois de visadas pelo chefe da mesma repartição,
serão restituídas ao commandamte.
Paragmpho uni co. O chefe da repartição, ua fórma do
art. 100, dará aviso, por telegramma, da partida do navio á
repartição fiscal do porto para onde elle se dirigir.
Ar~. U7. E' permittido que o sal conduzido em uma embarcação soffra baldeação para outra, mediante licen()a da
repartição do porto de reembarque e exhibição á mesma das
competentes guias.
Art. 98. O sal poderá ser transportado em pontões rebocados por outras embarcações revestidos como estas das mesmas seguranças fiscaes.
Art. 99. No despacho do sal entrado nenhum documento
substituirá as guias do art. 100, paragrapho unico, salvo os
casos de perda por motivo de força maior, devidamente provado, em que a falta será preenchida com certidão authentica
da repartição expedidora.
Art. 100. A repartição que desemllaracar qualquer embarcação carregada de sal telegraphará á repartição do porto do
destino, dando-lhe conhecimento do nome do navio, da quantidade de sal transportada e mencionará quaesquer outras circumstancias que se tornem necessarias á fiscalização.
Paragrapho unico. Na declaração do modelo XVII, apresentada pelo exportador, o chefe da repartição, depois de fazer
o confronto com a guia do pagamento do imposto, lançará o
visto., restituindo uma c outra para acompanharem o producto.
A1·t. 101. O chefe da repartição, logo que receber communica(,'ão da repartição do porto do destino de haver sido
pago o imposto do sal despachado com o imposto a pagar,
dar:í. h ai xa na responsabilidade fazendo averbar no termo a
eommunicacão. Na falta da C<'.mmunicação, a baixa poderá
ser dada mediante certidão authenUca fornecida pela repar.,
tição arrecadadora do jmposto.;
·
· ·
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§ 1." DPHLro dt) \JO dias, si não lwu vtn· wova do pagamento
do iuJ{Jo~lo no [IOdo do dm;U.no, o chPfe da reparlit;ão providenciani vara a sua euhmuça, aecrescitlo da multa eonuninatla
neste regulamento.
§ 2." Effectuada a coi.Jrança do imposto e. da multa, será
dada baix[!J no termo com a declaração desta eircurnstancia.

CAPITULO VII
IH DIIIECÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 1O~. A direcção do serviço do imposto de consumo
c sua insperção incumbem, em geral, á Directoria da lteceita
Publica.
Art. 103. A fiscalização e a arrecadação do imposto competem:
a) no Dü;tl'iclo Federal, -.i Hccpbedol'ia e á Alfandega do
Hio de Janeiro;
b) no Estado do Hio de J·aneiro: em Nictheroy, á mesma
llecebedoria; nos outros municípios do mesmo Estado ás respectivas esta~;ões arrecadadoras, sob a immediata direccão da
Directoria da Hcceita IJublica;
c) nos outros Estados e no 'l't'rritorio do Acre, ás delngacias fiscaes em todo o Estado ou Terrilorio c ús alfandegas,
mesas de rendas n !'staciks al'l'!'eadadoras nos limites de sua.
j urisdicção.
Art. 10 L A. fiscaliza\'ãO do ÜllfiOSlo set·tí. exercida:
a) na Heeebcdoria llo Districto Federal c A\fandcga tlo
Hio de Janeiro e nas delegacias fiseaes. alfandcgas, mesas de
rendas c collectorias nos Estados c no Territorio do Acre;
b) nos trapiches, !'ntrcpostos, !'Stações de estradas de ferro
ou de rodagem, das ferro-carris. das linhas de navegação_. ma<·itima ou fluvial, ou de quaesquer outras !'mprez~;; de transporte, procedendo ao exame das guias de que trata o art. 80,
Vlf., 2", lettra 1'), sempre que fôr possível;
c) nos !'Slabeleeimentos fabris c casas eommcreiaes, onde
se fabricarem, venderem ou forem depositados productos sujeitos ao imposto;
d) nos vohiculos e nos indivíduos que eonduzirem mercatlorias su.i !'i tas ao iml)Osto.
At·t. 105. A fiscalizacão será fPita. não só pelo 1\hcfe elas
n'partições mencionadas no art. 103, como, espeeialmcnle,
vor agent<'s fiscaes, ·cujo numero será o da tabella junta, sob
n. 1, podrndo o quadro do pessoal dos Estados c do Territorio
do Acre ser alterado, segundo as cxigeneias do serviço, desde
que o er!'dito ·wnsignado no orcamPnto compol'l.c a despmm.
Art. JOG. Os agentes fiscacs do imposto de consumo são
de nomeat:ão n dPmissão do ministro da Fazenda.
Paragrapho uni co. A' nomeação precederá concurso effectuado na fórma deste regulamento.
Art. 107. Os agentes fiscaes do imposto de consumo; que
llontarem 10 ou mais annos de serviço publico federal sem
terem soffrido penas no cumprimento de seus deveres, só
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Jl!Hlcrão ser destituídos do cargo em vir.tude de sentença judicial ou mediante processo administrativo.
Paragra;pho unico. O ;proce;sso ndministrativo consiste
apenas em ser ouvido o interessado, no prazo que lhe fôr
marcado, sobre a falta arguida e bem assim o chefe immediato do serviço; despachando, depois, o ministro da Fazenda,
mantendo-o ou demittindo-o do cargo.
Art. 108. O quadro dos agentes fiscaes do imposto de
consumo compor ...se-ha de tres categorias, a saber:
f•, os da circumscripção do IDistricto Federal e município
de Nictheroy;
2•, os das circumscripções das capitaes dos Estados e de
Petropolis no Estado do Rio de Janeiro;
3", os das circumscripções do interior dos Estados e do
Territorio do Acre.
Art. 109. As primeiras 1nomeações serão feitas para o
interior dos Estados e para o Territorio do Acre.
§ 1." A' Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio
de Janeiro, e oás delegacias fiscaes, nos outros Estados e no
Territorio do Acre, compete a distribuição dos agentes fiscaes
pelas circumscripções do interior, bem como o revezamento
quamdo se tornar necessario. ·
§ 2." Occorrendo vaga na circumscripção de Petropolis,
no Estado do Rio de Janeiro, ou na capital dos demais Estados,
será preenchida por promoção de agente fiscal do interior· que
fôr indicado pela Directoria da Receita Publica no primeiro
caso e pela respectiva delegacia fiscal, por intermedio daquella
Directoria, nos outros casos, devendo a indicação recahir sobre
o que mais houver se distinguido pela sua competencia e applicação.
§ 3." Para as vagas no Districto Federal serão nomeados
agentes fiscaes das capitaes dos ~EStados ou da circumscripção
de Petropolis, obedecido o criterio prescripto no paragrapho
antecedente e por proposta da Directoria da Receita Publica.
Art. 110. As pessoas nomeadas agentes fiscaes do imposto
de consumo deverão tomar posse e entrar em exercício dos
seus lagares dentro do prazo maximo de 60 dias, contados da
data da publicação official da nomeação.
Paragrapho unico. Os agentes fiscaes transferidos de circumscripção deverão entrar em: exercício na m.ova circumscripção dentro do prazo que lhes fôr marcado.
Art. 111. Nos impedimentos dos agentes fiscaes effectivos,
por effeito de suspensão por mais de 15 dias ou por licença,
serão nomeados substitutos interinos.
§ 1." As nomeações nestes casos serão feitas, no Estado do
Hio de Janeiro e no Districto Federal, pelo ministro da Fazenda, 'nos outros Estados e no Territorio do Acre pelos respectivos delegados fiscaes, sujeitando-as á approvação do ministro.
§ 2.• Os substitutos serão escolhidos entre as pessoas habilitadas em concurso, podendo, entretanto, ser nomeadas pessoas estranhas, caso não haja habilitadas.
Art. 112. Para os fins da fiscalização observar-se-ha a
divisão territorial constante da tabella "flnnexa sob n. 1, que
poderá ·ser alterada pelo ministro da Fazenda, quanto ao interior do Estado do Rio de Janeiro, por proposta da Directoria
.da Receita Publica e, quanto aos demais Estados e Territorio
P9der Executivo -1915 (Voi. I)'
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do Acre, mediante proposta das respectivas delegadas fiscaes,
devidamente encaminhada.
Art. 1.13. Em todos os Estados e no Territorio do Acre
haverá inspecção permanente exercida em commissão por
agentes fisoaes do imposto de consumo com a denominação de
INSPECTORES FISCAES, devendo a designação recahir sobre os
agentes fiscaes do Districto Federal ou de Estado differente
do ·que tiver de ser preenchido.
§ 1. Na circumscripção do Districto Federal a inspecção
será feita. quando fôr julgada conveniente.
§ z.o A um só inspector fiscal poderá ser commettida
simultaneamente a inspecção de mais de um Estado, dos que
tiverem menor serviço e -cujo meio de communicação entre
si seja facil, e do Tcrritorio do Acre.
Art. 111. Os inspcctores serão nomeados pelo ministro <!a
Fazenda, mediante proposta da Directoria da. Receita Publica,
e poderão, nas mesmas condições, ser revezados ou substituídos
por convenicncia do serviço.
§ 1." A proposta deverá rccahir sobre agentes fiscaes de
circumscripções que tenham pelo menos tres desses funccionarios, de fórma a poder o cornmissiona:do ser substituído pelo
da secção mais proxima, ou como melhor entender o chefe da
repartição, sem pre;juizo do serviço e sem augmento de despeza.
§ 2.° Feita a nomeação, a Directoria da Receita Publica
providenciará immediatamcnte no sentido de ser concedida
franquia postal c telcgrap hica ao inspector fis-cal e, bem assim,
passagens e transporte de bagagem.
Art. 115. Terminada a commissão, voltará o agente fiscal
a reassumir o seu logar dentro do prazo de 60 dias, ap!'csenf ando rclatorio de seus trabalhos, no qual proporá as medidas
fJUC devam ser tomadas em bem da regularidade do serviço.
Art. 116. Os inspectores fiscaes corresponder-se-hão directamcnte, no Districto Federal, com a Recebedoria e, nos Estados e Ter.rito['iO do Acre, com as respectivas delegacias
fiscacs, scientificando-as das irregularidades e faltas encontra-das 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 esca·parem á sua alçada.
§ f.o O inspector fiscal do Estado do Rio de Janeiro correspondcr-se-ha directamente com a Dir·ectoria da Receita Publica.
§ 2. Quando a Recebedoria do Districto Federal ou as
delegacias fiscaes não tomarem as providencias pedidas, o inspector fiscal levará directamente o facto ao conhecimento da
Directoria da Receita Publica, expondo minuciosamente todo
o o-ccorrido.
Art. f f 7. Os inspectores f isca os poderão:
a) requisitar exame nos livros e mais documentos das
repartições comprehendidas nos Estados de sua inspecção e
todos os esclarecimentos nccessarios 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 delegacias fiscaes, nos Estados e no Territorio do
Acre, a. suspensão do agente fiscal que encontrarem em falta,
0
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Si a repartição não tomar em consideração a proposta,
darão directamente conhecimento á Directoria da Receita Publica, juntando cópia da· exposição justificativa da mesma
proposta;
c) examinar, a bem da arrecadação e fiscalização do imposto de consumo, os livros e respectivos documentos pertencentes ás collectorias e mesas de rendas não alfandegadas,
determinando as providencias urgentes necessarias ao bam
funccionamento dos mesmos serviços e dando sciencia á autoridade superior de qualquer irregularidade verificada, quo
determine tambcm providencias immediatas, como prisão do
exactor no caso de alcance, etc.;
d) fazen-se acompanhar do agente fiscal da secção ou
circumscripção que estiverem inspeccionando, para que este
preste as informações necessaria-s e receba as precisas instrucções relativas ao serviço;
e) lavrar auto das infracções que verificarem, remettendoo á repartição local .competente, para os devidos effeitos, e
exercer toda e qualquer attribuição inherente ao cargo de
agente fiscal, afim de acautelar e garantir os interesses fiscaes;
f) desempenhar qualquer diligencia ou commissão que
lhes fôr commettida.
Art. 118. Cada. secção das em que se acham ou forem
divididas as circumscripções fiscaes será provida de um agente
fiscal, ao qual incumbe:
1") velar pela completa execução deste regulamento, visitando com frequencia os estabelecimentos commerciaes e
fabris sujeitos ao imposto de consumo e examinando suas
dependencias, bem assim os armarias, caixas ou moveis nelles
existentes;
2") approhendor as mercadorias encontradas em contravenção, lavrando o competente auto, fazendo-o acompanhar das
mesmas mercadorias ou de um specimen de cada especie,
quando ficarem depositadas fóra da repartição, para prova
material da infracção;
3") apprehender as machinas ou apparelhos proprios para
desfiar, migar ou picar fumo que estiverem funccionande nos
estabelecimentos não registrados para esse fim, e o fumo por
elles preparado, lavrando o competente auto.
4°) visar, depois do feita a necessaria verificação:
a) as guias de compra de sellos em poder dos fabricantes;
b) os canhotos das guias das fabricas ou depositas cujos
productos pagam o imposto por essa fórma;
c) as guias ou notas relativas ao fumo em corda ou em
folha recebido pelas fabrica-s de desfiar, picar c migar fumo;
d) as guias ou notas relativas aos tecidos, ao sal e a outros
artigos recebidos ou enviados pelas fabricas para. beneficiamonto ou acabamento;
e) as patentes de registro em poder dos contrjJ::mintes;
f) as notas ou quaesquer documentos que juntarem aos
processos;
a) as guias dos productos que tiverem de ser exportados
pelos respectivos fabricantes para o estrangeiro isentos do
imposto;
h) as guias de que trata o art. 80, VII, 2°, Iettra e), conforme fôr determinado pela repartição a que estiver subordinado;
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i) a cscripta especial de todos os estabeleCimentos a ella
oiJriga:dos, 't.mncellando-a quando apresenta'!' enganos, cm•Jndas,
rasuras ou borrões.
No exame da cscl'ir1ta terá muito em vista o confronto
do movimento ahi aceusado com o· desnnvolvimento commcrcial
e industrial do estalwlecimento, afim de poder vcl'ificat' si
os interesses do fisco Pstão sendo .prejudicados.
Si houvel' motivo para suspeitar da veracidade da escripta especial, recort'er[t á escripta. geral do estabelecimento
t', si esta lhe i'ôr recusada, levará o facto ao conhecimento do
~~hPI't• da repartirão competente vara que este requesite a
exltibirão judicial da mesma escripta.
Si os livros da l'SCt'iptn. geral aprcsl•tllados forem escr·ipturados de fórma a não poder ser apurado convenientemente
todo o movimento do estabelceimento, ou si não forem apresentadoR todos os livros ou documentos auxiliares da escripla
geral, neccssal'ios ao fim em vista, va:lPrão para julgamento
de t}uaesquer processos os caleulos feitos pelo fiscal, baseados
na installação e movinwitto do estabelecimento ou no exame
relativo a esse movimento fpito em livros ou documentos do
outros estabelecimentos ou, arinda. no exame de despachos,
livros, etc., das estações ou agencias Llc emprezas de transporte
ou outros quaesquer elementos.
5") levantar, logo após o dia 31 de março, o cadastro Jo,;
estabolreimcntos registrados, na. rpspeetiva circumscripção ou
SL·ceão, t•xaminando si das patentes {'Onstam todos os artigos,
JlOI' Pspeeic de imposto, Pxistentes no rstalwlceinwnto; si os
emoluuwntos foram pagos eonfOI'lllt) a catPgoria do IH'goeio
ou Jabrica l' si a pa-tente foi adquirida no nome ou i'imm do
pi·oprietarin, far.Pndo, para Pste fim, o confronto rom os
domuncntoR relativos aos outros imtHJ.:'tos ff'deraes, esladoaes
ou nnmicipal'~, ou com o rrgistro da Junta Commercial.
O eadastm será aprt•Rentadn ao chefe da repartirão al•\
:w dr junho 11elos agPtltes fiscaes das eii·cumsrwi'pçõt)S ;do
Districto Federal c das eapitaes dos Estados, sendo o re1ativo
ás circumscripções do interior apresentado até 31 de agosto;
6°) fazer as intimações por meio de arnnotação no verso
da patente de registro, nos easos dos arts. 18 c 19 deste regulanwnf o;
'7") eornmuni!·ar pot· escri.pt.o :í. J'P.parli~ão arrPra:dadora
do lueal quando verifiea1· tl[Ue a-lgum Jahrieanle ou eommtH'eiante deixou .de observar as disposições dos arts. 13, 18,
1!l ou ~\J, ou ineidiu no art.. ':27 deste regulamento:
8") apprehendee as nwt·.cadol'ias dos mercado-res amlmlan!Ps não rpgistrados, lavrando o llt!cessat·io termo vat·a.
al·ompauhai· a eommutüeaç.ão;
!J") apprnlwnder m; Pstampillms do impo;;to de cOlli->UIIIO
cneontradas em exeps,;o <'lll podrr dos eontril.mintes, ou eu.ia
)lrocedeneia legal não fúr just.il'ieada, lavmndo o comprtcnte

auto·

1O) faz f' r o confronto Prüre a entrada do fumo en1 corda
tHl em folha na Jabriea de desfiai', pica1· e migar fumo e o
fumo preparado PITI stor!.:, VPIHlido ou entregue c emJll'egado
em cigarros, tendo Pm vista que o fumo JH'CJIUl'a.d.o dcvr corl'PSJHmder em peso liquido, pelo menos, a 75 % do veso hl'uto
do fnmo em corda ou em folha;
I I) fazer o ·confronto entre o fumo em corda ou em folha
remeltido por negociante de fumo ou fabricante de .cigarros
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ás fabricas de desfiar, picar e migar. fumo COJ!l o recebido
preparado das mesl!las _fabricas. e o apphcado, em cigarros, tendo
em vista que o milhmro de cigarros devera corresponder em
rnPdia a 1.500 grammas de fumo preparado;
.
12) assistir ao emharque c· descarga do sal sahido da!!
fialinas ou dos depositos, quer em vagons de estradas de ferro
ou mn navios;
13) fazer, quando escalado, 3: yerificaí;ão das guias do
pedido de selins para productos suJeitos a despacho nas alfandegas, anuotando nos mesmos as differenç~s que ~ncontr~r
nm rPlação ás cspecies e valores das estampilhas c a quantidade e taxas dos productos;
14) solicitai', quando necessario, no desempenho de s_uas
funcçõcs, o auxilio das autoridades locaes e da força .publica;
15) desempenhar qualquer diligencia ou commissão que
lhe fôr ordenada, e fiscalizar:
a) o imposto do sello do papel;
b) o de transporte;
c) o de bilhetes de loteria:
d) qualquer outro de que ftJr incumbido;
e) os clubs d'e mercadorias;
16) observar o regulamento das marcas de fabricas e de
commercio, expedido com o decreto n. 5. 424, de 10 de janeiro de 1905;
17) lançar, até o dia 25 de cada mez, nos livros de que
trata. o art. 196, o movimento do mez anterior das fabricas e
depositos sob sua fiscalização;
18) annotar nos livros da escripta especial os despachos
averbados nas patentes de registro em relação as alteracões
de firma ou de local dos respectivos estabelecimentos, afim
de que possam os mesmos livros continuar a ser escripturados pelas firmas successoras;
19) inspeccionar o fabrico de rotulos para verificar si ós
mesmos si prestam á applicação em productos nacionaes para
serem expostos á venda como estrangeiro;
20) apresentar até o dia 15 de fevereiro á repartição da
séde da circumscripção um relatorio dos trabalhos no aillno
anterior, afim de ser convenientemente encaminhado.
O :relatorio compor-se-ha da exposição do age.nte fiscal,
dirigida á IDirectoria da Receita Publica, no Estado do Rio de
Janeiro, á Recebedoria do Districto Federal, na Capital Federal e Município de Nictheroy, e ás delegacias fiscaes, nos
outros fiDstados e no Territorio do Acre, e deve ser 8JCOmpa.nhado
de: um mappa estatístico das infracções occorridas durante o
anno, especificando a natureza dellas e o estado, dos respectivos processos; um mappa dos estabelecimentos .registrados,
discriminados pelas taxas de: registro e pela especie do imposto e um mappa das fabricas e depositos existentes nas
secções em que se mencione., pelas especies, a producção, a
entrada e o consumo dos mesmos, a importancia das estampilhas oeompradas e das empregadas e o saldo restante, bem
como o capital, numero de operarias, de teares, fusos e maohi.nas, capacidade e numero das caldeiras, toneis, etc., força
motora e sua natureza, nacionalidade dos industriaes, preço
c marca dos productos pelas especies tributadas.
Os relatorios dos agentes fisoaes encarregados da jiscalização da descarga do sal e das mercadorias submettidas a
<}espachos na :Alfandega do Rio de Janeiro serão, (jepois de
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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 acomp3.1nhado de declaração escripta no
proprio titulo, do chefe da repartição competente, renovada
semestralmente, de se acharem em pleno exercício das respectivas funcções.
·
Art. 120. Os agentes fiscaes deverão residir na sé de das
respectivas circumscripções, ou fóra dellas onde tenham diariamente e transporte facil, rapido e constante.
Art. 121 Os agentes fiscaes do imposto de consumo são
immediatamente subordinados aos chefes das repartições· arrecadadoras e passíveis, no exereicio de suas funcções, das
penas disciplinares a que estão sujeitos os empregados de
Fazenda, sendo-lhes tambem applicaveis as disposições vigentes para os mesmos empregados que dizem com a pronibição de commerciar, ter parte em sociedades commerciaes.
ser procurador de partes e outros oasos semelhantes e, bem
assim, quanto á justificação do faltas por molestia, gala de
casamento, etc.
A esses chefes apresentarão todos os seus trabalhos e só
por intermedio dellcs poderão dirigir-se :ís autoridades superiores.
Art. 122. Os agentes fiscacs, em serviço nas respectivas
circumscripões, quando transferidos ror conveniencia do serviço ou quanõo em commü;são. terão direito a transporte nas
estradas de ferro e nor via fluvial ou maritima dado peao
Governo. Nos dous ultimas casos terão direito lambem a passagem para pessoas de suas familias e transporte de bagagem
e, no segundo, a ajuda de custo. As passagens para pessoas de
família do agente fiscal nomeado inspector serão sómente
de ida c volta para o Estado que tivor de inspeccionar.
§ f.• Nas emprczas que não fornecerem passagens por
conta do Governo, bem •como nas linhas de diligencias, automoveis, etc., nos Jogares onde não houver outro meio de
communicação e cujas passagens excedem de 2$500, os inspectores fiscaes pagarão de seu bolso as mesmas passagens, para
lhes serem indemnizadas, mediante requerimento, comprovada
a despeza com os respectivos recibos.
§ 2.• íEgual concessão poderá ser feita aos agentes fiscaes,
mediante prévia autorização da delegacia fiscal ou da Directoria da Receita Publica, no Estado do Ilio de Janeiro, comtrunto que taes passagens sejam autorizadas na medida estricta
das necessidades e conveniencias do serviço.
Art. 123. Os agentes fiscaes poderão penetrar nas fabricas e nas casas commerciaes sujeitas ao imposto, bem como
nos respectivos depositos, afim de exercerem a fiscalização,
a qualquer hora do dia ou da noite, desde que taes estabelecimentos se achem funcciona.ndo.
Paragrapho uni co. Não se üomprehcndem 1na disposição
deste artigo as casas particulares., cujos moradores, membros
de uma mesma familia, se dediquem a alguma industria tributada e os estabelecimentos referidos nas lettras h) e i)
do art. 10 deste regulamento, nos quaes os agentes fiscaes entrarão em horas convenientes.
Art. 124. Havendo prova de ·que em casas particulares,
habitadas ou não, c em edifícios occupados por emprczas ou
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instituições de qualquer natureza, se occultatn mercadorias
sujeitas a imposto ahi fabricadas ou retiradas de estabelecimentos fabris ou commerciaes, sem terem pago as respectivas
taxas, os agentes fiscaes intimarão o morador, director, gerente
ou. encarregado para entregar a mercadoria em contravenção,
lavrando o competente auto., para os devidos effeitos.
Paragrapho unico. No caso de recusa, os referidos agentes
levarão immediatamente o facto ao conhecimento da autoridade
fiscal do Jogar, afim de que !promova a apprehensão judicial
e tome todas as cautelas, de maneira a impedir a retirada
clandestina das mesmas mercadorias, JProvide.ncrando ainda
sobre o lavramento do auto que servirá de base para imposição
da multa respectiva.
Art. f25. No caso de suspeita de não estarem devidamente
estampilhadas as mercadorias, que se achárem, para expedição,
nas estações das estradas de ferro, ferro-oarris, linhas de lllavegação marítima e fluvial, os agentes fiscaes não embaraçarão
o transporte dos respectivos volumes, mas tomarão 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 vestígios;
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.
§ f.• Dessa nota daro o agente fiscal conhecimento ao
chefe da estação expeditora e ao guarda ou conductor da
mercadoria, e avisará ao chefe da repartição do destino por
telegramma.
§ 2.• Os directores, administradores, gerP-ntes e mais empregados dessas linhas de transporte facultarão aos funccionarios da fiscalização todas as informações e certidões que elles
requisitarem e prestarão todo o seu concurso para facilitarlhes a necessaria inspecção sobre artigos em despacho e referentes aos já despachados.
As certidões serão fornecidas independentemente de contribuição.
§ 3.• Quando a administração das referidas linhas de
transporte o exigirem para a sua resalva, o agente fiscal lavrará e assignará termo., declarando a diligencia que houver
cffectuado.
§ 4.• No caso de não estar o producto devidamente estampilhado, o empregado do ponto do destino da mercadoria que
fizer a diligencia lavrará contra o remettente auto de infraccão, nos termos deste regulamento, e appreh~nderá o
mesmo producto.
§ 5.• Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarão tambem retidos na estação até que sejam abertos, conforme o disposto ma lettra b) deste artigo.
Art. 126. Os agentes fiscaes terão franquia telegraphica
para uso em casos urgentes nas estações fóra da séôe das
repartições. 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
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transporte serão tambem apprehendidas em transito para o
despooho desde que seja verificada qualquer contravenção não
comprehendida mas excepções do art. 72.
Art. 128. As mercadorias e machinas ou apparelhos apprehendidos serão conduzidos para a estação fiscal do logar.
§ 1. Si, por qualquer motivo, não fôr possível effectuar
a remoção o apprehensor incumbirá da guarda e deposito dos
mesmos objectos, pessoa idonea ou o proprio infractor, mediante termo de deposito (modelo XXVIII), que será assignado pelo depositaria e pelo apprehcnsor e acompanhará o
auto de infracção. As machinas ou apparelhos nesge raso
serão lacrados de fórma a 1não podl'rem funccionar.
§ 2. Não havendo pessoa que •queira se encarregar do
deposito, o apprehensor tomam as medidas que as circumstancias proporcionarem, no sentido de acautelar os interesses do
fisco e de evitar extravio ou damno das mercadorias, mencionando todos estes factos no auto que lavrar.
Art. 129. Os agentes fiscaes serão auxiliados na fiscalização das fabricas ou salinas existentes em uma secção pelos
das outras secções em que Pstiver dividida a circumscripção
e nas quaes não existam estabelecimentos industriaes ou
existam em numero inferior.
Art. 230. Os que desooatarem, por qualquer maneira, os
empregados incumbidos da fiscalização e no exercício de suas
funcções, e os que impedirem, por qualquer meio, a effectividade do serviço fiscab, serão punidos na fórma do Codigo
Criminal, para o que o empregado offendido lavrará um auto
acompanhado do rol das testemunhas, o qual será rcmettido
pelo chefe da repartição ao procurador da Republica (modPlo
XXXIII).
.
Dada qualquer das hypotheses acima mencionadas, o empregado poderá prender o offensor ou infractor e solicitar,
para esse fim, auxilio da força publica ou daR autoridades policiaes.
Art. 131. Todas as repartições publicas federaes e autoridades da União e do Distrieto Federal prestarão seu concurso ao serviço fiscal, ·quando lhes fõr solicitado.
Art. 132. A Recebedoria do Districto Federal dividirá a
circumscripção que comprehende este t.Districto e o município
de Nictheroy em secções 'I)elas quaes distribuii'á os agentes
fiscaes, de modo que os possa aproveitar flm serviço na Alfandega do Rio de Janeiro c em outros que se tornarrm necessarios.
Paragrapho uni co. A divisão das secções será submettida
:í. approvação do ministro da Fazenda, por interrnedio da Directoria da Receita Publica.
Art. 133. As delegacias fiscaes dos Estados e do Territorio do Acre farão a divisão das circumscripções dü~ fórma
que os agentes fiscaes possam ser aproveitados em serviço nas
alfandegas e outros •que se tornem precisos, tendo ainda em
vista que as circumscripções em que houver fabricas de artigos que pagam impof;to por meio de guias .p ondr se faça
commummente descarga de sal deverão, sempre que fôr possivel, ter mais de um agente fiscal.
§ 1. A divisão das circumscripções será submettida á
approvação do mini~tro da. Fazenda, por intermcdio da Direr.to.ria da Receita Publica, e a das secções feitas pel()s chefe~ das
rPpartições arrecadadoras, serv.i submettida (~ approvação da
0
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Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro,
e das .respectivas delegacias fiscaes nos outros !Eistados.
§ z.o Para séde da circumcripção será designada a looalidade de maior desenvolvimento industrial de arU.gos tributados ou o centro commercial mais importante.
Art. 134. Para fiscalizar a descarga do sal e auxiliar a
fiscalização das mercadorias submettidas a despacho e sujeitas ao imposto de consumo, a Inspectoria da Alfandega do
Hio de Janeiro requisitará da Recebedoria até seis agentes
fiscaes para, de accôrdo com as ordens da mesma Inspootoria,
desempenharem aquelles serviços, de modo que sejam estrictamcnte observadas as disposições deste regulamento e bem
acautelados os interesses fiscaes.
Paragrapho unico. Nas outras alfandegas da União e nas
mesas de rendas será escalado um ou mais agentes fiscaes, de
modo a não prejudicar -a fiscalização das respectivas cireumscri11çõcs, para desempenhar os serviços de que trata este
artigo.
CAPITULO VIII
DO CONCURSO

Art. 135. O logar do agente fiscal do imposto de conf:umo será provido mediante concurso.
Art.. 136. Os concursos poderão ter po.r examinadores
I' socrctal'ios agentes fiscacs do imposto de consumo.
Art. 137. Os candidatos á inscripção em concurso, cora
n seu requerimento, apresentado na fórma do art. 4° do decreto n. 8 .155, exhibirão prova de terem mais de 18 annos
c menos do 45.
Art. 138. As materias do concurso serão: portuguez '(orthographia, analyse e redacção), francez (leitura, traducção e
analyse), arithmetica (especialmente em relação ns operações
em uso no ;commpr·cio c nas repartições de Fazenda), oscript.uração mercantil por partidas dobradns o noções de administJ·ação de Fazenda.
Art. 139. Quanto aos demais casos, o concurso obedecerá
ao decreto n. 8.155, de 18 de agosto de 1910, na parte relativa
ao li~' primeira enlrancia.
CAPITULO IX
DOS VB-NnJ1\fENTOS E OUTRAS VANTAOENS

Art. 140. Os agentes fiscacs do imposto de consumo vencerão gratificação l'ixa c porcentagem deduzida da renda arrecadada do mesmo imposto e do de transporte, quer aquella
arrecadada em estampilhas, quer em emolumentos de registro,
conforme a tabella Junta, n. 2.
Art. iH. A porcentagem será paga da seguinte fórma:
a) aos agentes fiscaes da ciroumscripção da Capital Federal e município de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro
dividindo-se entre os mesmos agentes fiscaes a importancia
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total da porecntagem sobre a renda do dito imposto e do de
transporte, effectivamonte arrecadada na circumscripção;
b) aos agentes fiscaes das circumscripções dos outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, dividindo-se igualmente
entre os mesmos a importancia total da porcentagem dedu7.ida da renda dos mencionados impostos, effectivamente arrecadada nos ditos municípios;
c) aos agentes fiscaes de cada um dos outros Estados e
do Territorio do Acre, dividindo-se por todos em partes eguaetl
a importancia total da porcentagem sobre a renda dos ditos
impostos, effectivamente arrecadada em todo o Estado ou Territorio do Acre.
Paragrapho uni co. A porcentagem do imposto de transporte será caLculada sobre a sua renda liquida cta taxa de
4 o/o que é paga ás companhias ou emprezas pela arrecadação
do mesmo imposto.
Art. 142. Para os effeitos das lettras a, b e c do artigo
antecedente, a Alfandega do llio de Janeiro, a Recebedoria do
nistricto Federal, a mesa de rendas de l\1acahé e as collectoriad
federaes, no Estado do Rio de Janeiro, remetterão á Directoria
da Despeza Publica, e as alfandegas, mesas do rendas e collcctorias, nos outros Estados e no Territorio do Acre, ás respeclivas delegacias fiscaes, nota da renda dos impostos de consumo e de transporto do me7. anterior.
Art. 1-13. Do computo para a dcducção da porcentagem
se excluirá dous terços da renda produzida pelo sal nacional,
entrado por via marítima, os quaes serão levados ao calculo
para a deducção da porcentagem dos agentes fiscaes do Estad:J
de onde proceder o mesmo sal, bem como da dos collectores e
escrivães das estações arrecadadoras do ponto de sabida.
Art. 144. Conhecida a porcentagem que, em cada mez,
deve caber a cada um dos agentes fiscaes, a Directoria da
Despeza e as delegacias fiscaes pagarão aos mesmos agentes
a gratificação e porcentagem a que tiverem direito ou delegarão essa attribuição ás repartições que lhes forem subordinadas, tendo em vista a maior facilidade e presteza no pagamento.
Art. 145. Os agentes fiscaes do imposto de consumo que
tiverem mais de 10 annos de serviço da Fazenda sem interrupção poderão ser admittidos a contribuir para o Montepio
dos Empregados do Ministerio da Fazenda, mediante as condições do art. 6", alínea 2", do decreto n. Olt2 A, de 31 de
outubro de 1890.
Paragrapho uni co. O calculo para o pagamento da joia o
das contribuições será feito sobre a gratificação fixa integral
dos mesmos agentes.
Art. 1lt6. Os agentes fiscaes, administradores de mesas de
rendas, collectorcs e quaesquer empregados, exceptuados os
chefes de outras repartições, e os particulares, terão dir·eito
á metade da importancia effectivarnente arrecadada das multa~
que forem impostas em virtude de autos que lavrarem, devendo, no caso de cobrança judicial ou por cobradores, ser
rleduzida da dita metade a quota correspondente á metade das
tlespezas effect-6adas com a mesma cobrança.
§ Lo Nos casos previstos no art. 125 deste regulamento,
a quota da multa será dividida igualmente entre o agente fiscal
da Ps!ar,ão de origem que tinr feito o aviso c o agente-fiscal
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ou outro empregado da estação do destino que houver lavradll
o auto.
·~
.
§ 2. Quando a multa provier da reumao de d1versos autos
em um só processo, a quota será repartida pelos agentes fiscaes
autuantes relativamente ao numero de autos lavrados po:r .
cada um.
§ 3. Das multas impostas em virtude de diligencia commettida a mais de um agente fiscal, a quota será dividida
egualmente pelos que subscreverem o auto.
§ 4, 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 eguae3,
ao denunciante e aos encarregados da diligencia que subscreverem o auto.
§ 5. Das multas impostas aos negociantes ou fabricantes
que deixarem de observar as prescripções relativas ao registro, caberá 50 o/o ao agente fiscal que tiver feito a communicacão.
§ 6. A multa imposta aos importadores de sal nos casos
do art. 91 será. abonada ao empregado a cuja diligencia se
deva a verificação da differença.
Art. 147. 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
destino das mercadorias exportadas por via terrestre para o
estrangeiro ou o pagamento do imposto sobre o sal no porto
de destino.
Art. 148. Aos agentes fiscaes, nomeados interinament.e
para preencher Jogar vago ou substituir agentes fiscaes effectivos suspensos, será abonado o vencimento integral do respectivo lagar.
§ f.• Si a nomeação interina fôr para substituição em caso
de licença, ao nomeado caberá apenas a parte dos vencimentos que o licenciado deixar de receber.
Art. 149. Aos inspectores fiscaes em commissão 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 o inspector fiscal sahir da séde da circumscripção até ao em que regressar.
l'aragrapho unico. Adiaria, quando fôr, pelas corcumstancias locaes, reconhecida insufficiente para condigna manutenção do inspedor fiscal, poderá ser elevada até o dobro, a
juizo do ministro da Fazenda.
Art. 150. As licenças dos agentes fiscaes do imposto de
consumo só poderão ser concedidas na conformidade do disposto nos decretos ns. 2.756, de 10 de janeiro, e 10.100, cte
26 de fevereiro de 1913, a saber:
I) As licenças por mais de 30 dias, por molestia provada
em inspecção de saúde, que impossibilite o exercício do cargo,
ou por qualquer outro motivo justo, allegado por escripto,
serão concedidas. pelo ministro da Fazenda.
II) As licenças até 30 dias serão concedidas pelo director
da Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, pelo da Recebedoria do D!s~r~cto Fe~eral, na circumscripção dà Capital
Federal e mumCipw de Nwtheroy, e pelos delegados fiscaei!
nos outros Estados e no 'I'erritorio do Acre, de accôrdo con-i
as condições do n. 1 deste artigo.
·
0

0

0

0

0

SH

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

III) A licença concedida por motivo de molestia dá di~
rcito á percepção da gratificação, apenas até seis mezes, e de
metade da mesma gratificação, por mais de seis mezes até
um anno.
IV) A licença, por qualquer outro motivo justo e atten-uivel, será concedida sem vencimento algum c até um anno.
V) Em todas as coneessões de licenças marcar-se-ha o
prar.o denll'O do qual o agente fiscal deverá entrar no gosu
Llellas, prazo que 'não poderá exceder de 60 dias.
VI) E' licito ao agente fiseal renunciar, em qualquer
tempo, á licença que lhe fôr concedida ou em cujo goso ge
admr, n·assumindo o exercício do seu cargo.
VII) Nenhum agente fiscal poderá gozar de uma licença,
uma vez esgotado qualquer dos prazos a que se refecem us
ns. Il e IH deste artigo, antes de deconido um anno da ultima
que lhe foi concedida.
VIII) 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.
IX) Quando a licença fôr concedida pelos empregados referidos no n. li deste artigo, deverão elles communicar o facto
ao ministro da Fazenda dentro do prazo de 15 dias, sob pena de
J't•sponsabilidade, procedendo de igual modo, dentro do mesmo
Jll'azo e sob a mrsma pE'na, quando o licenciado reassumir o
rxPreicio.
X) O tempo da licença prorogada ou de novo concedida
rlPnL1·o de um auno, contado do dia em que houver treminado
a primeira, será junto ao da antf'ccdenle ou antecedcntrs, para
os l'ins dos ns. UI c IV deste artigo.
XI) Pa~·a formar o maximo do seis mezes, de que trata o
q1. 1 Jr drstc artigo, deverá ser levado em conta o tempo das liennç:as eonc,rdidas prlos directorcs e delegados fiscaes.
XJI) Os agentes fiseaes effcctivos que substituírem os licenciados pcreeberão, além de sua gratificação fixa, a parte
que o substituído deixar dA rec-eber, comtanto que o substituto
nunea venha a receber mais do que recebia o substitui do.
At·t. 151. A qualquer pndido de licença dirigido ao Congres:;o Naeioual c a SPr eneaminhado prlo ministro da .Fazenda
Llcverá o requerente juntar prova de ter obtido das autori(lades .competentes as licenças que estes lhe podiam conceder,
11o-; termos dos ns. III e IV do artigo antecedente.
Art. Hí2. Sem o preenchimento das exigencias de que traf.am os artigos antecf'dcntes, rwnlnun pedido de lieença poderá
se L' t olllado em consideração.
CAPITULO X
DA

CON'l'RAVENÇÃO

Art. 153. As contravenções do prrsente regulamento
apuradas mrdiante vroep;;:so administ~·ativo, que terá
])(ll' base o auto, salvo:
a) as relativas ao registro;
IJ) as J'efcrcnlm; aos p-edidos de estampilhas para mercarloriaR Ps!.1·angl'iras sulmwltidas a drsvacho nas alfandcgas
P nwsas dn rendas;
r> a.s v(•rifieadas Jlor orcasiiío do despacho do sal bruto;
sm~ão
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d) as em que i:ncidirem os fabricantes que deixarem de
provar a entrada, em paiz estrangeiro, dos productos que des]Jacharem por via terrestre;
e) as em que incorrerem os exportadores de sal sem o
imposto pago, que não provar-em o pagamento correspondente·
no porto do destino.
'Art. 15-i. O auto deve ser escripto sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, e relatar com clar-eza e minuciosidade a occurrencia da contravenção, mencionando o local,
o dia, a hora, o nome da pessoa em cujo estabelecimento se
a tiver verificado, as testemunhas, .si houver, e tudo mais
que occorrer na occasião (modelo XXIX) . .
§ 1. o Os agentes e inspectores fiscaes, administradores de
mesas de rendas, collectores, escrivães e empregados de Fazenda, •que lavrar-em auto .sem os requesitos exigidos neste artigo ficam sujeitos á pena de suspenção até quinze dias.
§ 2. o As incorrecções do auto não acarretarão, entretanto,
a nullidade do processo, quando deste constarem elemcnbos
sufficicntes para determinar com segurança a infracção c o
iufractor.
§ 3. • Si no correr do processo fôr indicada pessoa differcnte da que figurar no auto como responsavel pela falta
autuada, se lhe assignará prazo para a defesa independentemente de novo auto.
§ 4. o Si tambem no correr do processo forem apurados
novos factos ou falta differ-ente da constatada, quer envolvendo o autuado, quer pessoas differentes, se lhes assignará
prazo para a defesa ·no mesmo auto.
§ 5. o Dos exames feitos posteriormente ao lavramento do
auto para elucidação do processo, se lavrarão termos que serão
reunidos ao mesmo processo.
§ ü. o Si no correr do processo se verificar, em virtude de
exames feitos na escripta do estabelecimento ou outra qualquer
diligencia, que, além da falta autuada, houve sonegação de
mercadorias ao pagamento do imposto, se mencionará essa
eit'cumstancia no processo, ao qual será junto o termo relativo.
§ 7. o O auto poder.á ser impresso em relação ás palavras
im·ariavcis, devendo os claros ser preenchidos á mão ~or
quPm o lavrar (rp.odelos XXX a XXXU) .
Art. 155. ü auto deverá ser lavrado no local onde fôr
verificada a infraeção, ainda que ahi não resida o infractor:
a) pelos agentes fisca-es ou inspectores fiscaeSlt
b) pelos empregados de Fazenda;
c) pelos administradores de mesas de rendas, collectores,
escrivães, seus prepostos c ajudantes;
d) por qualquer pessoa.
§ 1. o O auto lavrado por particular deverá ser assignado
por duas ou mais testemunhas.
§ 2. o Si o infractor ou seu representante ·recusar assignar
o auto, () si este, por qual,quer -outro motivo, não puder ser assigna<lo pelo mesmo infractor ou seu representante, se fará nelle
nwn(~ão desta circumstancia e do motivo.
~ 3. o Quando por circumstancias imprevistas o auto não
puder S()r lavrado no proprio local, se fará mencão dessas circumstancias no proprio auto.
•
Art. 156. Entregue o auto ao chefe da reparticão, este
mandará intimar o contraventor para, no prazo que fôr mar-
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carlo, o fJUal não poderá ser menor de oito dias, nem maior do
vinte. allegar o que entender a bem de seus direitos, sob pena
de revelia.
§ 1. o O prazo de que trata este artigo será marcado, .tendo-se em attenção as distancias e a maior ou menor diff1Culdadc de transporte, c Re contará da data da notificação ou da
publicação do edital.
§ 2. o A intimação para a defesa será feita:
a) sempre que seja possível, por noLificaçãl? escripta o.u
verbal ú parte interessada, comprovada com recibo ou certificada no proprio auto, pelo continuo designado pelo chefe da
repartiçfw, 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 Of{icial, na Capital Federal, e em
outros orgãos de publicidade, nos Estados, ou registrada pelo
Correio, ou ainda em edital affixado em Jogares publicas, juntando-se ao processo, no primeiro e segundo casos, um retalho
do jornal em que houv.er sido publicado o edital, no terceiro
o certificado do Correio, no ultimo, copia do edital affixado,
com indicação do local.
Art. 157. Produzida a defesa, para a I(}Ual todos os meios
serão facilitados, o chefe da repartição, depois de ouvir o autuante c de reunir os esclarecimentos que entender necessarios,
proferirá, de accôrdo com os provas dos autos, sua decisão
fundamentada, impondo a multa em que tive:ç incorrido o infractor, ou julgando improcedente o auto.
§ 1. o O auto lavrado por particular será informado por
agente fiscal designado pelo chefe da repartição, depois de
ouvido o autuante.
§ 2. o As defesas concebidas em termos menos commedidos
ou cont-endo injurias ou calumnias não serão acceitas, mandando-se o interessado requerer em termos, sob pena de correr
á sua revelia o processo.
§ 3. o Si, exgottado o prazo marcado, a parte interessada
não apresentar defesa, lavrar-se-ha termo de revelia no processo e o chefe da repartição proferirá em seguida a decisão ..
§ 4. Das decisões de que trata o presente artigo serão intimados os autuados, na fórma do artigo antecedente.
Art. 158. Os processos relativos aos autos lavrados pelos
escrivães das mesas de rendas ou das collectorias serno preparados pelos respectivos adminisLradores ou collectores.
Art. 159. Os autos lavrados pelos administradores das mesas
de rendas, collectores ou seus parentes, 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. 160. Quando do processo se apurar ,que foram sonegadas mercadorias sujeitas ao imposto dos lançamentos da
escripta especial, na decisão impondo a multa se obrigará
o infractor a indemnizar o valor da sonegação apurada.
Em outros casos de sonegação se procederá. da mesma
fórma.
·
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Lttrt. ·161. 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 relativa a um individuo ou firma elevará ao ma.:..
ximo a penalidade correspondente á falta punida com maior
pena.
Art. 163. O chefe da estação fiscal não poderá rec()([),siderar a decisão que houver dado sobre o auto de infraccão;
ficando salvo á parte interessada o recurso, nos casos em que
elle couber e nos termos do capitulo XII.
Lt\.rt. 164. Verificada infracção do regulamento do imposto de consumo em uma secção ou circumscripção, não é
vedado ao agente fiscal de qualquer outra lavrar alli o competente auto.
:A1rt. 165. As inf armações e pareceres que tiverem de ser
prestados pelos agentes fiscaes e por outros funccionarios no
processo não deverão exceder o prazo de dez 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.
Lt\.rt. 167. No caso de não residir o infractor na séde da
repartição, por onde correr o processo de imposição da multa,
as intimações e mais diligencias s-erão feitas por intermedio
da estação arrecadadora do Jogar da residenc.ia do mesmo
infractor. Para esse fim as repartições corresponder-se-hão
directamente.
Art. 168. As analyses dos artigos apprehendidos ou outras
quaesquer providencias necessarias ao proc.ess·o, serão solicitadas directamente ao Laboratorio Nacional de Analyses ou a
qualquer repartição pela repartição por onde correr o mesmo
processo.
Art. 169. Os processos em andamento devem ser organizados
á semelhança de autos forenses, de modo que os documentos,
informações e pareceres sejam presos por ordem chronologica ou pela connexão das ma terias. 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 lavrados diversos autos, serão elles
reunidos em um só processo para imposição da multa.
Art. 171. ,As contravenções relativas ao registro serão punidas mediante communicação do agente fiscal.
Paragrapho uni co. Para esse fim, 'quando o agente fiscal
verificar que o commerciante ou fabricante deixou de observar.
as disposições dos arts. 13, 18, 19 ou 29, ou incidiu na do art. 27,
communicará por escripto o facto á repartição local, 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 communicaçãó.
Art. 172. O chefe da repartição, A vista da communicação de
que trata o artigo antecedente, expedirá no prazo maximo de
oito dias, intimação, conforme o modelo xxvn, ao contraventor,
para registrar, alterar as condições de registro de seu estabelecimento ou observar qualquer outra exigencia fiscal relativa
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ao registro, dentro do prazo ue vinte dias, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos e da multa correspondente.
Art. i 73. O industrial ou commerciante que, depois do prazo
estabelecido no art. i3, se apresentar espontaneamente pararegistrar o seu estabelecimento ou commercio ambulante, será
admittido a fazel-o, devendu o agente fiscal ou outro qualquer
empregado,. ·que informar a guia, declarar não só quaes os
emolumentos devidos pelo registro como o valor da multa de
conformidade com o art. i 78, ns. I e II.
Art. i 7 4. A multa ·que tiver de ser imposta ao importador
de productos estrangeiros sujeitos ao imposto de consumo, que
organizar as respectivas notas de despacho e guias com deficiencia de valores das taxas ou das quantidades de estampilhas
a cuja acquisição estejam obrigados, obedecerá ao regimen alfandegario e terá por base a declaração da nota do despacho e
da guia em confronto com o resultado da verificação averbado
pelo empregado competente na referida nota do despacho.
Quando o imposto estiver ligado ao preço, as declarações
para sua cobrança deve·rão ser feitas na data do pagamento do
despacho, prevalecendo no calculo a taxa cambial dessa data.
Art. 175. Para o caso da multa de pagamento em dobro do
imposto de consumo de sal bruto, quando fôr verificado excesso
de mercadoria superior a iO % da carga manifestada, servirá
de base a notificação feita na guia do despacho pelo agente
fiscal ou outro qualquer empregado que assistir á descarga e
nella será feita a annotação do pagamento.
Art. i 76. Servirá de base para imposição da multa aos fabricantes exportadores por via terrestre, que não provarem a entrada dos productos em territorio estrangeiro e para os exploradores do sal commum como imposto a pagar que não provarem
o pagamento do mesmo imposto no porto do destino, a annotação
feita pelo escrivão da repartição no termo de responsabilidade.
Art. 1n. Todas as repartições te·rão um livro segundo o
modelo XXXIJV, para protocollar os autos de infracção.
CAPITULO XI
DAS l\IULTAS E SUA APPLICAÇÁO

Art. :l'iR Os ·eontraventorcs deste regulamento serão punidos com as seguintes multas:
J) 2'5 o/o da importancia dos emolumentos devidos, OS flUO
Pspontaneamente paga·re.rn o registro dos tres primeiros mezes
tll'pois dos prazos estabelecidos nos arts. 13 e 18.
ll) 50 % da importancia dos emolumentos devidos, os que
C!'pontaneamente pagarem o registro decorridos mais de tres
rnczes depois dos prazos estabelecidos nos arts. 13 e 18.
III) Jmportancia igual á dos emolumentos .devidos, os que
forPm notificados para registrar ou pagar a differença de rcgisti'O de seus estabelecimentos.
IV) 5$, os que espontancamrnte fizerem o registro gratuito
depois dos vrazos estabelecidos no art. 13.
V) 10$, os que forem notificados para fazer o registro g.ratuito de seus estabelecimentos.
VI) 50$ a iO<J$, os que se negarem a exhibir a patente do
registro ao representante do fisco.
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VII) Importancia igual á das estamiplhas devidas, desde
que a differença ·corresponda a mais de 10 %, os importadores
que organizarem guias com deficiencia de valores das taxas
ou das ·quantidades das estampilhas a cuja acquisição estejam
obrigados.
VIII) Importancia igual ao valor do imposto:
a) os importadores de sal bruto, sobre o sal que na conferencia fôr encontrado para mais e:x:cedente d.e 10 % da quantidade manifestada;
b) os fabricantes exportadores de mercadorias por via terrestre, que, dentro de 90 dias, não provarem a entrada das
mercadorias em territorio estrangeiro;
c) os exportadores de sal sem o pagamento do imposto, que,
dentro de 90 dias, não provarem ter sido o imposto devido pago
no porto do destino.
IX) De 50$ a 100$000:
a) os que infringirem os arts. 55, 58 e seu paragrapho
uuico, 67 e 68;
b) os fabricantes que infringkem o art. 80, I, lettras d, e,
h, l em;
c) os industriaes e commerciantes que não observarem as
formalidades estabelecidas em relação aos livros e talões de
guias exigidos por este regulamento;
d) os fabricantes e commerciantes que não -exhibirem aos
agentes fiscaes, quando forem e;x:igidos, os livros, talões, notas
e guias referidos neste regulamento e, bem asim, as estampilhas c guias estampilhadas em seu poder;
e) os que collarem as estamiplhas nos objectos ou nas
guias em desaccôrdo com os arts. 50 e 51;
f) os fabricantes e commercia·ntes por grosso que infringirem o art. 63 ..
X) De 150$ a 300$000:
a) os que incidirem nos arts. 52 e 53, lettras c, d, e, {;
g e h;
b) os que infringirem o art. 54;
c) os commerciantes que infringirem o art. 59;
d) os que infrigirem o art. 56;
e) os retalhistas que infringirem os arts. 48, lettra b e
48, li, lettra {;
g) os importadores c negociantes por grosso que infringirem o art. 48, I, lettra d;
h) os leiloeiros que infringirem os arts. 48, I, lettra f e
48, li, lettra g;
i) os pequenos fabricantes que infringirem o a·rt. 48, li,
lettra b;
j) os que infringirem o art. 49;
!f.) os pequenos fabricantes que infringirem o art. 65;
l) os que infringirem o art. 72;
m) os pequenos fabricantes que infringirem os arts. 74,
75, 76 e 77;
n) os industriaes e ·commerciantes por grosso que infringirem o art. 80, I, lettra b;
o) os fabricantes de fumo desfiado, migado ou picado, que
infringirem o art. 80, li, lettra d;
p) os fabricantes de bebidas e vinagre, ·que infringirem
o art. 80, UI, lettra a;
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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q) os fabricantes .do sal refinado, quo infringirem o art. 80,
1 V, lettta b;
t) os commerciantes que infringirem o art. 80, IX, lettra d;
s) os commerciantes de fumo e fabricantes de cigarros ou
cigarrilhas, ,que infringirem o art. 80, X, lettra b;
t) os commeroiant~s varejistas que infringirem o art. 80,
XIV, lettras c e d;
u) os commcrciantes ambulantes que infringirem o art. 80,
XV, lettra a;
v) os que infringirem o art. 87;
a:) os industriaes e commerciantes que não tiverem os
livros e talões de guias a que forem obrigados por este regulamento;
y) os commerciantes que expuzerem á venda mercadorias
estampilhadas com insufficiencia de taxa;
z) os commerciantes que e;xpuzerem á vend!í mereadorias
som estarem rotuladas ou contravindo o a·rt. 80, IIIÍ lettra a;
z-1) os quo infringirem ou incidiTem em qua quer disposicão deste regulamento que não tenha multa especial;

XI) De 300$ a 500$000 :

os fabricantes que infringirem o art. t18, II, lettra a;
os que inf,ringirem o art. 73;
c) os fabricantes que infringirem os arts. 74, 75, 76 .e 77,
paragrapho unico;
d) os que infringirem o art. 79;
e) os fabricantes que infringirem o art. 80, I, lettras a,
1° c /;
f) os fabricante<\ de fumo que infringirem o art. 80, II,
lettra h;
g) os commerciantes por grosso que infringirem o art. 80,
I, lettra a, 1•;
h) os fabricantes .de alcool e aguardente de canna ou cachaca c de vinho natural de uva, que infringirem a ultima parte
do art. 81;
i)l os fabricantes que expuzerem á venda ou venderem
mercadorias estampilhadas com insuff'iéiencia de taxa ou acompanhadas de guias estampilhadas nas mesmas condicões;
a)

b)

XII) De 500$ a 1 :000~000:
a) os que incidirem no art. 53, lettras a e b;
b)
c)
d)

os fabricantes que infringirem o art. 69;
os ,que inforingirem os arts. 78 e 80, I, lettra g;
os fabricantes de sal que infringirem o art. 80, V, Iettras

e)

os fabricantes de sal refinado que infringirem o art. 80,

c a h;

VI, lettra a;

f) os fabricantes de tecidos que infringirem o art. 80, VII,
lettras d a n;
o) os fabricantes de loucas e de vidros que infringirem o
art. 80, VIII, lettras c a g;
h) os que infringirem o art. 80, I. lettra k;
i) os exportadores de sal que infringirem o art. 80, V, Iettras
c a g;
i) os commandantes de embarcações que infringirem o
art. 92;
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XIII). De f :000$ a 3:000$000:
a) os fabricantes de tecidos que infringirem o art. ;48, II,
lettra a e c;
b) os exportadores de sal commum •que infringirem os
arts. 48, Il, lettra d e 80, XLI, lettra a;
c) os fabricantes de fumo que infdngirem o art. 80, li,
lettras a, e e i;
d) os fabricantes de sal que infringirem o art. 80, iV,
lettra a;
e) os fabricantes de tecid()s que infringirem o art. 80,
:Vtr, lettra a;
f) os fabricantes de loucas ou de vidros que infringirem
o art. 80, VII, lettra a;
.
o) os que por qualquer fórma embaraçarem ou illudirem
a acção dos agentes do fisco no exercício de suas attribuicões;
h) os que empregarem rotulas de fabrica não existente;
X1V) De 3 :OOQ$ a 5:000$000:
a) os que infringirem os arts. 46 e ~7;
b) os que viciarem ou falsificarem documentos para illudir á fiscalização;
c) os que empregarem, venderem, comprarem ou forem
encontrados com estampilhas falsas;
d) os que sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto
d~ consumo;
e) os que falsificarem a escripturação dos livros exigidos
neste regulamento;
f) o mestre, capitão ou commandante de qualquer em·
barcacão, cujo carregamento de sal apresenta differenca para
menos da quantidade total da guia, ou para mais, excedente
de 10%.
Art. f79. Aos industriaes que sonegarem ~ercadorias
sujeitas ao itnposto de consumo aos lançamentos da escripta
especial serão applicadas multas iguaes ao valor das taxas
devidas.
Art. ·fSO. A applicação das multas a que se referem os
artigos antecedentes não prejudicará a acção criminal que no
caso couber.
Art. 1•81, As multas serão impostas, observando-se os
grãos mínimo, médio e maximo, conforme a maior ou menor
intensidade da contravenção.
:Art. 182. Os empregados das estações fiscaes e os agentes
fiscaes que deixarem de observar as disposições deste regulamento serão punidos com a pena de suspensão.
Art. 183. tAs multas de que trata o art. 178 serão, no caso
de reincidencia, applicadas no dobro.
Art. 184. As multas impostas, cuja decisão houver passado em julgado, serão cobradas amigavelmente, dentro de
30 dias, por cobrador da repartição ou convidando-se por
edital o infractor. Si, findo este prazo, não fôr satisfeita a
multa, será a certidão da divida enviada para a cobrança
executiva.
Paragrapho unico. !Nestes casos se comprehenderão
tambem as taxas e emolumentos devidos •.
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CAPITULO XII
DOS RECURSOS

Art. 185. Das decisões dos chefes das repartições, qualquer que seja a importancia da multa, cabe recurso voluntario:
1") para as delegacias fiscacs: das que forem proferidas
pelos chefes das estações ou repartições federaes de arrecadação nos Estados c no Territorio do Acre;
:!") pal'a o miuistt·o ela Fazenda:
a) das decisões dos delegados fiscaes;
b) das decisões da Recebedoria e da tA!fandega da Capital
Federal, mesa de rendas de Macahé c collectorias federaes, no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 186. Das decisões favoraveis ás partes, qualquer
que seja o valor da multa, haverá recurso ex-officio:
1'') pam o ministro da Fazenda:
a) das do director da Reeebedoria, do inspector da Alfandega do Rio de Janeiro e dos delegados fiseaes nos Estados e
no Terr.itorio do Acre;
b) das decisões da mesa de rendas de Maca h é e collectorias
federaes, no Estado do Rio;
2") para os delegados fiscaes: das que forem proferidas
pelos inspectores das alfandegas, administradores de mesas de
rendas c eollcetol'es, nos outros Estados e no Territorio do Acre.
Art. 187. Das multas impostas nas notificações para pagamento dos emolumentos de registro cabe recurso, dentro do
prazo de 15 dias, para o mesmo chefe de repartição que as
impuzer, o qual, si apurar a improcedencia das mesmas multas,
poderá reconsiderar o acto, recorrendo para instancia superior.
Art. 188. O recurso voluntario será interposto dentro do
prazo de 15 dias, a contar da data da intimação do despacho,
mediante deposito prévio da importancia da multa, e o exo{{icio, no proprio acto de ser lavrada a decisão.
Art. 18•9. O prazo do recurso não soffre interrupção e
será contado da data da intimação do acto recorrido.
Art 190. Os Tecursos 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. 191. O recurso, perempto, tambem será encaminhado
á instancia superior, mediante deposito prévio da importancia
t.!a multa
,.
;\xt. 192. Os t'ceul'sos para o ministro da Fazenda, serão.
encaminhados por intermedio da Directoria da Receita Publica.;
OAPITUtLO XIII
DA ESTATISTICA

Al't. 193. Todas as repartições arrecadadoras organizarão
a estatística do imposto de consumo, para ser enviada até 28
de fevereiro, pelas do :E'stado do Rio de Janeiro, á Directoria
da ncecita Publica, c pelas dos outros Estados e do Territorio
do Acl'c, ás respectivas delegacias fiscaes.
§ 1." IA! estatistica organizada pela tAlfandega do Rio de
Janeiro será encaminhada, no mesmo prazo, á Recebedoria
do Districto Federal.

Af:TOS DO PODER F.XECPTIYO

853

§ 2. • A: Recebedoria do lDistricto Federal de posse da
estatística da ·Alfandega do Rio de Janeiro organizará a da
circumscripção da Capital Federal e município de Nictheroy
e enviará até 30 de abril á Directoria da Receita Publica.
§ 3. o Dentro do mesmo prazo e para o mesmo fim, as
delegacias fiscaes de posse das estatísticas das estações arrecadadoras respectivas farão organizar as estatísticas dos Estados
c do Territorio do Acre.
§ 4. o .Compete á Directoria da Receita Publica organizar
a estatística geral da União, para seT apresentada ao ministro
da Fazenda, até 30 de jurho.
Art. 19L Serão incumbidos da confecção das estatísticas
dos Estados os respectivos inspectores fiscaes ou, na falta
destes, o agente fiscal designado, no Estado do Rio de Janeirp,
pelo direetor de fi<'eeita Publica e uos outros Estados ou no
r.rerritorio do Acre, pelos respectivos delegados fiscaes.
Art. 195. c-\ estatística constará dos seguintes elem!'ntos:
a) quadro da renda do exercício comparada com a do
ultimo triennio (modelo XXXV) ;
b) demonstração da renda especificada (modelo XXXVI) ;
c) mappa dos emolumentos de .registro (modelo XXXVII);
d) idem, idem, pelas especies do imposto (modelo XXXVIII);
e) idem da producção e consumo e do movimento das
Pstampilhas das fabrkas de desfiar, migar {} picar fumo (modelo XXXIX) ;
f) idem, idem dos demais productos t·ributados (modelo XL);
g) idem da entrada, producção e consumo e do movimento
das estampilhas das fabricas de refinar ou purificar sal (modelo XLI);
h) idem da colheita e consumo e do movimento das estampilhas das salinas (modelo XLII) ;
i) idem da entrada e consumo e do movimento das estampilhas dos estabelecimentos exportadores de sal bruto (modelo XLIII) ;
j) idem, idem dos importadores de sal bruto (modelo
XLIV);
k) idem da descarga de sal bruto nos portos da União
(modelo XLV);
l) idem da entrada e sabida c do movimento daR estampirhas nos depositas das fabricas de tecidos (modelo XLVI);
m!)1 idem dos autos de infracção (modelo XLVII).
§ 1. o Os estabelecimentos publicos federaes, estadoaes ou
municipaes que produzirem artigos sujeitos ao imposto para
supprimento ao commet'Cio ou a particulares, deverão fornecer, até 31 de janeiro, á repartição fiscal do local um mappa
dos artigos fabricados para constarem da estatística.
§ 2. o Dos produ eLos exportados para o estrangeiro os
agentes fiscaes tomarão as notas precisas para figurarem
tambem na estatisUca.
§ 3. o Nos mappas estatísticos da producção e consumo
deverão constar as informações de que trata o art. 80, I,
lettra d, deste regulamento.
Art. 196. Todas as repartições arrecadadoras terão livros
ot'glJ.nizados ele confOJ'mielade com os da escripta es11ecial das
fabt'iras e dos drpositos de alcool, aguardente ele canna ou
carhar.:a, de vinho de uya nacional natural, sal c tecidos, onde

8H
os agentes fiseaes lançarão o movimento mensal da produecão
ou entrada e consumo dos productos e movimento das estampilhas daquelles estabelecimentos.
CAPITULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 197. Para o pagamento do imposto relativo no stock
Pxistente nos estabelecimentos commerciaes dos productos
agora tributados pela lei n. 2.. 919, de 31 de dezembro de i914,
os negociantE-s adquirirão a>1 estampilhas necessarias naR reprrrti(:ões competentes.
§ 1. o A acquisição das estampilhas será feita em duas
guias, segundo o modelo VI, ás quaes acompanhará uma relação
dAscriminada dos artigos a estam pilhar.
§ 2. o Si a importancia do imposto devido fôr superior a
500$, o supprimento das estampilhas poderá ser feito a credito,
mediante termo de responsabilidade assignado na devida fórma,
no qual o signatario se obrigue ao pagamento integral em
prestações mensaes, bimensaes ou trimensaes dentro do prazo
de seis mezes a contar da data da assignatura do termo.
Art. 198. O estampilhamento dos stocks será feito nos
proprios objectos ou, quando se tratar de fumo desfiado, migado
ou picado, tecidos ou louças e vidros, nas guias de compra de
Pstampilhas e, neste caso, das guias estampilhadas pela fórma
lJT'Oscripta neste regulamento, uma ficará archivada na repartição e outra será entregue ao comprador.
Paragrapho unico. As importancias superiores e 100$, para
o pagamento por meio de guia, poderão ser cobradas por verba,
sendo a receita escripturada na verba respectiva do imposto
de consumo.
Art. 199. Do stock existente nos estabelecimentos commenciaes dos produetos cujas taxas foram elevadas pela mesma
lei n. 2. 919, a diffcrença de imposto será cobrada pelo seguinte modo:
a) nos tecidos o no sal bruto. por verba nas ~ias;
b) nos productos .iá estampilhados e acondiCionados em
caixas, barris, maços, pacotes ou em qualquer envoltorio fechado, pela apposição dos sellos correspondentes á differença
nos referidos envoltorios;
c) para os productos que não estiverem sellados, as estampilhas serão adquiridas na razão da differença devida para
serem entregues juntamente com a mercadoria ou serem applicadas na occasião opportunn;
d) nos productos soltos, a granel ou que estejam expostoil
á venda por unidade, o pagamento da differenca devida será
feito por verba nas guias;
e) nos chapéos, a differenca será paga pela apposicfio da
eRtampilha no proprio objecto.
Paragrapho unico. Para o pagamento da differenca de
imposto de que trata este artigo, os commePciantes procederão
J)n\a fórma indicada no art. 197 § 1o.
Art. 200. O fumo desfiado, migado ou picado em poder
dos commercianteR por grosso e dos fabricantes de cigarros
deverá fHlr arrolado para pagamento do imposto nas condições
do art. :198.
Art. 201. O sal bruto que existir nos trapiches, armazens
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ou depositos será arrolado para pagamento da differença do
taxa nas condições do art. 198.
Paragrapho unico. O agente fiscal da respectiva seccão oU:
circumscripção, quer no caso deste artigo, quer no do antecedente, lavrará termo no livro da escripta especial do dono
da meooadoria, mencionando a quantidade existente, afim d~
não se confundir com a entrada posteriormente.
Art. 202. Antes da venda das estampilhas quer para os
artigos agora tributados quer para os cujas taxas foram alteradas, os chefes das repartições farão verificar pelos agentes
fiscaes ou por qualquer empregado, ou verificarão se as relações apresentadas correspondem ao stock existente.
Paragrapho unico. Si forem encontradas mercador.ias occultas para serem sonegadas ao pagamento do imposto devido,.
serão as mesmas apprehendidas mediante auto de sonegação e
apprehensão.
Art. 203. E' permittido aos fabricantes completarem o estampilhamento de charutos, lança-perfume e outros objectos já'
estampilhados existentes em seus estabelecimentos, por meio
de apposição ás respectivas caixas ou pacotes das estampilhas
na importancia da differença entre as taxas actuaes e as que
vigoravam anteriormente.
Art. 204. O pagamento do imposto creado ou augmentado
relativamente ás mercadorias em poder dos commerciantes
obedecerá aos seguintes prazos, a contar da data da publicação
deste •regulamento:
a) 45 dias, para os estabelecim.entos do Districto Federal,
do Estado do Rio de Janeiro e das capitaes dos Estados de
S. Paulo e Minas Geraes;
b) 60 dias, para os do interior dos Estados de S. Paulo e
Minas Geraes e para os das capitaes dos outros Estados;
c) 90 dias, para os do interior dos demais Estados.
Art. 295. Depois da publicação deste regulamento não
poderão sahir das fabricas nem ser despachados nas alfandegas
e mesas de rendas mercadorias sem o pagamento integral das
taxas estabelecidas no .capitulo li.
Art. 206. As ·repartições fiscaes providenciarão para qué
todas ás estacões arrecadadoras sejam promptamente suppridas
das estampilhas necessarias para a cobrança do imposto.
Art. 207. Decorridos se1s mezes da data deste regulamentó
não serão admittidos a despacho nas alfandegas ou mesas de
rendas os artigos tributados pela lei n. 2.919, de 31 de dezembro
de :1914, que incidam na prohibição de que trata o art. 78
deste regulamento.
Art. 208. Os actuaes agentes fiscaes da produccão e da
descarga do sal passarão a ter a denominação de agentes fi9Caes
do imposto de c<rnsumo.
·
Art. 209. Até que o Congresso delibere a respeito fica
suspenso o pagamento do imposto de consumo para o fumo
desfiado, picado ou migado pelas fabricas para applical-o ao
fabrico de cigarros nos proprios estabelecimentos.
Os fabricantes nessas condições ficam obrigados á assignatura de um termo pelo qual sejam responsaveis pela importancia do imposto correspondente á quantidade de fumo
assim empregado, caso o C<rngresso entenda estar o mesmo
comprchendido na taxação da lei orcamentaria.
Art. 210. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de marco de 1915 ._- Sabino Barroso •!
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lfabella n. 1
Divisão do Districto Federal, dos Estados, do Territorio
e da respectiva fiscalização

(\O

Acre

AGR!<ITES FISCABS

CIRCUMSCRIPÇÕF.S

DO IMPOSTO DB CONSUMO

LOC.\LIDADES
Cnpitnl Interiot•

--- ---

Totnl

Capital Inlet·iot•

Total

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

3

3

3

3

Amazonns

1

\)

iO

3

10

i3

Pará.

I

20

21

5

20

25

26

30

12

H

Terrilol'io do Act•e,

Maranhão

1

23

24

4

Piauhy

1

10

il

2

CeM·:L

1

17

18

3

17

20

Rio Gt•ande tio Norte

i

8

9

2

20

22

Pnt•ahylm

1

1ô

17

2

17

111

Pet•nambuco.

1

tr.

1<\

(l

18

21

Alagôas.

1

11

B

2

i3

15

Set•gipe

1

s

\)

2

H

i6

Bahia.

1

23

24

7

25

32

Espírito Santo •

1

7

8

3

7

10

Dislriclo Federal e município
de Nictheroy.
• • • •

i

30

30

28

29

.

-

Rio de .Janeiro.
S. Paulo.

1

-

1

52

-

-

52

3S

38

H

31

45
46

Minas Ge•·aes

1

43

44

2

4i

Goyaz.

1

i3

14

2

13

1;)

Paranâ

i

i3

11

3

H

i7

Santa Catharina

1

13

H

2

H

iü
60

Rio Grande do Sul

1

47

48

7

53

Matto Grosso

1

10

11

2

11

13

20

3ü7

387

i25

~20

~45

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

NoTA- Emq_uanlo vigo1•ar o contractc> de 5 de outub~o de i900, feito entre os
Governos da Umão e do Estado do Rio Grande do Norte, para a arrecadação e
ftscalização do imposto sobre o sal pt•oduzido naquelle Estado, serem feitas pelo
seu governo 1 não serão nomendos para o rofot•ido Estado mais de 10 agentos flscaes
do imposto oe consumo.
Rio ele Janeiro, 4 de março de

i9l~.-

Sabino Bar,·oso.
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1fabella n. 2
Vencimentos dos agentes ftscaes do imposto de consumo

,..

GRATJFIC.\ÇÃO

"..,

la

LOC.\LIDADI!S

"'

<>

lntet•ior

Capital

.

-

0:

~

1:600$000

5%

2:000$100

1:000$000

5%

2:0()()$.100

1:600$000

3%

2:0J0$000

1:600$000

5 ~lo

1:800$000

1:200$000

5%

1:800$100

1:2009JOO

á%

Rio Gt•ande do Not•te

1:800$000

1:200$000

5%

Pat•abyba

1:800$000

1:200$000

5%

Pernambuco

2:000$000

1:600$000

3%

Tet•ri&orio do Acre
Amazonas.
Pará.
1\Iaranbão

.

.

. .

Piauby

.
.
.

Cearà

...

Alagôas.

1:8004000

Sergipe.

.

Bahia.

.

Espírito Santo

.

Capital Federal e NicLheroy •

. .

Rio de Janeiro

1:200$000

5%

- 1:200$000

5%

2:000$000

1:600$000

4%

1:800$000

1:200$000

1:800$000

5:~00$00)

-

-

5 '}ó

1,6%

1:600$000

5%

2:400$000

1:800$000

2%

2:000$000

1:600$000

5%

Goyaz

1:800$000

1:200$000

5%

Paraná.

2:000$000

1:600$000

3%

Santa. Ca.&ha.rina.

1:800$000

1:200$000

5 o/o

Rio Grande do Sul

2:400$000

1:800$000

3,5 o/o

Matto Grosso •

1:800$000

1:200$000

5%

S. Paulo

.

Minas Gm·nes.

Rio de .Tanoh·o, em

. . .

.

~

.

de

nuu·~o

de 11115.- Sabino Barroso.
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Modelo I
'(GUIA DE PED'IDO DE RlEGISTRO)

O abaixo assignado, estabelecido á ........ n ... com .•..•,
(commercio por grosso ou a retalho; fabrica ou pequeno fabrico com tantos operarios, ou venda ambulante, em caixa ou
vehiculo, n. tantos) de... (discriminação das mercadorias
pelos títulos co'TI!Stantes do art. /) . . • vem registrar seu esta-

belecimento, de conformidade com as disposições do ·regulamento do imposto de consumo em vigor.
de .•••.. de 191.
F ..... .

•

•

•

•

•

•

•

•

o

••••

·l· ...•....•..•• •· •. ~ .•••.•••••.......••••••• •1

(ln{o1'mação do agente fiscal, do escrivão ou empregado
designado. Si o cont1•ibuinte lntder se1• attendido dir-se-ha quaes
as especies a pagar, os emolumentos e as gratuitas; em caso
contrario, di1·-se-ha por que.
Si o registro fôr pedido fóra do prazo, dir-se-ha qual a
mttlta relativa.)
••••••••

o

• • • • • , • • • • • • • • • • • • • • ·-·

•••••••••

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

(Carimbo ou lançamento da repartição.)

Registrado pela patente sob n ..... , tendo pago (por e:etenso) •..• Rs .... $000 (em algarismo).
de ...•.... de 191 •.
O escripturario ou o escrivão •.
F ..•..•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

••

·1· ••••••

o

•

o

•

o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •)

NOTAS- Quando houver nugmento de productos, para pagamento de
ou ohten~ão <lo r~gistro gratuito, o contribuinte dirá na guia o
numero e data da patente do primeiro pagamento e esta circumstancia constará
da informação do empregado.
A mesma declaração se fará na guia de pedido de registro gratuito a
lJ.UO se refere o art. 10 deste regulamento.
Estas guias aão isentas do pagamento de sello.•;
diffnren~n
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Modelo II
(PATENTE DE REGISTRO)
N .....

N •...•

Nome da

NO~E DA REPARTIÇÃO

Reparuçao

ixerololo de 191 ..

Ezeroioio 4• 191 ...
Regis~ro

pago \'ara o (commerolo ou rabr1co) de ......

Registro pago pat•a o (commercio ou fabl'ico)

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

Ra ...... $000

Ra ...... $000

Multa ... , O/o Rs.

, .... tcJOO

ll{uUa ... , o[o Ra.

Som ma .. , o[0 Ra,

... , .tcJOO

Somma •••

Registro gratuito yara o
(commercio ou fabrico de ..•

.. ... $000

Rs ...... $009

Registro gt•atuito para o (commercio ou fabt·ico) de ....................................... .

............... n .. •• , co1n ne-

Por este titulo fica concedido a (nome do contribuinte), estabelecido á ....................... ..
o ..... , com negocio de (denominação do negocio), a patente de rel(istro para o (commercio
or grosso ou a retalho, fabrico ou venda ambuante, em catxa ou vehiculo n. tantos) da ....
mercadoria ... acima mencionado. .. na lórma do
capitulo lU do regulamento annexo ao decreto
n. 11.511, de 4 de marco de 1915, pelo qual foi
paga a quantia de ... (por extenso.)

mercadoria .• acima mencio--

..................... de .............. de 191..

Por este ti tolo fica concedido a (nome do contribuinte)
estabelecido á .............. ,
gocio do (denominação do
negocio) a patente de registro para o (commercio por
gt·osso ou a retalho, fabrico
ou venda ambulante, em caixa
ou vehicnlo n. tantos) da ••

r.

nada .• , na fórma do capitulo Ill do regulamento aonexo ao decreto n. U.5U, de
4 de março de 1915, pelo qual
foi paga a quantia de .....
(por extenso).

Recebi a importaocia acima referida em ....
de ............. de 1111 ..

................. de ......... .
de 191.~

O 'fhesout•eiro ou o Collector
F .........

O Eset·ipturario ou Esct•ivão
F .••••...•

O Escripturario ou Escrivão
F .........

NoTAS -O registro de fabrica d independente do de commercio de outra procedencia.
Quando houver augmento de productos, para
cobrança de dilferenca de taxa ou concessão
de t•ogistt•o gratuito, devorá ser mencionado na
nova patente o numoro o data do pagamento
da primeit·a.
A mesma declat·acão se fará nos rogistt•os
gratuitos dos deposilos de fabricas e rlos depositas fechados das casas commorciaes.
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Modelo 111

(NOME DA REPARTIÇÃO)
GlTIA DE TRANSFERENCIA DE LOCAL

Nesta data o Sr .... (ou a firma) F ...... registrada nesta
'(nome da 1•epartição) 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,
concedo, de aooôrdo com o paragrapho unico do art. 24 do
regulamento annexo ao decreto n. H. 511, de 4 de março de
1915, a presente guia, para os fins de direito .
•.. .. . . . . . . ..•.. de ..... ,._. de f9f
(O chefe da repartição)
F •..•. •·•

Modelo IV

(NOME DA REPARTIÇÃO)

Cadastro geral doa estabelecimentos e individues registrados para o oommeroio e fabrico de procluctos sujeites
ao imposto de consumo no anno de 191...
o

:a

oro

""'
:ao
"'"
~~

I< 0

LOCAL

-- -- -

"·

~g

;g

oz

~g

,.
0:

o~

=:a
......
5~
z ..,

.:::

~d
t~
o"'

..

o~
,::,Z

<~
....
...,

"C!>
,....,

..

I

i!
-- --"' -----

BSPECIES DO IMPOSTO

Pagas

11 G1•atuHas

I

Firmas

TRANSFERBNCL\S

I

Local

I

I
Data

>

OBSER\".\ÇÜBS

~
c

til

t:;

o

'ti

g
~
l':
~
to'!

§..,
:;
o

00

....

O>
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Modelo V
(GUIA DE ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS PARA PRODUCTOS
ESTRANGEIROS)
(NOME DA REPARTIÇÃo)

N........
• ••••.. via
Imposto de consumo de ...•..•.... (cspecie do imposto) •••••
F .•.............•... , estabelecido á .......•..•. n ...... , com
negocio de ............ , registrado sob n ..... , precisa das seguintes
estampilhas para as mm·cadorias despachadas pela nota n .•.. de ...
de ........... de i9L •.. :
•.•. (rectangulares ou cintas) da taxa de . .• 8••• na importancia de S

•••••••••••••••••••••••••

t

••••••••

'

••••••••••••••••••••••••••••

. ... .s...
Importa em .••. (po1' extenso) •••••
••• , .••..•.•.•••. do •••••. de i91 •••
F ...••...

Do accôrdo
O conferenttl ou o agente fiscal,

F ...••.. •

Recebi a importancia supra em .... de •.•••••.• de f 91 ••
O thesoureiro,

F •.... • • •

lançado a fls .•• do livro caixa n .•••
O escripturario ou o escrivão,

F .......•
NoTAS - As esto.mpilhas devem ser discrimina.do.s pelas taxas e formatos
(•·ectangular ou cinto.).
Quando o pngamento <lo imposto fôt• feito om guia.s, a.s estampilhas correspondentes serão divididas ao meio e colladas, metade na prime~ra. via., que
acompanhará a mercadoria e a outra metade na primeira via do despAcho. A
outra guia ficará na thesouraria.
Para o sal de producção nacional, cujo imposto fôr pago no porto do destino,
proceder-i!e-ha. do mesmo modo indicado na nota antecedente.
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Modelo VI

(GUIA PARA ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS)
(Nome da repartição)
N ...... .

. •••.•• via

Imposto de oonaumo de ..••.•.• (especie do imposto) ••••.
F •.•.••••.........•....•.•......••..• , estabelecido á ...•..••
•• . . . . . • . • • • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . n ........ registrado sob n ....•.. ,
precisa. para. . . . . (productos de sua fabricat;ão ou mercadorlas que lhe
foram apprehendidas em tal data ou completar a sellagem do ustock>>,
ou outro qualquer fim justificado) da.s seguintes estampilhas :

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

";' '';": : :t.~_l_·;.·

...... ( recLangulares ou cintas

..........'l
......
.....

.

,.

.

...

.

.

.
)

»

)

..

..

r:-·· ::H:Iy
~·

• • • •

•

••••

lt

......... .
• ••• o o • • • •

•••••••

•••

·······•···
. . .. .......•...

•••• »

••••••••••

•••• »

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

••••

. . . . . . . . .,

.... ,.
....
)1111

......

•••

)lo . • • • • • • • • • •

...........

Importa em (por eztenso) •.•....•.. ••.••.••.••••••.••••••••••
Rio do Janeil·o, .... de ...................... de i9L, ..
F ............................. .

Recebi a. importancia supra em ..... de .............. de i9L .. .
O Thesou reiro ou o Collector

F .....•.......................•
Lançado a fls ...•••. do livro caixa

li •.•.•.•

O Escripturario ou o Escriv~o
F ............................ •.
NoT.\S - E' facultada a imp1·essii:o do guias conto nome do proprietario, titulo e
local do estabelecimento.
Nos caaos do a~t. 40, lottra c), as guias deverão ser informadas pelo agente fiscal
ou empregado designado.

Modelo "VII

....'"

O>

Livro d.a venda d.iaria d:s estampilhas do imposto de oonsumo

NUMERO
DATA.

FIRll.l.

DA.
GUH

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL

- - - - - - - - -

ESPBCIB DO IMPOSTO

ESPECIE OU FOR )IA TO
DAS ESTAMPILHAS

>
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Y.

I

~
'....,
<

o

Somma .......................

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

1\J:odelo VIII

.,.>tio
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N ........ Em ......... de .......................... de

Guia do fumo desfiado, picado ou migado, vendido a (ou
preparado por conta de) F ...................... estabelecido á
rua .•.•.••..........•...... n .•..• por F .•.•••.....•....• pro-:
prietario da fabrica sita i ru:~ .......................... n .... .

Guia do fumo desfiado, picado ou migado, vendido a (ou
preparado por conta de) F ...................... estabelecido á
rua ........................ n .... por F ................... prGprietario da fabrica sita á rua ......................... n .... .

"'
:;,;o

VOLUMES

VOLUMES

....co

....

i~l ... .

N ........ Em ••••••. da ............................ de 191 .. ..

PESO

Marca I Quantidade I Numeração

BSPEC!E DO

FUYO

PESO

'f2

<

:r:
,.J
E:

Marca

I Quantidade I Numeração

FUMO
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8

:::s

:-r
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~

Q

BliPBCIB DO

~
l"J

;.4
l"J

o

c

~O.
O' propL•ietario,

O proprietario,

··························
8l

NoTA.S- Quando o fumo for desfiado po1· conta de outrem se mencionará nesta guia o numero e a data da nota que acompanhou
o fumo em folha ou em corda co1•respondente.
E' facultado o a~gmento de casas e dizeres neste modelo afim de se lhe poder dar lambem o caracter de nota !:ommercial.
Qnando as estampilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva collagem, poderao ser empregadas em
qualquer parte do corpo da guia.

~

c:lt

Modelo IX
Em ••....•... de ...•........•• de 191..

N .......

00
O>
O>

N .•..•..•

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

Guia do s:J.l vendido a F ................... estabelecido

Guia. do sa.l vendido a. F ......•.••...•••.• estabelecido

á ma •............ n ...... por F •.•.....•.••...•.•..... proprietario

á rua ..•.•.•.•.•.... n .......•... por F ............. proprietario

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

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

"'
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VOLUMES

!lbrca Quantidade Numeração

";;:"'
o"
,..,
.,o
"'o

..

~

"

..,

.,

oZ
.,"'
"...,
o<>

. ..,

~"'!

...,

7l

..,

VOLUMES

!O f<

""
"'8
~

-"

:::1

.,

o oo:
o

O.
~"'

""'
~~
f<

I
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O proprietario,

O proprieta.rio,

NoTAS- Quando o sal fór vendido com o imposto a pagar será observado esle mesmo modelo, sendo declarada. aque!la circnmstancia no corpo da guia.
Quando as estam~ilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva. colla.gem, poderão ser empregadas em 1ualquer
parte do corpo da guia.
E' facultado o o.ugmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota. commercial.

Modelo X
N........
Em .•••... de .••.•.••.••.• de191 .....
Guia de tecidos vendidos a F .••..•.••••••.•••••••••.•....••••.•
estabelecido á rua .•..•.•.•.••.•••.•.•••••••• n .•••.•..••
per F •••......•.•..........•.•.. proprietarlo da fabrica
(ou deposito da) sita á rua .•••••••.••••••••••.•••.•••••

N..... .•••
Em ...••••. de ..••••••••• de 101 ••••
Guia de tecidos vendidos a F ..•........••...•.•......•.•...••.
estabelecido á rua ••••.•••••••••••••..•. n .............. .
por F ........................... proprietario da fabrica
(ou do deposito da) sita á. rua ......................... .

n .••......•................................••....•....••.

n ..................................................•.•.•

VOLUMES

Marca

Quantida-1 Numerade
ção
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O proprietario,
..............................

O propl'ietario,

NOTü- E' facultado o augmento de caaa.s e dizeres neste modelo, adm de se lhe poder dar lambem o caracter de nota commarcial.
Quando as esto.mpilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva col'lagem, poderio ser empregadas em qualquer parte do corpo da guia.
Os tecidos sabidos sem o pagamento do imposto, para o deposito ou para benedciamento, nos casos previstos no art. 7o, serão
acompanhados desta guia com as necessarias declarações.
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Modelo XI
N •••••• Em •••••••• de •••••••••••••••••·······•··••• de 101. •••

:!I! arca

Quantidade

I
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â~

Nu-

mera~ão
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l<j;l
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i.o
o

..

"'"'

ar:y:;

N ...... Em ........ de ............................. de 191 ... .
Guia de louças ou vidros vendidos a F ............. estabelecido á l'Ua ................ n ....... por F ........ _. .... ..
proprietario da fab1·ica sita á rua .................. n ..... .

Guia de louças ou vid1•os vendidos a F .............. estabelecido á rua ................ n ....... por F ............... .
propl'ietario da fabrica sita á rua.................. n ..... .
YOLGM.KS
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O proprietario

O proprieta.rio

NOTAS- E' facult>do o augmento de casas e dizeres neste modelo, nfim de se lbe poder dar tambem o caracter de nota.
commercial.
Quando as estampilhas não couberem todas no logar designado pa1·a a respectiva sellagem, poderão ser emp1·~ga.daa em
qu:t.lquer ponto do corpo da guia.
As louçtLs ou os vidros sabidos sem o pagamento do imposto, para serem beneficiados ou acabados, nos casos previstos no
are. 70, serão acompanhados desta guia com as declarações necessariaa.

Modelo XII
Guia. n ....

Em •••• de ••••••••••••• de 191 ••

Guia n .•••

F ••••• proprietario da. fabrica. de alcool, aguardente ou
cachaça ou vinho natural de uva, na (situação ou fazenda.) sita
em •••.•••••••• remette a F.. • . • • . • estabelecido e1n •••••• , •• , •
á rua •••••.•••••. n ... as seguintes mercadorias:

Em ••.• de ............ de illi ..

F..... proprietario da fabrica de alcool, aguardente ou
cachaça ou vinho natural de uva, na. (situação ou fazenda) lita
em .......... remette a F ........ estabelecido em ........... .
á. rua ............ n ... as seguintes mercadorias:

..

..,
~ ~

VOLl:MES

Especie

~I arcas

Quantidade

:o<umeração I Litros

""""'
~~t'S
" "'":>:
IIQ

::3

VOLUMES

;
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Especie I :lfarcas

Quantidade

----1

Numeração

Lit1·os 1

1

1-•-

>

~!:1l
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t:1
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ll'J

~

ll'J

§
~

O proprietario,

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

O proprieterio,

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

Nota- E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, aftm de ee lhe poder dar tambem o caracter de nota
commercial.
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Modelo XIII
Em .• ,. .•• de.,, ......... ,de 191 ...

Guia n ......

F .... estabelecido com fabrica. de .......... ,á rua. ... , ........ ..
n ..... remette para a. fabrica ......... de sua propriedade.
(ou dependenc1a de sua fabrica) á rua .............. n .... .
afim de sere.n beneficiados ( ou acabados), os seguintes produetos :

00

Em ..... ,.de ........ , .... de 191 ...

Guia n ......

F .... estabelecido com fabrica. de, .......... á rua ............ ,,

n, .. ,..remette pare. a fabrica .......... de sua propriedade,
( ou dependenc1a de sua. fabrica), á rua ............. n .... .
afim de serem beneficiados ( ou acabados), os seguintes produetos:

VOLUMES

VOLUMES
ESPBCIE

ESPBCIB

Marcas

----

I Quantidade I Numeração

z
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DE IIBBCADOIUA

~IEBCADORIA

Marcas

Quantidade

I

Numeração

>

~

ai

8

g
~

["]

~
["]

8-3

:;;
o

O proprietario

O proprietuio

NoTA- Nesta guia se declarará o estado da mercadoria por occasião de sua remeasa e qual o beneficiamento ou acabamento

a receber.

Modelo XIV

Livro a,, movimento a.a. proa.ucçã.o a.o o'nsumo e a.aa eata.mp!.lha.a a.a. fabrica. a.e preparados a.e fumo
a. e propri ea.a.a.e a.' . . . . . . . . . . .• , . . . .á rua. . • . . • . • • • • • , . n . • ••••
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NOTAS- Ao encer~ar a escriptnração no ultimo dia do mez deverá se1• feito na columna das observações o calculo da producção, deduzido o consumo, sendo o stoclc em saldo existente na fabrica lançado nas res~ectivas columnas no mez seguinte,
O mesmo se observará, relativamante, quanto ás estampilb.as.
Os fabr1cantes não são obrigados a adquirir livros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar fezel-os apenas com as
casas strictamente necessarias ao movimento de sua fabrica, observando-se o mesmo em relaçio a tudas as especies \ributada.s, conforme explica a nota seguinte :
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ACTOS DO PODER EXF.CUTJYil

Nota ao modelo XIV.
Obedecendo a este modelo os livros deverão ter os seguintes títulos, para produccão ~ eonsumo, de conformidade
com a enumeracão dos paragrapho~ do art. 4°. rPstringidns
ás especiPs fabricadas:
litros de aguas mincraes naturaes
gazosas ou não. . • . • • . .
Il) litros de aguas mineraes arti.ficiaes gazosas ou não • • • • •
III) litros de agua denominada BYphão ou soda, hydromel, cidra,
ginger-ale, refrescos gazosos,
suecos de fructas, de plantas não
fermentados, e outras bebidas
semelhantes . . . . . . • • •
lV) litros dP. xaropes de limão, grosellm, gomma, etc., proprios
para refréscos . . . . . . • •
V) litros de cerve.ia de baixa fPrmentacão . . . . . . • . • . .
VI) litros de cerveja de alt;a fermentacão . . . . . . . . . . .
VII) garrafas de cerveja de alta fermentacão. •· . . • . . . . . .
VIII) litros de amer-picon, bitter,
vcrmouth, ferro-quina Bisleri,
vinhos quinados, amargo felsina
e outras bebidas semelhantes .
IX) litros de bebidas constantes do
n. 130 da classe 9• da actual
Tarifa das Alfandegas. . . . .
Xl litros dP bebidas constantes do
n. 131 da classe 9• da actual
Tarifa das Alfandegas. . . . .
XT) litros de vinhos artifi.ciaes e d~
mais bebidas fermentadas quo
possam ser assemelhados o
v~ndidos como vinho de uva,,
vinhos espumosos f' eomo champagne . . . . . . . . . . . •
XII) litros de vinhos denominados
de canna, de fructas e semelhantes . . . . . . . . . . . .
XIII) litros de vinho nacional natural, de uva ou de qualquer outra fructa ou planta . . . . .
XIV) litros de alcool até 25°. . . .
XV) litros de alcool de mais de 25°.
XVI) litros de aguardente de canna
ou cachaça . • • . . . . . . .
I)

!11040
$150

$060
!11060
ljl090

$080
!11050

$300

$300

1.$500
$090

$040
$060
$120
$060

PHOSPHOROS:

I) caixas ou rarteiras contendo até
60 paU ~os de madeira. . .
11) caixas ou carteiras contendo até
60 palitos de cêra • . . • . •

$020

.$020

873

:\CTOA DO PüDER EXECUTIVO

SAL:
J) kilogramma de chlorureto de sodio
,
bruto, moído ou triturado. • .•
IH) kilogrammas de chlorureto de sodio refinado ou purificado, da
taxa de $025 por 250 grammas
ou fraccão. . • • . • . • ~· .•
III) kilogrammas de sal beneficiado,
differenca c:Ie taxa • • • • • •

$020

$100
$080

CAI.I",..ADOS:

I) pares de botas compridas de mon-

tar. • • • • • • • • • • • • •

1$000

li) pares de botinas e cothurnos de

couro, pelle ou qualquer tecido
de algodão, lã ou linho, simples
ou mixto, até om,22 de comprimento • . • • • . • • • • •
III) pares de idem, idem de mais
de om,22., . •
• • • • . • •
IV) pares de idem de tecido de seda
ou de •qualquer tecido com mescla de seda, até om,22 de com' vrimento.
. . •
• • • • .
V) pares de idem~ idem de mais
de om,22. • • • .• ) • • • • • •
VI) pares de sapatos e borzeguins
de couro, pelle ou qualquer tecido de algodão, lã ou linho,
simples ou mixto, até om,22 de
comprimento. . . . • • • • .
VII) pares de idem, idem de mais
de om,22. .) •
• • • •
•
VIII) pares de sapatos e borzeguins
de qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla de
seda, de qualquer compri• .
•
mento
. .
IX) pares de chinelas e saJndalias de
couro, pelle ou tecido de algodão, lã, linho ou palha, simples
• .
.
• . • •
ou mixto.
X) pares de chinelas e sandalias de
seda, ou velludo de seda bordadas ou não. . . . .
. . • .
XI) pares de sapatos de qualquer especie, proprios para banho e alpercatas
. . . . . • . . .
XII) pares de sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha, até
om,22 de oeomprimento. . . . •
XIII) pares de idem, idem de mais
•
•
• . •
de om,22. • •
X.IV) pares de perneiras de couro ou
panno • • • . • •..•..•. ..•. .•. • •

$200

$100

$400
$700

$100
$200

$300

l!l050
$300
$050
$050
$100

$400
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AGTOf'l DO PODER EXECUTIVO

PElRIFUMARIAS:

I) productos de preco até 5$ a duzia,
cada unidade. . • . . • . • •
li) idem de preço de mais de 5$ até
10$ a duzia, cada unidade. . .
TU) idem de preco de mais de 10$
até 15$ a duzia, cada unidade.
IV) idem de preco de mais de 15$
até 25$ a duzia, cada unidade.
V) idem de preco de mais de 25$
até 45$ a duzia, cada unidade.
VI) idem de rpreço de mais de 45$
até 60$ a duzia, cada unidade. •
VII) idem de preço de mais de 60$
até 120$ a duzia, cada unidade.
VIII) productos de preco de mais de
120$ a duzia, cada unidade. .
[X) bisnagas para folguedos carnavalescos e outros, por 30 grammas ou fracção. . . . . .
X) !anca perfumes, idem, idem por
30 grammas ou fraccão.

$020
$íHO
$060
$080
$101J
$200
$500
1$000
$050
$050

ESPECIALIDADES PHARMACEUTICAS:

I) productos de preço até' 5$ a duzia, cada objecto. . . .
Il) idem de mais de 5$ até 10$ a
duzia, cada objecto. • . . . .
111) idem de mais de 10$ até 15$ a
duzia, cada objecto. . . . • •
IV) idem de mais de 15$ até 25$ a
duzia, cada objecto. .
V) idem de mais de 25$ até 45$
a duzia, cada objecto . . . . .
VI) idem de mais de 45$ até 60$
a duzia, cada obj ecto. . . . .
VII) idem de mais de 60$ até 120$
a duzia, cada obj ecto. .
VIII) idem de mais 120$ a duzia
cada objecto . . . . . . • • :

$020
$040
$060
$080
$100
$200
$500
i$000

CONSERVAS:

I) kilogrammas de presunto, conservas de carne, paios, linguicas,
chouricos, salames, mortadellas,
extractos, caldos, geléas e outras preparações semelhantes,
não medicinaes, da taxa de $025
por 250 grarnmas ou fracção. .
Il) kilogrammas de camarões, ostras, sardinhas, peixe de qualquer especie em conserva de
vinagre, azeite ou de qualquer
outro modo preparados, da taxa
de $025 por 250 grammas ou
fracção. .._ . • . .. • ··: :·: ._ ~· •.

$100

.$100

875

}.aTOS DO PODER EXECUTIVO

111) kilogrammas de doces de qualquer especie e fructas preparadas em calda, assucar crystallizado, massa, geléas, etc., da!
taxa de $025 por 250 grammas
ou fracção. .
• .....•
IV) kilogrammas de legumes ou
fructas ~m conservas simples
ou misturados, em massa, salmoura, ou de qualquer modo
preparados, da taxa de $025 por
250 grammas ou fracção. . • •
V) kilogrammas de fructas seooas
ou passadas, da taxa de $025 por
250 grammas ou fracção.
VI) kilogrammas de massa de mostarda, molho inglez e outras
'preparações semelhantes, da
taxa de $025 por 250 grammas
ou fracção . . . . . . . . . .
VII) kilogrammas de biscoutos, bolachas e semelhantes, da taxa
de $025 por 250 grammas ou
fracção . . . • . . . • • :• .•. • •

$100

$100
$100

$100

$100

VlNAORE:

I) litros de vinagre. . . • . . • •
li) kilogrammas de acido acetico aolido, da taxa de $150 por 250
'grammas ou fracção . . . • .
III) litros de acido acetico liquido •

$050
$600
$600

BENGALAS:

I) bengalas de preço que não exceda
de 5$ cada uma. • . . . • • .
li) idem de mais de 5$ até 10$, cada
uma. . . . . . . . . . . . .
III) idem de mais de 10$ até 50$,
cada uma . . . . . . . . . .
IV) idem de mais de 50$, cada uma

$200
$500
1$000
2$000

VELAS:

I) Kilogrammas de velas de sebo ou
de qualquer outra mataria semelhante, simples ou compostas, da taxa de $010 por $250
grammas ou fracção . . . . .
II) kilogrammas de velas de stearina, espermacete, parafina ou de
composição, da taxa de $025 por
250 grammas ou fracção. . . .
UI) kilogrammas de velas de cêra
animal ou vegetal, simples ou
compostas, da taxa de $025 por
:250 gramma,s ou fraçção . • ...

$040

$100

$100
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TECIDOS:

J) metros de tecidos de algodão, crús,

em pecas ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fraccão. .
Tl) metros de tecidos de algodão,
brancos ou tintos, em pecas ou
já reduzidos a saccos, por metro
ou fracção . . . • . • . . • •
IJJ) metros de tecidos de algodão estampados, em peças ou já reduzidos a saccos, por metros ou
fracção. . • . . .
. •..
IV) metros de tecidos de algodão,
crús, para tingir ou alvejar,
differenca de taxa . . . . . .
V) metros de tecidos de algodão,
crús, para estampar, differença
de taxa . . • . . . . . . . •
·vn metros de tecidos de algodão
branco ou tintos, para estampar,
differenca de taxa . . . . . .
VTI) metros de tecidos de lã ou de
lã e algodão, constantes da
lettra e) do art. 4", § 12, por
metro ou fraccão. . . . . . .
VTII) metros de tecoidos de lã pura,
constantes da lettra f) do art. 4",
§ 12, por metro ou fraccão. .
IX) metros de tecidos de lã e al·godão, constantes da mesma
lettra f) do art. 4", § 12, por
metro ou fraccão. . . . . . .
X) metros de tecidos de linho, crú,
por metro ou fraccão. . . . .
XI) metros de tecidos de linho,
brancos e ti•ntos, por metro ou
fraccão. . . . . . . . . . . .
XII) metros de tecidos de linho, bordados ou estampados, por metro
ou fracção . . . . . . . . . .
XIII) metros de tecidos de borra de
seda c semclhanteR, por metro
ou fraccão . . . . . . . . . .
XTV) metros de tecidos de seda vegetal ou animal, por metro ou
fraccão . . . . . . . . . . . .
XV) metros de brocados, lhamas,
telas, c outros tecidos proprios
para vestes sacerdotaes c ornatos
de igre.ia, de qualquer matcria,
por metro ou fraccão . . . . •
XVI) metroR de tecidos de canhamaco, juta e semelhantes, crús e
tintos, em peças ou .iá reduzidos
a saccos, por metro ou fraccão.

$0f0

$020

$030
$010
$02()
$010

$100
$200

$100
$020
$030
$040
$300
$400

$300

$020
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XVII) metros de tecidos de canhamaco, juta e semelhantes, estampados, em peças ou já reduzidos a saccos, por metro ou
fraccão.
.
.
XVIII) tecidos constantes da lettra j)
do art. 4°, § 12, por unidade . .
XIX) tecidos constantes da lettra k)
do art. 4°, § 12, por unidade. .
XX) tecidos constantes da lettra l)
do art. 4", § 12, de linho, por
unidade .
.. .
.
tecidos constantes da lettra l)
do art. 4°, § 12, de seda, por
• . .
unidade • • • • • •
XXI) metros de rendas de algodão,
até 3 centímetros de largura,
por metro ou fracção . . . . .
1\Ietros de rendas de algodão de mais
de 3 centímetros de largura até
10, por metro ou fracção . . .
1\Ietros de rendas de algodão de mais
de '10 centímetros de largura,
por metro ou fraccão.
Metros de fitas de algodão até 3 centímetros de largura, por metro
O.u lfraccão. . . . . . .
. .
Metros de fitas de algodão de mais
de 3 centímetros de largura até
10, por metro ou fraccão .
Metros de fitas de algodão de mais
de 10 centímetros de largura,
por metro ou fraccão. . . . .
Metros de renda de lã ou linho até
3 centímetros de largura, por
metro ou fraccão. . . . . . .
Metros de renda de lã ou linho de
mais de 3 centímetros até 10,
pqr metro ou fraccão. . . . .
Metros de renda de lã ou linho de
mais de 10 centímetros até 15,
por metro ou fracção.
.
Metros de renda de lã ou linho de
mais de 15 centímetros, por
metro ou fraccão. . . . . . .
Metros de fitas de lã ou linho até
3 centimetros de largura, por
metro ou fraccão.
Metros de fitas de lã ou linho de
mais de 3 centímetros até iO,
por me.tro ou fracção. . . . .
Metros de fitas de lã ou linho de
mais de 10 centímetros até 15,
por metro ou fracção.
Metros de fitas de lã ou linho de
mais de 15 centímetros, por
metro ou fral)cão.
• • • • •

$030
$300
$200
$400
2$000
$003
$010
$030
$003
$010
$030
$004
$015
$030
$050
$004
$015
$030
$050
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Metros de rendas de seda até 3 centímetros de largura, por metro
ou fraccão. . . . . . . . . •
Metros de rendas de seda de mais
de 3 centímetros até 10, por
metro ou fracção. . . . . . .
Metros de rendas de seda, de mais
de 10 centímetros até 15, por
metro ou fraccão. . . . • . .
,Metros de rendas de seda de mais
de 15 centimetros, por metro
ou fraccão .. . . . . .1 • • ••
Metros de fitas de seda até 3 centímetros de · largura, píOr metro ou fracção • . • • • • • •
Metros de fitas de seda de mais de
3 centímetro até 10, por metro ou fraccão . . . • • •
Metros de fitas de seda de mais de
10 centímetros até 15, por metro ou fra()Cão. •. . . . . . .
Metros de fitas de seda, de mais de
15 centimetros, por metro ou
fracção . • . . ., . • . •• • ..
XXII) pares de meias de algodão não
especificadas até om,zz de comprimento no plé, lisas. . . . . ,
Pares de meias de algodão não especificadas, de mais de om,zz de
comprimento no pé, lisas . . .
Pares de meias de algodão não especificadas até om,zz de oomprimento no pé, bordadas ou
rendadas . . . . . . . • . .
Pares de meias de algodão não especificadas, de mais de om,22 de
comprimento no pé, bordadas tOU rendadas. . .~ ,. . 1 1• ••
XXIII) pares de meias de fio de escossta atJé om,zz de comprimento no pé, lisas .. • . . . .
Pares de meias de fio de escossia de
mais de om,zz de comprimento,
no pé, lisas. . . . . . . • . ..
Pares de meias de fio de escossia até
om,22 'de comprimento, no pé
bordadas ou rendadas. . • . .
Pares de meias de fio de escossia
de m:ais de 0"',22 de comprimento, no pé bordadas ou rendadas • . • • ~ • . . • . •. •
XXIV) pares de meias de lã ou
linho até om,zz de comprimento,
no pé, lisas. . . . • • •. . • •.
Pares de meias de lã ou linho de
mais de o·m,22 de comprimento,
no pé, lisas. • • • • • · . •. ... .,

$008
$030
$060
$100
$008
$030
$000
$100
$020
$040

$040

$080
$050
$100
$100

$200
$050

$100
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Pares de metas de lã ou linho até
.0"',22 de comprimento, no pé,
$100
bordadas ou rendadas . . . . .
Pares de meias de lã ou linlho de
mais de om,22 de comprimento,
$200
no plé, bordadas ou rendadas. •
XXV) pares de meias de seda até
0m,22 de compTimento, no pé,
$100
lisas. . . ., .. .i . . . . • ·• ··
Pares de meias de seda de mais de
om,22 de comprimento, no pé,
$200
lisas . . •. . • . . • . • . . .
Pares de meias de seda até 0"',22 de
comprimento, no pé, bordadas
~200
ou rendadas. . .. . . . . . .
Pares de meias de seda de mais de
om,22 de comprimento, no pé,
$400
bordadas ou rend:adas. . . . ..
XXVI) camisas de meia de algodão,
$100
por unidade . . . . • . • . •
Camisas de meia de lã ou linho, por
$200
unidade • . . . . . . . . . . • .
C_alffiisas de meia de seda, por uni$500
dade . . . . . . . . . . . • .
.ceroulas de meia de algodão, por
$100
unidade . . . . . . . . . . .
,ceroulas de meia de lã ou linho, por
$200
unidade . . . . . . • . • • .
Ceroulas de meia de seda, por unidade . • .· . . . . . . . . . .
$500
Serão ainda creadas as casas necessarias aos tecidos mixto!!
de que trata o n. XXVII do § 12, art. ,qo, e para os retalhos
referidos no n. XXI do mesmo paragrapího e artigo.
ESPARTILHOS:

I) espartilhos de algodão ou linho,

lisos, um . . . . . . . . • . . .

$200

com rendas finas ou bordados,
um . . . . . . . . . • . • .
III) espartilhos de tecido de seda de
qualquer especie, um. . . . .

$000

li) espartilhos de algodão ou linho

2$000

PAPEL PARA FORRAR CASA:

I) peças de papel pintado/ o'u estamiplado de qualquer qualidade.
por peça de 9 metros ou fra~ão
li) pecas de papel pintado ou estampado de qualquer qualidade,
proprio para barra ou guarnição, por peça de 9 metl'IOs ou
fracção . . . . . . . . • . .
III). peças de papel dourado, prateado ou avelludado, por peca
de 9 metros ou fracção . . . .
IV) peças de papel dourado, prateado ou :avelludado, proprio
para barra ou guarnição, por
peça .de 9 metros ou fracção ." •

$030

$060

$200
$.~00
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CAR'l'AS DE JOGAR:

I) baralhos de cartas de jogar, cada
um ~· • • .• ., • • • ~- • • _. •

$500

CHAPÉOS:

Chapéos para sol ou chuva:
I) chapéos para sol ou chuva com
cobertura de lã, linho ou algodão, simples ou enfeitados oom
rendas, franjas ou bordados das
mesmas especies 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, franjas ou bordados, um. .
IIil) chapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer tecido,
com cabos de prata ou com lavares deste metal, um. . .. • •
IV) c:hapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer, tecido,
com cabos de ouro ou platina ou
com lavares destes metaes, um
V) chapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer tecido,
com cabos de qualquer especie,
guarnecidos com pedras preciosas, um • • . . . . . . • . .

$500

i$000

2$000

3$000

5$000

Chapéos de eabeça para homens e meninos:
I) eh:apéos de crina, de madeira, de

palha de arroz, trigo e semelhantes, um . . . . . . . • •
li) chapéos de .feltro, castor, lebre e
semelhantes, um . . . . . . .
III) chapéos de palha do Chile, Perú,
·Manilha e semelhantes, até o
prer:o de ~0$, um. . • . . • .
IV) chapéos de pabh:a do Chile, iPerú,
l\lanilha e semelhantes, de preço
acima de 30•$, um. . .. • . • .
V) chapiéos de peUo de seda de qualquer qualidade, de mola e claques, um . . . . . . • . . •
VI) C:hapéos de lã e de tecidos de algodão, lã ou linho, simples ou
mixtos, um . . . . . . . . . . ,
VII) eha]Jéos de qualquer tecido de
seda ou simplesmente com unesela de seda, um.. . . . • • • •

$300

$500
$300

2$000
2$000

$300
$500
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Chapéos de cabeça pat·a senhoras e meninas:
$300
I) cl!apéos de JH'CI}O até W$, um. •
li) chapéos de mais de 10$ até 50$,
l.IIn

. • .

. • • • • • ·• • • •

III) chapéos de mais de

~0$,

um. •

1$000
:2$000

lloucts c gorros:
l) Loncls ou gorros de feltro, de ma-

deira, de palha ou de tecidos de
algodão, lã ou linho, um. . . .
U) boncts ou gorros de castor, lebre
e semelhantes ou de qua:quer
tecido de seda ou simplesmente
com mescla de seda, um • • .

$100

$300

DISCOS PARA GHAMOPHONES:

I) discos para gramophoues, simples,

até om,zo de diametro, um. . .

Il) discos para gramophones, simples,

<!e mais d3 0'",20 de diametro até
0"',30, um . . . . . . • . . .
111) discos para gramophones, simples, de mais de 0 ,30 de diamet.ro até om,40, um. . . . . . .
IV) discos para gramophones, simples, de mais de om,40 de diametro, um . . . . . . . .· . .
V) discos para gramophones, duplos,
até om,zo de diametro, um. . .
IV I) discos para gramophones, duplos, de mais de 0"',20 de diametro até 0"',30, um . . . . .
VII) discos para gramophones, duplos, de mais de om,ao de diametro até om,40, um . . . . . .
VIII) discos para gramop·hones, duplos, de mais de om,4o de diametro, um. . . . . . . . . .

$O fiO

$100

01

$300
~500

$100
$200
$6(;0

1$000

Lovç,\S E VIDROS:

I.oucas:
I) kilogrammas de louca de pó de
pedra (n. 1), por kilogramma.
li) kilogrammas de louca de granito
l(n. 2), por kilogramma . . . .
IH) kilogrammas de louça de pó dé
pedra ou granito com frisos,
orlas ou bordas .de ·qualquer côr;
de côr de cobre e semelhantes;
esmaltadas; 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.
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)'

$060

$100

$160
511
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IV) kilogrammas úo louça do porcollana branca (n. 4), por kilogramma • . . . . • . • • . •
;v) kilogl'ammas de louça de porcellana com qualquer douração;
pintada, estampada ou csmallada c pintada ou estampada ou csmaltada com qualquer douração (n. 5), por kilogramma . . . . . . . . . . .
YI) ldlogramma de louça de biscuit
(n. 6), por kilogramma.

$180

$2~0

$24.0

Vidros:
VIl)

kilogrammas de vidt·os lisos,
modP!ados, cRmcrilhados on foscos (n. 1), por· kílogramma . .
VIII) kilogrammas de vidros lapidados c lavrados no t.odo ou em
parle (n. 2), por kilogramma.

$065
$180

Modelo. XV

Livro a.o movimento da produ.cção e consumo e das estampilhas da fabrica de desfiar, picar e migar fumo de
propriedade de r ........estabelecia.o á na ........ n.... ..
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NOTAS- Na columna do consumo se mencionará o fumo desdado por conta alheia e o vendido pela fabrica, cujo imposto den
corresponder As eatampilhas empregadas.
Ao encerrar a eecriptnrac;io no ultimo dia do mez deverá ser feita na columna das observações o calculo da producc;io dedu.ido
o coasumo geral, sendo o atocJc existente na fabrica lançado nas respectivas columnas no mez seguinte.
O meemo se observará, relativamente, quanto âs estampilhaa.

ao

~

00
00

Modelo XVI

...

~
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NoTA- Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez deverã ser feita na columna das ohset•vações o cnlculo do fumo recehido
deduzido o vendido e o entregue a mnnipulnção, sendo o Block existente na fabrica. lançado uns respectivas columnas no mez
~~eguin te·.
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MODELO XVII

Ao Collector das Rendas Federaes de .............. , ...•
F ..... , proprietario (administrador ou gerente) da salina
. . . . . (ou do deposito de sal) sita em. . . . . . . pretendendo .remetter para (porto do destino) ...... ldlogrammas de sal bruto
(ou tantos volumes com a marca ...... pesando cada um ... .
kilogrammas) á ordem (ou á consignação ou vendido) de F ...•
estabelecidQ 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 importancia de. . . . . . foi
pago pela guia n ...... de ...... de 1915, que ora exhibe (ou
cujo imposto na importancia de ...... será pago no porto do
destino, como se verifica da declaração feita na respectiva guia,
pelo que o supplicante se promptifica a assignar o termo de
responsabilidade legal) .
(Data)
Assignatura

Foi exhibida a guia com imposto pago, pelo que, póde embarcar (ou foi exhibida a guia com o imposto a pagar, pelo que,
depois de assignado termo de rPsponsabilidade, póde embarcar).
O Collector
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Nous - Ao encerrar a escripturação no ultimo dia do mez deverA ser feito na colnmna das observações o calculo da
deduzido o consumo, aendo o saldo em Block existente na salina lançado na columna da colheita no mez seguinte.
O mNmo se observará, relativamente, quanto ás estampilhas.

p~ducçio,

Modelo XIX

I.ivro do movimento d& entrada do sal bruto, :producçio e consumo do sal refiuad.o e d&s estampilhas da fabrica
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NoTA- Ao tlllcerrar a escripta no ultimo dia do mez deverá ser feita na columna das observações o calculo do sal re~ebido Oll
prodnlrido, deduzido o rellnado dado a consumo, s~ndo o stoclr existente lançado nas respec~ivas columnas no me:~: seguinte.
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Modelo XXI

Uno do movimento do fumo em corda ou folha mandado desfiar, picar ou migar pelo estabelecimento commercial
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NOTA - Ao encerrar a escriptn. no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na columna. das observações, o calculo do producto en~rado,
deduzido o consumo, sendo o stock existente lançado na columna daa entradas no mez seguinte.

Modelo XXIII

Livro de entrad& e sahids do sal no estabelecimento commercial, 4e p:op:ie4a4e 4e ................, na...............n....
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Nou - Ao encerra .. a eseripta no ultimo dia do mez, deverá 8e1' feito, na. eolumna das observações, o calculo do produ do entrado,
<lednzido o consumo, sendo o stoclr exisLente lançado na eolumna daa obeervaçõeauo mez seguinte.
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NoTAS- Ao encerrar a escripta no ultimo dia. do mez, deverá ser feito, na. columna das observações, o calculo da producção,
<ilec1uzido o consumo geral, sendo o stock existente na. fabrica. lançado nas respectivas columnns no mez seguinte.
O mesmo se obseno.râ, relativamente, ás estampilhas.
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Livro do movimento de entrada e sahida do alcool,
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NoTAS- Ao. encerrar a escripta no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na columna. .das observações, o calculo dos productos
.
entrados, dednz1do o coneumo, sendo o stock existente lançado na mesma columna no mez seguinte.
O mesmo, relativamente, será observado quanto ás estampilhas.
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At:'l'OS DO PÓDER EXECtJTtm

Modelo XXVI
ta via
DESPACHO DO SAL

F ................. , estabelecido á rua ............ , n ....... , despacha o sal
baixo d.Acla.rado, vindo de ..•.•..•••.......... , ••.... na embarcação •.•.••.•... •.
pL'ocedente de .......•..•.•.• , •.... , entL·a.da e1n ••••• "" de .•••.••••••.•• de 191. •

O'l

.~

s..

MARCAS

IJISCRI"'INAÇlO

C>

..

iJ
...

IMPOSTO

-

1'. R. 0 .............. Mil snccos de sal bruto, pnsando
cada 11m sessentA. kilos ; total
sessenta mil kilos a ............ $020
A. C, M .............. Quinhentos saccos de sal bruto,
~ndo cada um
sessenta
s; total trinta mil kilos a .• 1)20
Doze
mil
kilos
de
sal
bruto
a •..
oao
A. granel. .............

i:~00$100

6001000
240 000
2:040$000

(DAta) (sohre uma
de 2$000).

estampilha

As:.lgn&Lura.
.......................

ACNS DO POll!U\ !~ECUT1VO

· MODELO XXVII
NOMtE DA HEPAWI'IQÃO

Tendo em vista a representação feita a esta repartição pelo
agente fiscal do imposto de consumo ~1\. •••• , imponho a F .... ,
estabelecido á rua. . . . . n .... , com negocio. . . . . (ou commercio
ambulante ou fabrico) de ..... , a multa de .... , por infraccão
do art ..... do regulamento anncxo ao decreto n. 11.511, de
4 de mat·co de 1915, o qual deverá recolher aos cofres desta
repartição, dontro do prazo de 20 dias, bem como importancia
igual relativa ao .... emolumento .... devido ...• pelo registro
do seu estabelecimento (ou commercio ambulante) .
.Qutrosirn, fica avisado de que não sm•á acccita qualquer
reclamação que exceda o prazo de oito dias e sem o deposito
prévio das íncneionadas importancias, e que, esgotado o prazo
de 30 dias, se promoverá a cobranca executiva.

Em .... de ............. de 1915.
O chefe da repa1·ticão ........••.

Modelo XXVIII

TERl\10 DE DEPOSITO

Aos. . . dias do mez dP. . . do anno de 191 ... , na casa si.tr1
á rua. . . numero. . . desta cidade de. . . declarou o Sr ... , perante mim e as testemunhas F. . . e F ... , abaixo assignadas,
que a1:ceitava o cargo de depositaria dás seguintes mercadodas ... que foram appt·ehcndidas ao mesmo F. (.ou IF ••. ,
estabelecido á rua. . . numero ... ) por infracção do art .....•
do regulamento 'l]Uc baixou üom o de(Jl·eto n. 11.511, de 4 de
'marco de HH5, -c que se responsabilizava pela boa guarda das
mencionadas mcreadodas, obrigando-se, sob as penas, da lei,
a entregai-as em hum estado de conservaçã.o no prazo do
vinte c quatro horas, depois de convenientemente notificado
pam fazel-o, o!n·igando-se tambem a indemnizar qualquer
damno ou falta que soffram as ditas mercadol.'ias. O agente
fiscal do imposto do consumo, F ...•.••
O depositaria ...... .
As Lestemunhas ....•••

8\.lti

ACTOS lJO PODEn EXECtJT!VO

Modelo XXIX
AUTO

DI<~

INFRACÇÃ:O l!: Al'PREHEN::i.W

Ao~ ..... dias do mn~ dn ...... do a uno dfl 1DJ •••• , ás ...•
horas (hol'a lertal) verificando que 1<' •••• , rstabelr.cido eom negocio (ou fabrica) de ...... , á rua ....... , numero ..... , desta
cidade dn .......... , tiulia exposto ú venda (ou vtmdido) as
seguintps mereadorias, sem rstarem devidamente estampilhadas (ou em qualquer outra contravenção) tendo (ou não) apresentado a nota de compra, infringindo assim o disposto no
artigo ...... do rrgulameuto que baixou com o decreto numet·o
1 J.l:í li, de 1 de março de 1!Hl:í, notifiquei o facto ao referido F ....... o fi;;; appr-elteusão das dita::> mercadorias e da
nota, conduzindo-as commigo para a Recebedoria (ou repartição fiscal do local, ou deixando-as depositadas em poder de
F..... ou do propt'Ío autuado, como consta do respectivo
termo de dor)Qsito); elo que lavrei o presente auto de infracção
e apprehensão, que vae assignaclo por mim, pelo autuado e
pelas testemunhas F. . . . n F. . . . o será presente ao St'. clirector da Recebedoria (ou cheJe 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 spccimcn das mercadorias apprehendidas), para os devidos fins. U agente fiscal do imposto de
consumo, F ..........•••

U autuado ....•..••
As t.estemunhas .....••
NO'l'AS

A lnfrac<;iío <lcvPrá ~er espeCiifi<;ada, declarando se a quantidade, marra,
qualidade o procedeucia das mercadorias .em contravenção, isto é, si havia !alta,
insuffiçiencia ou irregularidade de estampilhamento, si as estampilhas eram
sorvidas, fragmentadas ou falsas, si as mercadorias não tinham rotulo ou si
ns estrangeiras o tinham em portuguez o vice-versa, si havia f.alta de livro,
irregularidade ou falta do cscripta, ou qualqrucr contravenção punível por este
regulamento.
O auto de infracçãÇ> que envolver acção çl'iminal será assignado pelo agente
fiscal, o autuado c ll·es testemunhas.
O auto de desacato dP.verá ser distincto do de infracção.
O auto que envolver açção criminal não deverá c;ontcr palavras em breve
e algarismos e ser(& encaminhado á autot·idade competente, depois de cxtrahida
copia nuthentica, que ficará na repartiçfio, para os fins necessarios.
Si o autuado rcçusa.r-se â assignar o auto, será esta circumstanc)a a<lditada
da seguinte fôrma:- Etn additamcnto a este auto, cleclnro que, apresentando

o mesmo ao antnado para assignar, recusou·se elle a fazel·o, aiiegando (on di·
zendo) que ... , o que foi t<:stemunhado por F .... , e F .... que eommigo assi·
gnam esta declaração. O agente fiscal do imposto de consumo, F .•••.•
·As testemunhas ....•.....•

Este modelo de auto é simplesmente exemplificativo, podendo ser mais des•
envolvido, conforme as circumstancias do facto ou factos occorridos.
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ACTOS DO PObER EXECUTI\10

Modelo XXX
.t\'UTO :DE INFRACÇÃO E A1PPREHENSÃ0

Aos ........ dias do moz de ......... do anno da 191. •. ;
ás. . • . . . horas ...... , verificando que ......... , estabelecido·
com •.......... de ........•... á ........ numero ......•••••
dest •• ••.•...................•.•••••••.•...•.•..•• ·-· .•. ·-· --·

....................................... ·-· ................ •:
......................................................... ·:
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infringindo assim o disposto no artigo .... do regulamento que
baixou com o decreto n. 11.511, de 4 de marco de i915, notifiquei o fa-cto ao referido ....... e fiz apprehensão da dita
mercadoria, conduzindo-a .commigo para a .......... ~ do que
lavrei o presente auto de infraccão e apprehensão, que vae assignado por mim, pelo autuado. . . . . . . • . . . . e será presente a·o
Sr ....• , juntamente com a •......•• apprehendida ........ ,
para os devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo, .•.•...•....•...••

Modelo XXXI
AUTO DE INJFRACÇÃO E A'PPREILENSÃO

:Aos .... dias do mez de ....... do anno de 191. .. , ás ....
horas ...... , verificando que ........ , estabelecido com ......•
de ......... á ·............. numero ..... dest ........•••.

.............. ............................................
... . ... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . ....... .. .. .... .......
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infringindo assim o disposto no artigo ................... ,·
do regulamento que baixou com o decreto numero i 1. 511, de
4 do marco de 1915, 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 do
infraccão e apprehensão, que vae assignado por mim, p.elo
autuado .......•.................•...•................ ·-· ...
será presente ao Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . juntamente com o mencionado termo de deposito ................. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . , como specimen da . . . . . mercadoria ....•
apprehendida ... , para os devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo, .............•
Pode:r Executivo -1915 (VoJ. I)

8()8

,\CTOS DO hJIJEH EXECUTIVO

Modelo XXXII
AUTO DE INFThA',CÇ,\.0

Aos .... dias do mcz de ......... do anuo de mil novecentos
c. . . ús. . . . . horas .......... , verificando .que ............. .
esta!Jclecido ... cotn ........ de ............. á ............. .
. . . . . . . . . . . . . . numero ................ dest ..........•...•

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

{,;iri;lgirid~ ·~s·s·i;~ 'o' di~p~~t~· ;~~· ~{·Úg~·. ·.: ·. ·. ·.:: ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·.: ·.:: · d~
regulamento que baixou com o decreto numero 11.511, de 4 de
marco de 1915, notifiquei o facto ao .... referido ............ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; pelo que lavrei o presente auto de infracção, que vae assignado por mim, pelo autuado .....•.....
·.............................................•..... e será
presente ao Sr................•..........................•.
para os devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo, ....

Modelo XXXIII
tAUTO DE DESACATO

Aos ... dias do mcz de ...... do anuo de mil novecentos c ... ,
{ts. . . horas. . . . . . . . achando-me no cxercicio de minhas funcçõcs de agente fist\al do imposto de ·ronsumo, na casa de F', ...
sita ·á! rua ........ numero ... , desta cidade de ....... , fui ahi
desacatado ( *) pelo dito F., ou por ·F., (ou pelo seu empregado
F., ou por F .. a seu mandado), pelo 1quc, de accôrdo com o artigo. . . do regulamento que baixou com o decreto numero onze
mil >quinhentos e onze, de quatro de março de mil novecentos o
quinze, lavrei o presente auto de desacato, que vae assignado
por mim, pelo autuado e pelas testemunhas F. F. e ;F ... -e será
presente ao senhor director da Rccebedoria (ou chefe da repartição fiseal do local) para os devidos fins. O agente fiscal do
imposto de consumo, F ....
O autuado ........ .
~s

testemunhas ...... .
NOTAS

(*) O desacato ou a_'ggrcssão deve ser descripto minuciosamente, relatan-

do-se todos os factos e cireumstancias que tiverem occorrido.
Deverá sor lavrado auto nos termos deste modelo contra a pessoa que,
por qualquer fôrma. houver cmhara~ado ou impedido a fiscalização.
Si em consequencia do desacato, se der detcn.;ão, será esta circumstancia
tambem mencionada no auto, em que, neste caso, se dir{\ em cima:- Auto de
desacato c deten!;tlo.
A detenção será ordenada, na Capital Federal, de ordem do ministro da
Fazenda, nos Estados e no Territorio do Acre, de ordem do chefe da repar·
tição fiscal do lo~al.
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:Directoria da Receita Publica do ll'hesou:ro Nacional

Quadro demonstrativo da renda discriminada do imuosto de consumo arrecadada em 191.... comuarada com a do ultimo trionnio
DIPPBBBNÇA.. DB 1912,
PARA MAIS B PARA MENOS

TAXAS

Para

ESPEC!E DOS IMPOSTOS

mercadorias
apprebendidas, stocks
e outros

Para mercaPa.ra productosj
dorias
nactonaes
estrangeiras

RBGliTBO

TOTAL GER.\L !TOTAL DB ilJU(TOTAL DB tlJ10

Total

Comparada

Comparada

com t9lt

com 1910

casos

Jl'uruo • •
'Bebidas.

6. 955:660$280 1.481:220$0(10 8.436:880$280 7,637:095$410 7.106:597$135 +

:j

•

9.4>7:586$880

Phosphoro9.

576:915$000 10,(l74:503$880

u. 081:412$120

2.358:530$550

166:~

2.524:990$550 2.598:990$650 4.306:506$740 -

2.167:240$350

284:195$000

2.451:~

Perfumarias

417:947$175

24:595$000

442:542$175

•

Ca!Q&do.

2.215:650$420 2.003:351$750 +
449:018$325

425:756$550 -

+

Eapecin.lidades pha.rmaceuticas •

1.001:433$44()

138: 120~000 1.139:35Sõ440 1.050:414$940

Conservas •

1. 070:633$540

130:570$001) 1.201:253$540 I. 197:902$950 1.106:439$001) +

311:622$2>0

Vinagre.•
Velas

2.312:194$050

•

209:344$500

Bengalas

2. 417:924$700

Tecidos.

23:723$900

.Espartilhos.

16:630$000

328:>52$220

887:002$520

278:339$240

r,..pel para forrar casa.

53$040

73:659$870 - 1,781:516$190
235:764$700 +

448:083$600

6:506$150

+

16:785$625

89: 13'$500

+

252:544~920

3:344$580 +

91:814$540

49:912$980 +

19:6911$180

297:605$001) 2. 639: 7911$050 2.310:346$075 1.148:526$550 +

329: 452$075 +

491:272$500

3:045$000

212:389$500

220:469$000

231 :945$000 -

+

167:035$0()0 2.044:959$700 2.321:526$500 2.061:752$500
8:735$000

-

5.746:776$925

•·_Cartas de jogar •

3. 044:669$655

308:553$040 +

38:450$200

32: '58$900

37:547$200-

12.830:733$450 1.016:906$000 13.853:638$450 14_.173:824$190 12.329:918$680

·Vinhos estrangeiros.

+ 1.331:283$U5

8.'109:094$100 - 1:006:910$240 + 1.765:407$780

•

,Sal ,

7911:78~0

+ 1.942:692$845 +

9,160:811Jf795 1, 700: 395$001) 10.861:214$795 8, 918:521$950 7 .81•H46$140

5. 746:778$925 5.378:069$575 5.348:716$425
491$001)

53$040

i67$VOO

i!Mp4oo. • • •

-

8:079$500
323:433$200

+
+

5:9111$300 +

19:555$500
583:207$200
5:086$800

-

320:185$740 b 1.523:719fl70

+

368:709$350

-

+

437$1160 +

398:066$500
53$040

187$!'00
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o vidros .
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Modelo XXXVI
Directoria da Receita Publica do Thesouro N acionai
Demonstração especificada da renda do imposto de consumo arrecadada em toda a União no exercicio dG 191. ...
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Modelo XXXVII

Dire~oria

da Receita Public! do T'hesouro Nacional

appa estatistico dos emolumentos de REGISTRO arrecadados no exercicio de 191 ...
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Tantas ditlerençns de
emolumentos a ... ~ ..
$ ...

Rio Grande do Norte.

Parahyba do Norte

Pernambuco. • .
Alagóas . • .
Seq;ipe . . .
Bab1a • • • •

Espírito Santo •
Rio de janeiro • • . . • • •
Districto Federal, comprehenden-

~~t~d~ud~ciK\~ ~ee NJ~tn~i~6Y: n~

Minas Geraes • •
S. Paulo . . . •
Paraná • • • .
Santa Catharina •
Rio Grande do Sul
Goyaz. . . . .
Matto Grosso • •
Som ma.

---------------------------------1-------

Em .... de ............. de 191 ... -O Inspector fiscal F ..... .
(•} Na columna dos Estados, quando se tratar de estatistica dos Estados, figurarão as repartições arrecadadoras.
Poder Executivo- 1915- ( Voi. I ) - Pag. 900- 3·

Modelo XXXVIII

Directoria da Receita Publica do 'T'hesouro Nacional
Mappa estatistico dos emolumentos de REGISTRO pelas especies do imposto 1
arrecadados em 191 ••.
A

B

FABRICAS :

c

D

BSPECIE DO IMPüSTO

Ta o ta a dift"e·
renças de emolumeolos a .•• $

Fumo .
Bebidas

···*···

Phosphoros

Sal.

.

Calçado
Perfumarias •
Esj18Clalid&des
tlc&s. • •

pbarmaceu-

Conservas.
Vinagre
Velas •
Bengalas
Tee1dos.

Espartilhos
Papel para f01·rar casa
Cartas de jogar.
Cbapéos •

•

.

Discos para gt•amophones.

Louças e vidros.

•

.

•

- - - - - - - 1 - - - ___ ,____
Somma • • • • •

RESUMO

Tantos emolumentos de fabricas até 6 operarias, a 20$000.
• • • • • • • • • •
Idem idem de 6 a 12 operarios, a 50$00(). • • • • • •
• • • • • • • • • •
Idem idem de m&is de 12 operarias, ou co!o_f~rç& motora ou apparelbos d& capacid&de de producção
superior ' desse numero de oparatios, a 800$000 • • • • • • • • • • • • • •
Idem de deposito& de fabricas e case.s commerciaes por grosso, a 100$()00. • • • • • •
Idem de ease.s commerciaes e mercadores ambulaotee de uma só especie tribut&d&, a 30$000
Idem idem de mais de uma especie até tres, a 20$000
Differeoç& de emolumentos, &
$
~~-

Em •• : de .••.•••••••• de 191 ••• - O iospeclor ftscal, F •••••.••••.•
Poder Executivo - 1915 (Vol, I) - Pag. 900 -
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Mode1o XXXIX.·

Directoria da l1ecei ta Publica do 'rhesouro Nacional
Mappa estatistico da producçâo e consumo e do movimento das estampilhas das fabricas de desfiar,
migar e picar fumo, no exercício de 191...
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Em •••• de ............ de 191...
O inapector ftacal, F ••••
NoTA- Na columna dos Estados, quando se tra~ar de estati~ic~dos Estados, llgurarão as repartições arreaadadOl'aa, e
uando de estatística destas repartições, os fabricantes.
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Modelo XL
Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional
Ma.ppa estatistico da producção e consumo e do movimento de. estampilhas das fabricas de preparados de FUMO no exercicio de 191 ...
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Reaumo do movimento ge1•al do lmpo•to de em
oa preparado& de fUmo e '•olor reiatlvo ii
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:-rovmENTO DE 1
ESTA}!PILIIAS

TAXAS POB BSPBCIBS

MOVIMENTO DAS FABRICAS EM NUMERO DE 2.201
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Pará. . . •
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Maranhão.
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Tantos charutos atá o preço de 50$ o milhe.i:-o, unidade •
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TerriCOrio do Acre.

Amazonas.

TAXA. I IllPOSTUI-

CONSUMO
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Somma • •
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Tantos ditos do preço de mais de 50$ atá 150$ o milheiro
por unidade • • • • • • • • • • . • • • •
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Tantoa ditoe de 150$ atá 300$ o milheiro, por unidade.
Tantos ditos de maia de 300$ o milheiro, por unida.de.

Piauby.

Tantos maços de 20 cigarros ou r.~.·acção, por maço.

Ceará. •
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Rio Grande do No1·te
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Estampilhas empregadas em excesso.
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S. Paulo •
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Estampilhas empL'83&das e não discriminadas.
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lidem nio descriminadas.
Somma.
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Estampilhas empregadas em excesso
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Sergipe.

Districto Federal, comprebendendo o
município de Nictheroy, no Estado
do Rio de Janeiro. • . •

•

Tantoa kilogrammas de rapé da taxa de SOOO por 125
gra.mmas ou fracçio, por kilngramma

$

~··

tampilhaa IDU•ulZB.
·
das • . • , • • •

Ealampilhaa eu> exce1110 e não dllcriminadas

---•oe productos

nacionaea • • •

De mercadorias eetrangeiras •

De emolumentos de registro •

Total •

Em ••• de, ••••••• de 1g1 ••• -O inapector fiscal, F •••••••••••••
NOT.u _Na co(nmna dos Estados, quando se tratar da estatistica destes, figurarão as repartições arrecadadoras e, quando desta!t, flg.ura.rã.o os fabrican~es. Feito o calculo da pradueção, deduzido o consumo, deverá mencionar·&& o stoc1J transporLad.o para o anno aeguin~e. Os mappu das
lve~ modelo especial, deYerão Ber organizados, relativamente, de conformidade com este modelo, devendo no doi tecidos conatar os sah1dos para os depos1tos sem paga.men~ do imposto.
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outras espeetes do ir:

Modelo XLI

Diractoria da Receita Publica do 'l'hasouro Nacional
:Ma.ppa estatístico da entrada, producção e consumo do sal e do movimento das estampilhas nas fabricas
de refinar ou purificar no exercício de 191 •••
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Em •••• de ............. de i91... O inspector fiscal, F ....... ..
. (•) Nesta columna, na estatística dos Estados, figurarão as repartições arrecadadoras, e nas destas repartições, figurarão as
fabncas.

~
c..;

Resumo do movimento geral do imposto de consumo sobre sal e valor relativo á producção nacional
Jforimento de

~tma

<:>

o

~

fabJ·ica e das salinas em numero de 893
1.67~:105$9110

Estampilhas compradas • • • •

VALOR DA PRODUCÇÃO
CONSUMO

TAXA

IMPOSTO
POR UNIDADII

370 kilos de sal refinado, ditrereoça. de

impos~o

.

83.805.147 kilos de sa.l bruto por kilo •

Somma.
Imposto pago a mais em guias •
Saldo em estampilhas,

. ..

traospor~ado

Total• .

por kilo.
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RESUMO GERAL
De productos oacionaes. • •
De mercadorias estrsngeiraa.
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Em •••• de .............. de 191. .. O insoector fiscal, F ........ .
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De em·>lnmentos de registros •
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Modelo XLII

Directoria ela Receita Publica elo 'l'hesouro Nacional
Mappa. estatístico da colheita e consumo do SAL e do movimento das estampilhas nas salinas da União
no exercicio de 191 •..
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Em ...... de ............... de 191 ..... .

O inspector fiscal, F ......... .

(') Nesta eolumna, na estatística geral, figurarão os nomes dos Estados ; na dos Estados, figuraria os nomes das
repartições arrecadadoras e na destas reparlições figurarão os nomes dos salineiros.
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Modelo XLIII
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Dire~toria

da Receita I'ublica do 'l'hesouro Nacional

Mappa estatístico da entrada. e consumo do SAL e do movimento das estampilhas nos estabelecimentos
exportadores, no exercício de 191 .••
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Em •••••• de •••.••.•.•••••. de illi .......

O inspector fiscal, F. . . . • . . • . •

""ou - Na. colnmna. doa Esta.dos, quando se tratar de estatística dos Estados, figurarão
e quando de esta.tistica destas repa.rtições figurarão as fit•maa dos estabelecimentos.

a.~

repartições arrecada.dot·as

Modelo XLIV

Directoria. da. Receita. Publica. do Thesouro Nacional
Mappa estatistico da entrada e • sahida do SAL nos estabelecimentos importadores, no exercicio de 191 . ..
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Imposto pago a mais sobt•e o sal nacional •
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Imposto pago a mais sobre o sal nacional •
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Imposto pago a mais sobre o sal estrangeiro •
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Imposto pago a mais sobre o sal nacional .

$

Bahia •

Imposto pago a mais sobre o sal nacional •

$

Rio de Janeh·o

imposto pago a mais sobre o sal nacional •
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DistricLo Federal, comprehendendo o munic1pio de
Nicthet•oy, no Estado do Rio de Janeiro . • •

Imposto pago a mais sob1•e o sal nacional
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S. Paulo

Imposto pago a mais sobre o sal nacional
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Paraná.

Imposto pago a mais sobre o sal nacional
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Imposto pago a mais sobre o sal nacional • •
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Mat•anhão.
Piauhy.
Ceará •
Rio Grande do Norte .
Parahyba do Norte.
Pernambuco
A.lagôas
Sergipe.

Santa Catharina
Rio Grande do Sul.
Matto Grosso.
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Somma.

Em .... de .•....•• de 191.. -O inspector fiscal, F ..... .
NoTAS - Os demais Estados não accusa1•am movimento de sal. Deve-se annotar neste mappa a quantidade do sal eml:lal"Cado em um anno e despachado no anno segninte.
Ne. columna dos Estados, quando se h·atar de est!l.ti~tica dos Estados, figut•at·ão a.s t•epart1ções art·ecadadot•.:~s e, quando destas repat"tlções, f!gut•arão os importadot•es.
Poder Executivo - 1915 ( Vol. I) - Pag.

liJ6-

1-

Modelo XLV

Directoria da Beceita I'ublica do 'l'heaouro Nacional
Ma.ppa estatístico da. descarga do SAL nos portos da União no exercício de 191 .. ...
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Em ••••• de ••..••••.•.•.• de 191 ••.••• O inspector fiscal, F .••••
(•) Nesta columna, na estatística geral, figurarão os nomes doa Estados ; na dos Esladoa figurarão os nomes das repartições
arrecaãadoraa e na destas repartições figurarão os nomes dos importadores •.
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Modelo XLVI
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Di.rectorie. da Receite. Publica. do 'rhesouro Nacional
Mappa estatistico da entrada e consumo de tecidos e movimento das estampilhas nos depositos
das fabricas dos mesmos productos no exercício de 191 ••••.
ENTRADA B CONSUMO POB ESPECIBS
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Em .... de .............. de 191... •• O inspector ftscal, F .... .
NoTAS- Na primeira., columna. quando se tratar de esta.tistica dos Esta.dos, tlgura.rão as repartições arrecada.dora.s, e quando
tra.tar da destas, figur~~orão a.s firmas dos depos\tos.
As especies dos tecidos deverão ser d\scrimina.da.s.

se~

Dire~:toria

Modelo XLVII
ela :Receita Publica do Thesouro!N'acional

Relação dos autos de intracção de diversos regulamentos, lavrados em 191. ••
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TerrUorio do Acre •
Amazonas.
Pará • •
Maranhão.
Pianhy.
Ceará • • . • • •
Rio Grande do Norte •
Parahyba do Norte.
Pernambuco • • •
Al&gôaa •

• •
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Sergipe.
Bahia. • • • •
Espirito Santo •
Rio de Janeiro • • . . • . • • • • • •
Diatricto Federal, compreheudendo o municipio de
Nictheroy, no Estado do .tlio de Janeiro. • •
Minaa Geraes • •
S. Paulo.
Paraná. • • •
Santa Catharina •
Rio G.ra.nde do Sul.
Goyaz • • .
1\faUo Grosso
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Em ••••. de .••.•••••..•• de 191. .• -o inspector fiscal, F •••
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DJi~CllETO

N. J1.512- DI~ 4

1\ll:)

DI': MARI)O DE

Cassa o decreto n. 8.682, de 19 de abril de 1911, qUie autor.izou a socieda;de
Previdente- Amparcnse, •Com sé<le na cidade do Am~ro, Estado de
S. llaU'lo, a funccionblr na RCipu'blica c approvou os seus estatutos

O Presidente da Rermbli.ca dos Estados Unidos do Bmzil,
á vista da resolução da •assemblóa •extraordinaria dos socios
da sociedade Previdente Amparensc, com sédc na cidade do
Amparo, Estado de S. Paulo, realizada em 25 de marco do
armo proximo findo, pela qual ficou dissolvida a mesma sociedade, ·c a que s·e refere o oHicio da Inspectoria de Seguros ao
1\linisterio da Fazenda, sob n. 64, de 8 de fe·vereiro do corrente anuo, resolve cassar o decreto n. 8. 682, de 19 de abril
de 19l1, que autorizou a mesma .sociedade a funccionar na
llepubliea c appt·ovou os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de março de 11J15, 911• da lru.lcpcndencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Sabino Barroso.

DECRETO N. ll. 513 R:cctifica os d~rctos ns. ~.935 e

DE

4

1 1.~19,

DE .MAI1ÇO DE

1915

de 6 de janeiro die 1915

O Prcs.idenl•c da llepublica dos Estados Unidos do Brazil
faz sabrr que a lei n. 2.8í2, c·itada nos decretos nullilcros 2.935 c il..UIJ, de 6 de janeiro do corrente anno, tem a
data de 3 de .iandro de 19U, c n.ão de 3 de janeiro ultimo,
como se lô nos mesmos decretos.
Hio do Janeiro, 4 do março do lll15, !H" da Independencia
e 27" da R1epublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pe1'Ci1'a dos Santos.

DECRETO N. 11.5H -

Dg

í nB MMlÇO

DE

Hll5

Approva o projecto e or<;!almento, na impo.rtancia de 384:t58$539, para a con·
strucçao da estaç.ão de Lages e suas tlependencias, na l~strada de Ferro
Central do Rio Grande do Norte

O Pr.·csidenlt• da Rcpublka dos Estados Unidos do Brazil,
al.t.erulendo ao Qll'e· roqllct·cu a On>tni)anl!lia de Viação c O.m"lt·nrl(,'Õ~>s, t'tliPI'"iiPit·a ~~ ai'I'C!Hiataria da l!:~trada de Ferro
Centi·al do ltio lirandc do Nortr, decreta:
AI-ligo unico. Fie::w~ a'pprovados, de accôrdo corn as plantas e mais dor.ument.os que com este baixam 1 rubricados pe·lo
diPcdor geral do Viação da SBcretaria de Estudo da Viação c

ou
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Oht'às PubliNlS, o projrdo para a construcção da estação do
Lages e suas dependcneias, na F..strada de Ferro Central do
Rio Grande do Nol'le, c bem assim o respoctivo orçamento, ua
importaueia total de 381:158$539, sendo 83 :2·52$'722 do edificio da estação, 8.'( :250$206 dD armazem de mercadoria~.
160:851$210 de um dcposilD de locomotivas, 45 :6'70$072 de
um abrigo para carros c 10:131$293 do uma carvoeira.
Rio de Janeiro, '• de março de 1915, !J4° da Indep:endenci,l
e 27° da Hepubliea.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DEGRIETO N. 11.51·5-DE 4 DE

MAR'ÇO

DE 1915

A11prova o regulamento para a Repartição d1e Agua.s e Ob'ras Publicas

O Presidente da Republica dos EstadDs Unidos do Brazil,
usando das autorizações que lhe confierem os arts. 30, n. i e
109, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento que com este
ba.ixa, 'assignado pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas, para a &~partição de Aguas e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.

Regulamento a que se refere o decreto n. H. 5i5, desta data
CAPITULO I
DA REPARTIÇÃO DE AGUAS E OBRAS PUBLICAS

Art. f.O A Repartição de Aguas e Obras Publicas tem a
seu cargo:
§ 1. A superint:cndencia do serviço de abastecimento e
distribuição de agua á Capital Federal, o prolongamneto das
actuaes canalizações. a construcção das que se tornarem necessarias, a cons·ervação dos mananciaes, florestas, proprios,
estradas e caminhos. a direcção e admin.istração da Estrada de
Ferro do Rio do Ouro, e, em geral, tudo quanto conoeroo ao
serviço dü mesmo abastecimento.
§ 2." A construcção e conl!ervação das galerias de aguas
pluviaes da União, no Districto Federal. emquanto ú Governo
não entender transferir, por accôrdo, tae'S• serviços á Prefeitura Municipal ou á The Rio de Janeiro City Improvements
Company, I.il.Ilited.
·
0
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§ 3. • A execução c fiscalização de qualquer obrá publica
da Capital Federal que fôr ordenada pelo ministro da Vi~ão
c Obras PubUcas.
Art. 2.• A repartição será dirigida por um dir.ector g'eral,
auxiliado pelo pessoal constante dos quadros annexos, e comprebenderá:
I. Secção de expediente;
Secção de contabilidade;
Seccão tcchnica;
Districtos.
II. Duas divisões, a saber:
1• divisão, tendo a seu cargo o scrvico de hydrometros, a
cscripturação do consumo de agua, por penna e por hydromctro, as officinas de reparação dos mesmos e, em geral, todo
o ~xpediente relativo á regularização desses serviços; a conservação e construcção de galerias de esgoto de aguas pluviaes,
a conservação dos proprios nacionaes não utilizados feias outras divisões, e a confecçãQ do relatorio annua da repartição;
2• divisão, que fJerá a seu cargo a direcção e conservacão
das canalizacões geraes, reservatorios, aqueductos e represas
dos mananciaes já aproveitados e de suas flmestas, a captação
e canalização de novos mananciaes, fóra do Districto Federal,
a administracão da Estrada de Ferro oo Rio do Ouro e dos
depositas pertencentes a esses servicos.

CAPITULO li
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Art. 3. • Ao director geral compete :
§ 1.• Dirigir todos os servicos, organizando instruccões
vara a sua boa execucão o regularidade.
§ 2.• Autorizar as despezas, dentro da respectiva verba
ou consignações da 1ei dQ orçamento\ requisitandQ os pa.gamentos, depois de demonstradas por uocumentos devidamente
processados c rubricadQs.
§ 3.• Requisitar directamentc das autoridades ou funccionarios competentes quaesqucr providencias· que facilitem o
cumprimento das ordens recebidas c a execuçãQ dos scrvic-os
a seu cargo.
§ -1..• Requisitar do 'l'hcsouro Nacional o supprimento, ao
thesourciro, das quaBtias ncc.essarias ao pagamento, dos vencimentos c outras consignacõcs de pessoal, c bem assim os
adeantamentos para as despezas de prompto '{lagamento.
§ 5.• Celebrar ajustes e contractos, medmnte concurrencia publica, para obras e serviços. de valor inferior a dez
contos de réis, sendo esta attribuição extensiva a um só
exe·rcicio financeiro. Quando os oontractos excederem de dez
contos, é neccssaria autorização prévia do ministro.
11 6. • Encommcndar matenacs, no estrangeiro, mediante
autoi·ização do ministt·o c pôr li dispo~ição da Dircctoria do Patrimonio Nacional os que não puderem ser convenientemente
utilizados pela reparticão, bem eomo os apparelhos, ferramentas, etc., recolhidos a deposito, por inserviveis, ou sem applicação.
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~ '7. • Enviar ao ministro, até o dia 15 de abril Jc ciu.Ia
anuo, um rclatorio geral do annv anterior, em que exporá circumstanciadamentc o estado e o andamento dos serviços a seu
cargo, durante esse anuo, c os melhoramentos e trabalhos que
entender convenientes.
~ 8. o Impu r as penas c conceder as licenças, de conformiuadc com as disposições deste l"egulamento, zelar pelo seu fiel
cumprimento c o das ordens do Governo concernentes aos
~erv1ços da repartição.
~ 9. o Autoriza):' as insta Ilações iutcrnas para supprimento
de agua aos predws, conceder pennas de agua e ordenar a
installação de hydromct.ros, nos termos da legislação em vigor.
~ 10. Propor ao miuisLl·o quaesquer providencias que forem convenienlcs ao serviço com relação a material sem applicação.
Art. I. o A sec(.'ão de expediente terá o seguinte pessoal:
1 chefe de secção;
2 primeiros escripturarios;
2 segundos cscripturarios;
6 amanuenses;
1 archivista;
1 ajudante de archivisla;
1 porteiro;
2 contínuos.
,\ l't.. 5." A essa. secção caucrú ~
~ l. o Receber c abrir todo o expediente c corrcspondcncia
dil'ig1dos á repartição, distribuindo-O[> pelas suas vana'i subdivisões para que srjam informados.
§ 2. • Receber todos os papeis oriundos das sub-divisões e
rcmcttel-os ao gabinete do director gt>ral.
~ 3. o Receber c distribuir todo o expediente e cort'eSt10lltlencia oriundos do gabinete do direc~or geral.
§ 4. o Minuta r todos os officios c portarias, de acc,jrdo
com os despaehos r informações que lhes derem OI igem.
~ 5. o Lavrar e registrar todos os contractos
e termos
de a.íustc celelbrados pela repartição.
§ 6. o Ter sempre em dia os protocollos t.IJ. corrcspon··
tlcneia.
§ '7. o Passar as eertidões requeridas ao dircctor geral c por
elln deferidas.
§ 8. o Authenticar as cópias dos documentos officiaes autorizadas pelo director geral.
~ 9. o Dirigir todo o proce,;so dM concurrencias publicas
que tiverem de ser feitas pela repartição.
§ 10. Propor ao director geral as instrucções para os serviços e o pessoal da secção a seu cargo.
~ 11. Proceder ao assentamento dos empregados, ao registro das nomeações c licenças c á organização do quadro do
pessoal.
§ 12. Dirigir c fiscalizar o archivo e a portaria.
Art. G." Ao arehivista geral, auxiliado pelo ajudante, com-

J)Clc:
§ 1." Manter na melhor ordeni a arrumação de todos oi'l
processos, papeis e desenhos que forem recolhidos ao archivo
de modo a facilitar as buscas.

Poder Executivo -1915 (Voi.
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Art. 7.• A portada será dirigida por um porteiro que rcsiuirú uo edifício da J'epartição e a quem compeLe:
§ 1. o Abrir e fechar o edificio onde funcciona n repar-

tição·.

§ 2. • Cuidar da segurança, eonRervação e asseio do edifício, auxiliado pelos serventes.
!I 3. • Escripturar o livro da porta.
Art. 8. o A secção de contabilidade terá o seguinte pcsMoal:

1 chefe uc secção;
1 contador;
1 sub-contador;
1 almoxarife geral;
1 fiel do almoxarif·c;
1 thesoureiro;
1 fiel do thesoureiro;
1 guarda-livros;
1 ajudante de guarda-livros;
1 primeiro escripturario;
4 segundos escripturarios;
9 amanuenses;
1 continuo;
1 estafeta;
e os operarias e mais empregados subalternos de diaria ou
salario cujo quadro será organizado annualmente, de conformidade com as necessidades dos SDrviços.
Art. 9.• Compete a essa secção:
§ 1.• Manter toda a escripturação e contabilidade geral
da repartição, de accôrdo com a legislação de Fazenda em
vigor, c organizar balancetes mensaes da recejta e despeza.
§ 2.• Apresentar balancete mensal do estado de cada uma
das rubricas da wrba do orç.amento annunl e dos creditas
abertos para as despezas da repartic;.ão.
§ 3. Dirigir e fiscalizar os serviços a cargo do ~lmoxa
rifado geral, de modo flUO os supprimentos de rnateriaes,
Quando requisitados, sejam feitos com regularidade c presteza.
§ 4." Propô r a 0 d irector geral ·as providencias necessarias para acquisição de materiaes no estrangeiro e no nosso
mercado.
§ 5." ltegistrar todas as enrommendas de materiaes que
forem feitas directamente pelo director geral.
§ ü." Apresentar, até 31 de março de cada anuo, o Imlanço g0ra! da repartição relati,.·o ao anuo anterior c o inwu La !'i o do material existente.
§ 7. V cri ficar si o. processo das C'Ontas. férias c folhas
esbí conforme, untes de submettel-o uo «visto» do direclor
geral.
§ 8." Minular todos os offieios relativos aos assurnptos
de contabilidade.
§ 9." Classificar as despezas e organizar os balanços e
balancetes destas mesmas de.spezas.
0
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§ 10. Organizar e conferir as folhas
fé!-'ia•S, de accôrdo
com os pontos e atte.stados que lhe forem enviados pelo chefe
da secção de contabilidade.
§ 1'1. Conferir, coordenar e processar as contas para o
respectivo pagamento.
§ 12. Archivar, convenientemente classificados e coordenados, todos os documentos de despeza processados durante o exereicio, até que sejam remettidos ao archivo geral.

Art. 10. Ao thesoureiro compete:
§ 1." Receber, ter sob sua gunrda e recolher ao Thesour'O
Nacion'lll toda a receita ordinaria, extraordinaria e eventual
da repartição.
§ 2. lleceber os supprimentos que forem requisitados do
Thesouro, para pagamento do pessoal e para ·as despezas de
pr·ompto · pagamento, e bem assim, as quantias que possam
vir a ser postas á disposição do director geral.
§ 3." :Fazer, por si ou por intermedio do seu fiel, os pagamentos que, devidam()nl!e registrados, forem ordenados
pelo chefe da secção de contabilidade.
§ 4. Escripturar c ter em dia o livro caixa e livros auxiliares onde fiquem registradas todas as quantias que entrarem e sahirem da thcsouraria.
§ 5. o Dar balanço na sua caixa, exhibindo os saldos em
seu poder todas as vezes que, pelo chefe da. secção d•e contabilidade lhe for ordenado.
§ 6. o Receber e ter sob sua guarda as quantias que tenham
de ser arrecadadas pela reP~Urtição, como depositos, de accôrdo
com as ordens que r~ceber do chefe da secção de contabilidade.
§ 7." Pagar os vencimentos do pessoal, depois de conve·
nientemente processados.
0

0

Art. 11. Ao almoxarife geral compete:
§ L" RCICeber, conferir e ter sob sua guarda todos os materiaoo, ferramentas, machinas e u.tensilios destinados aos serviços da repar.t.ição, respondendo pela quantidade e conservação
dos mesmos.
§ 2." Sati.sfazer os pedidos de materiaes, com a maxima
promptidão. que lhe forem encaminhados pelo chefe da secção
de contabilidade.
§ 3." Manter a escriptur.a:ção do almoxarifado, de modo a
facilitar o conhecimento do material que nelle existir.
•
§ 4. • Examinar e avaliar o material inserviV!Ell que existir, ou for recolhido ao almoxarifado, propôr o concerto do que
puder ser de novo aproveitado, >e a entreg~31 á Directoria do
Patrimonio do que for julgado imprestavel depois de autorização do ministro ao dir.ector geral.
§ 5." Dar balanç,o no almoxarifado semestralmente
o
loda a ve·l que fôr det·erminrudoo pelo chefe da seccão de contabilidade.
§ 6." Dirigir o serviço da i;mp!'lessão, de modo a determinar
o custo de cada impresso.
§
7. • Requisitar do chefe de seccão de contabilidade
todos os elementos de transporte que forem n>ecessarios ao al·
moxarifado.
§ 8." Ter a seu cargo o &ervico de vehiculos.
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Ar!. 12. A secção technica terá o seguinte p·essoal:
1 engenheiro chtlf-e;
1 engenheiro de 1 classB;
2 desenhistas de 1" classe;
2 desenhistas de 2" ,classe;
1 amanuense;
1 continuo.
Art. 13. A' secção technica compete:
§ 1. o A redacção dos projeclos, memoria:> justificativas o
on;amentos dos serviços e obras a construir e a recons-truir,
que lhes forem ordenados pelo Jirector geral.
.
§ 2." A direN;ão da seeção de desenho e respectivo archivo.
§ 3. Os ensaios das qualidades exigidas dos materiaes rle
consumo, a determinação e verificação da resistencia dos tubos
e materincs de const.ruc~;-ão a empregar.
§ ·Í." :\ direcção e fiscalização de obras exlraordinarias estranhas á reparticão c que possam a esta ser confiadas
.pelo Governo da União.
Art. H. Cada districto será dirigido pot· um engenheiro da
1 classe, que terá sol) éuas ordens o seguinte pessoal:
1. guarda geral;
1 estafeta;
Administradores de florestn., onde as hom·er;
e os operat·ios c mais rmpregados subalternos, que n•ncem dinrias ou i'alarios e •l"U,io quadro será organizado annualmentc, de !'onformidade com as necessidades dos serviços.
Art. 15. Compele ao engenheiro de 1" classe, chefe de
<lis!I·iclo:
I. Dirigir c fi:;calizar assiduamente os trabalhos a seu
cargo, distribuindo-os entre os empregados.
H. Dirigir as obras novas que tenham de sür e:xeC'utadas
adminü;trativamentc e fisealizar as que tenham de ser feitas
por ~ontracto, de conformidade com as instrucçõcs do director
geral.
III. Preparar todos os dados, vlantas, prrfis, etc., pam
avaliação dos tl'abalhos executados, P organizar os pro.íectos c
orçamentos das obras quf' julgar neccssal'ias ou lhe forem ordenadas pelo director geral.
IV. Propür ao director geral os melhoramentos dos serviços que julgar convenientes..
V. Fazer pedidos do qUi!' für ncecs~ario a-os 8CUS scrYiços.
VI. ÜI"ganizar os ponloi' para as folhas de pagamento do
resrH'd ivo pesi"oal.
.
VII. Em·iar ao dirrd<lr grral, alé o dia 15 de feyerciro, o
relatorio circumõ-taneiado das oecutTrneias c trabalho~ l'Xt~
culados no anno antm·ior.
Vllf. C:umprir C fazer cumprir as ordl'llS e instl'UCÇÕCS do
Jirrdvr gPral.
Art. 16. A t• diyisão lf't'tí o seguinte pessoal:
J rngcnh!'iro chefe;
l Png.pn hriro de 2" classe;
I pr·imcir·o eser·ip!umrio;
1 segundo \'S!'L'iplll!·ario;
H amanucnsp;;;
1 rstafet.a;
1 continuo;
c dos fiscaes c officiacs de •hydromctros, operarias c mais
R
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empregados subalkrnos de diaria e salario, c•Jjo quadro será
organizado annuahnentc, de conformidade com as necessidades dos serviçüs.
A1·t. 17. E' da comvetencia do chefe desta divisão:
§ 1.• Superintender e dirigir os serviÇOf'• da divisão to·
mando as providendas necessarias para mantrl-os em co'ndiçües satisfactorias, provondo ao director geral as q•ue não es·
tiverem ao seu alcance ou não forem da sua alçada.
§ 2.• Di~t.ribuir o pe~·soal .sob suas ordens, regular suas
altribuições, fazendo observai· rigorosamente ftS instrucções do
direclor geral.
§ 3." Fiscalizar a rxecução dos cüntractos dos f-erviços refet·enles á divisão.
§ 4." Dirigir e fiscalizar os serviços d~ recoaltarização de
tubos.
§ 5.• Organizar c dirigir os ser,·iços das officinas de aferição e cüncertos de hydrometroE• e o das installações dos apvatelhos que forem pelo dire'Ctor geral autorizados.
§ 6.• Organizar e enviar á Recebedoria o quadro mensal
das iwvas concessões de penas de a~ua e das baixas ooncedidas e o quadro semestral relativo aos consumo~· por hydrometros.
§ 7 .• Dirigir o serviçü de inspecção- das canalizações domiciliarias.
§ 8. • Conservar os proprios nacionaes não utilizados pela
(lutra divisão.
.
§ 9." Enviar ao director geral, aLé 31 de marco de cada
anno, o relatorio geral do anno anterior, em que exporá circumstanciadamente o estado e andamentü dos serviços durante esse anno.
§ 10. 01·ganizar ins-trucções pal'a cada serviço, as quaes
s6 terão vigor depois de approvadas pelo director geral.
AI't. 18. A 2• diYisão terá o l!'eguintc pC'ssoal:
1 engenheiro de 1" classe;
1 engenheiro de 1" classe;
1 engenheiro de 2• classC';
1 guarda geral;
1 almoxarife;
1 contador;
1 primeiro escripturario;
J &egundo escripturario;
8 amanuenses;
1 fiel;
1 continuo;
1 estafeta;
5 ndministradores lle florC'sta;
1 agente especial;
3 agentes de 1• classú;
5 agentes de 2" classe:
H agentes de 3" classe:
2 telegraphistas;
·
4 chefes de trem de 1" classe;
2 chefPs de ti·em de 2• classe;.
2 auxiliai'es de trem;
:l encarregado geral das officinas;
1 encarregado de tracção;
1 apont·adori

9t8
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1 PJJCarrcgado das linhas telegraphicas e trlephonicas, c
rem f crentes, fieis, marhinistas, fogniRtas, mestres, contra-mrRfres, offieiaes, guardas, ft'itorcs, apontadores, operarias e
mais empregados subalternos que vencem diaria ou salario,
cujo f}Uadro ser·á or·ganizado annnalmrnti', !le conformidade
!'Om as uccei'sidades dos serviços.
Art. 19. Compete ao chefe dessa divisão:
I. Dirigir o escriptorio da divisão e o da contabilidade
da Estrada de I•' erro do Rio do Ouro.
II. Dirigir e fisca·lizar a conservação das canalizações
geraes, obras de arte e florestas e a Estrada do Ferro do
Rio do Ouro.
III. Dirigir .a execução das obras novas que tenham do
ser feitas por empreitada, fóra do Districto Federal.
Art. 20. Ao engenh:ciro de 1" classe compete a direcção
e fiscalizaç.ão de todos os serviços concernentes ao trafego e
locomoção da Estrada de Ferro do· Rio do Ouro, sob a denominação de chefe do trafego e locomoção.
Art. 21. Ao engenheiro de 2" classe compele a direcção
c fiscalizaç.ão de todos o~ serviços concernentes á conservação
da via permanente, edifícios, linhas telegraphicas e telephonicas do Rio do Ouro, bem como das canalizações ger:a,es,
obras de arte e florestas, sob a denominação de chefe do
I in h a o da conservação das canaliza<:ões geraes.
·
Art. 22. Aos engenheiros de 1" c 2" classes compete
cumprir e fazer cumprir, com zelo c presteza, as instrucçõ.es
referentes aos referidos serviços que receberem do engenheiro chefe, depois de approvadas pelo director geral.
Ar·t. 23. O guarda geral SPrá ajudante immediato do
chefe da linha.
.
Art. 2í. As attribui(;ões do pessoal da Estrada de Ferro
do Rio do Ouro, não esp.ecificadas no presente regulamento,
serão reguladas pelo da Estrada de Ferro Central do Brazil,
no que lhe fôr :app!icaYrl.
CAPITULO III
BXECUç.;;;o DOS 'l'fi.\D.\.LIIOS E fiEQUifliÇ,\0 DE MATERIAES

Art. 25. Na ex0cucão das obr'as prcferir-sr-ha, Mmpro
filr possível, .fl systema de emp.r.citada'l ou contractos,
mediante concurrenria.
Art. 26. Os contrados para execução do obras orçadas
om quantia superior a dez contos de réis serão sujeitos ú
approvação do ministro.
Art. ~?7. Serão cxrcuradas administrativamente as obras
de conservação e reparos c as que não puderem ser convenientemente or~;;adas, não sô pela natureza como pela urgencia da eonstrucção.
Paragr·apho unico. Quando os concurrentes não forrm
idorwos c o ClnvernJ'} resoin~r, as obras Rerão tnmbcm CX!'ruta.das por administração.
Art. 28. Nas obras que se executarem por adminiRtrarão, poderão os chefes de serviço admittir empreitad~s parflUO
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ciaes, suj.eitando, porém, os respectivos ajustes á .approvaeão do director geral.
Art. 29. O fornecimento ou compra de materiaes para
as obras far-se-ha, por ordem do director e por contracto,
mediante concurrencia publica.
Paragrapho unico. Sómente por excepção e quando se
tmtar das acquisic;ões que não admittirem demo.ra, P.«:Fmittir-se-ha outra fórma de fornecimento, conforme o dircctor resolver.
Art. 30. O director poderá estabelecer, conforme as
necessidades dos serviços, depositas parciaes, a C3irgo dos
engenheiros encarregados das obras e sob a immediata responsabilidade dos mesmos engenheiros.
CAPITULO IV
NOMEAÇÕES, SUBSTITUIÇÕES, ACCESSOS, LICENÇ.\S E DEMISSÕES

Art. 31. O dircctor geral será nomeado por decreto e
em commissão; s·o?I'ão nomeados por portaria do ministro
todos 1()1S empregados constantes do quadro annexo, cujos
vencimentos for.em superiores a 3:000$ annuaes, sem prejuízo do artigo seguinte.
Art. 32. A admissão do pessoal que vence diaria ou salario é da compe.tencia dos chefes de serviço, sob cujas ordens servirem.
Art. 33. O director geral, em seus impedimentos temnorarios, será substituído por um dos engenheiros chefes de
divisão ou da secção technica, que fôr designado pelo ministro, e os engenheiros chefes de divisão e o da secção
technica por um dos no\·e engenheiros de 1" classe, que fôr
designado pelo ministro.
Paragrapho uni co. Os chefes das secções de expediente
e de contabilidade serão substituídos pelo funccionario da
mesma secção que fõr designado pelo director geral, respeitada a hierarchia administrativa.
·
Art. 3 L Os engenheiros de i" classe serão substituídos
pc los eng.enheiros de 2" classe.
Art. '35. No impedimento ãos demais funccionarios, aos
qurues, pela natureza do cargo e resp-onsabilidade que €'Ste
acarreta, fôr indispensa.vel dar substitutos, mas somente
nestes caso~. a substituição far-se-ha por indicação dos chef1es
de serviço sob cujas ordens servirem, respeitando-se a ordem
hierarchica.
Art. 36. Nos casos de substituição remunerada não comprehendidos nas disposições da lei n. 2. 756, de 10 de janeiro
de 1913, c decreto n. 10.100, de 26 de fevereiro do mesmo
anno. ao substituto caberá, além dCI' respectivo v,encimento in~
tegral, uma gratificação igual á diff.erença entre este e o do
Jogar substituído.
Art. 37. O provimento dos logares de acoosso que va·
garem, será feito metade por antiguidade e metade por mere~
cimento.
Paragrapho unico. l<'iea excluído da disposição deste ar•
tigo o accesso aos cargos de engenheiro che.f·e de divisão e de
chefe da secção technica, que será sempre por mere,cimento
dPnfre os engenheiros de 1' classe ..
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Art. 38. Não serão de acces&o os cargos de director geral,
de chefes de secção de expedi·ente e de contabilidade, cnge
nheil'os de 2" classe, subcontador, thesoureir-o, fieis, ajudantes
do guarda-livros c do archivista. almoxarifes, administradores
rln 't'lorestas c porteiro, que serão de livre nomeação do ministro.
Paragrapho unico. Os conduetores technicos, quando engenhc.iros, na conformidade do artigo seguinte, terã-o prefeI'f·ncia para a nomeação de engenheiros de 2" classe.
Art. 39. Para todos os Jogares de engenheiros só poderão ser nomeados profissionaes diplomados que satisfizerem
as lH'Pscripções da lei n. 3. 001, de 9 de outubro de -1860.
Art. 4.0. O provimento dos Jogares de amanuenses será
feito por eoncurso. quo -obedecerá ao disposto n-o regulament(}
da Secretaria de Estado da Viaç:ão e Obt·as Publicas_. que
vigorar.
Art. 41. O pessoal da repartição divide-se em empregad-os de titulo e empregad-os subalternos nã-o titulados. cabendo
a uns e outros os deveres e direitos dos empregos para que
forem nomeados ou engajados.
Paragrapho uni co. São considerados funccionarios de
titulo todos os empregados da repartiç:ão, com excepção dos
serventes, guardas, trabalhadores ou operarias e quaesquer
outros diaristas ou assalariados.
Art. 4.~. O pessoal effectivo desta repartição. salvo os
funccionarios em commissão, que serão sempre livremente
tlemissiveis, só podel'á ser destituído do cargo que exercer,
no caso de contar dez ou ma,is annos de serviço publico fe·
de-ra! se-m ter soffrido penas no cumprimento de seus deveres:
a) por abandono de emprego por mais de trinta dias;
b) em virtude de sentenç:a judicial ou mediante proce-sso
administrativo.
§ i." O processo administrativo consiste apenas em ser
ouvido o interessado, no prazo que lhe fôr marcado, sobre
a falta arguida, e bem assim, o chefe immediato do set·viço
ao qual elle pertença, si houver, despachando depois 0 mi·
nistro, mantendo-o ou demittindo-o do cargo.
§ 2.• Si o funccionario ou empregado fôi' de nomeação e
demissão de O'Iixa autoridade que não o proprio ministm,
nesso caso o demittido poder{~ reclamar contra o acto perante
o ministro, o qual, ouvida a autoridade em questão, decidirá
como fôr de justiça.
Art. 43. Fóra das hypotheses ora previstas n-os artigos
anteriores, todo funccionario ou empregado desta repat·tiç:ão
4} de livl'e nomeação e demissão do cargo que exercer.
Art. H. Estas disposições são applicaveis a todos os
funecionarios e Nnprc-gados desta repartição ficando, pot· força
das mesmas, modificadas ou revogadas quaesquet· disposições
eonstanles de rngulamentos até agora rcguladol'es da mal.cria.
Art. 45. O pessoal titulado perceberá -os vencimentos con.
stantes da tabelia annexa.
Art. 4.6. Ao pessoal não titulado será abonada a diaria
ou Ralal'i-o fJUf'l Ihn competir. assistindo-lhe lambem o di~(·ito
a vnganwnlo pO!' serviço extl'aonlinal'io !'c-ito Pm dias de
fipseanço e feri·ados ou á noite.
Al't. 4.7. Dos vencimentos do pnssoal titulado, dous terços
~0rão_ considerados como ordenado e um toJ'(.'O como grati~
ileaç:ao.
4
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Art. 48. Aos funccionarios da Repartição de Aguas e Obras
Publicas será sempre applicado o regulamento que vigorar na
Secretaria de E·stado da Viação e Obras Publicas, na parte re·
ferente a licença, descontos por faltas, medidas disciplinares,
aposentadoria, montepio e outras disposições não previstas
neste ~·egulamento.
Art. 49. As licenças ao pessoal serão concedidas até 30
dias pelo director geral, e as de maior prazo pelo ministro, a
fJUem o mesmo director geral encaminhará as petições, devidamente informadas c acomp[!I)hadas do laudo de inspecção
de saudc.
Art. 50. O director geral e chef.es de serviç.o poderão impor qualqu•er pena até a de demi~·são, nos termos do regula·
mento em vigor Ilara a Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas 'aos funccionarios de sua nomeação, limitando-se á
de advertencia, reprehensão e suspensão até oito dias aos de
nomeação de seus superiores, UM· quaes darão disso conhecimento immcdiato.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES DIVER!,!AS

Art. 51. O trabalho, na séde da repartição, começará ás
1 1 horas e terminarú ás 16 horas.

Paragrapho unico. Havendo urg•'ncia, affluencia ou atrazo
de serviço, o tempo para a con0Iusão dos trabalhos podei'á ser
Jli'Orogado, utilizando-se mesmo os domingos c dias feriados.
Art. 52. As horas de. trabalho nos diversos ramos de serviço serão fixadas pelos respectivos chefes, com approvação
do director geral.
Ar!. 53. Todos os empregados da repartição serão obrigados ao ponto, com excepção do direetor geral, dos chefes de
secção e dos engenheiros chefes de d1visão.
Paragrapho unico. Nenhtlm empregado poderá retirar-se
dnpois de haver assignado o ponto e antes de expirado o prazo
do trabalho, sob pena de falta.
Art. 54. Todos os empregados que, provinda. da anLiga
Inspecção Geral de Obras Publicas, tiveram títulos de nomeação
da Repartiçíilo de Aguas, Esgotos, e Obras Publicas e nã(} fot·am
aproveitados pelo regulamento que baix<>u com o decreto numero 9.079, de 3 de novembro de 1911, sel-o-hão nas vagas
de amanuenses, por ordem de antiguidade, e independentemente de concurso.
Art. 55. O director geral poderá admittir em seu gabinete
nté dous auxiliares de sua confiançn, eom a gratificação que
lhes fôr arbitrada, c dispens·al-oís desde que não se tornem
ma iR necessarios.
Art. 56. O thesour·eiro da Repartição de Aguas e Obras
Publicas prestará a fiança de dei contos de réis; o almoxarife
a de seis contos de réis e o almoxarife da Estrada de Ferro do
Rio do Ouro a de quatro contos de réis; os demais empregados
que arrecadarem dinheiro ou tiverem valores sob sua guarda
lambem prestarão fiança, cuja importancia ou especie será determinada pelo director geral.
Al't. 57. O thesoureiro e os almoxarifes proporão ao director ger~l pessoas idoneas e de sua confiança para seus fieis
que, respeitados os direitos dos actualment..e em exerci.cio, não
farão parte do quadro de funccionarios effeco!ivos da repartição.
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Art. 58. O direclor geral e. os engenheiros chefes dos di sI r ictos lerão direito a eonducção, quando J)ara isto houver
ronsiglllação orçamentaria.
Paragi'apho unico. Esta regalia será extensiva. ao chefo
da sncção tcchnica, ao da contabilidade c aos engenhetros chefes
de divisão, quando as necessidades do serviço o exigirem.
Art. 59. Os conductores lcchnicos scl'ão distribuídos pelas
divisões, secções e districtos, conforme as nec·essidades dos
SCL'viços, a juizo do director geral.
Art. 60. O director geral poderá distribuir o pessoal da
repartição e mmovel-o de uma pat·a as outras divisões, secções
c disLrictos, segundo as conveniencias do serviço· publico. Exceptuam>-se OISI chefocs de secção, os engenheiros chefes de divisão 'C' os funccicmarios unicos da respectiva classe, para os
quaes será precisa autorização do ministro.
Art. 61. Para a execução das obras extraordinarias,
quer lie<nham de ser feitas por administração, quer por emprei.tadas geraes ou parciaes, poderá o director geral admittir
o pessoal technico, que for nccessurio, dispensando-o, desde
que fiquem aque.Jlas ul-timadas.
Art. 62. O director geral, dentro de suas attribuições c
em relação a c·asos não previstos neste regulamento e no qurJ
vigorar para a Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, providenciará provisoriamente, quando o serviço o exigir·,
c representará immediatamentc no minis.tro para que este resolya definitivamente.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES TfiANSITOniAS

Art. G3. Os funccionarios pertencentes aos quadros
aetuacs da repartição que nã3 forem aproveitados serão conservados addidos até serem aproveitados nos mesmos loga)'('s
que exerciam anteriormente ou em outros equivalentes. Para
csl·o fim o director g.cral organizará c remctterá ao ministro,
com a maior urgenr.ia, uma rnlação de todo o pessoal dos quadros, seja qual fôr a categoria dos empregados e com a indicação do seu tempo de serviço, para que o Gmierno resolva
quanto ao pessoal a ser apl'ovnit.ac\o rom a reforma e aquelle
que deverá ficar addido nos trrmos do art. 10!) da lei numrro 2.921, de 5 de janeiro de 1915.
Art. !H. Firam supprrssos os logarcs de secretario e de
offie ines, sendo aproveitado para o Ioga r de chefe de ser.cão
do expediente o aelual secretario e para o de sub-contador
um dos actuaes officiacs. O aetual engenheiro chefe da 4" di..:
vi.~ão, a qne se refere o rrgulamento approvado pelo derreto
n. 9. 07fl, ae 3 elo novrmbro do 1!) 11, passará a ser o chefe
ela srcção de eontahilidadc.
Art. <i5. Emquanto o chefe da secr.;ão de contabilidade
U\r o nx-chcfe da quarta divisão, a que se rcfrrc o final do
artigo anterior, vodrní sc'r lambem designado para substituir
o clirector· gPml, de 1u~ctl[·do rom o disposto no art. 32 deste
I"rgulanll'nto. A <~ssc funeciouat·io fica igualmente asscgnl'aclo,
rm raso de vaga, o direito á remoção para os cargos de chefe
ela secção tcchnica ou de engenheiro chefe <le divisão.
Art. GG. O official que não f<)r aproveitado ficará addido
na fórma do dif;posto no art. 109 da lei n. 2. U2 i, de 5 de jalleiro (\r Hl15.
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Art. 67. Este regulamento rntrará em vigor a partir de
f do abril do 1!H 5.
Art. (18, Revogam-se as disposições em contrari!Jo,
Rio de Janeiro, ~ de março de 1!H5.-A. Tavares de Lyra.
QUADI\0 DO PESSOAL DA REPARTIÇÃO DE AGUÀS E OBRAS PUBLfCÃS

f director geral ........•....•.
2 engenheiros chefes de divisão
1 engenheiro chefe da secção te-

Vencimentos
27:000$000
18:000$000

Total
27:000$000
36:000$000

chnica...... . ............ . 18:000$000
18 : 0,00$000
1 chefe da secção de contabilidade .................... . 18:000$000
18:000$000
1 chefe da secção de expediente 10:800$000
10:8:0'0$000
9 engenheiros de f• classe ..... . 13:200$000
118:800$000
21:60!)$000
2 engenheiros de 2" classe ....• -10:800$000
7:200$000
6 conductores technicos .....•..
43 :200$1000
2 desenhistas de 1.• classe ..... .
1:200$000
14:400$!)00
2 desenhistas de 2" classe ..... .
4:800$000
9:600$000
4:800$000
4:800$000
1 archivista ................. .
1 ajudante de archivista ......•
3:600$000
3:600$000
9:600$000
1 contador .................. .
9:600$000
0:600$000
1 sub-contador....... • •......
6:600$000
1 contador da Estrada de Ferro
8:400$000
8:400$000
Rio do Ouro ..............•
9:600$000:
9:600$000
1 almoxarrfe.. . . . . . . ..•.......
1 almoxarife da Estrada de Fer9:600$000
9:600$000
ro Rio do Ouro ............ .
7:200$000
1 Lhesoureiro.. . . . . .......... .
7:200$000
7:200$000
7:200$000
1 guarda-livros. . . . . .........•
3:600$000
1 ajudante de guarda-livros ....
3:600$000
4:800$000
43:200$0'00
9 administradores de florestas ..
5 primeiros escripturarios..... .
6:000$000
30:000$000
8 segundos escripturarios ...... .
5:400$000
43:200$000
3:600$000
118:800$000
33 amanuenses. . . . . ..........•
10:8001$000
3 fieis ...................... .
3:600$000
3:600$000
3:600$000
1 agente especial. ............ .
3:300$000
9:900$000
3 agentes df' 1n classe.
2:700$000
13:500$0100
5 agentes de 2" classe ......... .
2:100$000
29:400$000
H agentes de 3" classe ........ .
1:800$00!)
2 teJegraphist.as.. . . . . ........ .
3:600$000
3:000$000
12:00!)$000
~ chefes de trem de 1• classe .. .
2 chefes de trem de 2" classe .. .
2:~00$000
4:800$000
1:800$000
3:600$000
2 auxiliarrs de trem ......... .
4:800$000
4:800$000
1 encarregado gPral das officinas
4:320$000
4:320$000
1 encarregado de tracção ...... .
2:880$000
2:880$000
1 apontador. . . . ............. .
1 encarregado das linhas tele3:600$000
3:600$000
graphicas c tPiephonicas .....
4:800$000
4:800$000
1 porteiro.... . ............••
28:800$000
3:600$000
8 gua1:das grraf's .............. .
14:400$0100
2:400$000
6 rontinuos .. f . . . . . . . . . . . . . . . .
15:000$000
1:500$000
10 f'Stafefas... . .............. .
792:600$000
Total ............•
Rio dr JanPiro, ~ de março.de 1915.-A. Tavares d.c Lyra.
o.

o

o.

o

o
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N. 11.516 -

DE ·Í DE MARÇO DE

1915

Autoriza o mimistro da Fa%enda e emittir apolices da divida publica, até o
valor de 5. ooo :ooo$, papel, para pngamento de tod.. s as dividas provonientes de sentenças judidarias

O Pr,esidente da fiepuhlica dos F.stadils Unidos do Brazil,
usando da autorizaçãil contida no art. 1", da lei n. 2. 019, de
3l de dezembro ultimo, re~olve:
Art. 1." E' il ministro de Estado dos Negocios da Fazenda
autorizado a emittir ap-oliefls da divida publica, até o valor
de 5. 000:000$, papel, para pagamento de todas as dividas
provenientes de sentenças judiciarias, depois de cumpridas
todas as formalidades e e.xigencias da lei.
Art. 2." Esses títulos serão nominativos, do valor nominal de 1 :000$ c do juro annual de 5 o/o.
Art. 3." As importancias inferiores a 1 :000$, inclusive
as custas judiciaes, serão satisfeitas em moeda corrente.
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeit·o, 4 de março de l!H5, 9í" da Ind~pcndcncia
c 27" da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Sabino Barroso.

DEORETO N.

11.517-DE 10 DE ?IL\RÇO DE

1915

Aprwova c manda excQutar o nov<> regulamento pnora a Escola Nav<ll d'e Guerra

O Prrsidente tla Rrpublica dos Estados Unidos do Rrazil,
usanclo üa autorização contida no n. VII do art. 72 da lei
n. 2. 92 ~. rle 5 de janeiro ultimo, resolve approvar e mand:ar
executar· o novo regulamento para a Escola Naval de Guerrn,
que a este' aeompanha, .assignad_o. J)elo almira~tc graduado
AlexamJ.rino l<'aria de Alencar·, mrlllstro da l\larmha; revogadas as disposições em contrario.
nio llt~ .Janeiro, 10 de março de 1!H5, fl!t• da, Independencia c 27" da. Hepublicn.
.WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Alc:ratulrino Faria de Alencar.

Escola Naval de Guerra
CAPITULO I
D.\ ERCOLA E SEUS

FI~S

AJ'I. 1." A Escola Naval ue nueLTa tem por fim:
1", elevar o nível da cultura de um determinad{)l nunwro
dP offieiaes afim de preparai-os para o alto commando:
2", orienlar o pen;o;amenlo desse!' officiaes para o estudo
tio~ grandr~ problema!' nav:ws: d~ modo a e:;;tubelecer entre
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elle!ô! uma perfeita unidade de vistas, da qual resulte a formação e diffusão da doutrina de guerra conveniente á Armada
Nacional:
3", Únificar c precisar as idéas profissionaes dtl nossa offieialidade moderna, com o intuito de tornat• mais pro·veitosa
a sua eoadjuvação ás autoridades navaes.
Art. 2.• Só poderão cmsar a escola capitães-tenentes de
mais de seis annos de posto, capitães de corveta, capitães de
fraga!a e capitães de mar c guerra.
Art. 3." O numero de alumnos será annualmcnte fixado
pelo <Joyemo.
At·t. 'I." A Escola Naval de Guerra ficará subordinada directamentc ao ministro da Marinha.

1>0 EN'&tNo E REGIMEN DOS CURSOS E CONFERENCIAS

AI't. 5." A duração dos estudos será de oito mczes (de 15
ue abril a 15 de dezembro) destinados aos cursos e conferencias.
·
§ L" De 15 a 31 de dezembro terão Jogar os exames ftual's dos officiaes-alumnos.
- § 2." Um }Jeriodo de dous mezes (de 15 d~ _janeiro a 15
Je marco) ficará ·para o embarque dos offtctaes-alumnos,
quando ·approvados, nos navios e divisões da esquadra em
exercícios.
. . _
§ 3." No correr do curso os officiaes-alumnos ''IS!tarao
navios, fortalezas e estabelecimentos que convenham a sua
instrucção.
.
Art. G." As ma terias de ensino da escola serão dis!ribuidas em dous cursos - de guerra e complementar - fJUe
serão estudados conjuntament<f'.
Art. 7. o O curso de guerra comprehende:
a) estrategia, tactica e jogo de guerra - curso sob a dircrção de um official da Armada ou estrangeiro contractado
- seis horas por semana;
b) historia mililar maritima e política naval curso
Rob a dit·ecção de um official da Armada - duas horas por
Sl•mana;
c) direito internacional mal'itimo - curso sob a direcção
de um doutor em direito ou bacharel em sci·encias jurídicas
e sociaes -- duas horas por semana;
di organização e administração naval; marinha~ e.strangeiras e serviços de estado-maior -- curso sob a direcção de
um official de Marinha - uma hora _POr semana;
e) operações navaes (ponto de vista tactico), bloqueios,
))Ombat·deios, guerra de corso; evoluções e manobras navaes;
minagem e contra-minagem; submersíveis e aviões - conferencias por um official da Armada ou estrangeiro contractado- uma hora por semana.
Art. 8. o O curso complementar comprehende:
a) electro-technica. telegraphia sem fio - conferencias
por um official de Marinha ou engenheiro naval ,..... uma hora
por semana;
-
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b) architectura naval - conferencias por um official de
Marinha ou engenheiro naval -uma hora por semana;
c) oceanographia - conferencias por um official da
Al'mada ou esp,ccialista de notoria comp·etencia - uma hol'a
vor semana;
d) tactica terrestre - organização marchas e operacões
de forças de marinha desembarcadas em territorio inimigo;
fortificações passageiras - conferencias por um official do
Exercito - uma hora por quinzena;
e) fortificações do litt.oral; operações combinadas - conferencias por engenheiro militar - uma hora por quinzena;
f) direito penal militar conferencias por doutor em
direito ou bacharel em sciencias jurídicas e sociaes - uma
hora por quinzena;
g) hygiene naval conferencias por medico da Armada
- uma hora por quinzena.
Art. 9. • O director da escola, com aulorizacão do ministro. poderá, attendendo á conv.eniencia do ensino e opportunidade do assumpto. convidar profissionaes de notoria compelJ(mcia, nacionaes ou estrangeiros. para fazer um certo numero de conferencias e-x.traordinarias.
Art. 10. O Governo poderá alterar o cur~o complementar.
supprimindo ou substituindo por outras algumas das materias que constam do art. s•.
Art. 11. Os officines matriculados na ~scola são obrigados a assistir a todos os cursos c conferencias ordinarias e
extraordinarias. As prclecções não deverão exceder de uma
hora nem ser menores de 45 minutos.
Art. 12. Os programmas de ensino serão organizados annualrnente pelos professores c ·Couf·erencistas e só terão execução depois de approvados pelo almirantado.
Art. 13. Durante o anno escolar só s·e·rão feriados, além
dos domingos, os dias de gala, luto nacional ou outrQs, decretados pelo Governo.
Art. 14. Os professores dos cm·sos e os officiaes encarregados das conferencias entrarão no goso de férias, logo que
termine o anuo bcctivo; aquelles, porém, que tiv,erem de embarcar nos navios da. esquadra, ou que forem obrigados ás
visit,as de que cogita. este r·cgulamento, no correr do anno,
terão direito a uma compensação de tempo para descanço,
correspondente úquelle que. tiveram de dispcnder com est,es
serviços.
Art. 15. As férias só serão interrompidas pelos exames
do fim de anno ou por qualquer necessidade do servico publico urgente e inadiavel.
Art. 16. A secretaria da escola trabalha com a administração. duranlte todo o anno; mas, pelo tempo em que os offi~
eiaes-alumnos forP;rn mandados embarcar na esquadra, poderá o dircctor conccdet· aos seus empregados alternadamente
15 dias de licença.
'
'
Art. 17. Os trabalhos da escola começarão ás 11 horas e
terminarão ás 16 horas (!1 horas da tarde).
Art. 18. No começo do anno isto é antes da abertura
dos trabalhos escolares, {) direct01: deverá ter prompta uma
tabella com o detaloo completo de todo o serviço de ensino
par{l o correr do tempo lectivo.
·
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CAPITULO III
DA ADMISSÃO NA ESCOLA

Art. 1!). Os officiaes que desejarem matriculár-se na
escola deverão formular o respectivo pedido ao ministro,
dentro da primeira quinzena de março, instruind?-{) com uma
nota resumida dos estudos a que se tenham dedicado e commissões de importancia, porventura, desempe!lhadas~
Art. 20. As petições dos candidatos serao enviadas ao
Conselho do Almirantado onde uma commissão, da qual fará
parte o director, como relator, -examinará os documentos
apresentados e os classificará.
Art. 21. Em igualdade de condições, terão preferencia
os mais antigos e os que tiverem maior numero de cursos de
escolas profissionaes.
.
Art. 22. Si o Governo julgar insufficiente o numero de
candidatos. poderá designar capitães-tenentes ou capitães do
corveta do qundro activo da Armada para cursarem a escola,
preenchendo assim o numero fixado.
Paragrapho unico. Nesse caso. a escolha deve recahir nos
mais antigos desses quadros, que forem julgados com a neeessaria aptidão.
Art. 23. Os officiaes diplomados pela Escola Naval de
Guerra poderão, passados mais de 12 annos, voltar a cursai-a,
si o pedirem, sendo o exame, para estes, substituído por uma
memoria sobre um dos themas propostos pelo director.
Paragrapho unico. Os capitães dtl mar e guerra que se
matricularem na escola gosarao da mesma regalia de dispen11a
de exame, sendo ·diplomados, si a memoria for approvada
pela commissão examinadora de que trata o paragrapho unico
do art. 30.
CAPITULO IV
DOS EXAMES E PROVAS DE HABILITAÇÃO

Art. 24. Os exames e provas de h•abilitação serão obrigaiorios para as materias do curso de guerra e facultativos
para as do curso complementar.
,Art. 25. Os exames terão Jogar na 2• quinzena de dezembro e serão feitos por grupos de duas ma terias, a saber: organização e administração de marinhas e direito internacional
marítimo; historia militar marítima e operações navaes.
Art. 26. Constarão esses exames de duas provas fjUe terão Jogar em dias diffel'lentes, sendo uma· escripta que ser;í
feita ~m primeiro Jogar e outra oral, tudo referido a mat!J·
rias de pontos tirados pelo examinando, com duas horas de
antecedencia na presença do secretario e de um professor.
§ 1. • O ponto para prova escripta será commum.
§ 2.• O tempo concedido para a prova escripta !!er:í <I~
5 horas e o da prova oral de uma hora no maximo para cada
official-alumno.
Art. 27. O exame de tactica e estrategia e jogo de guerra
naval constará de uma prova escripta commum e outra pra-
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Li•·a de jogo lle guct·t·a, pot· lunnas, sendo I'Ompul atlas, coma
prova,;, as disscl'la~:.ões so])l'e. os tlwmas pt·opostos duu.1.nlo u
anuo.
Art. 28. Em julho c outubro o professor de ladiea c cslrelPgi<J. organizat'á O'l thcmas lJUe julgar convenientes, tendo
nm aLLenção a rnateria leeeion~dn, c submettcl'á á ap:)l'ovaefu
tio diredor. O lhe ma ou t.ltemas approvados scrft•J dado:> ao:;
officiaes-alumnos, que terão o dit·cito ~te escolha. si fll:· ma1s
de um.
·
Art. 2!). Cada official-alumno lerá 30 dias para UJH'esenLat· a flUa dissertação sobre o thema IH'oposto ou e~cl,l]lidt\ IJO·
dendo esse pl'azo set· prot'ogado por mais 15 dias, si houvct•
motivo jus lo, a juizo do dit·cctor.
l'aragrapho uni co. A falta dessas provas de hal.Jilita~:ão
\ellan'"t o offieial-alumno de entrar em exame.
Art. 30. A commissão examinadora para as materias de
!JU•~ trata o art. 25 t:onslaní dos professores
c confcrcncis1as tJUe leccionarcm as ma terias do grupo, sol.J a prcsidencia
do diret:lor.
Paragmpho unico. Para o exame llc eslmtügia, taclica e
jogo de guerra naval a commissão será. constituída pelo direct.or, como presidente, o sub-chefe do Estado- Maior da Armada, um oommandante á oes<~olha do ministro, o professor do
cm·so c o official encanegado das conferencias sobre ovcra<'ÜC5 n:::vaes.
Art. 31. Cada um dos membros da commissão tct·ú o
direito de ealculnt· o valor de cada uma dessas provas, pOl'
uma nota do O a 10; corrPspondcndo o grá.o O ú reprovação,
dr~ 1 a 5 approvação simples. de G a !) lJlena c 10 á nota de
distineç.ão.
§ 1." A approvação para ealla ma leria sel'ú a métlia· das
no las obtidas pelo official nas proyas.
~ :!." Em estratcgia, tactica c jogo uo guerra naval Sl'rão
lambem computadas as notas sobre cada uma das llissct'Laçõ~:s
apresentadas durante o anno. A falta de apresentação de uma
dessas provas serú compnla.da, pat·a o calculo da média, como
gl'tw zero.
Art. 32. O official que POJ' motivo de molestia comprovada deixar de fazer exame na época pr·opria, só poder·:\ prestai-o na segunda quizena de março, caso o direetor da eseola
iufonne ao ministro merecer o official a concessão.
Paragrapho uni co. A nenhum official, sob hypothesc aigUina, scni concedida p~rmissão para revetir o anno na cseOIQ.

Art. 33. Findos OR exames os professarei\ e officiaes que
<·ompuzcram as eommissõeR examinadoras das materias quo
<·onstilucm o curso de guerra, reunidos sob a. presidencia do
diceclot·. organizarão a lista das notas obtidas neste curso,
tJUC SL'J'ti a somrna das appt·ovacõef' nas diffel'entcs mnterias.
Aet. 31. Os diploma:;; serão concedidos aos officiaesalumnos, de accôrdo com essa somma do pontos. O diploma de
honra aos que obtiverem 4!) ou 50 pontos; os diplomas simples aos que obtivcr·em mais de 12 e menos de "!). As fl'ac<;Õl~S serão sempre dcsprezndns.
Art. 35. O official alumno flUe obLivct· no curso do guerra uma somma de pontos superior a 42 e em todas as materias do curso completar approvações plenas ou distinctas, ['~·
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ceh(,rá o diploma de honra, com a indicação ao numero de
vontos do curso de guerra.
·
Art. 36. O numero de pontos obtidos no curso de guerra
constará nos diplomas.
Art. 37. As commissões PXaminadoras para as materias
do curso complementar serão compostas do professor ou conferencista e um outro docente, sob a presideneia do director ,1
Art. 38. As notas obtidas .nos exames do curso complementar, quando não concorrerem para a concessão do diploma
de honra pela fórma indicaria no art. 35, constarão de um
attestado assignado pelo director.
CAPITULO V
D.\8 HECOMPENSAS

Art. 39. Os officiaes diplomados pela escola deverão ler
preferencia nas nomeações para cargos de assistentes e ajudantes de ordens do!" commandantes de divisões, commandantes da esquadra, inspectores, serviços de estado-maior, gabinete do ministro e casa militar do Presidentt: da Republica.
Paragrapho uni co. Os almirantes, nas commissões que
desempenharem em terra, ou nos seus SBII'Viços a bordo teem
obrigação de escolher para seu estado-maior, pelo menos, um
official que seja diplomado pela escola.
Art. 40. A bordo dos grandes couracad()s por escolha e
proposta do commandante, deve haver sempre um official
nessas condições, para que, assim, elle possa contar com um
bom auxiliar nos serviços que se rt>ferirem ao preparo dos
l'elatorios, guarda dos archivos e correspondencia official do
navio. e que, ao mesmo tempo, a bordo, seja o seu c.ollaborador,
immediato em tudo quanto diga respeito ás questões e estu.dos de conjunto.
Paragrapho unico. Os diplomas da Escola Naval de
Guerra constarão dos assentamentos dos officiaes e o diploma de honra constituirá importante condição de merecimento para promoção.
CAPITULO VI
DO PESSOAL DE ENSINO

Art. H. O pessoal de ensino da Escola Naval de Guerm.
constará de prof.essores fixos incumbidos dos cursos·, exceptuando o de estrategia e tactica, de conferencistas, civis e
militares, encarregados das outras materias e dos auxiliares
de ensino.
Art. 42. Os professores serão nomeados por dAcreto e meuiante concurso que será revalidado no fim de 10 annos.
. Paragrapho uni co. Só depois desse segundo concurso s·e
tornará vitalicio o cargo,
Art. 43. Os concuraos para os logares de professor nai
Escola Naval de Guerra serão feitos de accôrdo com as dispoPoder Executivo -1915 (Vol. I).
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sições quo vigorarem para os concursos de lentes cathedralicos da Escola Naval.
·
Art. 44: O segundo concurso a que são obrigados os professores para se tornar vitalicios será publico, sendo nelles
~admittidos todos os candidatos que !:'atisfizerem as condições
exigidas, devendo, porém, ser preferido o profes;:;or, si fôr
classificado.
Art. 45. Os officiaes encarregados da::; conferencias serão
escolhidos pelo ministro, entre os de uotorio saber e reconhecido preparo technico.
Paragrapho uni co. Essa commi·ssão durará dous annos,
salvo si, por motivo justificado, o direetor julgar conveniente
a substituição do official.
Art. 46. O ministro nomeará para os cargos de auxiliares
de ensino, das materias que forem leoeionadas por officiaes
estrangeiros, officiaes diplomados pela escola, que conheçam
bem o idioma daquelle a que tiverem de coadjuvar.
Art. 47. Os officiaes estrangeiros servirão na escola de
conformidade com o contracto que fizerem para isso.
Art. 48. Os professores terão as honras de capitão de mar
e guerra.
Os confer·encistas e auxiliares terão as dos seus proprios postos, quando forem militares.
Paragrapho unico. Os lentes cathedraticos da Escola Naval que foram transferidos para esta escola no seu inicio e os
que forem nomeados por concurso do accôrdo com o regulamento anterior, embora sejam incumbidos de conferencias, sewão considerados professores, com as mesmas honras e regalias
que ·estes tiverem.
Art. 49. Os uniformes dos professores, a precedencia entre elles, o processo de jubilação, lieenças, gratificações addicionaes, contagem de tempo de serviço do magisterio, vencimentos e descontos por faltas e justificação de ausencia nos
trabalhos escolares, tudo será regulado pela mesma fórma e
processo que vigorarem para os lentes cathedraticos da Escola
Naval.
Paragrapho uni co. Para os effeitos deste artigo os lentes
cathedraticos de que trata o paragrapho unico do artigo anterior serão tambem considerados professores.
Art. 50. Os profBssores substituir-se-hão mutuamente,
conforme proposta do dir·ector e approvação do ministro.
Art. 51. Os oQffieiaes de Marinha encarregados das oonferencias. além doQs vencimentos militares, perceberão 50$, \)Or
conferencia que :roalizavem e os civis e of'ficiaoes do Exerc1to,
1 00$0'00. Os auxiliares de ensino te:<>ão uma gratificação mensal de duzentos mil réis (200$/.
·
Art. 52. E' obrigatorio na escola oQ uso do uniforme para
os professores ou conferencistas qui.' forem militares, nacionaes.
CAPITULO VII
DOS CONCURSOS NA ESCOLA

Art. 53. Os concursos para os lagares de professores dos
cursos, exoeptuando estrategia e tactiea, serão re~lados pela
fórma indicada no art. 43, sendo, porém, classifiCados só os
dous primeiros, cujos nomes· serão enviados ao Governo.
Art. M. Os concursos terão logar perante uma commissão
examinadora, oomposta do d1rector, como presidente, ·e. com di-
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reito de voto, dons professores da Escola Naval de Guerr;11 e
dous lentes cathedraticos da Escola Naval.
Paragrapho unico. Quando se tratar de direito internacional os dous ultimas serão substituídos por dous tentes da materia nas escolas civis.
Art. 55. Nestes concursos a commissão examinadora terá
todas as attribuições. que pelo .regulamento da Escola Naval forem conferidas ao Conselho de Instrucção.
Art. 56. As duvidas que forem suscitadas e as omissões
serão resolvidas pela commissão examinadora por maioria. O
director, porém, caso não se conforme, poderá appellar para, o
ministro; que decidirá.
··
·
CAPITULO VIII
DA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA

Art. 57. O pessoal administrativo da escola se comporá de:
i director, official general do Corpo da Armada;
1 viee-directúr, ca,pitão de mar e gtrerra do Corpo da
:Armada;
1 ajudante de ordens do director, capitão-teruJnte do quadro activo do Corpo da Armada;
1 secretario, official do quadro aotivo ou reformado do
Corpo da Armada, ou emprE>gado superior civil, addido ·a qualquer repartição de Marinha;
·
·
1 primeiro e 1 segundo official, ambos officiaes reformados do Corpo da Armada ou empregados civis1 addidos ás
Tepartições de .M'arinha;
1 portei-ro, inferi<>r reformado ou que tenha tido baixa e
bom comportamento;
f continuo, inferior ou praça nas mesmas condições;
2 serventes, praças nas mesmas condições.
Paragrapho unico. O director, vice-director e o Nlcretariv
serão nomeados por decreto; os officia.es e o porteiro, por
iPOrtaria; os serventes são de nomeação do director.
Do director,
:Airt. 58. O diroot.or é a primeira autoridade do estabelecimento. Exerce superior inspecção sobre a execução dos
!IJrogratnmas, dos cursos, dos exames e do ensino em geral, regula e determina de conformidade com o presente regulamenw
e ordens do Govterno tudo ç_ue pertencer á mesma escola.
Art. 59. Em seus impedimenf.Qs será substituído pelo
:vice-director.
Art . 60. O director só recebe ordens do ministro da Marinha.
Art. 61. O director- é reE,ponsavel tanto pela eJOOcução de
todas as diJSposições oontidas neste regulamento, como pelp
cumprimento de ordens que o Governo julgue conveniente de•
terminar i[Hlra a ~cola.; · · · · - ·
··
·· - ·· ·
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:Art. 62. Além das ailribuições quo lile são confei'illa·s po1;
este !'egulamento, incumbe-lho:
1", eorrosponder-so diroct::une1üe. em objeclo de wrviço,
com CJualquer autoridade eivil ou militar, exceptuando-sc os
ministros e governadores ou presidentes dos Estados;
2", determinar c regularizar o servico da secretaria;
;{", 'assistir, sempre que julgar conveniente, o serviço lc·clivo;
't", informar ao ministro, mensalmente, sobre a as~·idui
dado dos rfnnccionarios, inclusive os officiaes-alumnos;
5", fazer tomar o ponto do pessoal diariamente e dos officiaos-a1umnos, cinco minutos anl:eE"• de cada prclecção;
u", communicar ao ministro qualquer yoga que se dér
no corpo docente da escola;
7", dar licença até oit.o dias sem perda de vencimentos
ao~ funccionarios, não comprehendendo o pessoal do ensino;
8", propoe ao ministro quaesquer medidaF• utPis ao ensino,
dll modo que este acmnpanhe os progressos da época, so·bretudo na parte profissional;
!l", fiscalizar o dispendio de todas as quanlias recebidas
para as despezas do estabelecimento, despczas que só p·oderão
ser feitas mediante expressa ordem sua;
10, rubricar os pedidos para as deE"pezas da escola e as
folhas do pessoal do ensino e demais empregados, que devem
metl'~almr-nt.e ser enviadas á Direeloria de Contabilidade;
1 I, apt·csentar nnnualmente no ministro da Marinha, até
30 de janei·eo, um relatorio minucioso sobre todo,.. os serviços
a S\'U cargo c trabnlhos leetivos até a conelusão dos exames;
1 :!., propor o desligamento da escola dos officiacs alumnos
qne forem pouco as;:;iduos, ou· que commettam falta grave;
13, impôr con'ec-cional e .administrativamente as penas de
Te.prP110nsão ou suspensão até 15 dias aos funccionarios civis,
não ~ornprehendendo os docentes.
Art. 63. Qo;; funecionarios militares c oflf·iciaes-alumnos
cdão sujeitos aos codigos militares; os professores ás penas
c devere<; impostos no regulamento ela Escola Naval para os
lentes cathcdraticos.

Do vice-directol'
Art. 6 ~. As funcçõrs de vice-director serão preenchidas
por um ~api:lão de mar c gtwrra do quadro activo do Corpo
da Armada.
Art.. G5. Ao vice-director compete:
1", substituir o direetor, em todas as suaE"· funcçõcs;
2", auxiliar o dit'cdor, sempre que elle exigir, ainda estandü ellf.; presente;
3", receber e transmit.tie as ordens do dieector, informal-o
llr todas as occurrencias que se deren1 no estabelecimento, dct.alhat· o E"·erviç:o militar do mesmo;
4", applicar todo o zelo c esforço para qUJe os emprrgados
que lhe são subordinados cumpram os seus deveres e os offi(~iaes-alumnos se conduzam com a maximu applicação ao
estudo;
5", resolver, sob s.uG responsabilidade, toda que~.tão urgentt'. que não :POSsa esperar pelo director. devendo immediatamente dar parte a este da deliberação tomada;
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. 6•, propôr ao director as· proviidtmci~s. que julgar necessa•rias p~ra me!horar o sysle~a de admmif•tracão, disciplina
e a escnpturaçao do estabelecimento;
1·~ a.presentar. semestralmente ao director uma exposição
resumida dús serviços a sem cargo;
8•, verificar todos Of• documentos de receita e despeza relativos ú escola, assignal-os e fazer chegar ás mãos do liirector;
9•, policiar o estabelecimento e fiscalizar todo o servi~.
para que este se faça de conformidade com o que se achar·
prescri;pto nas ordenE· do dia, regulamentos e instrucções dadas
pelo director e pelo ministro;
10, prescrever, depois de approvado pelo direct.or, o serviço do pessoal da secretari•a que o tem de auxiliar no desempenho de sua•· funcções;
11, fiscalizar a conservação de todo material da escola
o :asseios das .salas;
·
12. fechatr o ponto dos officiaes-alumnos logQ qu~ começa~ !l p~l~cçãoO •.

Do_ secretatio
Art. 66. Ao secretarid compete:·
1•, redigir, expedir e receber a corréspondencia official,
sob as ordens dlo director e conforme suas instru~es;
2•, receber, informa1r e encaminha.r todos os requerimentos e papeis dirigidos á directoria da escola.
3•. iavrar e subsc.reve.r com os membros das commissões
examinadoras os termos doi! exames dos alumnos e actas dos
coGcur.sos, podendo ser auxiliado nesse, serviço por um dos
empregados da secretaria;
4•, escripturar os livros das actas de exames 1e dos assentamentos, já dos membros do ma•gisteTio, já do
pessoal
B!Ob suas immediatas ordens;
5•, fazer mensalmente as folhas do pagamento idK.Js professoreos e dos empregados da sooreta.ria e remettel-as á Directoria Geral de Contabilidade;
6•, cumprir e fa'zer cump;rir pelos seus subalternus as
or.diens do dirtector, distribuir o serviç(j que deve ser desempenhado pelo~ Iieferidos .subalternos, podlendo, com licença
do director, prorogar a hora do expediente<, .sempre que
fôr preciso;
7•, propor ao diorector tudo quanto fôr a bem do servic~
da s'ecrietaria e da celeridade do expediente;
8", prepara!r os :esclarecimentos que devam servir de base
aos relatorios do di·rector e instruir com 0'.81 Il'ec.essarios do.cumentos os negocios que subirem ao conhecimento do mesmo
9•, organizar annualmente a rnlação dbs officiaes-alumnos
matriculados nos annos successivoo, por ordem de merecimento.

Dos ofliciaes
Art. 67. Aos officiaes :dia secretaria compete o desempenho cabal doSJ trabalhos que lhes forem distribuídos pelo
secretario, sendo directamenoo reosponsaJVeis pelos erros u
omissões qu~ commetterem no desempenh~ de suas funcções."
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Do porteiro
Art. 68. Compete ao porteiro:
1•, tomar o ponto diOs ()fficiaes-alumnos em livro pará
esse fim destinado, cinco minutos antes da hora marcada
para a prelecção e apresentai-o ao vice-director que o
autlienticaii'á logo que a mersma começar;
2•, declarar diariamente ao vice-director quaes os cursos
ou conferenci·as a que não comparecem os lentes ou os
officilaes;
a•, velar pelo asseio das salas, bem como pela respectiva
mobilia e mais rr.aterial de ensino da escola;
4•, detalhar o serviço do continuo, dJe oonformiidlade com
as ordens do secretario.;
5", receber ()s requerimentos e pa.pei'SI das partes pa.ra
dar a convenitente direcção;
6•, ter a seu carg0 toda a mobili!l! das sa•las e material
escolar •.

Do continuo
Art. 69. Cormpete ao continuo:
1•, substituir o porteiro, mledianW designação do director;
2•, cOiadjuva.r o porteirOi n3J tomada do ponto dos officiaes-alumnos;
a•, preparar as salas para as lições e oonferencias;
4•, entregar e receber a correspondencia da escola.

Dos serventes
'Art. 70. 1\:os serveontea cabe:
1•, :f!azer todo o serviço de limpeza e quaesquor outros
que lhes forem ordenados·;
2•, pedir ao porteiro todos os elementos necessario.s para
cumprimento d:a alínea ,a!fiterior;
3", subs•tituir o continuo nog seus impedimentoS.
CAPITULO IX
BIBLIOTHECA E GABINETE

Art. 7·1. A escola terá uma bibliotheca: contendo os livros
dos melhores autores sobre as ma.terias que constituem os
cursos.
Art. 72. Esta biblio.theca fica,rá a cargo do 2• offici.al da
secretari.a•, que será o J'lesponsavel por ella.
Art. 7a. Não ser\í permittido ret.irar qualquer livro do
e~ta.belecimento.
·
Art. 74. Haverá um gabinete pam o etnsino da electrotechnical e outro para o de oceanographii!IJ.
Art. 75. A escola, quando tiver verba para esse fim, as~ignarru jornaes e revistas militares estrangeiras.:
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CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 76. O director tomará posse do seu cargo perante o
ministro da Marinha.
Paragrapho uni co. Os demais funccionari-os da escola tomarão posse perante o director.
Art. 77. Os professare!! e officiaes incumbidos das conferencias não poderão exercer outras commissões do Governo,
excepto as que sejam relativas ao ensino ou de caracter.
technico.
Art. 78. Não poderão servir de examinadores os professores ou conferencistas que tiv.eoom oom os exammandos
parentesoo até o segundo gráo, nas linhas ascendente ou descedente ou na linha transversal.
Art. 79. Quando entre dous docentes se verificar o impedimento de que trata o artigo antecedente, só será admittido
a votar o mais antigo. Quando o mesmo impedimento se verificar entre o director e algum ou alguns docentes, v-otará
apenas o director.
Art. 80. No caso de suppvessão de materias qllle constituem cursos ou conferencias a cargo dos lentes desta escola
por concurso ou transferidos da Escola Naval, serão respeitados os seus direitos de aooôrdo com as disposições do presente
regulamento e do anterior. Nesse caso serão postos em disponibilidade provisoria com os vencimentos integraes.
Art. 81. Os profussores que pertence['em ao quadro activo
do Corpo da Armada serão transferidos para o quad'ro extraordinari-o, sendo promovidos só por antiguidade.
Art. 82. Os -lenbes cathedraticos da Escola Naval transfoe<ridos para esta escola e incumbidos de conferencias não terão
direito ás vanf;aglens de que trata o art. 51.
Art. 83. Os diplomas para os officiaes que cursarem esta:
escola &e['ão e.xpedidos de conflormidade oom os modelos que
vão annexos a este regulamento.
§ f. Os diplomas de honra serão de papel pergaminho e
expedidos em nome do Sr. Presidente da Republica e assignadas pelo ministro da Marinha.
§ 2. Estes diplomas serão entregues em acto solemne a:
que deverão compane.cer todo o corpo docente e pessoal administrativo e demais autoridades que para isso forem convidadás pelo Ministro da Marinha.
Art. 84. Os vencimentos do pessoal que o presente regulamento determina para o serviço desta escola constam da tabella annexa.
Art. 85. Fica revogado o regulamento da Escola Naval de
Guerra que baixou com o decreto n. 10.787, de 25 de fevereiro de 1914.
Rio de Janeiro, 10 de marco de 1915. ~Ale~andrino
Faria de Alencar,
0

0
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(Armas da Republica)
Escola Naval de Guerra
DIPLOMA DE HONRA
Em obediencia ao disposto .nos arts ................... .
do regulamento que baixou com o decreto n ............... .
de ............................. de 1915 e de ordem de Sua
Excellt>ucia o Sr. Presidente da Republica, é conferido por esta
escola o llresentc DIPLOMA DE HONRA ao Sr. (posto e nonie) ......•.................................. que Inuito se
distinguiu nos exames, obtendo nas materias que constituem o
curso de guerra ................. pontos.
Rio de Janeiro, ..... de ....................... de 19 ... .
ministro da Marinha.

"••

.. ................................ .
-

rlirector da Escola Naval de Guerra.
Assignatura do diplomado

Escola Naval de Guerra
Em obcdiencia ao disposto no art. . . . . . . . . . . . . . . . do regulament-o que baixou com o decreto n ............. de ..... .
de ............................ de 1915, é conferido por esta
escola o presente diploma ao Sr. (posto e nome) .......... .
!· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • que obteve nos exames
das ma terias que constituem o curso de guerra ............. .
pontos.
Rio de Janeiro, ..... de ....................... de 19 ... .
director da· Escola Naval de Guerra.
Assignatura do diplomado

TARELL.\ DE VENCJil\!ENTOS ME.NS.\ES DO PESSO~\L QTTE O PRESENTE
HEGUL.\MEN'l'O DE'l'Eflll\IINA P.\K\ A ESCOLA N.\YAI. DE GUEIIR\

Pessoal aclministl'ativo

1
1
1
1
-1
1
1
1
2

director .............................•.....
vice-director ............................. .
aj udantc de ordens do dirPetor .............. .
secretario ................................ .
1• official ..................... · · . · · · · . · · · · ·
z• official ................................. .
porteiro •......................... · ....... .
c-ontinuo ·• ................................•.
serventes a 150$ mensaes ..•...............•

$
$
$
$
$
$

:100$000
200$000
300$000
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Pessoal (locente
Professores, a 800$ mensacs .......•••.••••••••.
Officiaes estrangeiros ..............•.•.•....•..
Of fie ia e!; conferencistas (por conferencia) .... .
.Auxiliat· rlP Pn,ino ............................ .

$
$

50~000

$

OBSERVAÇ.:W
De accôrdo com a lei n. 2.290, de 13 de dezembro de

1 !ll O, os professoees que forem militares perceberão, além dos
veneinwntos ela presente tabella, sómente o soldo de suas Tia-

tentes.
Os auxiliare:; de ensino perceberão uma gratificat;:ão nwnsal de 200~000 •.

DEf:RE'I'O N. 11.518-

DE

10

DE MARÇO DE Hl~5

Organiza os quadros orl!inario e SUP!PI,enY,e1ltar d~os o~ficiaes rias armas rlo
l~xemto e dlá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo em vtsta o disposto no art. 30, n. I, da lei n. 2.921,
de 5 de Janeiro deste anuo, decreta:
Art. 1. Os officiaes para os serviços arregimentados
nas quateo armas do Exercito são os constantes do quaàro A,
annexo ao presente decreto.
Paragrapho unico. A sua distribuição pelas unidades componentes do Exercito é indicada no quadro B, lambem annexo
tt este decreto.
Ad. 2." Os officiaes do quadro supplementar das armas
são os constantes do quadro C.
Pamgrapho unico. A este quadro só poderão pertencer
officiaes do segundo posto ao de coronel, jnclusive.
Art. 3." Os officiaes para o batalhão de artilharia pesada serão tirados do quadro supplementar da arma ou do
C]uadro ordina.rio da artilharia de posiçãt), quando tiver de
SPI' eonstituida aquella unidade.
Art. -L" As vagas de segundos tenentes originadas pela
remodelação, só serão preenchidas quando estiverem consfituidns todas as unidades da arma corresponden~e.
·
Rio de Janeiro, 10 de março de 1915, 91" da Independenr in e 27" da fl('publica.
0

\VENCESLAU BRAz P. GoMF.A.
José Caetano d,? Fm'in.
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QUADRO A
QUADRO DOS OFFICIAES PARA OS SERVIÇOS ARREGlliENTADOS NAS QUATRO
AR~IAS DO EXERCITO

Armas

Postos

------------- ------ -- - - Coronel. ••.•••.••••.•••...•...

23

3

(j

46

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

Tcnente-coeonel ............... .

3

23

tit

--------------- --- - - -- --- --Major •.•••.••.••..•.••..•..... _

60

i8

32

6

!16

---------------- -- ---- --- --- --226
44.7
85
HO
------------- ---- --- --- ---2GO
1• tenente .•.•••••..•......•... ,
13G
145
------------- --- -- --- -- --731
2° tenente .•.•••...•• , ......•..
406
4"
140
uo
"
------------- --- - - --- --- -

Capitão ....................... .

26

t;62

Somma •...•...•.••.....•.....

405

4*6

101. L!.J:i3

ÜBSERHÇA:o - Neste quadro não estão previstos os officiaes para
as 4a• companhias dos batalhões de infantaria, nem para as formações
administrativas a se constituírem opportunamente.
Hio de Janeiro, 10 de março de 1915.- José Caetano de FaJ•ia,

QUADRO H
QUADR.O DA DISTRIBUIÇÃO DOS OFFICIAES ARREGIMENTADOS PELAS QUATRO ARMAS DO EXERCITO

Unidades componentes das armas

-

...

j

o
·;;o
::2

Infantaria
U regimentos de infantaria a tres batalhões de tres companhias ........ .

!8 batalhões de caçadores de tres companhia~ ......................... .
tO companhias de metralhadm·as .•...•.................................
3 companhias de in(antaria dos territm·ios ....................••....•.•
t companhia de infantaria de estabelecimento •.......•••••.•.........
Somma •••••••••••.•..•....•••......••.•.•..•...

u

H:

42

9

9

{8

140
72

182

70
3

20

252
t26
20
6
2

12

I

3
i

54.

6U

288
50

4

23

23

60

226

260

406

998

6

9
2

f5

75
tO

t35
tO

t20
20

360

3

6

H

ss

85

145

uo

405

10

10

20
3
2
3
·t

üO

80
9
8
f5

260
27
26

fO

80
9
8
15

28

24

28

88

32

110

136

uo

U6

5
1

20

15
3
2

35
7
t
2

80

4
t
1

26

2t

Cavallaria
f 5 regimento;; de cavallat•ia a quatro esquadt•ões ••.•.••••.•.••.•...•••.

5 corpos de tram •••.•.•••••••••.•.•....•.•.•.••••.••••.•••.•.......•
Somma ....••...•..•.•......•.•.••.•••...•••.•...

45

Artüharia
iO regimentos de artilharia. montada. a. dous grupos de tres baterias de

quatt•o peça:; • . • . . • • • . • .. . . • • • • . . .. . • • . . • • .•.•••.•••••••.•.
grupos de artilharia a cavallo de duas bateria!l de quatro peças .•••.•.
grupos de artilharia de montanha de tt·es baterias de quatro peças •••.
grupos de obuzes de duas baterias de quatro peças •..••.••.•.•.•.•.•••
batalhões de artilharia de posição de seis baterias ......•••••.•...• , •
i batalhão de artilhal'ia pesada de duas baterias a quatt·o peças•.•.•••..

3
2
5
4

2
2

4

Somma ...••••.•••..•

6

6

4:5

Engenharia
5 batalhõe,. de engenharia a tres companhias •••..•.•••••..•.....•••••
i batalhão de ferro-viario •••.•••••.•.....•..•...............•••••.••..
t companhia ligeira de pontoneii;os .................................. .
t parque de aeronaütica, •. ·••..•••.•.••.....•.•.•••.••.•.•.•••••••...•

Somma ....••......••..•••..•.•.•..•••..• ..•••••••

2
1

3

3

3

6

I

t6
3
5

OBSERVAÇÃO -Os batalhões de caçadores serão commandados inditrerentemente por tenentes-coroneis ou coroneis; o mesmo se dará
com os batalhões de at•tilharia de posição.
~s grupos de artilharia constituídos por duas baterias e os corpos de trem podem ser commandados por majores ou tenentescoronets.
Rio de Janeiro, tO de março de t9f5.- José Caeta•no de Faria.
Poder Executivo -1915 (Voi. l) - Pag. 938 -
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QUADRO C
QUATlRO SUJ>PT.DTE:'ITAR DESTINADO AOS OFFICIAES DAS AnllfAS QUE
FU~f.ÇÕES FÓRA DOS CORJ>OS DE TROPA

EXERCE~{

Armas

Pus tos

.9
::..

.....

=
~

Trn<'lli.<'~Ol'Oild................

:llnjoe ..................•.... -.-.

-~
::..

-;;

...

5

u

...,-:

.9
::..

.::C)

-;;
.....

~

'"""

:::1

~

::..

<"!

..:::;

COJ'Ollf'l. •••••••••••••••••••••.

-~
::..

~

~

o

::il

--:-1,--4 --2 ---H~

-,---4j

G

\1

ll

2R

--4~--8 ~~~
-~----

Cnpitã.o........................

. 3!

6

2f

20

!iO

--~:----: - 7. '
fo t.rn<'n te ...•.....•........... --f-,,1---:-f
_ _"I __~_---~ __._'"
,
Somma ....................... .

~·~

"'

217

OnsERHÇÃO -O numero de coroueis e tenentes-coroneis na infantat·ia, o de coroneis, tenentes-coroneis e majores na artilharia, o
o de tencntes-coroneis e majores na cavallaria, podem variar de accôrdo com a observação do quadro B, mantendo-se porém fi.xas as
sommas dessas classes.
llio de .Janeiro, 10 de março de HH5. -José Caetano de Faria,
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DECRETO N.
RetJrganiza o Serviço ,{c

11.519-DE 10 DE MARÇO DE 1915

Inspccção e Defesa Agricolas, dando-lhe nova
denominação

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
USandO da autorização COnStante do art. 79, VlTI, da JCÍ n. 2 .cp4,
de 5 de janeiro de 1915, decreta :
·
Art. I. o Fica reorganizado o Serviço de Inspecção e Defesa
Agrícolas, com a denominação de Serviço de Agricultura Pratica,
de accôrdo com o regulamento que com este baixa, assignado
pelo Mini~tro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e
Commercto.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1915, 94° da lndependencia e
27° da Republica.

p. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

\VENCESLAU BRAZ

llegulaJnento a,pprovado }>elo decreto
n. 11.310, desta data

CAPITULO I
DO SERVIÇO DE AGRICULTURA

PRATICA

Art. 1. 0 O Serviço de Agricultura Pratica comprehende uma
Directoria, com séde na Capital Federal, lnspectorias Agrícolas
e Campos de Demonstração, de accôrdo com os recursos orça
mentanos.
Art. 2. 0 Ao Serviço de Agricultura Pratica compete:
I. Promover o desenvolvimento da agricultura, pela propa·
ganda dos processos culturaes mais adeantados e convenientes
ao raiz' praticados nas proprias plantações dos agricultores ;
· 11. .Melhorar as culturas existentes, pela selecção das sementes e pelos novos habitas de trabalho agrícola, preparando
o maior numero possível de aradores ;
111. Procurar adaptar culturas novas, capazes de concorrer
para o desenvolvimento economico do paiz;
IV. Divulgar os processos de beneficiar e conservar as colheitas mais convenientes aos mercados e ao nosso clima;
V. Divulgar a pratica dos instrumentos agrícolas destinados
ao preparo do solo, semeadura, trato cultural, beneficio das colheitas, poda, enxertia, etc.;
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VI. Preparar o maior numero possível de animaes adestrados
no trabalho dos arados, cultivadores, etc.;
VII. Estudar praticamente a rotação mais conveniente ás
nossas culturas ;
VIII. Fazer a propaganda dos syndicatos e cooperativas agri·
colas, concorrendo para que se desenvolva na população rural o
espírito de associação ;
IX. Fazer propaganda a favor da organização de sociedades
de agricultura, congressos c comícios agrícolas, feiras e exposições
rcgionaes;
X. Elaborar e distribuir publicaçócs po~ulares de caracter
pratico que interessem directamente á nossa agricultura;
XI. Attender ás consultas feitas pelos agricultores;
XII. Installar depositos de machinas, instrumentos c utensílios agrícolas, afim de serem utilizados pelos agricultores ;
XIH. Proceder a ensaios de machinas agrícolas, de inscctiddas, fungicidas, etc., de modo a poder indicar os que IJOSSam ser
mais uteis á agricultura, enviando á Estação Central âe Chimica
Agrícola os preparados cujas analyses não puderem ser feitas na
repartição ;
XIV. Collectar cspecimens mineraes, vcgetacs c animaes das
diffcrentes zonas do paiz, comprchendendo os productos agricolas,
para organização de mostruanos na Directoria e nas Ins~torias,
colligindo ao mesmo tempo informações a elles referentes, do ponto
de vista technico, economico e commercial;
X V. Encaminhar á Estação Central de Chimica Agrícola as
amostras de terras, plantas, fructos e productos vegetaes e mineraes
que lhe forem remettidas pelos insf>CCtores para serem analysadas,
quando a Directoria não dispuzer âe elementos para proceder ás
respectivas analyses ;
XVI. Collectar dados sobre as condições agrícolas e economicas locaes ;
XVJI. Fornecer gratuitamente aos agricultores sementes e
plantas uteis, nacionaes e estrangeiras, susceptíveis de servirem de
base a culturas industriaes;
XVIII. Empregar os meios mais efficazes de propaganda
em prol da conservação das mattas, do plantio das essencias
florestaes e dos methodos mais aperfeiçoados de exploracão dos
•
seus differentes productos ;
XIX. Proceder, quando lhe fôr determinado, á inspecção de
propriedades agrícolas doadas ao Governo ou que houverem sido
adquiridas pelo mesmo para qualquer serviço do Ministerio ;
XX. Ter a seu cargo a âefesa agricola do paiz contra os ani •
macs e vegetaes nocivos á arrricultura, em relação não só ás plan·
tas c sementes das nossas cufturas, como âs que forem importadas;
XXI. Installar estabelecimentos agrícolas que tenham por
fim a producção de sementes e plantas seleccionadas para distribuição gratuita pelos agricultores e inicio de plantações mais
productivas do ·que as actuaes, mais resistentes aos agentes
aggressivos e com melhores defesas naturaes, transformando,
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assim, cada vegetal cultivado num instrumento valioso de defesa
agrícola das nossas culturas ;
XXII. Divulgar entre os agricultores as melhores praticas de
hygiene rural, das quaes possam elles utilizar-se com os proprios
recursos e nos ]~ares em que residirem ;
XXlll. Collectar dados para se conhecer a producção, por
hectare, das nossas plantações, comprehendendo no inquerito a des·
peza e a receita da exploração, bem como o lucro do agricultor e o
preço commerciavel de cada producto ;
XXIV. Distribuir em grandes quantidades as sementes das
nossas melhores gramíneas forrageiras que mais facil, rapida e economicamente concorrerem para o augmento e melhoramento da
nossa criação, principalmente de bovideos e equideos ;
XXV. Installar stock-houses de machinas e instrumentos agrícolas l'ara facilitar a sua acquisição pelos agricultores, pelo custo do
preço de factura, accrescido das despezas de transporte, seguro, etc.;
XXVI. Preparar boletins sobre as áreas a semear de cada
grande .cultura, as condições culturaes e a previsão das colheitas
respectivas.
CAPITULO li
DA DlRECTORIA DO SERVIÇO DE AGRICULTURA PRATICA

Art. 3 . o A Directoria do Serviço de Agricultura Pratica compõe-se de duas sub-directorias, sendo uma technica e outra de
expediente.
~ 1. o A' sub-directoria technica incumbe:
I. Elaborar e divulgar instrucçóes praticas sobre todos os assumJltOS concernentes á agricultura ;
11. Organizar questionarias, afim de serem distribuídos ás de·
pcndencias do Servtço nos Estados, para collecta de dados e informações sobre as condições da agricultura ;
III. Organizar a lista das sementes e plantas a adquirir e, bem
assim, a relação das machinas, instrumentos e utensilios agrícolas,
adubos, fOrmicidas e insecticidas necessarios ao Serviço;
IV. Providenciar sobre o exame e germinação das sementes
destinadas á distribuição ;
V. Instruir o pessoal das Inspectorias Agrícolas e dos Campos
de Demonstração na pratica das attribuições technicas que competem a cada um dos respectivos funccionarios ;
VI. Organizar os mostruarios de que trata o n. XIV do
art. 2°;
VII. Fazer a propaganda da silvicultura e da conservação e
replantio das mattas, inclssive dos seringaes ;
VIII. Executar e fiscalizar o serviço de defesa agrícola no
Districto Federal e em Nictheroy;
IX. Fiscalizar todos os trabalhos de natureza technica das
dependencias do Serviço ;
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X. Providenciar sobre o estudo das molestias c pragas que
atacam as plantas e sobre as analyses de terras, adubos e productos
vegetaes e mineraes remettidos pelas dependencias do Serviço ;
XI. Organizar e dirigir stock-houses de machinas agricolas
mais convementes aos agricultores do paiz;
XII. Zelar pelos instrumentos, machinas e utensílios agricolas
do deposito da Directoria e ministrar informações sobre tal assumRto aos interessados;
XIII. Estudar e preparar os insecticidas e fungicidas;
XIV. Organizar quadros demonstrando o tempo das plantacões e colheitas em todos os Estados ;
•
XV. Organizar quadros demonstrando o peso das sementes
dos cereaes e outras, em todos os Estados, com as respectivas
anal yses chimicas.
§ 2.o A' sub-directoria de expediente incumbe, além do serviço
de expediente e contabilidade da repartição, o seguinte :
I. Fazer a distribuição de plantas e sementes, adubos, insecti·
cidas, formicidas, fungicidas, etc. ;
11. Providenciar sobre a acquisição do material de expediente
necessario aos trabalhos da Directoria e, bem assim, das machinas,
instrumentos e utensílios agrícolas, sementes, plantas, adubos, in·
secticidas, etc., de accordo com os elementos fornecidos pela sub-di·
rcctoria technica, nos termos do art. 3°, § 1°, n. III ;
III. Organizar e ter sob sua guarda o archivo de todos os
documentos e processos findos da repartição ;
IV. Fazer o registo geral de entradas e sabidas de sementes e
plantas e organizar boletins diarios e mensaes, guadros estatísticos
c balancetes trimensaes demonstrando o estado dos depositos da
Directoria e da respectiva verba ;
V. Distribuir as instrucções, publicações, etc. organizadas
pela sub-directoria technica;
VI. Providenciar sobre o despacho, o embarque e o desembarque de todo o material destinado ás dependencias do Serviço,
aos agricultores e criadores ou remettidos á Directoria ;
VIL Lavrar o termo de posse dos funccionarios da Directoria
c, bem assim, de outros empregados do Serviço que tenham de
ser empossados pelo director ;
VIII. Te~ sob S}la guarda todo o material permanente e de
consumo da Dtrectona.
·
Art. 4. o Além do director do Serviço, a Directoria terá o se·
guinte pessoal :
§ 1. o Na sub-directoria technica :
1 sub-director ;
ajudante;
I entomologista ;
I phytopatliologista ;
2 agronomos ;
2 auxiliares-agronomos ;
2 auxiliares àe defesa agrícola ;
2 escreventes-dactylographos.
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§ 2. 6 Na sub-dircctoria de expediente :
I sub-director;
3 105 offi.ciaes i
3 2 05 offi.ciaes ;
5 305 officiaes i
1 escrevente-dactylog-raP.ho;
1 encarregado da dtstnbuição de plantas c sementes;
I cncarr~do de despachos ;
1 guarda do material ;
2 auxiliares da distribuição de plantas e sementes.
§ 3· 0 Na portaria :
I porteiro;
I continuo;
2 serventes.
CAPITULO III
DAS ATTRtBUiç6ES E DEVERES DOS FUNCCIONARIOS DA DlRECTORIA

Art. 5. 0 Ao director do Serviço, que será o consultor do
Ministro sobre todos os assumptos relativos á agricultura pratica,
compete, além das attribuições a que se referem os §§ 1°, 4°, 8°, 9°,
11, 13, 14, x6, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 28 e 29 do art. 27 do
regulàmento approvado pelo decreto n. I 1 . 436, de 13 de janeiro
de 1915, o seguinte:
§ 1 . o Velar .pelos estudos e pesquisas que se fizerem na séde
da Directoria ou em qualquer das dependencias do Serviço.
§ 2. 0 Prover a rel!<lrtiçâo livremente, nos liinites da respectiva
verba orçamentaria, ào pessoal extranumerario, sempre que as
necessidades do serviço o exijam, mediante prévia autorização do
Ministro quanto ao numero e aos vencimentos desse pessoal.
§ g.o Communicar ao Ministro o apparecimento de qualquer
molestia ou praga nas plantacões do paiz.
§ 4· o Fiscilizar, ~r si' ou por funccionario da Directoria,
as construcções que se fizerem para o Serviço a seu cargo.
~ 5. 0 Propôr ao Ministro as bases para accórdos e convenios
que tiverem de ser feitos.
§ 6. 0 Propór ao Ministro a organização de commissões P!lfa
estudos scienti.ficos que interessem directamente ao Serviço, formulando as respectivas instrucções.
§ 7. o Dar posse aos funccionarios da Directoria e, em caso
de urgencia, aos das dependencias do Serviço, fazendo lavrar c
assignando o respectivo termo de compromisso.
§ 8. 0 Organizar c submetter á approvaçâo do Ministro os
questionados sobre as condições da agricultura em todos os municipios do paiz e no Distncto Federal, rectificando-os annualmente ou quando fór mais opportuno.
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~ c)." Promover a elaboração de instrucções· e publicações
outr3.s de caracter pratico sobre a agricultura e sobre as molestias
que atacam as plantas, com indicação dos meios de as prevenir c
combater.
Art. 6. 0 Ao sub-dircctor da sub-directoria technica compete :
§ x. o Distribuir, dirigir c fiscalizar os trabalhos da su h-dircctoria.
~ 2. 0 Providenciar sobre a organização da lista de plantas e
sementes a adguirir c, bem assim, âa relaçiío do material agrícola,
adubos, insccttcidas, etc. nccessarios aos trabalhos da Directoria c
dependcncias do Serviço.
§ :). 0 Auxiliar o director em todos os trabalhos de natureza
tcdmica.
§ 4·" Organizar quadros mcnsaes demonstrativos das áreas
cultivadas nos Campos de Demonstração e nas fazendas beneficiadas pelos instructores agrícolas c quadros especificando o tempo
de cada plantação, a semeadura, o tamanho àas plantas, as condições da vegetação, os accidcntes sobrevindos, a producçáo por
hectare, a despeza de cada cultura, a colheita respectiva e o seu
valor local, bem como o numero de aradores preparados e de juntas
ou parelhas de animaes adestrados nos trabalhos das lavras, e, finalmente, discriminando todos os apparelhos e instrumentos agrícolas
utilizados nas áreas cultivadas e os que aguardem utilização.
§ 5. 0 Encerrar o ponto dos funccionarios da sub-directoria.
Art. 7.0 Ao ajudante compete:
§ r. o Preparar o pessoal technico das Inspectorias Agrícolas
e Campos de Demonstração no modo de praticar o programma
dos respectivos trabalhos.
§ 2. 0 Elaborar instrucçóes agrícolas e outras publicações de
agricultura pratica, bem como as respostas ás consultas.
Art. 8. 0 Ao entomologista compete:
§ 1.° Fazer o estudo pratico das nossas questões mais communs de entomologia agrícola, systematizando a defesa das plantações, principalmente no Districto Federal.
§ 2. o Collectar material entomologico destinado ao mostruario
da Dircctoria e a estudo no laboratorio de entomologia agricola
do Museu Nacional, quando fôr preciso.
§ 3· 0 Estudar praticamente a questão das formigas cuyabanas
e saúvas e outros insectos prejudiciaes á agricultura.
§ 4· o Auxiliar o director nas consultas referentes aos assumptos
do Serviço c formular as respostas respectivas.
Art. 9. 0 Ao phytopathologista compete:
~ 1.0 Estudar de modo pratico c systcmatico as molcstias
mais communs das nossas plantações c fazer in loco o respectivo
tratamento, principalmente 11.0 Districto Federal.
§ 2. 0 Instruir praticamente, nos estabelecimentos de horticultura do Districto Federal, o pessoal da defesa agricola no conhecimento das molestias mais communs c respectivo tratamento.
l'oder Executivo- 1915 (V9l. I)'
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§ 3.° Colligir material phytopathologico para o mo!'ltruario da
Directoria c estudo no laboratorio de phytopathologia do Museu
Nacional, quando fôr preciso.
§ 4. 0 Au-:üliar o dircctor nas consultas referentes aos assumptos
do Serviço c formular as respostas respectivas.
Art. 10. Aos agronomos e auxiliarcs-agronomos compete :
§ I. o Fazer os extractos das cadernetas e questionarias sobre
as condições da agricultura em cada munictpio; organizando
mappas, quadros c outros trabalhos graphicos com os elementos
fornecidos pelas Inspectorias Agricolas.
§ 2. 0 Executar os trabalhos de inspecção e desinfecção nos estabelecimentos de horticultura do Districto Federal, ajudados pelos
auxiliares de defesa agrícola.
§ 3.° Fazer o exame da germinação das sementes destinadas á
distribuição, organizando mappas com informações detalhadas a
respeito, afim de serem remettidos com as sementes ás dependencias
do Serviço.
§ 4.° Fazer semanalmente o exame da germinação do stock de
sementes em deposito, afim de avaliar o estado da energia germinativa destas.
~
§ 5.° Collaborar na organização de instrucçócs praticas sobre
agricultura.
§ 6. 0 Zelar pela conservação das machinas agrícolas do deposito da Directoria, ministrando aos agricultores que o pedirem
mformações sobre o funccionamcnto c utilidade das mesmas.
§ 7. 0 Inspeccionar no Districto Federal as condições em que
se acham as plantas c sementes distribuídas pela Directoria, indicando as áreas occupadas pelas plantações respectivas.
Art. r I. Aos auxiliares de defesa agricola compete:
§ I . 0 Preparar, sob a direcção do entomologista ou do phytopathologista, as formulas insecticidas e fungicidas necessanas aos
trabalhos de desinfecção nos estabelecimentos de horticultura do
Districto Federal c manejar os apparelhos respectivos.
§ 2. 0 Ter sempre nas melhores condiçiJcs de conservação,
asseio e funccionamento o material de deresa agrícola na séde da
Directoria.
Art. I 2. O agronomo ou o auxíliar-agronomo que o director
designar para os trabalhos de defesa agrícola nos estabelecimentos
de horticultura do Districto Federal terá a seu cargo um Dian·o,
em que registará os serviços feitos, indicando os nomes dos pro~
prictarios dos estabelecimentos inspeccionados, a denominaçáo
scientifica ou popular do parasita ou molestia que damnilica as
plantações, o insecticida ou fungicida empregado e os resultados
obtidos.
Art. I3. Ao sub-director da sub-dircctoria de expediente
compete:
§ 1. 0 Distribuir, promover, dirigir, examinare fiscalizar todos
os trabalhos da sub-directoria, entregando-os ao director convenientemente informados e com o seu parecer.
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§ 2. 0 Organizar a tabella de distribuiçáo de creditos ás belegacias Fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados para occorrer
ao pagamento das despezas das depettdenclas do Serviço que
correm pelas divarsas consignações, de accôrdo com a lei orçamen·
taria, apresentando-a ao director, afim de ser retnettida á Directoria
Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado dentro de cinco
dias depois de publicada a referida lei.
§ 3. 0 Providenciar sobre o processo das concurrencias, que
tiverem de ser feitas na Directoria, para acquisição de qualquer
tnaterial, plantas. sementes, etc.
§ 4.° Cumprir e fazer cumprir as ordens do director.
§ 5. 0 Solicitar providencias do director para o andamento dos
processos em atrazo, declarando o motivo da demora .
.§ 6. o Advertir os funccionarios da sub-directoria que faltarem
ao cumprimento dos deveres e não executarem as ordens superiores,
representando ao dircctor quando o caso exigir applicação âe penas
severas.
§ 7. 0 Legalizar e authenticar as cópias e documentos que
hajam de ser expedidos.
§ 8. o Encerrar o ponto dos funccionarios da sub-directoria
á hora regulamentar.
§ 9.° Fiscalizar os trabalhos da portaria.
Art. 14· Aos officiaes e escreventes-dactylographos compete
executar os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo sub·director,
coadjuvando-se, prestando informações reciprocas e communicando
uns aos outros o que for adequado á perfeita execução dos differentes serviços.
Art. 15. Ao encarregado de despachos compete providen·
dar sobre o transporte, o embarque, o desembarque e os despachos
de todo o material da Directoria, communicando imtnediatamente
ao sub-director a razão da demora na execução de qualquer desses
serviços.
Art. 16. Ao guarda do material compete:
§ I. o A guarda, conservação e responsabilidade de todo o
material da Directoria, permanente e de consumo, em deposito, inclusive sementes, adubos, etc., trazendo constantemente o subdirector informado do estado do mesmo.
§ 2. o A fiscalização da entrada e sahida de todo o material e
da respectiva embalagem, communicando immediatamente ao subdirector toda e qualquer irregularidade observada, para as providencias que forem precisas.
Art. 17. Ao porteiro compete :
§ 1. 0 Abrir e fechar as portas da repartição, não só nas
horas necessarias ao expediente diario, mas tambem nas que forem
determinadas por ordem superior, devendo para isso comparecer,
pelo menos, uma hora antes da que fôr estabelecida para o inicio
dos trabalhos.
§ 2.° Cuidar da segurança e asseio da repartiçáo 1 fiscalizando
os serventes e trabalhadores encarregados desses serviços.
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~ 3·" Attender ás dcspezas miudas da repartiçao, tacs como
as de carretos, passagens c outras de prompto pagamento, sujeitando sempre as que nao forem urgentes á ordem prévia do
director.
§ 4.° Fazer em livro especial a escripturaçáo das despezas que
realizar e dos adeantamentos recebidos para attendcr a estas.
§ 5. 0 Expedir ou f:'lzer expedir a correspondencia official, por
meio de protocollos, em que se possa verificar o devido recebimento.
§ 6. 0 Encerrar o ponto do continuo, serventes e trabalhadores,
ficando o mesmo ponto sujeito ao visto diario do sub-director da
sub-directoria de expediente.
Art. 18. Ao continuo compete:
§ 1. o Cumprir as ordens do director, dos sub-directores e
dos demais funccionarios das sub-dircctorias relativamente ao
movimento de papeis dentro da Dircctoria.
§ z. o Zelar pelo asseio e boa ordem de todas as dependencias
da Directoria e pela conservação dos moveis, livros c mais objectos
empregados no serviço.
§ 3. o Encaminhar ao gabinete do director as partes que tiverem de tratar de interesses pendentes da Directoria, observando
as instrucções que delle receber.

CAPITULO IV
DAS lNSPECTORIA.S AGRICOLA.S

Art. 19. Para a execução, nos Estados, dos serviços de que
trata o art. 2", fica o territorio da Republica dividido em 14 districtos, em cada um dos quaes haverá uma Inspectoria Agricola,
a saber:
1 o districto - Amazonas, com séde em Manáos ;
zo
»
- Pará e Maranhão, com séde em S. Luiz ;
3"
»
- Piauhy e Ceará, com séde em Fortaleza ;
4"
»
-Rio Grande do Norte e Parahyba, com sédc
em Natal;
5" districto - Pernambuco, com séde em Recife;
Ó"
»
- Alagôas e Sergipe, com séde em Maceió ;
7"
>>
Bah1a, com séde em Bahia ;
8°
»
- Espírito Santo e Rio de Janeiro, com séde
em Campos;
9" districto - S. Paulo, com séde em S. Paulo;
Io"
,,
-Paraná e Santa Catharina, com séde em
Curytiba;
11° districto -Rio Grande do Sul, com séde em Porto
Alegre;
12° districto - Minas Geraes, com séde em Bello Horizonte ;
13"
»
- Goyaz, com séde em Goyaz;
14"
,,
- Matto Grosso, com séde em Cuyabá.
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Art. 20. O Ministro poderá, quando fôr conveniente ás
necessidades do serviço, transferir a séâe de qualquer Inspectoria.
Art. 21. Cada uma das Inspectorias Agrícolas ficará a cargo·
de um inspector, auxiliado por tantos instructores agrícolas quantos
forem necessarios ao serviço, de accôrdo com os recursos orçamentarios.
Art. 22. Ao iuspector agrícola compete:
§ r.o Responder aos questionarias agrícolas relativos a cada
município dos Estados, tendo na maior consideração as informações
prestadas, pelas quaes, si mal collectadas, é responsavel e passível
âe penas regulamentares.
§ 2. o Fiscalizar os trabalhos dos Campos de Demonstração e
dos instructores agrícolas.
§ 3. 0 Indicar aos lavradores medidas capazes de melhorar as
praticas agrícolas existentes, instruindo-os no manejo de instrumentos agrícolas, na applicação de adubos e conectivos e nos melhores methodos de beneficiamento dos productos.
§ 4- 0 Realizar palestras agrícolas em Jogares publicos, taes
como escolas agrícolas, commerciaes e industríaes, sédes de syndicatos, cooperativas, etc., sobre questões que interessem á agricultura local, devendo as mesmas ser acompanhadas de demonstraçoes
praticas.
§ 5.° Collectar dados e informações relativos ás riquezas naturaes do districto, bem como amostras de terras, aguas, produetos agrícolas, etc., enviando-os á Directoria.
§ 6.° Collaborar, quando autorizado pelo director, na organização de concursos, exposições e demonstrações agrícolas promovidos pelos Estados, municipalidades ou associações agrícolas do
districto, ou representar o Ministerio nesses certamens, informando
opportunamente sobre os resultados obtidos.
§ 7.° Fazer propaganda dos syndicatos e cooperativas agrícolas, promovendo não só a fundação dessas associações, de
accôrdo com as leis em vigor, como tambem de sociedades e comidos agricolas e sociedades de seguros mutuos agricolas,de credtto,
de assistencia e previdencia, para o que fornecerá aos interessados
as informações precisas sobre a sua organização e fimccionamento,
servindo-lhes de consultor, quando solicitado.
§ 8.° Fazer propaganda do Registo de Lavradores, Criadores
e Profissionaes de Industrias Connexas, a cargo· da Directoría
Geral de Agricultura.
§ 9·° Communicar á Directoria o apparecimento de qualquer
epizootla que affecte os animaes domesticas ou de parasitas aos
mesmos prejudiciaes, e dos quaes remetterá exemplares para
estudo.
§ 10. Dar conhecimento, á Directoria, do apparecimento de
qualquer molestia ou praga prejudicial á agricultura ou de qualquer facto anormal que mereça attenção, suggerindo as providencias que lhe parecerem acertadas c remettendo ao mesmo tempo
exemplares de plantas, fructos, etc. atacados, assim como especimens de insectos e outros animaes nocivos ás plantas cultivadas.
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§ I I. Remetter ú Directoria, quando não estiver habilitado a
attcnder, os pedidos de publicações, plantas, sementes, medicamentos c insccticidas que lhe forem dirigidos pelos agricultores e
criadores do respectivo districto, devendo dar preferencia aos dos
inscriptos no registo competente a carg-o da Directoria Geral de
Agricultura.
§ I 2. Fazer distribuiçrtO das publicaç(Jes, plantas, sementes,
insecticidas, etc. que para esse fim lhe forem remettidos pela Dircctoria.
§ I3. Promover a installação de depositas de instrumentos
agrícolas nas zonas mais convenientes do districto, afim de,
serem cedidos por emprestimo a pequenos lavradores ou ficarem
em exposiçáo.
§ 14. Attender ás consultas oraes e escriptas que lhe forem
feitas por lavradores, industriaes c outros interessados em recebei-as.
§ I 5. Visitar as propriedades agrícolas, fabricas, engenhos a
usinas, afim de observar o estado de adeantamento da agricultura
c das industrias locaes.
§ I6. Manter correspondencia com as associações agrícolas
do districto.
§ 17. Estar sempre em contacto com os professores primarias, procurando todas as opportunidades para minisrtar aos
alumnos das respectivas escolas noções de agricultura pratica.
§ I8. Requisitar transporte para plantas, sementes, adublos
machinas c instrumentos agrícolas, dentro dos recursos para ter
fim postos á sua disposição.
§ 19. Inspeccionar nos respectivos Estados as condições em
que se acham as plantas e sementes distribuídas pelo Serviço,
informando sobre a extensao das áreas occupadas pelas plantações
res{"ectivas c a opinião dos agricultores a respeito dos resultados
obt1dos.
Art. 23. Ao instructor agrícola compete :
§ r . o Instruir praticamente os agricultores na escolha das sementes, })reparo das terras, trato cultural. colheita e beneficiamento
dos proâuctos, com o ohjcctivo de melhorar os processos da
nossa agricultura.
§ 2. o Enviar notas mcnsaes sobre os trabalhos que executar
nas propriedades agrícolas escolhidas, de accórdo com o art. 24,
para campo de suas demonstrações, informando especificadamentc
sobre a extensão das áreas cultivadas, a semeadura, o trato cultural,
as colhcil1s c os accidentes sobrevindos, a conta das despczas feitas
nas culturas e o valor das colheitas.
§ 3. o Responder aos questionarias sobre as condições da agricultura nos municipios comprchcndidos na zona a seu cargo.
Art. ::!4. Para execução dos trabalhos do artigo precedente•
§§ I" c 2", serão escolhidas em cada Estado, na região mais con·
v~nicntc, d? accôrdo e?m as instrucçõcs do .director, quatro ou
cmco prornc~ades .agncolas, nas. quaes, mcdt~ntc c~nsentimento
dos propnetanos, o mstructor agncola preparara uma area de dous
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hectares, mais ou menos, nella plantando e cultivando o vegetal
mais explorado pelo agricultor, afim de lhe demonstrar praticamente a vantagem da cultura assim modificada.
Art. 25. ~lém dos trabalhos na~ propriedades agricolas a que
se retere o art1go antecedente, ao rnstructor compete visitar as
fazendas situadas nos municípios dentro da zona a seu cargo fazendo entre os lavradores a propaganda dos processos cuftu~aes
mais adeantados e instruindo-os no manejo dos "instrumentos agrícolas destinados ao preparo do solo, semeadura, etc.
Art. 26. Cada instructor agrícola será auxiliado nos seus
trabalhos por um arador, ao qual incumbe o manejo das machinas
e instrumentos agrícolas nos Jogares escolhidos para essas demonstrações, bem como o tratamento dos animaes de trabalho e a conservação das machinas, apparelhos e utensilios agricolas.
Art. 27. Sempre que houver opportunidade, os instructoreB
offerecerão os seus servrços aos professores das escolas primarias,
ministrando aos respectivos alumnos as praticas agrícolas que lhes
forem accessiveis.
Art. 28. Cada um dos districtos agrícolas será dividido em
tantas zonas quantos forem os instructores das respectivas Inspectorias.
A séde das zonas a cargo dos instructores será fixada pelo Ministro, mediante proposta do director, podendo ser mudada, conforme as conveniencias do serviço.
Art. 29. Cada Inspectoria terá, além do inspector e dos instructores e aradores já referidos, um escrevente, um servente e um
arador.
Art. 30. Em caso de apparecimento de qualquer praga, o Governo poderá nomear, em commissão, de accórdo com os recursos
orçamentarios, auxiliares de defesa agrícola para o districto em que
se houver manifestado a praga.
Paragrapho uni co. Os auxiliares de que trata o presente artigo serão dispensados logo que seja extincta a praga.
Art. 3 r. O Ministro poderá transferir os inspectores, instructores e escreventes de um para outro districto ou de uma para
outra zona, conforme as conveniencias do serviço, indicadas pelo
director.
CAPITULO V
DOS CAMPOS DE DEMONSTRAÇÁO

Art. 32. Os Campos de Demonstração têm por fim divulgar
entre os agricultores, por meio dos seus trabalhos culturaes, os
melhoramentos de que são susceptiveis as culturas do paiz.
Art. 33· Os Campos de Demonstração explorarão as culturas
mais importantes de cada Estado, que serão melhoradas por taes
estabelecimentos com o preparo do solo, a escolha das sementes,
a semeadura, o trato cultural, o modo de fazer as colheitas e benelicial-as, o conhecimento das despezas e da procura mais certa de
cada producto e, muito especialmente, com o preparo de aradores,
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além do adestramento de animaes pertencentes aos agricultores na
tracção dos instrumentos agricolas.
Art. 34· As colheitas dos Campos de Demonstração poderão
ser distribuídas a todos os agricultores, gratuitamente, como sementes, constantemente seleccionadas. Além de sementes, serão
tambem distribuídas pelos Campos mudas das melhores arvores
fructiferas de cada Estado, nelles cultivadas em larga escala.
Paragrapho unico. A renda proveniente dos productos dos
Campos de Demonstração será applicada ao custeio dos mesmos
Campos, até á importancia correspondente a 8o 0 /o das respectivas
dotações orçamentarias, de accôrdo com o disposto no art, 82 da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 35. Os Campos de Demonstração poderão ser instailados definitivamente em terrenos da União ou localizados provisoriamente em pequenas propriedades agrícolas, arrendadas para
esse fim por prazo nunca inferior a cinco annos, com casa de mo·
rada e mais dependencias indispensaveis á habitação do pessoal de
trabalho, e reunindo cada uma as seguintes condições:
a) uma área total não inferior a 50 hectares de terras boas,
salubres, com agua potavel, de preferencia corrente, em condições
de ser utilizada para irrigação das culturas ;
b) ser situada nos suburbios de cidade, villa ou povoado, ser·
vindo de centro importante a uma população de agricultores activos,
de modo a poder ser lacilmentc visitada pelos interessados c pela
população escolar.
Art. 36. Cada Campo de Demonstração terá a suaescripta
agrícola de accôrdo com as instrucções do director do Serviço,
sendo feita de tal modo que informe aos agricultores sobre a despeza e producção de cada cultura e lhes demonstre, com a conta
corrente de cada uma, o lucro obtido e a utilidade dos trabalhos
culturaes praticados pelo estabelecimento.
Art. 37· Na installação dos Campos de Demonstração serão
aproveitadas do melhor modo as construcções existentes na propriedade agricola escolhida, por mais rusticas que sejam, feitos
apenas os accrescimos indispensaveis, visando sempre à typo mais
economico de construcção rural, ao alcance dos agricultores.
Art. 38. Os serviços dos Campos de Demonstração serão ex·
ecutados por aprendizes, aos quaes, verificado o aproveitamento
obtido, será dado, no fim de um anno, um certificado de estagio
no estabelecimento.
Art. 39· Para a admissão como aprendiz nos Campos de Demonstração são precisos os seguintes requisitos :
a) attestado de bom comportamento, passado pela autoridade
policial do Jogar em que residir o pretendente ;
b) ter a idade de 15 annos, no mínimo, ser sadio e poder trabalhar sem maior esforço com todo e qualquer instrumento agrícola.
Art. 40. Os aprendizes perceberão por dia de trabalho o sala~io corrente no município onde fôr installado o Campo, cumpnndo-lhcs executar os trabalhos que lhes lixem distribmdos pelo
administrador ou seus auxiliares.
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Art. 4I. O pessoal de cada Campo de Demonstraça~o
stará de :
conI administrador ;
I arador;
I carpinteiro ;
I ferreiro;
10 aprendizes.
Art. 42. Ao administrador compete:
§ I. o Dirigir e administrar todos os trabalhos dG Campo
de accôrdo com as instrucções do director do Serviço.
§ 2.• Fazer o orçamento de todos os trabalhos do C:.:.'3.m
que tiverem de ser executados no anno seguinte, submettend().Jâ
approvação do director do Serviço no principio do mez de outubt~:~
§ 3. 0 Admittir e dispensar os aprendizes.
·
§ 4· o Ministrar aos aprendizes ensinamentos profissionaes no
proprio Jogar dos trabalhos culturaes.
§ 5. 0 Ministrar, praticamente, conselhos de hygiene rural aos
aprendizes e ensinar-lhes a evitar o perigo dos insectos transmissores de molestias, a mordedura das cobras venenosas, etc.
§ 6. o Fazer a escripturação e expediente do Campo e ensinar
as primeiras lettras aos aprendizes durante uma hora de aula
nocturna.
Art. 43· Ao arador incumbem todos os trabalhos relativos ao
preparo das áreas de cultura, semeadura, trato cultural, colheitas,
tratamento dos animaes de trabalho, conservação dos arreios, das
machinas, apparelhos e utensilios agrícolas, etc.
Art. 44· Compete ao carpinteiro a execução dos concertos de
todos os vehiculos, machinas, construcçóes do Campo, pontes,
cercas, porteiras, etc.
Art. 45· Ao ferreiro compete a execução dos concertos de
todas as ferragens, das machinas, instrumentos e demais utensilios
do estabelecimento.
Art. 46. O carpinteiro e o ferreiro ensinarão o seu officio não
só aos aprendizes como ás pessoas que para esse fim os procurarem
no estabelecimento.
Art. 47. Haverá nos Campos de Demonstração o material agrícola preciso para os seus trabalhos, como arados, grades, semeadores etc., e, bem assim, arreios, sellas, carroças, animaes para
os trabalhos culturaes e para o transporte do pessoal da admmistração, além de uma estação meteorologica de 34 classe.

CAPITULO VI
DA DISTRIDUIÇÃO DE PLANTAS E SEMENTES E DAS PRESCRIPÇÓES DE
DEFESA AGRICOLA A RESPEITO

Art. 48. As plantas e sementes destinadas á distribuição
serão obtidas nos estabelecimentos do Ministerio da Agricultura
que forem apropriados a produzil-as, ou adquiridas no paiz e no
estrangeiro, mediante concurrencia aberta pela Directoria, com

autorização do Ministro, sendo preferidos, neste caso, os estabe
lccimcntos commerciaes e agrícolas que melhor observarem as
prc3cripções de defesa agrícola estabelecidas no art. 6r.
Paragrapho uni co. Para os serviços de que trata o presente
artigo podcráo ser admittidos tantos trabalhadores quantos forem
ncccssarios, de acctJrdo com os recursos .orçamcntanos c mediante
autorizaçáo do Ministro.
Art. 49· Nenhuma semente poderá ser adquirida sem prévio
exame das suas condições de sanidade e germinação.
Art. 50. Quando fôr conveniente ao serviço, os inspectores
agrícolas poderão adquirir sementes c plantas nos Estados, com
prévia autorização ao director, observando no processo de
acquisição as disposições deste regulamento
Art. 51. As plantas e sementes distribuídas serão acompa~
nhadas de instrucçóes praticas, resumidas, ensinando a sua cultura.
Art. 52. A entrada e a sahida de plantas e sementes serão
cscripturadas, com os detalhes necessarios, em livros especiaes.
Art. 53· Mensalmente será apresentado ao Ministro e publi~
cado no Diario Official e no Boleti1n do .Ministerio um quadro
demonstrativo das distribuições effectuadas e, trimensalmente, um
balancete do movimento de entradas e sahidas, por onde se possa
conhecer a despeza realizada e o estado dos depositas.
Art. 54· Para regularidade do serviço, serão registados em
livros proprios, em ordem alphabctica, os nomes dos agricultores a
quem forem distribuídas plantas c sementes.
Art. 55. Para a distribuição de que trata este regulamento
terão preferencia os agricultores inscnptos no Rcgisto do Minis~
terio, a cargo da Directoria Geral de Agricultura.
Art. 56. O Governo Federal prohibirá a entrada nos portos
da Republica ou o transito entre os Estados e municipios, de ac·
côrdo com os respectivos Governos, de plantas vivas ou seccas,
enxertos, bacellos, flores, folhas, sementes, fructos, tuberculos,
terras, adubos c quaesquer outros o~jcctos que possam concorrer
para a introducção de animaes, larvas c parasitas susceptíveis de
desenvolver pragas.
Art. 57. As plantas c sementes importadas c, bem assim, as
rcmettidas de um a outro ponto do paiz deverão trazer no envol~
torio os nomes do remettente e do importador, com a designação
da localidade e do estabelecimento de que procedem.
Art. 58. As planta..<> importadas deverão ser acompanhadas
do attestado de sanidade, passado por funccionario competente no
paiz de origem.
Art. 59. O recebimento das plantas c sementes importadas
exige sempre exame de sanidade, ficando obrigado o importador
a requetel-o ao dircctor do Serviço ou ao representante deste nos
Eetaâos.
Art. 6o. As plantas atacadas de molestias transmissíveis serão
destruídas ou reexportadas, conforme convier ao destinatario.
Art. 6r. O director do Serviço ou seu representante entrará
em acc6rdo com os proprietarios dos estabelecimentos de horti·
cultura para que os mcRmos sejam visitados pelos inspectores agri~
4
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colas, pelos instructores e pelos auxiliares de defesa agrícola ou por
outro funccionario designado para inspeccionar o estado âas
respectivas culturas e proceder a desinfecções.
§ I , 0 Em caso de ausencia de molestias e pragas, deverá ser
expedido gratuitamente attestado de sanidade, em relação ás plantas
examinadas, e, em casos suspeitos, o funccionario respectivo deverá colher os elementos necessarios, como folhas, plantas, sementes, fructos, etc., afim de serem estudados na Directoria do
Serviço ou, si preciso, nos laboratorios do Ministerio.
§ 2. 0 O attestado de sanidade referido no paragrapho anterior
deverá ser cxhibido por occasião do embarque de plantas nas es·
tradas de ferro e companhias de navegação.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 62. A nomeação do director do Serviço será de livre
escolha do Governo e recahirá sempre em profissional de reconhecida competencia nos assumptos a cargo da repartição.
Art. 6g. O provimento dos cargos de entomologista, phytopathologista, instructor agrícola e auxiliares de defesa agrícola
será feito mediante concurso, de accôrdo com as instrucçóes organizadas pelo director e approvadas pelo Ministro.
§ 1 • o O director proporá ao Ministro a nomeação interina
do candidato que mr julgado mais competente pela commissão
examinadora.
§ z. o Sómente depois de um anuo de exercício será esse
funccíonario provido effectivamente no cargo, si tiver dado desempenho cabal ás suas funcções, a juizo do directqr ; no caso
contrario, será exonerado, abrindo-se novo concurso para o provimento interino do cargo.
Art. 64. O provimento dos demais cargos technicos do
Serviço será feito mediante escolha entre os funccionarios de categoria igual ou inferior que tiverem dado melhores provas
de competencia e dedicação ao serviço, sendo escolhido o sub-director entre o ajudante, os agronomos e os inspectores agrícolas; o
ajudante entre os agronomos e os inspectores agrícolas ; os agronomos entre os inspectores agrícolas e os auxtliares-agronomos;
os inspectores agrícolas entre os agronomos, os auxiliares-ag(onomos, os admimstradores de Campos de Demonstração e os instructores agricolas que tiverem, pelo menos, dous annos de effectivo
serviço de campo; os auxiliares-agronomos entre os instructores
agrícolas, administradores de Campos de Demonstração e auxiliares
de defesa agrícola; c os administradores de Campos de Demonstração
entre os auxiliares de defesa agrícola e instructores agrícolas.
Paragrapho unico. Quando houver qualquer vaga a preencher,
o director do Serviço enviará ao Ministro uma relação dos funccionarios que estiverem em condições de ser promovidos, acompanhada de minuciosa informação sobre o valor dos trabalhos praticos
que cada um dclles houver realizado.

AGTOR DO PODER EXECUTIVO

Art. 65. As promoções aos cars-os de sub-director da sub-clirectoria de expediente e 1°• e 2°• offic1aes e, bem assim, as nomeações
de 3os officiaes e de escreventes-dactylographos serão feitas de
accôrdo com o que dispõe o regulamento approvado pelo decreto
n. II .436, de 13 de janeiro de 1915.
Art. 66. Serão substituídos, em seus impedimentos e f.'lltas :
a) o director pelo sub-director da sub-directoria technica ou,
na falta deste, pelo ajudante ;
b) o sub-director da sub-directoria technica pelo ajudante ou,
na ausencia deste, pelo agronomo que o director designar, e, em
ülta de designação, pelo mais antigo que se achar presente;
c) o sub·director da sub-directoria de expediente pelo 1°
official que o dírector designar, e, em falta de designação, pelo
mais antig-o que se achar presente ;
d) o mspector pelo instructor que se achar mais proximo da
séde da lnspectoria ;
.
e) o administrador do Campo de Demonstração pelo instructor
que fôr designado pelo director ;
f) o porteiro pelo continuo.
Art. 67. Para aradores serão admittidos, de preferencia, os
aprendizes que derem prova de melhor aproveitamento dos ensinamentos recebidos não só nos Campos de Demonstração como
nas Inspectorias Agrícolas e nas fazendas beneficiadas pelos instructores agrícolas.
Art. 68. O director poderá designar qualquer funccionario do
Serviço para fiscalizar os trabalhos da Directoria no Districto
Federal ou das dependencias do Serviço nos Estados.
Art. &). Para execução das funcções a seu cargo, terá a Directoria em sua séde:
a) um deposito de machinas, instrumentos e utensílios applicados á agricultura e á defesa agricola ;
b) um deposito de sementes, adubos, insecticidas e fungicidas;
c) um deposito das publicações do Serviço.
Art. 70. Os funccionarios do Serviço de Agricultura Pratica
perceberão os vencimentos constantes da tabella annexa.
Art. 7 I. O Governo, quando julgar conveniente, poderá contractar profissionaes, nacionaes ou estrangeiros, para exercerem
cargos technicos da repartição.
Art. 72. Os actuaes ajudantes·agronomos passarão a exercer
os cargos de agronomos.
Art. 73. Os actuaes ~udantes de Inspectorias Agrícolas e professores ambulantes passarao a exercer os cargos de instructores
agrícolas.
Paragrapho unico. Os professores ambulantes continuarão a
perceber os vencimentos que lhes competem, de accôrdo com a lei
ele orçamento em vigor.
. Art. 74· De accôrdo com o presente regulamento, ficam manttdos os Campos de Demonstração de Macahyba, no Estado do Rio
Grande do Norte; do Espiríto Santo, no Estado da Parahyba;
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de Itaocara, no Estado do Rio de Janeiro; de ltajahy, no Estado
de Santa Catharina, e de Lavras, no Estado de Minas Geraes,
e transformados em estabelecimentos dessa natureza a Fazenda
Experimental de Deodoro, no Districto Federal, e a Fazenda de
Sementes de Rezende, no Estado do Rio de Janeiro.
Paragrapho unico. Os actuaes directores dos Campos de Demonstração e da Fazenda Experimental, bem como o agronomo
encarre~ado da Fazenda de Sementes passarão a exercer os cargos
de admmistradores, e os actuaes jardineiros-horticultores e hortelão
os de aradores, com os vencimentos que actualmente lhes competem.
Art. 75. Os actuaes chefes de secção, cujos cargos são supprimidos, c os demais funccionarios não contemplados na reforma
constante do presente regulamento ficarão addidos e poderão ser
distribuídos pela Directoria do Serviço e suas dependencias, de
accórdo com as conveniencias do serviço, emquanto não forem
aproveitados na fórma do art. 10<) da lei n, 2. 924, de 5 de janeiro
de 1915.
Art. 76. São extensivas ao Serviço de Agricultura Pratica,
na parte que lhe fór applicavel, as disposições constantes dos
arts. 30, 37, ,c;o, SI, 54. 56 a 84, 90, 91 e 94 a98 do regulamento
approvado pelo decreto n. II .436, de 13 de janeiro de 1915.
Art. 77· As duvidas que porventura se suscitarem na execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do Ministro.
Art. 78. O presente regulamento entrará em vigor desde já.
Art. 79· Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1915. -João Pa11dH
Calogeras.

!Hi8

.\CTOS DO l'ODEU EXEGU'l'lVO

'l'aballa dos vencimentos do pessoal do Serviço de Agricultura Pratica
a qu9 se refere o art. 70 do presente regulamento

CATEGORIA

ORDEN.\DO

GRATIFICAÇÃO

TOTAL
ANNUAL

Dfrectoria
llircctor . •
Sub-dircclor.
Ajudante . . • •
Entomologista . .
Phytopathologitita .
Agronomo . . •
Primeiro official •
Auxiliar-agronomo
Segundo official • • . .
Auxiliar de defesa ngricola
•
Terceiro official . • • . .
. .
Encarregado da distribuição de plantas e sementes • • • .
Encarregado de despachos.
Escrevente-dactylographo •
Guarda do material • • •
Auxiliar da distribuição de plantas c
sementes
Porteiro ,
Continuo . • • . • • . • • •
Servente (salario mensal de xsoSooo)

18:ooo#OOO

I2:000#000
8:oooSooo
6:400Sooo
s:óocSooo
s:óooSooo
s:óoolooo
s:6ooSooo
4:8ooSooo
4:0008000
3:200Sooo
3= 200$000

6:ooo$ooo
4!0008000
3:2<X1Sooo
2:8oo$oo0
2:8<X1Sooo

z:oooSooo

I :6oo8ooo
1 :6ooSooo

7:2oo8000
6:000$000
4:8ooSooo
4:8ooSooo

3:2ooSooo
3:2008000
z:8ooSooo
2:4008000

x:6ooSooo
I:6ooSooo
I!400SOOO
I :2008000

4:8oojlooo
4!8ooJ>ooo
4!2008000
3:6ooSooo

2!4008000
2:4008000
I :óoo8ooo

I :~OOjiOOO
1:~oosooo

3:6ooSooo
3:6ooSooo

8oo8ooo

2:400SOOO

5:úooSooo
3!2008000
2:000$000

z:8ooSooo

8:4ooSooo
4:8ooSooo
3:000$000
I :8ooSooo
I ::ooSooo

.J:oooSooo

2:0008000

6:oooSooo
I:8ooSooo
I :8oo$ooo
I:8ooSooo

z:BooSooo

z:Boo$000
2!4008000

I2:000~

<):ÓGO#OOO
8:4008000
8:4008000
8:4ooSooo
8:4008000

x:8ooSooo

I11spectorias Agrícolas
Inspcctor agrícola
lnstructor agrícola
Escreveu te • • . • • • • • •
Ara dor (sala rio mensal de ISo8ooo) .
Servente (salario mensal de 100$000)

I:óoo$000
I:OooSooo

c,wzpos de Demoustr.Tção
Administrador • • • • • • • • •
Arador (sahrio mensal de 1508ooo) • •
Carpinteiro (salario mensal de 150Sooo)
Perrciro (salario mensal de 150Sooo) •

OBSERVAÇÃO- Os instructores agrkolas sú terão direito a diarias quando se
acharem em viagem para qualquer propriedade agrícola. Essas diarias não
poderão exceder de ssooo.

Rio de janeiro, 10 de março de 1915.- João l'.wdi.i C.1logcl'as.
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DECfiETO N. 11.520 -

DE

10

DE MARÇO DE

1915

Anprova o regulamento para! a Repartição Geral dos Telegraphos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil usando das autorizações que lhe cooferem os arts. 30,
n.'I, e 109 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, decreta:
Artigo uni co. Fica a,pprovado o regulamento que com
este baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viru;ão e
Obras Publicas, para a Repartição Geral dos Telegraphos.
Rio d;e Janeiro, 10 de março de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republlca.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

Regulamento da Rcparticão Geral dos Tclegraphos, approvado pelo
dooreto n. 11.520, de 10 de maroo de1915
TITULO I

Rêde telegraphica
CAPITULO I
SERVIQO A CARGO DA REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS- CONSTRUCÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURAN{lAJ DAS LINHAS

Art. 1.• A Repartição Geral dos Telegraphos, subordinada ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, destina-se
a manter o serviço telegraphico em todo o territorio nacional
e com o exterior, assim oomo os serviços congeneres daquelles
que lhe forem confiados pelo Governo.
Paragrapho unico. A' Repartição Geral dos Telegraphos
compete a \fiscalização dos serviços de sua especialidade,
quando executados mediante concessão do Governo.
Art. 2.• São elementos constitutivos da rêde tetagraphica federal:
a) as linhas telegraphicas, telephonicas e pneumaticas
da União, com as respectivas estações;
b) as estações radiotelegraphicas da União;
c) as estações e postos semaphoricos da União.,
Paragrapho uni co. As linhas e estações de qualquer
desses generos, com as quaes a Repartição mantenha trafego mutuo, serão consideradas prolongamento da rêde federal.
Art. 3.0 A construcção de linhas e a montagem de estações de interesse geral e regional serão executadas mediante os creditos votados pelo Congresso Nacional, podendo
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tudavia a l'i)part.ição acccilal' dos Estados, düs municivio~ e
tlus val'Licularcs auxilio pecuniario, de pessoal c matertal,
{Juer para 13 construcção das linhas, quer para a manutenção
UaS eslaÇÕeiS.
l:i 1.• Pelo~ serviços prestados a. deparlamc_n~o~ da adm!nigtração publica, o ,que só será fmto á reqms1çao dos m~
nisterios, deverá a Repartição ser indcmnizada, cabendo exigie o Ilrévio deposito da importancia orçada, quando houver.
a fazer despcza immediata.
!I 2.• A construcçã.o de linhas ao longo das estradas de
fcl'rÓ poderá ser confiada, pol' empreitada, total oti de mão
de obra, ás respectivas administrações.
·
§ 3. • Nas construeções executadas pela Repartição poderão .8cr contrnetados no local os serv.iços de abel'tura do
pieatlão, feitio dos .caminhos c fornecimento de materiaes.
§ !1." A construcção de linhas de caracter estrategico podedt ser eonfiada a commissões milHares, devendo Bstas
comtudo agir, quanto á observancia dos preceitos tcchnico1s,
de accôrdo com a Repartição, que fornecerá sempre uma parte do pessoal, tirado de seus quadr-os.
Art. ''·" A conservação das linhas será feita por pessoal da Repartição, podendo todavia ser contractada com
particulares, mediante concurrencia publi:ca, a conservação
dos caminhos e obras de arte.
Paragrapho unieo. Quando as linhas margearem estradas de ferro, com ·estas poderá ser contractada a respectiva
conservação.
Art. 5. • Será immediatamente responsavel pela boa conservação das linhas de cada districto o respectivo chefe, de
eada seeção ü inspector e de cada trecho o encarregado, cumJH'imlo-lhes outrosim rcspondél' pelo consumo do material e
IJCla eonservação do •Que se achar nos dcpositos.
§ 1." A reside:ncia do pessoal de linhas será fixada pelo
ehcf•e do districto, que terá em vista a maio'l' facilidade das
percorridas.
§ 2.• Sem o consentimento do chefe do districto nenhum
inspéctor, guarda-fios ou trabalhador poderá afastar-se da
respectiva secçláv ou trecho para outro ponto do mesmo
distr·fcto.
3." Para facilidade das percorridas m3Jlter-se-ha ao
longo das linhas um eaminho transitavel por cavalleiro, sempre que não acompanharem estradas de ferro ou de rodagem.
·Art. 6." No primeiro domingo de cada mcz, pela manhã,
realizar-se-hão nas estações tran:slatoras medições do isolamento c rcsistencia d-os fios que com mais frequencia ser·vem
ao escoamento do trafego internacional, devendo os resultados ser immcdiatamente eommunicados á Sub-Directoria Techniea.
Paragrapho unico. ESisas medições serão feitas pelo
chefe do districto, auxiliado pelo pessoal sob suas ordens.
Art. 7.• 9 pessoal de linhas será responsavel pelos accidentes occorr1dos em consequencia da inobservancia das
instrucções TJara proteger as mesmas contra as .correntes
fortes.
Ar~ .. s.• Em caso de p_erturbação ou mesmo de simples
probaJ:nhdade de perturbaçao da. ordem publica, deverá ser
exercida rigorosa vigilancia junto ás linhws,_ (}ujo pessoa~ será
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reforçado e passará a servir montado e armado, podendo requisitar das autoridades civis e militares federaes, estaduaes e municipaes, o auxilio que se tornar necessario.
Art. 9. Os damnos causados ao serviço te~egraphico sel'ão 1mnidos pela fórma estabelecida no Codigo Penal.
Paragrapho uni co. Si qualquer pessoa se recusar a indcmnizar a Repartição da importancia dos damnos causados,
o director geral, o chefe do districto, ou outro funccionario
competente para fazel-o, remetterá á autoridade judicial federal mais proxima um termo com todas as inform~s relativas ao facto, afim de que essa proceda como fô~ de direi~.
·
0

TITULO 11
Trafego telegraphico
I. Serviço internacional e radiotelegraphico

CAPITULO H
Art. 1O. As estações da Repartição Geral dos Telegraphos acceitam telegrammas para qualquer estação mencionada na nomenclatura internacional, regendo-se esse serviço
pela convencão telegraphica internacional, pelo respectivo regulamento, segundo a revisão feita na ultima conferencia, e
pelos convenios e regulamentos especiaes em vigor.
Paragrapho uni co. Os casos omissos do presente regulamento, na parte referente ao trafego e questões correlativas,
serão resolvidos de accôrdo com a convenção internacional e
seu regulamento.
Art. 11. O serviço radiotelegraphico interior terá regulamento especial e o trafego desse genero entre a terra e
o mar reger-se-ha pela convencão radiotelegraphica internacional e respectivo regulamento.
II. Serviço interior
CAPITULO III
USO DO 'fELEGRAPHO

Art. 12. E' reconhecido a todos o direito de correspondcncia por meio dos telegraphos da União.
Art. 13. O Governo 'reserva-se a faculdade de suspender o serviço por tempo indeterminado, quando julgar necessario, em geral ou sómente em determinadas linhas e para
certa categoria de correspondencia, obrigando-se, porém, a
prevenir immediatamente o publico.
Art. 14. Não terão curso nas linhas telegraphicas da
União os telegrammas contrarias ás leis do paiz, á ordem
publica., á moral e aos bons costumes, aquelles cuja falsidade
.seja: reconhecida e os que contenham injuria ao destinatario.
§ 1 . o A censura destes telegrammas cabe aos encarrega~ o~ ;:Ias estações, havendo recurso parª os Qh~fes de distri61
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cto, para a Directoria Geral dos Telegraphos e para o ministi·o da Viação e Obras Publicas.
§ 2. o Quando por este motivo debm de ser transmittido
11111 Lclegramma particular, será o expedidor immcdiatamente
vrevcnido, cabendo-lhe a restituição da taxa.
~ 3. o Os telegrammas de servico publico não são sujeilos tt censura, quanto ao texto.
Art. 15. O expedidor de um telcgramma particular será
ohrigado a legitimar sua identidade, todas ·as vezes que a
isto fôr convidado pela estação onde apresentar o telegramma.
!\ 1. o A identidade poderá ser provada por testemunho
de duas pessoas conhecidas do encarregado da estação, por
passaporte, carta de naturalização ou qualquer outro meio
admittido pela legislação brazileira.
§ 2. o Ao expedidor por sua vez cabe o direito de mandar
t~·nnsmittir a sua assignatura. legitimada, pagando a
taxa
correspondente.
Art. 1G. O direito ao sigillo dos telcgrammas é absoluto
c a Dil·eeloria Geral dos Telcgrnphos velará pela perfeita.
obse1·vaneia dclle por parte do pessoal soh suas ordens, sendo
prohibida a ·rntrada nas salas de appnrelhos, nos arehivos o
secções onde haja autographos, não só ao publico, •como aos
vropl'Íos cmpr·egados quo se nilo acharem em serviço.
§ L" Sli o expedidor c o destinatario ou seus procurad-orrs tel'm o direito de requerer cópias• c certidões de lclegl'ammas dentro do prazo marcado para a cpnservação nos
archivos.
~ 2. o Não obstante
o disposto no paragrapho anterior
podol'ão os chefes do serviço ~·equisitar cópia dos telegrammas officiaP::~ expedidos ou rceehid()s por seus subordinados, quando eslt's, prla sua ratrg-orin, o não possam fazer
possoa Imente ou quando a ('OllVI'llienci::t do serviço o exigir.
J.rl. 17. A Repartição Geral dos Telegraphos não acceita responsabilidade alguma por motivo de serviço, tomando,
todavia, todas as providencias para garantir a regularidade
e presteza do mesmo.
CAPITULO IV
CLASSIFICAÇ.~O

DOS

TELEGRAMMAS

Art. 18. Os telegrammas, qnnnlo ú sua procedcneia e
dostino, dividem-se em telegrnmmn.s interiores e intemacionacs.
§ 1." Rilo interiore" quando as estações de proccdencia
o destino se acham dentro do paiz.
§ 2. o São internacionaes quandq procedem de localidade pertencente a outra nação ou a eutra nação se destinam.
Art. 19. Os telegrammas interiores se dividem em officiacs, de serviço e particulares.
§ '1. o São telcgrammas officines ou de serviço publico
os que emanam de autoridade federal em exereicio, devidamente autorizada a fazer uso do telegraph1o, e que, versando
exclusivamente sobre assumptos de administracão, tenham o
caracter de urgencia.
~ 2. • São considerados officiacs, independente de autorização especial, os telegrammas referentes ao serviço publico,
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expedidos pelas pessoas seguintes: Presidente e Vice-Presidente da Republica; ministros de Estado; vice-presidente do
l::>ena.do; presidente e vice-presidentes da Camara dus Deputados; primeiros c segundos secretarias das duas Casas do
Congresso Nacional; presidente do Supremo Tribunal Federal; procurador geral da Heputllica; juizes e procuradores
s<~ccimmes; chefes de repartições federaes; e pelos gove•rnadores c presidentes dos Estados ao Governo Federal, á Mesa
das duas Casas do Congrcs·so Nacional e aos governadores e
presidentes dos outros Estados.
§ 3. o Tclegrammas de serviço são os que conteem ordens, providencias, informações ou pedidoS! concernentes ao
serviço telegraphico.
~
São tclegrammas particulares os expedidos pelo
uommrrt~Io, pal'f ieula1·es, dt:., n podem se1·, segundo as condições para a transmissão, ordinal'ios, urgentes ou de força
n1aior.
.
§ G. o Os telegrammas estaduaes são considerados particulares com as vantagens estabelecidas por lei.
~ 6. o São tambem considerados particulares os telegrammas de imprensa, gosando das vantagens estabelecida·s por
lei !JlHHH.lo obeder;am ao disposto• no art. 128.
~ 7. o São de forç.a maior, preterindo portanto quaesque·r
outros, os tclcgrammas dando aviso de incendio, prevenindo
da oceurr.cncia de qualquer desastre ou perturbação da ordem publica, ou tnmsmittindo pedido de soccorro, e bem assim as communicações das providencias dadas sobre taes
occurrencias.
Art. 20. Os telcgrammas officiaes, vara que sejam acceitos como taes pelas estaçücs telegraphicas, ficarão sujeitos
ús seguintes condições:
1 ", tmtarem de set·viço publico e trazerem o sello, carimbo ou assignatma da autoridade que os expede;
2", serem expedidos por funccionario federal a quem tenha sido concedida a faculdade de fa1.er uso do telegrapho, c
serem destinados a outros funccionarios;
3", trazerem a assignatura do expedidor seguida da indicação do cargo publico que este exerça, de modo que se
possa facilmente verificar si se trata de autoridade federal
autorizada a fazer uso official do telegrapho;
4", trazerem a indicação do cargo publico federal do destinatario;
§ 1. o As ·autorizações para uso official do telegrapho só
poderão ser dadas á Repartição, pelo Ministerio da VIação e
Obras Publicas.
~ 2. o Nenhum funccionario federal deve expedir como
officiaes telegrammas que tratem de assumptos alheios ás
suas attribuições legaes.
Art. 21. As autorizações de que trata o § 1o do artigo
anterior vigorarão unicamente para cada anno, caducando
em 31 de dez,embro.
§ 1. o No correr do mez de dezembro, a Directoria Geral
solicitará dos diversos ministerios, por intermedio do da
Viação e Obras Publicas, uma lista dos funccionarios que
possam fazer uso official do telegrapho no anno seguinte, indicando-lhes essa lista o nome e o cargo e ainda, quando possível, os destinatarios aos quaes ordinariamente se di!l"igem.
§ 2. o As alterações da lista de que trata o paragrapho anterior só se·rão attendidas quando communicadas por intermedio do Ministerio da Viação e Obras Publicas.
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Art. 22. Os autographos dos telegrammas contrarios ás
disposições em vigor e que por isso não devam ser considerados officiaes serão remettidos ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas, para providenciar sobre o •respectivo pagamento, como particulares, pelo funccionario que os tiver assignado.
Paragrapho unico.. Si, decorridos dous mezes da data da
notificação, a Repartição não tiver sido indemnizada da importancia desses telegrammas, será suspenso ao funccionario
o •direito de usar officialmente do teiegrapho.
Art. 23. O direito de expedir telegrammas officiaes só
se transmittirá, durante o impedimento do funccionario effectivo, ao seu substituto legal, quando a estação telegraphica
tiver sido avisada officialmente da substituição.
ParagraphG unico. Não é permittido a qualquer funccionaJ'io federal, que pos8ua a faeuldade de expedir telegr-ammas
officiaes, exigir a transmissão de telegramma com o seu
visto, assignados por outro, embora de sua dependencia.
Art. 24. A resposta a um telegramma offical só será expedida como official si fôr assignada pelo proprio destinatario do telegramma originaria e dirigid•a ao expedidor deste e
si versar sobre o mesmo assumpto.
§ 1.• A verificação da authenticidade da assignàtura e da
identidade do expedidor será feita pelos meios ind.icados no
§ 1• do art. 15.
§ 2.• O direito de expedir como official a resposta a um
telegramma desta categoria cessa logo que fOr aproveitado
uma vez, devendo o •expedidor da resposta apresentar na estação o teleg.ramma recebido, sobre o q\lal o empregado lançará a declaração de ter sido respondido .
.§ 3.• O destinatario de um telegramma. offical deverá,
quanto possível, expedir a resposta pela mesma estação por
onde tiver recebido o teiegramma originar io.
~t. 25. Os telegra:mma.S de serviço se dividem em :
1•, telegrammas de servil; o propriamente ditos;
2•, avisos de serviço.
:ATt. 26. São telegrammas de serviço os que interessam
á economia interna da Repartição, emanados da Directoria
Geral, a ella dirigidos pelos chefes de serviço e troeados entre
€stes.
Paragrapho unico. Desse meio de correspondenci3J só se
usará em caso de urgencia, devendo a redacção ser clara o
concisa.
Art. 27. Avisos de serviro são os troca,d.os entre as esfaçôcs, a. respeito do trafego, e não toem endereçO> individual
nem a,ssignatura.
Paragrapho unico. Os avisos de serviço não podem ser
cxncdidos sem que sejam préviamente escriptos pelo chefe da
cstaciio, dirigentes de turma ou fiscaes do serviço das companh}as estrangeiras no paiz, de modo que fique cópia no arcluvo.
Art. 28. Será passível de pena disciplinar, além de pagal'
a taxa devida. o funccionnl'io ou empregado que graciosamente. transmitli_r ou ma,ndnr transmittil', como tclcgramma
ou aviso de .serviço, reca'Clo de interesse particula.r seu ou de
outro funccionario, ou empregado da Repartição ou de estranho a ella.
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Art. 29 .. No.s telegrammas de serviço poderão ser empregadas abreviações que não lhes prejudi·q1uem a clareza, exceptuados, porém, os indicativos de chamada das estações.
Ar L 30. Calda telegramma ou aviso de servi co deverá
referir-se a um só assnmpto.
CAPITULO V
RF.DACÇÃO DOS TET.FA:;RAMMAS

Art. 31. Os tclegrammas devem ser escriptos, tanto
quanto possivel, em formulas com os respectivos dizeres impressos, quer da Repartição quer de outras Administrações,
que se acharão nas estações telegraphicas, escolhendo entre
ellas o publico, sem que absolutamente possam iJILtervir na
esco.Iha os funccionarios e empregados da Repartição.
§ 1.• A minuta dos telegrammas deve ser escripta em
caracteres legiveis, com lettras, algarismos e pontuaç.ão que
possam ser transmittidos JlCios apparelho;S em uso.
§ 2.• Todas as .correcções que o expedidor fizer na minuta. incluindo riscando ou entvr:!inhando palavras, deverão
por elle S('ll' resalvadas em declaração expressa, que fará
abaixo da assignaturo.
Art. 32. O texto dos telegrammas poderá ser redigido
em linguagem clara ou secreta, dividindo-se esta ultima em
linguagem con~encionada e cifrada; todas poderão ser empregadas isolada ou conjunctamente no mesmo telegramma.
~ 1. • Linguagem clara é a que apresenta sentido comprehensivel em uma ou algumas das linguas seguintes: portugueza. franceza, ingleza, allemã, hespanhola, italiana; hollandeza, latina e esperanto, podendo ser exigida do expedidor,
sem accrescimo do taxa, a declaração. no autographo, da
língua em que está redigido o telegramma.
§ 2.0 Entende-se por telegramma em linguagem clara
aquelle cujo texto é inteiramente redigido em linguagem clara ..
§ 3." Linguagem convencionada é a que se compõe de
palavras que não formam phrases compre'hensiveis em alguma das linguas autorizadas para a correspondencia telegr-aphica em linguagem clara, devendo, todavia, taes palavras ser formadas de syllabas que se possam pronunciar segundo o uso corrente de uma das linguas indicadas acima e
não podendo r·ada palavra conter mais do 10 lettras, segundo o
alphabeto :\1\orse.
~ 4. • Linguagem cifrada é a que se fórma de grupos ou
séries de algarismos, com significaQão secreta; de lettraJS·
excluídas as accentuadas; de grupos ou séries de lettras'
com significação secreta, e tambem a que se fórma de pala.:
\Tas, nomes. expressões ou reuniões de lettras que não pr.eoncham as condições da linguagem clara, não podendo cada
palavra conter mais de cinco signaes, segundo o alphabeto
Morse.
~ 5. • A presença do endere:ç,os convencionaes e marcas
commerciaes, de cotações de bolsa e de lettras que representem os codigos do commercio, de lettras que representem os signaes do codigo internacional empregados nos. telegJ•ammas maritimos. do expressões de uso corrrnto na cor-
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rcspondencia usual ou commereial, taes como, Fob, Cif, Ca/,

Svp ou qualquer outra analoga, cuja apreciação pertença á

estação que expede o te.legramma, não altera o caracter do
. .
.
telegramma em linguag-em . clara.
~ 6. o A .estação transmissora pó_de _ex11pr o voc~b)llar_!O
convencionado, como elemento de flscahza.çao e verifiCaçao
da authenticidade das palavras empregadas.
Art. 33. As diversas partes de que se compõe o ~tel~
gramma devem ser escriptas na seguinte ordem: 1\ as mdlcações eventuaes; 2•, o endereço; 3", o texbo; 4", a ass1gnat~ra.
Art. 34. Indicações ev·entuaes são as que o exped1dor
deve escrever antes do endereço e relativas á entrega do telegramma a resposta paga, a aviso de recepção, a .urgencia, a
cotejo, á fazer seguir, etc.
Paragrapho unico. Essas indicações podem ser -escriptas
sob as fórmas abreviadas 'abaixo, postas entre parenthesis,
as quaes serão contadas como uma só palavra:
Urgente (D) ;
Resposta paga (RP, seguida do numero de palavras)';
Resposta paga urgente (RPD, seguida do numero de palavras) ;
Telegramma cotejado (TC) ;
Telegramma com pedido de recepção telegraphica (PC) ;
Telegramma com pedido de recepção postal (PCP);
Faça seguir (FS);
Porte registrado (PR) ;
Expresso pago ou conducção paga (XP);
Expresso pago telegrapho (XPT);
Expresso pago carta (XPP);
Entregar em mão propria (MP);
Telegrapho l'e~Slante (TR) ;
Posta restante registrada (PGR);
Telegramma multiplo (TM, ·seguido do numero de en...
dereços);
Communicar todos os endereços (CTE).
Art. 35. O expedidor deve escrever na minuta, e lmmediatamente antes do endereço, as indicações eventuaes relativas a entrega, a ·resposta paga, a aviso de recepção, a urgencia, a cotejo, a fazer seguir, mão propria, etc.
Art. 36. O expedidor de um telegramma multiplo deve
escreVJer essas indicações antes do endereço dfl cada destinatario a que ellas possam interessar; todavia, quando se
tratar de um telegramma multiplo urgente ou com cotejo,
será sufficiente que as indicações re.lativas á urgencia ou
ao cotejo sejani escript.as uma só vez e antes do primeiro
endereço.
Art. 37. O endereço deve ser formado de duas palavras
no mínimo, a primeira indicando o nome do destinatario, a
segunda designando a estação telegraphica do destino.
§ 1. O endereço deve ter todas a:s indicações necessarias
para garantir a entrega do tet.e.gramma sem indagações nem
pedido.s de informações, convindo, portanto, os s!)guintcs esclaremmentos:
1o, para as grandes eidades, o nome da rua ou qualquer
outr9 logradouro publico, o numero da casa, e, na falta, a
profissão do destinatario ou outras indicações uteis;
0
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2°, mesmo para as peqllletilas cidades, depois do nome do
destinatario, quando fôr possível, indic&;Qões complementares
capazes de guiar a estação do destino no caso de alteração do
nome proprio;
a•, nome do Estado, todas ás vezes que puder haver duvida sobre a direccão a dar-se ao telegramma, mormente em
caso de homonymia.
§ 2. o A ultima palavra do endereço deve ser, em geral, o
nome da esLacão telegraphiea do destino, que só póde ser seguido do nome do Estado; quando a estação destinataria não
figurar na nomenclatura official, a designação do Estado será
obri.gatoria.
§ a.• O endereço póde ser escripto sob uma fórma convencionada ou abreviada, sendo, porém, necessario, para a en:tvega que haja accôrdo entre o destinatario e a J(lStação telegrapliica do desUno, nos termos dos arts. 100 e seguintes.
§ 4. • Os telegrammas cuj10 endereço não pr~ei_J.cher as
condições indicadas .s•erão não obstante, transmittidos por
conta e risco do expedidor, que em todos os casos soffrerá as
consequencias da insufficiencia do endereço.
Art. 38. O texto de um telegramma póde conter trechos
em linguagem clara e em linguagem secreta.
Art. 39. São aweitos tambem os t.elegrammas sem texto.
Art. 40. O expedidor tem a faculdade de escrever a assignatura sob a fórma abreviada, e até póde omittil-a, devendo indicar o seu nome e morada, para quaesquer effeitos
legae,s, no logar proprio do impresso e ficando obrigado a todas as exigencias relativas á authenticidade da correspondencia.
CAPITULO VI
APRESENTAÇÃO DOS TET~EGRAMMAS

Art. 41. Por occasião da apresentação do telegramma o
funccionario que o taxar f.ará entl"Cga ao expedidor de um
recibo em que serão mencionados o destino, o numero que
toma o telegramma, o numero de palavras e a importancia
da taxa.
Paragrapho unico. Aos expedidores de telegrammas officiaes não se fornecerá recibo.
Art. 42. Os telegrammas apvesentados em papel avulso
nas estações serão collados nos impressos adoptados antes de
se proceder a transmissão.
'
. Art. 43. E' rigorosamente prohibido a qualquer funooionarw escrever em parte ou no todo os te1egrammas do publico, emendai-os, corrigil-os ou alterai-os por qualquer.
fórma.
§ 1. o Quando o -original de um telegramma fôr difficil•
mente legível ou incorrectamente redigido e fóra dos termos
regulamentares, deverá o funccionario da estação indicar ao
expedidor ou a seu representante as substituições ou rectificações que forem necessarias, e exigir gue elle as faca de
modo que as minutas dos telegrammas nao sejam nunca modificadas sem participação dos expedidores e sejam entregues
ao encarregado da transmissão ·em conformidade com as disposições do regulamento.
§ 2. o O taxador responderá pelo máo endereço do t:e~e
gramma.
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Art. 'H. O f'unccionario da estação devé ·exigir do expeididor que escreva o seu nome e residencia no logar a isso
d~stinado no impresso respe.ctivo.
Paragrapho unico. Essas indicações constituem segredo
telegraphico, salvo para o destinatario.
Art. 1.15. Quando o estado do funccionamento das linhas
tle.legraphicas não permittir s<wviço de transmissão rapida,
deverá o funooionario da taxa informar dessa circumstancia
ao expedidor, de sorfle que este só faça o deposito do seu telegramma, conformando-se com a demora que possa haver no
snrviço, o que deverá. declarar na proprh< minuta, afim de
nvitar reclamações.
Art. 46. Os funccionarios deverão prestar ao publico todos os esclarecimentos que possam ser uteis para expedição
da 'correspondencia 'C! facilitem o melhor uso do telegrapho
pelo expedidor.

CAPITULO VII
TAXAÇÃO DOS TELEGRAMMAS E COBRANÇA DAS TAXAS

Art. 47. A taxação dos tetegrammas será feita segundo
a tarifa em vigor.
Art. 48. A cobrança das taxas effectua-se na estação de
procedencia.
§ 1." Exceptuam-se as taxas dos telegrammas com a indicação de faça seguir, as despezas de conducção e as taxas dos
telegrammas s'emaphoricos e dos de imprensa. que poderão ser
cobrada;s pela estação destinataria.
§ 2." Quando a eo!Jl'ança tivrr de ser feita na rstação de
deetino, mediante prévio ajuste, a entrega do telegramma ao
destinatario só seDá feita .após o pagamento da taxa devida.
§ 3. Quando a estação exp'Cdidora de um telegramma a
fazer seguir, tiver motivo piara duvidar do pagamento por parte
do destinatario, o expedidor deixará em deposito a importancia da taxa, que lhe será restituída logo que o destinatario a
houver pago.
0

CAPITULO VIII
CONTAGEM DAS PALAVRAS DOS TELEGRAMMAS

Art. 49. Tudo quanto o expedidor eserever na minuta
do seu telegrarruna para ser transmittido, entrará no calculo
da taxa, salvo tos signaes de pontuação, apostrophes e tra~os
de união. que não serão taxados, mas cuja transmissão é obrigatoria.
§ 1. • Os signnes que só servem para separar na minuta
as palavras ou grupos de palavras de um telegramma não são
taxados nem transmittidos.
§ 2. o O nome da estação expedidora, a indicação de via,
o numero do telegramma, a data e hora da apresentação, as
palavras. numeros ou signaes que constituem o preambulo,
não serão taxados; destas indicações, as que chegarem á estação destinataria figurarão na cópia a entregar ao destinatario.
§ 3. O expedidor poderá inserir todas ou algumas dessas
indicações no texto do seu telegramma, mas nesse caso serão
contadas para a taxação.
0

:ACTOR DO PODim EXECUTIVO

969

Art. 50. A contagem das palavras piela estação e:xp'edidora é decisiva tanto para a transmissão como para as contas
entre as administrações.
Art. 51. Não são admittidas as ligações ou alterações
contrarias ao uso da Jingua; comtudo1 nos nomes proprios de
logares e Estados, nos nomes de famiha, nos de ruas ou outros
logradouros publicas, etc., nos nomes de embarcações, nos
numeras inteiros ou fraccionarios escriptos por extenso, contam-se apenas as palavras empregadas pelo expedidor para
e.xprimil-os, guardado o limif:e oo extensão.
Paragrapho uni co. Quando o telegramma contiver reuniões ou alterações de palavras contrarias ao uso da lingu:a,
a estação de destino reclamará do destinatario o importe da
taxa cobrada de menDs; e o telegramma só será entregue d~e
pDis dD pagamento da taxa com_Qlementar; no caso de recusa
do pagamento, será dirigido á estação expedidora um aviso
nestes termos :
Rio de Itooife, 3 (horas) N. . . • . . . . (nome do destinatario. . . . . . . . . . . . . reproduzir as palavras reunidas abusivamente ou alteradas) . . . . . . . • (indicar quantas palavras deviam ser cobradas).
Si o expedidor, devidamente avisado do motivo da não
entrega, realizar o pagamento .da taxa complementar, será dirigido á estação d'e.stinataria um aviso nestes termDs:
Recife de Rio, 4 (horas) N. . . . . . . . (nome do destinatario) complemento recebido.
A entrega do telegramma será então feita e o complemento ficará perbencendo á administração ou estação que o
tiver arrecadado.
Art. 52. Serão contados como uma só palavra:
1." As indicações eventuaes escriptas sob a fórma abreviada.
2." Só no endereço, cada um dos elementos seguintes: o
nome da estação de destino, o nome da sub-divisão temitorial
do destino, seja qual fôr o numero das palavras e caTacteres
empregados para exprimil-a, comtanto que essas palavras
sejam escriptas conforme figuram no Guia Telegraphico.
3." No texto: todo signal, toda lettra e todo algarismo
isolado; D sublinhado; o parenthesis; as aspas.
Paragrapho unico. O sublinhado, o parenthesis e as aspas,
quando empregados no endereço, só serão transmittidos si o
expedidor o pedir por escripto e pagar a taxa respectiva.
Art. 53. Nos telegrammas redigidos em linguagem clara,
cada palavra terá no maximo 15 caracteres, segundo o alpha-·
boto Morse, contando-se elo mesmo modo os agrupamentos autori:;.ados pelo art. 51.
Art. M. Na linguagem ~onvencionada cada palavra terá
no maximo 10 e na eifr'ada cinco caracteres.
·Paragrapho unico. Rão lambem contadas á razão dfl 1O e
de einco caracteres por palavra, respectivamente, as partes em
linguagem clara. inseridas no texto de um telegramma mixt.o,
composto de palavras om lingu01gein clara e palavras em Iing-uag:rrn convencionada ou cifrada.
Art. 55. Os numeros escriptos em algarismos serão confarlo!'l como tantas palavras quantas vezes contiverem cinco all:!'nl'ismos <' mais nmn. por frarc:ão rlo cinco, si houver.
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\Art. 56., .Os pontos e as vírgulas que entram na co!nposição dos numeros, assim como os traços de fracção, contamse como um algarismo.
Art. 57. Cada uma das lettras accrescidas ao algarismo
para designar os numeros ordinaes oonta-se como um algarismo.
CAPITULO IX
DlRECÇÃO A DAR AOS 'fF.LEGRAMMAS

Art. 58. O expedidor tem a fáculdade de designar a via
qnc o sou tologramma dove seguir, o, nesse. caso, deverá :l'azer
:'t margem da minuta, a indicação, que só será acceita quando
f'SCI'ipta do proprio Tiunho.
Art. 50. Si o expedidor tiver indicado a via, será estrictamente observada essa prescripç.ão, salv·o interrupção da via
indicada, ou si a transmissão por ella occasionar grande demora. raso em que não se arceitar:'t reclamação.
§ 1." Si, pelo contrario, o expedidor nã{) indJC:ar a via f1UC
o tclegramma deva seguir, as estações nas quaes as vias. se
cruzam dec.idirão a direcção a drur, devendo, porém, observarSI> as clausulas dos contractos com as outras administrações
em trafego mutuo.
§ 2." Quando o ex)~<'rlidor de um t.clrgramma internacional
não indicar n via, não deverão os funccionarios lançai-a no
autographo, nem superfluamente transmittil-a oomo indicação
de scrvi-:o.
Art. 60. O expedidor tem o direito de pedir que se
f.ransmiUn. pelo telegrapho o seu telcgramma .até certa esta<.:ão por clia indicada, c da h i prlo Correio até o destino.
CAPITULO X
TRANSMISSÃO DOS TELEGRAMMAS

Art. 61. A transmissão dos telegrammas será feita na
ordem:
1", tdcgmmmas de forca maior;
2", l.clPgr:unmas offieiaes c de agentes diplomaticos e consnl'lres:
3", · tclcgrammns de scrvico urgente;
1", tclcgrarnmas de serviço não urgrnte, serviço taxado ou
rcctificativo;
·
5", telegrnmmas particulares urgent.es;
G", telegrammas particulares ordinarios, inclusive os estadun0s c de imprensa.
Paragrapho unico. Quer para transmissão. quer para expnrliçiío, tm·ão nriorirlnd<.1 sohre os t.elegrammas officia·es em
Vf·!'nl o'" pl'or.rclen Les do palacio cb JWesirlcncia da Rcpublica,
ou a elle dirigidos, embo!'a o assumpto não se.ia official.
Art. 62.. O nrocosso de transmissão dos tclcgrammas entre .as cRtaçõcs fica snborrlinado ú,; instrueçõcs que forem orgnn izarlaR JWia Ruh-Dirrctoria 'l'echnica.
Art. 63. R' obrigntoria n transmissão de tudo quanto o
s~gumte

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

97i

expedidor tiver escripto n.o autographo, inclusive todos os signaes de pontuação.
Art. 64. Todos os incidentes que occorrerem durante a
transmissão e recepção serão registrados immediatamente nos
livros de movimento da estação.
Art. 65. Nenhuma estação poderá encerrar o serviço sem
ordem das estações de que depender.
Paragrapho unico. Entre duas estações em correspondencia directa, a ordem de enc"erramento deve ser dada. pela que
tiver sr.rviço mais prolongado, ou, em igualdade de horario, .
pela que se achar mais directamente ligada a outra de serviço
m'llis prolongado.
Art. 66. Para as estações da Repartição vigora um só e
mesmo tempo, que é o tempo médio do Rio de Janeiro.
Art. 67. A transmissão de um telegramma só poderá ser
interrompida para dar lagar a alguma communicação de c'ategoria superior, no caso de urgencia absoluta.
§ t.o Nas estações de serviço permanente e nas que dispuzerem de mais de um telegraphist:a, a transmissão ou Lrecep.ção de um telegramma deverá ser concluída pelo telegraphista que tiver iniciado a operação.
§ 2. Quando, por escassez do horario, se verificar que não
ha tempo de ser completada a operação, não será a mesma
iniciada, ficando a estação de horario avisada e não se impe- dindo nesse caso o revezamento do telegraphista, si o mesmo
tiver de dar-se.
Art. 68. Os telegrammas da mesma categoria são trar.smlttidos pelas estações de procedencia na ordem da entrada e pelas estações intermediarias na ordem d:a recepcão.
Art. 69. Nas estacões intermediarias serão equiparados
os telegrammas locaes e os de transito, que tenham de seguir
pelos mesmos fios, e serão transmittidos indistinctamente, ~e
gundo a hora da apresentação ou da recepção.
Art. 110. Entre duas estações em correspondeneia direeta,
os telegrammas da mesma categoria se transmittem alternarlamente.
:Art. 71. Em caso de affluencia de trabalho e nas linhas
de servico internacional, poderá a transmissão ser feita por
séries alternadas~ não podendo, porém, cada série compor-se
de mais de cinco telegrammas; e todo telegramma d~ 1.00 p:a~
lavras ou mais equivalerá a uma série.
§ 1.. No serviço por apparelhos espcciaes as séries serã8
de 10 telcgrammas.
§ 2. A estação que acabar de transmittir uma série terá o
direito de continuar, si chegar algum telegramma official de
St'rviço OU particular urgente, salvo quando a estação que estiver recebendo .iá tiver começado a transmissão de uma série,
ou quando tiver de repetir um telegramma cotejado.
§ 3.° Concluída a transmissão do telegramma ou da série,
cnberá á eBtação que tiver recebido o direito de transmittir
o que tiver; quando. porém, nada tenha, continuará a outr31
a transmit.tir: e si de uma c outra parte não houver 8ervicll
para transmittir, dar-se-hão reciprocamente as dU'as estações
o signal zero.
Art. 72. O servico de transmissão de qualquer estação
dPverá ser sempre feito segundo as ordens das estações de
maior importancia, qualquer que seja a categoria dos respectivos encarregados.
0

0

0
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CAPITULO XI
SUSPENSÃO DA TRANS,'MISSÃO

Art. 73. Todo c qualquer expedidor pó de, justificando a
sua identidade, suspender, si ainda fôr tempo, a transmissão
do telegr.amma que tiver sido entregue á estação.
Art. 7 4. Tem direit.o á restituição da ba<Xa o expedidor
que retirar ou suspender o s;eu telegramma antes de se ter
começado a transmissão, sujeitando-se ao pagamento da importancia de 2{)0 réis.
Art. 75. Si o telegramma já tiver sido transmittido, pwra
que possa ~er annullado, deverá o expedidor sujeitar-se ás
despezas com a taXJação dó aviso para isso necessario.
Art. 76. Cabe ao expedidor a restituição da taxa do
telcgramma primitivo e do aviso de serviço annullatorio, na
razão do percurso não effectuado, quando o teJ.egramma primitivo fôr alcançado antes de chegar ao seu destino.
Para:grapho unieo. As despezas com o f:orrPio caso haja,
serão pagas pelo expedidor.

CAPI'l'ULO XII
INTT\RnTTPÇ.~O

DM!

COMMUNJCAÇÕES TELEGRAPJHCAS MISSÃO POR AMPLIAÇÃO

TRANS-

~rt. 77. Quando, no decu'l'iso da transmissão de um telegramma, se der interrupção nas communicações telegraphicas
normaes, .:t estação a partir da qual a interrupção se tiver
produ;r.irlo, I'XpPdir·:í imniediatamPntP o tPlcgramma rwlo Correio, si o não puder expedir por oufJra via telegraphica; a carta
Pxrwdida pPlo Corrpio drve levar a nota- 1'eleararnma.
Art. 78. A estação qul'l recorrer a outro modo de rcexpedição, .que não seja o telegraphico, dirigirá tambem o
tcl·ogramma á prirdeira estação telegraphica >em ·cond'ioções
de o roexpedir, pelo processo mais rapido, á estação destinataria ou ao proprio destinatario; logo que as communieações se acharem restabelecidas, será transmittido de novo
o t.Plegramma pela via telegraphica, salvo si ti,ver sido anteriormente accusada a sua recepção, ou si, em consequencia
da accumulação de despachos, esta reexpedição tfôr manift!sLamento pr:ejudicial ao serviç.o.
Art. 79. Os telegrammas que, por qualquer motivo, foJ'Pm diz·igidos pP!o Coneio a uma Pstação telegraphiea, it·ão
acompanhados de guia numerada, e a estação expedidora
avisará á E'stação destinataria logo que .as communicaçõcs
O permittam, por aviW de scrvi(:O, dt>clarando O numero dOS
tolcgrammas expedidos c a hora do correio.
,\ rt. P.O. A' t:IH~gada do CorTPio, a P~l.aç.iio rorrc~pondrntc
eonfpr·irú o numll'l'O dos telcgrammas recebidos com o numoro .dos indicados, aceusando a recepção dos telegrammas
na gma, e devolvendo-a á estacão expedidora. Depois do re;;1 nbelceimen!o dns eommunicaçõos telegraphicas, este aviso
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so renovani mediante um aviso de serviço nos seguintes
termos:
Recebidos. . . tclcgrammas. . . conforme guia. . . n. . . do
... de ...

i
'·

Paragrapho uni co. Essas disposições applicam-se tambem ao caso de uma estação telegraphica l'eceber pelo ;Oorreio. sem aviso, uma remessa de telegrammas.
Art. 81. No caso de não chegar uma remessa de telegrammas annunciada, deverá ser immediatamente avisada a
estação expedidora, que poderá conforme as circumstancias,
effectuar nova remessa por quàiquer meio ou transmittir os
telegrammas por via telegraphica, si esta estiver restabelecida.
Art. 82. A estação que expedir pelo telegrapho teJegrammas jú transmittidos pelo Correio, comunical-o-ha á estação,
á qual os telegrammas forem dirigidos, em aviso de serviço,
redigido da seguinte fórma:
Rio de Santos - Telegrammas ns.. . . reexpedidos por
ampliação.
·
Art. 83. A r·eexpe>diç.ão por ampliação deverá ser communicada por uma indicação de servico no preambulo, por
exemplo: Repeti~ão, ampliação, já expedido para... (nome,
e te. ·', em. . . (dia, etc.), pelo Correio ou pela via de. . • ou
pelo fio n ...
Art. 81. Quando estes telegrammas forem enviados aos
destinatarios serão acompanhados d!e uma nota a respeito da
interrupção das linhas.
-

CAPITULO XIII
ENTREGA DOS TELEOfiAMMAS NO DESTINO

·

Ar L 85. Os telegrammas serão mandados ao destino
com a maior presteza, na ordem da recepção e prioridado
Art. 86. Os teiegrammas podem ser entregues no do-·
micilio dos destinatarios, depositados no ,correio ou por este
encaminhados, ou depositados na estacão telegraphica, de
accôrdo com as indicações do !endereço, para serem procurados pelos interessados.
·
§ 1. o Nas localidades em que existir trafego de linhas
telephonicas da repartição, poderão os telegrammas ser exP!:ldidos por esse meio.
§ 2. o Não obstante o disposto no § 1o do art. 37, as estações se esforçarão, sem prejuízo da entrega dos telegrammas cujo endereço não offereça duvida, por encontrar os
destinatarios dos demais, reduzindo ao minimo o numero de
telegraanmas retidos.
Art. 87. Os telegrammas que devam ser .encaminhados
pelo Corrrio seJ'iio sujeitos além .da ta'\éa telegraphica, tt postal.
Art. 88. O telegramma levado a domicilio pódeo ser entregue ao destinatario, aos membros adultos da familia, aos
seus empregados, locatarios ou hospedes ou ao porteiro do
hotel ou da casa, excepto si o destinat'ario tiver designado
por· escripto algum d~Iegado !(l'Speci~l ~u si o ~xpedidor
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,

tív.er exigido, cDIIIl a declaracão no endJe['eço do telegramma,
.
que a ent!'ega seja feita em mão propria.
Art. 89. O telegramma dirigido a comme~ciante falhdo
será enlr.egue ao syndico, de accôrdo com a ahnea 2" do artigo 65 do decreto n. 2. 024, de 17 de dezembro de 1908. desde
que tenha havido prévia communicação á estação.
Art. 90. Quando um telegramma não puder ser entr•egue,
a estação de.stinataria transmittirá, em curto prazo, á ICstação de procedencia um aviso de servico, dando conhooimento
do motivo da não entrega nos seguintes termos: N... (data
e endlereço textualmente, !ie accôrdo com o .que foi recebido),

desconhecido, recusado, nao chegou .•• parhu .•• etc.
Paragrapho unico. Este aviso será completado, nos casos
já previstos, pela indicação do motivo da r~cusa ou in~ica
ção das dlespezas cuja cobrança deva ser feita ao expedidor.
Art. 91. Quando a estação de procedencia verificar erro
no endereço. deverá rectifical-o immediatamente, por aviso
de serviço da seguinte fórma: N... de (data) para (endereço rectificado) ... ; segundo os. casos, conterá este aviso de
serviço as indicações necessarias para rectificar os erros
commettidos, taes como: Faça seguir ao destino, annullar o
telegramma, etc.
§ i . o Si o endereço não tiver sido alterado na ·transmissão, a estação de proCiedencia communicará a não entrega
ao expedidor, que só poderá completar, rectificar ou confirmar o endereço por aviso de serviço taxa:do (ST).
§ 2. o Si, depois de ter sido communicada a não entrega,
a estação destinataria puder •entregar o telegramma sem ter
recebido um dos avisos reCitificativos acima indicados, transmittirá á 'estação de procedencia um segundo aviso, sob a
i'órma seguinte: N. . . (data) para. . . (ender~o textual conforme o endereço recebido), entregue. Deste aviso se' dará
conhecimento ao exp·edidor, caso este tenha recebido a notificação de não entrega.
Art. 92. O expedidor fica responsavel pelas despezas
que tenham de ser feitas na €stacão de destino, para a entrega do telegramma. no caso de não ter sido esta effectuada
por insufficiencia do endereço por ausencia l'U recusa do
destinatario.
'
Paragrapho unico. Não deverá .ser demorada a entrega
do telegramma, sob fundamento de não terem sido pagas na
estação de procedencia as despezas de conduccão.
Art. 93. Ao destinatario de um telegramma não entregue, p~r se achar fechada a porta. indicada no endereço,
ou por nao haver .em casa quem queira recebei-o será deixado no domicilio~ indicado um aviso para procurar o telegramma na estaçao.
Art. 94. O telegramma que trouxer a indicação cposta
rest~nte OJI telegrapho restante~ só será entregue ao proprio
destmatar1o ou a quem suas vezes fizer.
~ Para,gr:apho unico. _Quando o telegramma trouxer a indil':~':ao « La1xa do CorrPJO 11 ••. », di'vcrá ser lançado na caixa,
nao o fr;lcgramm~, mas o aviso, para que o dcstinatario o
procure na estacao.
Art. 9~. Não é pe:rmittido exigir que os telegrammas a
entregar ate certa hora ou em determinadas circumstancias
elfl um designado domicilio, sejam entregues em domioilio
diff&ente.
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Art. 96. 1'odo telegramma que não puder ser entregue
ao destinatario, no prazo de 4'5 dias, será inutilizado.
Art. 97. A e'lltrega dos telegrammas cujos endereços, em
vez da indicação do domicilio dos destinatarios. tragam a
flesignação dos empregos publicas destes, será feita nos edifícios das respectivas repartições, salvo quando esses dornicilios forem conhecidos pelos empregados da Repartição dos
Telegraphos quando nestes a entrega ao destinatario puder
ser mais rapid.a.
Art. 98. Os telegrammas de endereço incompleto só poderão ser entregues si não houver duvida quanto á identidade
do destinatario e si este puder ser encontrado sem indagações que prejudiquem a entrega de outros telegrammas.
Art. 99. O mensageiro que fizer a entrega de um telegramma com resposta paga, poderá ser, a pedido do destinatario, ·
o portador da resposta, desde que esta possa ser formulada
dentro de W minutos.
CAPITULO XIV
REGISTRO DE ENDEREÇO

Art. 100. Para que um telegramma com endereço abreviado ou eonvencionado seja entregue, é necessario que o
destinatario o tenha registrado na estação.
Art. · 101. Para registrar o seu endereço convencional
fica o interessado obrigado :10 pagamento da taxa P.m vilmr.
Art. 102. Em qualquer dia que seja feito o registro, ter-.
minará em 31 de dezembro o direito ao recebimento de telegrammas em taes condições.
Art. 103. O registro dos endereços será feito em livro
especial.
Art. 104. Não serão acceitos como enderei}OS convencionaes:
a) nomes proprios ()U appellidos vulgares ou communs a
muitas familias;
b) palavras identicas ou muito semelhantes a outras que
.iá tiverem sido acceitas para endereços abreviados antes do
registro que se pretende effectuar;
c) qualquer palavra que possa dar Jogar a duvida acerca:
da identidade do destinatario ou possa ser causa de demora
na entrega düs telegrammas;
d) palavras não formadas de syllabas pronunciaveis segundo o uso de alguma das línguas admittidas na correspon·
dencia.
CAPITULO XV
TELEGRAMMAS ESPECIAEÉ\

Art. 105. São telegrammas especiaes os que requerem
operações accessorias, obrigatorias ou facultatiws, ou são
expedidos em condições especiaes de taxa ou transmissão.
§ :1.. o São operações aecessorias: a resposta paga, o cotejo, o pedido de aviso de Tecepção, a re-.expedição, o faça se·

<'.·

gui,·, a :nu!tipli.:·idade dt> endt-:·eço.::. a entrega em Iocalida,L~ r:2·:> .~·-·n-ida.:: pela.:: linha.:: tele;:·aphica,;; t•u
§ ::.o Estão em condições e~peciaes de taxa

fdephonit:a.::.

os telegramma:> de imprensa, os estaduaes e os cotejados; e de transmissão: os urgentes, os semaphoricos, os radiotelegrammas c os
m isos marítimos.
Art. 106. Resposta 1Ja(f{l,. O expedidor que quizer franquear a resposta ao- seu telegramma deverá escrever na minuta a indicação- resposta paga- com a menção do numero de palavras franqueadas para a resposta e satisfazer
o importe correspondente.
·
Art. 1Oo7. Si o expedidor quizer fr.anquear uma resposta
urgente, deverá escrever sempre antes do endereçOt a indicação- resposta paga urgente, ou RPD., e satisfazer o pagamento da taxa tripla.
Art. 11LJ:8. Ao destinatario de um tclegramrna eon~· resposta paga será entregue um vale que lhe permittirá expedir,
dentro dos limites da taxa paga préviamente, um telegramma
com destino a qualquer localidade servida pelas lirrhas telegraphicas.
§ 1. o Quando a taxa do telegramma de resposta exceder a
importancia do vale, deverá o e:x!cedente ser pago em dinheiro pelo expedidor.
§ 2. o Caso não seja empregado na resposta o numero de
palavras pagas, não se fará a restituicão· da importancia corrcsponrlente ás palavras não aproveitadas.
§ 3. o Não é permittido aproveitar diversos vales de resposta para franquear um só telegramma.
Art: 109. Si o destinatario não se servir do vale, a
taxa será ·reembolsada ao expedidor, mas sómente á vista do
mesmo vale e pela estação de procedencia, dentro de quarenta e rcinco diu.
Art. 110. Si o destinatarw recusar o vale, a estacão de
destino o remetterá immediatamente á de procedencia, que
por seu turno avisará o expedidor, ao qual caberá o direito
de rehaver a importancia da taxa, deduzida a despeza com
a remessa.
Art. 111. Quando o telegramma não possa ser entregue
logo após a chegada, em consequencia dos casos já previstos
no art. 90, será transmittid.o um aviso de servico sob a fórma prescripta pelo mesmo artigo.
Paragra-pho unico. Si não houver rectificacão ou si as
indicações dadas para se encontrar o destinatario forem infructiferas, o vale será remettido á estação de procedencia
para o effeito da parte final do artigo anterior .
.A:rt. 112. Telegrammas cotejados. O expedidor de um tclcgramrna, para garantil-o contra qualquer engano, póde
mandar cotejai-o, escrevendo na formula a indicação cotejo,
ou TC.
§ 1. o O cotejo, que consiste na repetição integral do telegramma, será feito irnrncdiatarnente depois da transmisslío.
§ 2." O expedidor de um telegramma particular, para
ter direito ao cotejo de seu telegramrna, pagará mais um
quarto da taxa total, excluida a taxa fixa.
§ 3. o Deverão ser sempre cotejados e:r:-of(icio os telegrammas internacionaes, quer em transito, quer terminaes,
salvo quando forem redigidos em portuguez e em linguagem
clara ou quando forem de taxa reduzida.
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Art. 113. Pedido de aviso da recepç6.o. E' facultado nCI
oxpcdidot· JlOdit· iul'ot·n~:wüo da lwm du nnLJ•egu ou doK lnc:idontes quo f i verem deLnrrninudo n nilo en Lroga do seu Lolegramrna; pam isso esm·everá autos do endereço a indicação
PC, devendo pagar a mais a taxa de um telegramma ordinario de 10 palavras para o mesmo percurso.
Paragrapho unico. A notificação será feita pelo Correio,
si o expedidor tiver feito a indicação antes do endereçoaviso de recepção postal, ou PCP, e tiver pago a taxa posta!,
inclusive a de registro.
Art. H4. O certificado de entrega (CR) será transmittido nos seguintes termos: CR Porto Alegre de Rio n... (enderece do destinatario) entregue em... (data, hora e minutos).
Paragrapho unico. O certificado de entrega (CR) deve
ter numero de ordem da estação que o transmitte e será classificado como telegramma particular; só os certificados de
entrega referentes a telegrammas de serviço publico temo
prioridade na transmissão.
Art. 115. O certificado postal de entrega conterá as
mesmas indicações que o telegraphico, e será enviado, registrado em envoltori·o franqueado, pelo chefe da estação de destino do teleg.ramma ao da estação de procedencia.
Par.agrapho uni co. O certificado telegraphico ou postal
de entrega, ao chegar á estação de procedencia, será levado
immediatamente ao 'conhecimento do expedidor do telegramma.
Art. 116. Telegrammas a fazer seguir. O expedidor de um
telcgramma póde pedir, escrevendo antes do endereço a indicação faça seguir ou FS, que a estação destinataria o faca
seguir para outros pontos, até encontrar o destinatario.
§ 1 . o Em caso algum o expedidor de um telegramma a
fazer seguir póde franquear a resposta a esse telegramma,
nem pedir aviso da entrega.
§ 2. o Deve o expedidor escrever depois do primeiro endereço um segundo, para onde deverá ser feita a re-expedicão, caso não seja o dcstinatario encontrado no primeiro endereço indicado.
§ 3. o Si a declaração faça seguir fôr acompanhada de endere(;O•S suceessivos, será o telegramma transmittido successivamente a cada um dos destinos indicados até ao ultimo,
quando antes não tenha sido encontrado o destinatario.
§ 4. o Ficará o telegr,amma depositado na ultima estação,
quando não haja. mais indicações que possam permittir a entrega, sendo o expedidor avisado nos termos do art. 90.
§ 5. o As despezas com a ·re-expedição de um telegramma
com a indicação far:a seauir serão pagas pelo destinatario e,
na falta, pelo expedidor.
Art. H 7. E' facultado a qualquer pessoa. desde que ministre a necessaria j~stificação de identidade, pedir, por escripto, que lhe sejam re-expedidos ao endereço indicado os telegrammas que chegarem a estação para serem entregues
dentro do circulo de distribuição dessa 08f1ação.
Pa•ragrapho uni•co. Applicam-se ao caso as mesmas disposições do artigo anterior.
Art. HS. Telegrammas multiplos. O e)l:pedidor tem a
faculdladtJ de endlerecar o seu telegramma a muito& destinatarios na mesma localidade ou em localidades differentes,
mas servidas pela mesma estação e com o mesmo, percurso
l'o_der :Executiv9. ~ 1915. _(V oi. I)
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electrico, e ao mesmo destinatario em diversos domicilios na
mesma localidade, com ou sem re-expedição pelo Correio, por
expresso ou por mensageiro.
§ 1.• O preambulo dos telegrammas nas condlicões deste
artigo deve designar o numero de endereces aos quaes os
mesmos devem ser remettidos e, antes de cada um delles, as
indicacões eventuaes que lhes corresponderem; quando o telegramma multiplo fôr urgente ou cotejado, bastará que esta
indicação l)rec.eda a10 primeir-o end1eneço.
§ ~- • A taxa de um telegramma multiplo é a taxa do teleg-ramma ordinario, accrescida da quantia de 500 réi'l, cobrada
a titulo de cópia, tantas vezes quantos 1forem os endereços
menos um; si o telegramma tiver mais de 30 palavras, o custo
da cópia será tantas veze·s 500 réis, quantas vezes contiver 30
palavras e mais 501() réis pela fraccão de 30, si hoiUver.
§ 3.° Cada cópia levará o seu endereço proprio, podendo,
porém, o expedidor mandar, por indicação escripta, communicar todos os endereços.
·
§ 4.• Essa indicacão deve entrar no num~ro das palavras
taxadas, sendo escripta antes dos endereços sob a fórma seguinte: communica1· todos os endereços ou CTE.
Art. H 9. Telearammas diriyidos a loc:J.lidades não servidas p~la rêde telearaphica. Os telegrammas dirigidos a localidades não servidas pelos Telegraphos da União e das
administrações em trafego mutuo, podem ser levados ao seu
destino, conforme pedir o expedidor, pelo Correio, por expresso ou por mensageiro.
§ 1 . o O endereço dos tclegrammas que tenham de ser
levados para além dos pontos servidos por linhas telegraflhicas deve eonter a indicação- Correio- ou- expresso--ou - mensageiro.
§ 2. • As despezas de conducç!lo (XP) para além das estações telcgraphicas, inclusiYe llelo Correio, com ou sem registro, devem se·r cobradas do destinatario, podendo, porém,
o expediidor pagar as despeza-s: que forem previstas e declaradas pela esta,ção de procedencia.
·
§ 3. o A indicação (XP), conducção paga ou expresso
pago, entrará na, contagem da;s palawas para o effeito da
taxação.
§ 4. o O Correio será ulilizado 11nla estação destinataria
todas ás vezes que não haja indicação do meio de conduccão,
ficando a taxa postal a cargo do destinatario.
Art. 120. Telegrammas urgentes. O expedidor de um
telegramma urgente particular póde obter priorida;die para a
transmissão, inscrevendo a palavra uraente antes do endereço e pagando o triplo da taxa do telegramma, ordinario.
Paragrapho unico. Os telegrammas particulares: urgentes
teem prioridade sobre os outros telegrammas particulares, e
aprioridade delles entre si é estabelceicla pela ordem da apresentação na estação.
CAPITULO XVI
SEI\VIÇO

'fAXADO E I\ECTIFICATIVO

Art. 121. O expsedidor ou o destinatario de quaiquer
tclegu'amma transmittido ou em transmissão podem dentro do
prazo de 72 horas (não comprehendidos os domingos), con-
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tado da apresentação do telegramma ou da sua chegada 4
esta.ção dcstinataria, solicitar informações ou dar instrucções
por via telegraphica sobre o assumpto de sua correspondlencia.
Paragrapho uni co. Assim podem mandar i!'1epetir integral ou par'Cialmente pelas estações de destino, procedencia
ou de transito, um telegramma que tenham expedido ou recebido, fa•zendo para esse fim os seguintes depositos:
1•, da importancia da taxa do telegramma que solicita
a informação;
2", da importancia da taxa do telegramma para a resposta, caso esta tenha sido pedida.
Art. 122. Os telegrammas rectificativos, completivos ou
annullatorios c quaesquer outras communicações relativas ao
telegramma já transmittido ou em transmissão devem ser
trocados exclusivamente entre as estações, sob a fórma de
avisos de serviço taxado, correndo, porém, as respectivas despezas por conta do expedidor ou do destinatario, segundo o
caso.
Art. 123. A correspondencia nns condições acima, quando
~relativa â repetição de uma transmissão supposta erronea,
terá a indicação SR - serviço rectificativo.
§ i . • A fórma a dar a estes avisos nos dons casos é a
seguinte:
SR- Belém de Rio qg (numero do aviso de servico) oito
(numero de palavras) 13ü quinze .Almeida (numero, data
nome do de1s.tinatario do telegramma primitiv.J) . Jlepita primeira, quarta e sexta (palavras do texto do telegramma
primitivo rque se tenha de verificar) ou: repita a palavra ou
palavras depois de ... ou ainda repita texto.
§ 2.• As palavras a repetir ou a rectificar em um telegramma são designadas pela ordem que occupam no texto
desse telegramma, abstrahindo-se das regras de taxação: quan~
do o telegramma primitivo não traga numero, este será substituído pela hora da apresentação na estação de procedencia.
§ 3. • A resposta a ~EJsses avisos de serviço térá a seguinte
fórma:
SR - Rio de Belém 15 (numero do aviso de serviço em
resposta) seis (numero de palavras desse aviso) Almeida
(nome do destinatario) andarilho tostado nuzscavo (as tres
palavras do telegramma primitivo, cuja repetição é pedida).
Art. 124. Os1 avisos que tenham por fim fornecer quaesquer esclarecimentos sobre um telegramma terão a indicação
(ST) serviço taxado.
Paragrapho unico. !Esses avisos taxados serão redigidos
do seguinte modo:
ST - Belém de Rio 12 (numero do aviso de serviço taxado) seis (numero de palavras desse aviso) 149 dez Valente
(numero, data c nome do destinatario dto telegramma. primitivo) substituir terceira palavra do texto 15 por 150.
Art. 125. A estação telegraphica que receber qualquer
telcgramma de serviço taxado ou rectificado deverá immediatamente dar-lhe andamento e, si houver resposta e esta
tenha sido paga, responderá dentro dos limites da taxa.
Art. 126. Quando as palaJV'l'as cuja repetição tiver sido
pedida, estiverem escriptas de fórma duvidosa 110 autograpbo,
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a estação de procedencia junta:rá á repetição que fizer, a nota
seguinte: escri}Jta duvidosa; nesse caso não se fará nenhuma
restituição die taxa.
Art. 127. As taxas cobrada;s pelos avisos dJl sorvil(o rectificativo (SR), que serão lançadas pelas est-ações em talões
cspeciaes com numeração propria, pertencerão á administra~ão que as arrecadar; entrarão, porém, nas contas das administrações em trafego mutuo as taxas do serviço taxado (ST).
CAPITULO XVII
TELEGRAMMAS DE IMPRENSA

Art. 128. Consideram-se telegrammas de imp!'ensa exclusivamente os tdlirigidos· ás redacções de jornaes ou folhas
vcriodicas pelos seus correspondent1es, communicando noticias de interesse geral e destinadas á publicidadte.
§ i. o Essés telegrammas deverão ser redigidos em portuguez, em linguagem clara e taes como tiverem de ser publicados.
§ 2. o Caberá á esta~G de procedencia a verificação dessas condições.
Art. 129. Para que sejam acceitos os telegrammas apresentados pelos correspondentes, informantes ou represe_ntantes
dos jornaes, é necessario que os expedidores se achem
devidamente autorizados pelas estações destinatarias.
§ 1. o A habilitação do correspondente telegraphico é
feita pelas redacções em carta dirigida ao encarregado da estação da localidade C'm que se achar a redacção, responsabilizando-se, no caso de pagamento no d0stino, pelo pagamento
das taxas dos telegrammas que lhes forem expedidos por
aquelle representante.
§ 2. o No caso de pagamento na estação de procedencia,
bastá que o expedidor exhiba documento que prove a sua
qualidade de eorrespondente, representante ou informante do
jornal ou folha periodica a que se destina o telegramma.
Art. 130. A resposta aos telegrammas ordinarios ou urgentes, expedidos pelos jornaes, póde ser préviamente paga
segundo a tarifa de imprensa, devendo, porém, satisfazer as
condições do art. 128.
Art. 131. Os telegrammas de imprensa, quando contive.
rem num~ros, obrigarão o expedidor a declarar sob sua responsabilidade, quando lhe fôr exigido, que esses numeros
não teem significação secreta, ou a sujeitar-se á verificação,
caso o exija a estação expedidora.
Art. 132. Os telegrammas de imprensa, como O!'! ordinarios c nas mesmas condições, poderão ser dirigidos a diversos
destinatarios na mesma localidade, ou a um só destinatario
em diversos domicílios da mesma localidade, quando a taxa
tiver sido paga na procedencia.
Paragrapho unieo. Os telegrannnas de imprensa não
ndmittem a urgenciu, nem outra operação acees~ot·ia alt'·m
da multiplicidade de endereço~.
Art. 133. O pagamento das taxas será feito na estação
dl:l proce)d!)ncia ou p~ d~ d(}stipo.
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~ f. • Quando o pagamento tiver de ser feito na estação
de destino, proceder-se-ha á cobrança dentro de 48 horas,
contadas da da entrega.
§ 2. • No caeo de falta de pagamento, será immediata~
mente suspensu a regalia estabelecida para esse genero de
correspondencia e apresentada ao Ministerio da Viacão e
Obras Publicas a conta da importancia devida pela redacção
afim de se proceder á cobrança executiva.

CAPITULO XVIII
'l'ELEGRAMMAS ESTADUAES

Art. 134. Telegrammas estaduaes são os trocados em linguagem clara entre as autoridades estaduaes dentro do Estado c entro o presidente ou governador e os representantes
do Estado no Congresso Nacional, sobre assumpto referente á
administração publica.
§ f. o !Compete á estação de procedeneia. a vel'\Ífieação
dessas condições.
§ 2. o O pagamento das taxas será feito á bocca do cofre.·
Art. 135. Os telegrammas estaduaes não admittem a
urgencia nem operações accessorias, salvo a multiplicidade
de endereços e a resposta paga.
Art. f36. Os chefes de districto, no fim de cada anno,
solicitarão dos governos estaduaes a lista das autoridades do
Estado que no anno seguinte possam fazer uso do telegrapho
com o abatimento que a lei conceder aos telegrammas estaduaes.
CAPITULO XIX
TELEORAMMAB URBANOS

Art. 137. São considerados telegrammas urbanos os trocados dentro das cidades.
Paragrapho unico. Mesmo quando trocados dentro das
cidades, será applicada a tarifa commum aos telegrammas
officiaes, estaduaes e de imprensa.
Art. i38. Os telegrammas urbanos podem ser multiplos
e, nesse caso, a taxa a cobrar será a. de tantos telegrammas
quantos os endereços.
Art. f39. O expedidor de um telegramma urbano poderá pagar a resposta declarando o numero de palavras antes do endereço e depois da indicação RP, se desejar que a
resposta contenha mais de 20 palavras.
~ 'f. o Não será extrahido vale de resposta de telegramma
urbano, devendo este ser acceito em substituição do vale e
collado á resposta.
~ 2. o Não sendo utilizado dentro de oito dias, contados
da data respectiva, ficará prescripto o direito á ~osposta, revertendo para a Repartição a taxa relativa a esta.
§ 3. o Quando a resposta contiver palavras em numero
superior ao indicado pelo expedidor, será cobrada do signatario a taxa excedente.
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§ 4. o Os telegrammas urbanos não ndmittem a urgencia
nem operações accessorias, .salvo a multiplicidade de endereços e a resposta paga; quando sujeitos a qualquer outra
são rlassit'irados c taxados como telr·grammas ordinarios.
Art. i40. Quando a transmissão do telegramma urbano
fôr feita por via pneumatica, poderá ser enviada ao destinatario, em caso de affluencia de serviço, a propria minuta,
escripta pelo expedidor, devidamente fechada.

CAPITULO XX
VALES POSTAES TELEORAPHICOS

Art. f4f. Os vales postaes telegraphicos emittidos pela
Repartição Geral dos Correios são telegrammas particulares
e como taes sujeitos á taxa ordinaria.
Art. 142. Os telegrammas que autorizam pagamentos
pelas repartições postaes são transmittidos como os particulares ordinarios, na ordem da apresentação.
Paragrapho unico. Na transmissão desses telegrammas
por ampliação evitar-se-ha cuidadosamente a possibilidade
de duplicatas de pagamentos, inserindo-se sempre no preambulo a nota de «repetição'>, de accôrdo com o art. 83 e enviando-se ao destinatario a nota de que trata o art. 84.
Art. 143. Os telcgrarnrnas expedidos poJ.as repartições
postaes a respeito de vales telegraphicos anteriormente
transrnittidos serão tambern sujeitos á taxa ordinaria.
Art. 1-1. í. Não srrão expedidos os tclrgrarnmas nas condições dos artigos anteriores sem que seja satisfeita a irnportanciu da taxa.
Art. 1!15. Devrrão ser transmittidos com a maior presteza
e cuidado possíveis os telegrammas das r-epartições postaes
que contenham a indicação de taxa cambial para emissão de
vales internaeionaes.
Art. 146. Para authenticar o vale telegraphico deve o
chefe da estação certificar no proprio forrnulario que o mesmo
transitou nas linhas da Repartição.
Paragrapho unico. O chefe da estação deve ter a firma
registrada na Repartição dos Correios ..
CAPITULO XXI
RECLAMAÇÕES- RESTITUIÇÃO DA TAXA

Art. f47. As reclamações contra o serviço 4a correspondencia telegraphica só serão obrigatoriamente attendidas
quando apresentadas á Repartição por escripto e acompanhadas das indicações neces.sarias.
Paragrapho unico. Poderão ser tornadas em consideração
as reclamações dirigidas em carta particular aos funccionarios, si PstPs quizl•t·<·m lPt' a inieiali\ a das avrriguaçõrs.
Art. 14.8. Ao expedidor cabe o direito á restituição:
1°, da taxa integral de qualquer telegramrna que não tenha sido entregue ao destinatario por falta imputavel ao serviço telegraphico;
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2•, da taxa integral de qualquer telegramma detido na
transmissão, em consequencia da interrupção de uma via e do
qual o expedidOT, por esse motivo, tenha pedido a annullação·
3", da taxa integral de qualquer telegramma que po;
falta do serviço telegraphico, tenha chegado ao destino com
demora superior a 48 horas;
4", da taxa integral do telegramma cotejado que em oonsequencia de erro de transmissão, não possa manifestamente
preencher o seu fim, si os erros não tiverem sido corrigidos
por aviso de serviço rectificativo;
5", das taxas integraes cobradas pelos telegrammas não
transmittidos por motivo de suspensao da correspondenoia,
como medida de governo, c no caso de apresentação anterior
á suspensão;
6", da taxa aooessoria applicavel a um serviço especial
que não fôr prestado, por exemplo, a parte da taxa de1 urgencia, quando :um telegramma com essa indicação tenha chegado
ao destino com demora superior a 12 horas, salvo caso de
força maior;
7", da taxa integral de todo o serviço taxado (ST), cuja
expedição tiver sido motivada por erro de serviço;
s•, da taxa das palavras omittidas na transmissão de um
telegramma ordinario, salvo o caso em ÇtUe o destinatario,
havendo notado a falta, o tenha feito rectif1Car por um aviso
de serviço rectificativo;
ü•, das quantias depositadas para os avisos rectificativos
(SR) e para as respectivas respostas, si a repetição não fOr,
conforme a primeira transmissão, deduzida, porém, a taxa das
palavras que no pedido de repetição e na resposta se referirem ás palavras correctamente transmittidas no teiegramma
primitivo;
iO, das taxas cobradas a mais por erro dos empregados
dos Telegraphos;
11, da taxa dos telegrammas urbanos quando entregues
com demora superior a duas horas.
Art. 149. A restituição parcial por omissão ou a.trazo
de uma ou mais cópias de telegrammas multiplos será calculada, dividindo-se o total da taxa cobrada pelo numero de
endereços distincto.s; o quociente será a importancia a restituir por cópia a. que fôr applicavel.
Art. 150. Quando os erros attribuidos ao serviço telegraphico tenham sido corrigidos pela expedição de avisos de
serviço taxado ou rectificado (ST e SR), só se restituirão as
importancias das taxas desses avisos; nenhuma restituição
será devida pelos telegrammas aos quaes esses avisos se
refiram.
Art. i5i. Não serão restituídas as taxas dos telegrammas
rectificativos que. 'em vez de serem trocados de estação a estação sob a f6rma determinada para taes avisos, tiverem sido
trocados directamente' entre o expedidor e o diestinatario.
Art. 152. E' de tres mezes para os telegrammas em geral
e de. oito dias para os urbanos, o prazo. contado da apresentação, para o expedidor apresentar á estação de procedencia qualquer reclamação, que deverá ser acompanhada da
declaracão, por escripto, da estacão destinataria ou do destinatario, de não ter che,gado o telegramma ou cópia ou de tell'
havido erro ou demora.
Paragrapho unico. O exp~didor que não residir no logar
de onde tiver expedido o telegramma poderá mandar apresen-
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tar a: sua: reclamação á estar,:.ão de procedencia põr intermédio
de outra estação.
Art. 153. Quando a reclamação fôr reconhecida bem fundada, a restituição será feita pela estação de procedencia.
Art. 154. Deixarão de ser encaminhadas pelas estações
as reclamações relativas a telegrammns acceitos por conta e
risco do expedidor.
CAPITULO XXII
ARCHIVO DOS TELEORAMMAS

Art. 155. Os nutographos dos telegrammas e os documentos a elles relativos serão conservados durante seis mezes,
contados da sua data, com todas as precauções necessarias ao
segredo.
Paragrapho unico. Para os radiotelegrammas esse prazo
srrá do 12 mezes.
Art. 156. Terminado o prazo regulamentar, deverão ser
inutilizados mensalmente os autographos dos te1legrammas que
tenham entrado no 7• e 13• mezes, segundo forem interiores
ou radiotelegrammas, devendo assistir ao acto funccionario
de confiança, afim de não haver extravio de qualquer documento.
Paragra:pho unico. I$ualmente se providenciará para que
sejam inutilizados os taloes que tenham mais de 18 mezes da
archivo.
Art. 157. O expedidor e o destinatario, ou seus procuradores, teem direito a cópias dos telegrammas nos prazos acima, mediante uma taxa fixa de 500 réis por telegramma não
excedente de 30 palavras, e a certidão, mediante o pagamento do sello respectivo.
Paragrapho uni co. Si o telegramma contiver mais de
30 palavras. pagará mais 500 réis por sério de 30 palavras e
mais 500 réis pela fracção de 30, si houver, quando se tratar
de simples cópia ou segunda via.
Art. 158. As estações telegraphicas só serão obrigadas
a dar cópia ou certidão dos tel:egrammas quando os expedidores, destinatarios e seus procuradol'es ministrarem ns
indicações necessarias para prompta busca nos archivos.
CAPITULO X."ICIII
TRAFEGO MUTUO

Art. 159. As estações da Repartição Geral dos Telegraphos acceitam te~egrammas de.stinados a localidades onde haja
estação de outras administrações mencionadas no Guia Telegraphico, que toda estação deverá ter em dia.
§ 1. • Si houver convenio de trafego mutuo entre a Repartição e a Administração, será cobrada a taxa da Repartição.
§ 2." Si não houver ronvenio, será cobrada a taxa da Repartição accroscida dia de 100 rt; is por palavra e da de conducção, si houver.
Art. 160. Junto ás estações das companhias de cabos
manterá a fippartiçiio fiscars de trafego, que se revezarão
mensalmente.
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TITULO III
Organização da Repartição Geral dos Telegraphos
CAPITULO XXIV
DISTRIDUIÇÃO DOS SERVI(;IOS

Art. 161. A Repartição Geral dos Telegraphos será constituída pelos orgãos seguintes:
Directoria Geral;
Vice-Directoria;
Sub-Directoria do Ex:pediente;
Sub-Directoria Techmca;
Sub-Directoria da Contabilidade;
DisLrictos Telegraphioos.
CAPITULO XXV
DO DIRECTOR

GER~L

Art. 162. São funcções privativas do director geral:
i •, dirigir a Repartição;
2•, propor ao ministro os melhoramenros que exigir o
serviço;
a•, informar e esclarecer o Governo sobre as questões
relativas á tJelegraphia, á telephonia. á radiotelegraphia e a
conductores electricos de qualquer natureza, quer consultado,
quer ex-officio;
4", examinar e fiscalizar pessoalmente ou por intermedio
de funccionarios de sua confiança qualquer serviço da Repartição ou outro cuja fiscalização lhe incumba;
5", celebrar contractos para os serviços a cargo da Rlepartição, ficando dependentes de approvação do ministro aquelles
cujo valor exceder de 10:000$, podendo delegar essa attribuição aos chefes de districto para os que tenham de ser feitos
.
fóra da Capital Federal;
6", autorizar, por escripto, as despezas dentro dos creditas distribuídos aos serviços a seu cargo, ouvida a Sub-Directoria da Contabilidade, podendo, em casos secundarias, delegar essa attribuição ao vice-director e aos chefes de districto;
.
7•, requisitar do Thesouro Nacional o supprimento ao thesoureiro da-s quantias necessarias ao pagamento dos vencimentos e outras consignações de pessoal e material, e ás despczas de prompto pagamento na Capital Federal;
s•, sacar sobre as delegacias fiscaes as quantias necessarias para as despczas nos districtos (Decisão n. 55, de 9 de
março de 1883);
9", apresentar ao ministro, na occasião opportuna, o projecto de orçamento da despeza para o exercício financeiro
seguinte, acompanhado da respectiva justificação;
10, distribuir o pessoal da Repartição, podendo delegar
esta attribuição, nos districtos, aos respectivos chefes, para
casos de importancia secundaria;
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11, a-brir e fechar estações, mandar construir linhas o
fixar os limites dos districtos:
12, conceder licenças até tres mezes;
13, designar professores para a escola de instructores e
examinadores para os concursos;
14, incumbir engenheiros da Repartição de determinação
de posições geographicas e colle0ta de outros elementos para
a. carta geographica do Braz i!;
15, expedir instrucções para a boa marcha do serviço;
16, adaptar uniforme para o pessoal da portaria e para os
mensageiros e distinctivos para guardas-fios;
17, chamar á Capital Federal, quando a conveniencia do
serviço o exija, qualquer funccionario;
18, representar ao ministro contra qualquer serviço que
perturbe os da Repa-rtição;
19, representar ao ministro, sempre que fôr necessario,
sobre a execução de convenções e regulamentos internacionacs
c quaesquer concessões de linhas telegraphicas, telephonicas c
estações radiotelegraphicas;
20, encaminhar com seu parecer a. despacho do ministro
os requerimentos ao mesmo dirigidos pelos funccionarios e
empregados da Repartição;
21, apresentar ao ministro o relatorio annual dos serviços da Repartição;
22, executar e fazer executar todas as disposições deste
regulamento e as ordens e instrucções do Governo concernentes ao serviço da Repartição, propondo ao ministro solução para os casos omissos, ·quando no regulamento da Secretaria de Estado não haja. disposição que os resolva.
Art. 163. No gabinete do director geral terão exercício
tres funccionarios, sendo um chefe do gabinete e dous officiaes, escolhidos em qualquer dos quadros da Repartição.
§ i." O chefe do gabinete poderá ser estranho á Repartição.
§ 2.• Além do pessoal acima, terá o gabinete :dous contínuos.

CAPITULO XXVI
DO V I C E-D I R E C TO F.

Art. 164. São funcções do vice-director:
i •, desempenhar as funcções de director geral na falta ou
impedimento deste e auxiliai-o no desempenho dessas funcçõcs:
2", distrilmie velas sub-llieectorias os papeis dirigidos t't
Directoria Geral, que tenham de ser processados e informados;
3•, receber e fazer chegar á presença do director geral
todo o expediente que por este tenha de ser despachado;
4", providenciar sobre a expedição dos actos assignados
pelo dircctor geral, fazendo as devidas communicações ou
11Hillllandu faz!' l-as p<'ias stth-dit·cctorias:
5•, propôr ao director geral, verbalmente ou por escripto,
as providencias que julgar convenientes ao bom andamento
dos serviços da Repartição;
G•, assignar a correspondcncia que não fôr dirigida a autoridade de categoria igual ou superior a do dircctor geral;
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7", informar por escripto sobre o movimento do pessoal,
nomeações, accessos, aposentações, remocões e demissões de
funcr.ionarios e empregados;
s•, fiscalizar todos os serviços;
9•, assignar editaes e outras publicacões officiaes;
10, reunir os dados sobre os serviços da Repartição durante o anno e elaborar o projecto de relatorio geral;
11, exarar os despachos relativos ao preenchimento de
formalidades nos papeis, á extracção de certidões, restituições
de documentos e outros analogos;
12, assignar, de ordem do director geral, os actos relativos ao movimento do pessoal, salvo nomeações, promoções
e demissões;
13, autorizar a admissão de praticantes nas estações,
permittir que prestem exame nas condicões regulamentares,
approval-os ou reproval-os, assignar os attestados de habilitação e julgar os concursos.
Art. 165. Quando o director geral se ausentar da séde
da administração por menos de 30 dias, ficará o seu expediente a cargo do vice-director, que o accumulará com o
proprio, sem accrescimo de remuneração;
Art. 1613. No gabinete do vice-director terão exercício
até cinco funccionarios da Repartição, de livre escolha do
mesmo, um dos quaes exercerá, em commissão, as funcções
de chefe do gabinete.
Paragrapho uni co. Além desses funccionarios terá o gabinete do vice-director dous contínuos.
Art. 1137. Ao gabinete do vice-director incumbe:
i", redigir os actos c a correspondencia official do director geral e do vice-direetor, sempre que necessario;
2•, abrir a correspondencia offwial do director geral e do
Yice-director;
3", projectar os modelos de impressos de uso do director
geral e do vice-director;
4", ter sob sua guarda, methodicamente organizado, os
processos relativos a concessões e outros assumptos importantes;
5", manter uma pequena bibliotheca de consulta frequente;
13", proj ectar Instrucções para concursos e emittir parecer
sobre as provas dos candidatos a praticante de telegraphia;
7", fazer annualmentc a consolidação das ordens e decisões do director geral, de effeito permanente; .
8", fiscalizar a expedição da ·correspondcncia.
PORTARIA

Art. 168. Ao vice-director fica immediatamente subordinada a portaria que terá o pessoal marcado no quadro annexo.
Art. 113!). Ao porteiro incumbe:
1", abrir c fechar as portas do cdificio da llepartição,
velar pela sua segurança c cuidar-lhe da limpeza interna e
externa;
2", manter a ordem na portaria, evitando agglomeração
de empregados ou pessoas estranhas;
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3", expedir e receber a correspondcncia da administração
e escripturar o respectivo protocollo;
1", registrar o endereço dos funccionarios com exercício
na Capital Federal, os quaes ficam obrigados a fornecer essa
informação, participando as alterações ulteriores;
5•, fazer as despczas miudas, taes como pequenos carretos,
passagens c outras de earacter urgente e de immediato pagamento, apresentando ao vicc-dircetor uma conta documentada, até o dia 5 de eada mez;
6", ordenar c fisealizar o trabalho dos mensageiros c servrntcs, propondo ao vice-direetor a dispensa dos que não scrviJ'em a contento;
7", fiscalizar o ponto dos empregados da portaria, rcmcttcndo diariamente ao viee-director a nota das •faltas;
s•, ter inventariados, em livro especial, todos os moveis
do edifício pelo extravio dos quaes é responsavel, e velar pela
respectiva conservação.
Art. 170. Ao ajudante de porteiro incumbe coadjuvar a
este ·no serviço a seu cargo e substituil-o nas faltas e impedimentos.
Paragrapho unico. Na falta ou impedimento do ajudante
do porteiro, exercerá suas funcções um continuo designado
pelo vice-director.
CAPITULO XXVII
SUB-DIRECTORIA DO EXPEDIENTE

iArt. 171. ,A Sub-Directoria do Expediente se comporá do
gabinete do sub-director, de uma secção de expediente e do
archivo.
Art. 172. Ao sub-director do Expediente compete:
1•, providenciar para o preparo do expediente ordinarfo
e do que fôr determinado por ordem superior, encaminhando-o
ao vice-director;
2", fazer as communicações que forem determinadas pelo
vice-direetor;
3", abrir, rubricar e encerrar os livros da Sub-Directoria;
1•, rever todo o expediente e lançar o visto nos papeis,
a11tes de serem arehivados;
5•, apresentar ao vice-director, no primeiro dia util de
cada semana, uma nota dos papeis que estiverem pendendo de
exame, preparo ou expediente, assim como de •qualquer trabalho que não tenha sido feito em tempo, com declaração ao
motivo da demora;
6", remover funecionarios auxiliares da secção para o archivo c vice-versa;
7•, fiscalizar os serviços da secção e do archivo:
8", propô r ao vice-dircctor, verbalmente ou por csCJripto,
as providencias que ,julgar eonvcnientcs ao bom andamento do
serviço.
Art. 173. Dentre os funccionarios da Repartição poderá
o sub-dit'C'cfor escol'her um para seu auxiliar de gabinete.)
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SECÇÃO DO EXPEDIENTE

Art. 174. A Secção do Expediente será dirigida por um
chefe e terá o pessoal indicado no quadro annexo, eompetindo-lhe.:
i •, redigir os actos e a correspondencia official do diooctor geral e do viee-director;
2•, ter em dia os protocollos dos papeis entrados na SubDirectoria, os quaes serão organizados de modo a acompanhar
a marcha do processo até final solução;
3•, apresentar ao sub-director, no primeiro dia util de
cada semana, uma lista dos papeis P'rotocollados e que ainda
se achem em processo;
4•, escripturar e ter sob sua guarda os livros necessarios
ao serviço;
5•, ter em dia o registro da distribuição do pessoal;
6•, colleccionar por ordem chronologica as minutas origi.
naes do expediente durante o anno;
7•, passar certidões e extrahiT cópia de documentos sob
sua guarda, em cumprimento do despacho ou de ordem por
escripto;
s•, fazer remessa inventariada dos papeis findos ao ar·
chivo;
9•, organizar a estatística do movimento do pessoal e o
almanak do mesmo;
10, fornecer elementos para a publicação do Boletim Te·
legraphico.

Art. 175. O chefe da Secção do Expediente não consentirá
que súia do archivo corrente ou do expediente papel algum
sem autorização superi:or e sem recibo do funccionario a quem
fôr entregue, ficando responsavel pelo extravio quando não
fôr cumprida essa formalidade.
ARCHIVO

Art. 176. O archivo ficará a cargo de um archivista, com
os funccionarios auxiliares, mencionados no quadro annexo.
Art. 177. Ao archivista compete:
1•, manter em dia o protocollo dos papeis recebidos pelo
Archivo;
2•, conservar methodicamente arrumados e catalogados os
livros, talões, cadernos de minutas e brochuras, que baixarem
ao archivo;
3•, velar pela boa ordem do archivo, afim de facilitar qualquer busca;
·
4•, extrahir cópia dos actos relativos ao serviço telegra·
phico que tenham de ser transcriptos no Boletim;
5•, pro0eder á revisão das provas de todas as publicações
da Repartição, taes como relatorios, memorias, etc.;
6•, organizar e publicar quinzenal ou mensalmente, a
juizo da Directoria Geral, o Boletim Telegraphico, que conterá os actos da mesma, das sub-directorias e da administração
publica em geral, referentes á Repartição, além de quaes.quer trabalhos cuja inserção seja determinada pela Directorla
~eral;
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i", fazer a distribuição das puulicaçõcs da neparti~ão;
gnal'dando n quantidade remanescente;
!)
cxLrahir certidões c cópias de documcn Los recolhidos
ao arehivo, em cumprimento de despacho ou de ordem por
e.scripto.
Art. 178. O JJolctim serú. ·amplamente distri)Juido ao pcs.soal U.a llcpartição, que deverá ter por obrigatorlo o cumprimento das ordens ncllc publicadas, indcpenclcntc de communicação esp~:•ci·al.
Art. 179. O archivista é responsavel pelo extravio de
quacsqucr papeis, livros ou documentos que tenham dado entrada no archivo c dellc sáiam sem recibo.
0

,

CAPITULO XXVIII
SUB-DIHECTOniA TECIINICA

Art. 180. A Suu-Dircctoria Teclmica se comporá do ga)Jinctc do sub-director, de tres secções, um gabinete de expcricneias, um almoxarifado, uma officina mecanica e uma usini,
clectriea, com o pessoal marcado no quadro annexo.
Paragrapho unico. A' 1• secção ficará subordinado o eseriptorio de desenho.
Art. 181. 'l'odo o serviço será dirigido pelo sub-director
tcclmico, auxiliado por um ajudante technico, de sua escolha,
dcnlre os engenheiros--chefes de districto.
Art. 182. A primeira secção será dirigida por um inspcctor de 1• classe; a segunda secção por um telegraphista
chefe; a terceira secção por um inspector de i" classe ou um
chefe de secção; e o gabinete de experiencias por um funcciouario da Sub-Directoria, designado pelo sub-dircctor.
Paragrapho unico. Os funeeionarios auxiliares da SuboDircctoria serão tirados dos diversos quadros da Repartição
considerando-se alli effcctivos os inspcctores e telegraphistas
que tiverem feito parte da lotação respectiva, por mais de
cinco annos, seguida ou interpoladamente, salvo si, mediante
requerimento, solicitarem remoção.
Art. 183. Ao sub-director teclmico compete:
1•, infor111ar sobre os assumptos technicos e electrotechnicm··, qtJ.Cl' do serviço proprio da Ilcpartição, quer de outros,
sobre os quacs tenha a Direetoria Geral de interpôr p·arecer;
2", apresentar, com as apreciações que couberem, os dados
eslatisticos que forem organizados pelas secções competentes
11a ;·a os rclatorios pa.rciaes c o annual sol.Jre os serviços quú
concm pela Sub-Dircctol'ia 'fcchnica;
3", projcctar instrucções para a conslrucção e conservação
das linha~. inslallação de estações c trafego telcgraphico; suJlPt'inl<'nder a execução clessL•s serviços, exigindo as informações
uecessal'ias, ah'm das estatuídas por este regulamento;
4", inspeccionar, autorizado pelo director geral, as linhas
c nstaçõcs que não funccionem regularmente ou revelem def('itoR organieos, rstudando-as in loco, c tomar providencia!'!
para a sua remoção;
5•, cxcrecr na estação •c1mLral a dirccção geral do trafego,
cabendo ess.a attribUJição, na sua ausencia c na do chefe da estação central, ao dirigente de serviço;
·
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u•, apresentar diariamente ao director geral um boletim
do c:3fndo das linhas c da marcha do trafego;
7", admoestar c multar os empregados de linha c estações, communicando ú Dircctoria Geral o motivo da multa;
s•, indicar a Directoria Geral os empregados de linhas e
estações, que se distinguirem pela correcta execução dos serviços c propor fll'Has c n)compcnsas para o pessoal da 'SubDircctoria;
9", estudar ns modificações a que tenham de ser sujeitos
os apparelhos e os geradores de energia electrica, usados na
Repartição; acompanhar os progressos realizados nos diversos
systemas de apparelhos e ensaiar a sua adopção, quando
adequados ás condições do serviço nacional;
10, assistir, sempre que fõr possível, e com o chefe do
districto respectivo, ao lançamento dos cabos, e indicar os
processos de verificação para a localização dos defeitos;
11, providenciar sobr.e a installação methodica do gabinete de experiencias, de modo que os apparelhos de medida
e os usados no trafego telegraphico, telephonico e radiotelegraphico ~st.ejam em condições de prompto funccionamento, e, bem assim, manter em ordem o museu, com a collecção dos apparelhos, ferramenta e material de linhas para
se conhecer () seu aperfeiçoamento progres~·ivo, desde a fundação da llepartição;
12, verificar a exactidão, antes de submettel-a á approvação da Directoria Geral, da modificação das tarifas internacionaes e projectar as respectivas circulares;
13, examinar e rubricar as reclamações acerca dos telegrammas interiores c internacionaes, passando-as ao subd1rector da Contabilidade;
14, communicar á Secretaria Internacional da União TeJegraphica as altJeTações da nomenclatura das estações e remetter-lhe a estatística annual do trafego e as demais informações de que trata o 11egulamento internacional, requisitando da Sub-Dircctoria da Contabilidade c dos districtos
os dados necessarios;
15, verificar si estão em dia os livros c assentamentos
para fiscalizar o fornecimento de material · aos districtos
responsabilizando os chefes de serviço pelas irregularidades
encontradas, tanto no consumo em geral como no acondicionamento do que fôr recebido para concerto;
1G, projcetae as cncommcndas do material lfóra de contracto, tanto no paiz como no estrangeiro, indicando o preço
pelo qual tiver já sido adquirido;
17, verificar si o material recebido está de accôrdo com
as csprcificaç.õcs c as condições estipuladas, podendo delegar
es.~a; incumbcncia ao ajudante technico ou ao chefe da 3• secçad;
J 8, rubricar os livros a cargo da Sub-Dircctoria Technica;
.
Hl, removce cfpntro da Sub-Dircctoria Tcchnica os funccionarios e empregados auxiliares.
Art. 184. No gabinete do sub-diredor terão exercício
até 'cinco funccionarios, de livre escolha do mesmo um dos
'
quaes será o chefe do gabinete.
Art. 185. Ao ajudante technico compete:
cumprir ~s deter~_inações verbaes ou escriptas do
sub-d1rector tcchmco, auxiliando-o no exercício de suas funcções;

1:.
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., .. inspecciuttal' a,; til'C\:ÜI'ii da ~ub-Pirl'doria Technica
cnle~dendo-se com os respecLivos chefes a r·espeilo da
marcha do serviço;
3" fazer na 'estação central, Sl€lmanalmente, auxiliaoo
pelo ciwfe da estação e pelo dirigente de serviço, as medidas
de conductancia c isolamento dos conductores, afim de obter
as normas para lhes reconhecer as condicões electricas, por
meras deflexões da corrente transmittida QU recebida por
meio de forç-a electrQmotriz invariada;
4", rubricar os pedidos de material de linhas ·e •estações,
depois de examinados pela 3• seoção, esclarecendo-a sobre os
apparelhos, dispositivos e utensílios pedidos, de uso não vulgar;
5", estudar com ·OS chefes das secç.ões os modelos de iml)ressos para serviço de linhas e estações;
G", dirigir o ensino technico, submettendo á t>pprovação
do sub-director o programma respectivo;
7", fazer pessoalmf'!nte e dirigir, quando feita por outros
engenheiros da Repartição, a determinação das posições geographicas das estações;
8", fiscalizar a construcção, pelo escriptorio de desenho,
da carta geodesíca e do schema da rêde telegraphica da
União.
GABINETE

Art. 186. O gabinete t.erá a seu cargo:
1", registro e expedição da correspondencia;
2", distribuic.ão pelas secções dos papeis que devem ser
preparados <>u processadQS;
3", archivo das informações e pareceres submetLidos ao
director geral e Tegistro dos respectivos despachos;
4", registro e expedição das mdens de serviço;
5", redacção de officios, pareceres e outros t.rabalho.> do
sub-director e extracção de cópias e apontamentos para uso
do mesmo;
6", resumo do ponto e organização das notas de frequencia
do pessoal da Sub-,Directoria; .
7", certidões de documentos existentes na Sub-Directoria;
8°, coordenação dos dados que ao sub-director cabe fornecer para o relatorio da Directoria Geral;
9", conservação da bibliotheca.
PIUMEIM SECÇÃO (LINHAS E ESCRIPTORIO DE DESENHO)

Art. 187. A' i • secção incumbe :
1°, protocollar todos os papeis entrados;
zo, fazer lo resumo dos relatorios dos district.os na parte
refcl'cntc ás linhas e informar sobre as medidas necessarias
ao melhoramento do serviço;
3", preparar os dadQS semestraes wbre a extensão e o
desenvolvimento das linhas e fazer a estatística annual dos
serviços respectivos;
'1", projectar os modelos de mappas diarios de accioontes;
5", repre,sentar graphicamente as construcções em andrumento;
6", escripturar os accidentes diarios das linhas, suas
causas, localização e duracão, para Q boletim mensal, e fazer
p. respectiva representação graphica;
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7" orgaui,ar c ~ever annualmente a divisão dos distrirt.os r>in ·sel'·f.:Ões e desías r>m trechos, o~ ryuadro~ da f'xtem;~o
das linhas e o desenvolvimento dos conductores que constituem eada districto;
8", apresentar o resumo dos _dados relativos ás rêdes tle~
legraphica e telcphonica da União, inclusive ás das estradas
dr, ferro federacs, estaduaes e particulares, afim de ser envjado ·á Secretaria Internacional da União Telegraphica;
9•, organizar projectos e orçamentos para serviços relativos ás linhas;
10, apresentar dados para os relatorios.
ESCRIPTORIO DE DESENHO

Art. 188. O escriptorio de desenho terá, além do pessoal
mareado no quadro annexo, um ou dous desenhistas contrautados, quando neeessarios.
Art. 189. Incumbe ao escriptorio:
1", desenhar plantas de accôrdo com os dados das cadernetas e livros de postes remettidos pelos chefes de districtos
sobre exploração de linhas e levantamento das em traf:ego;
2• coordenar os trabalhos topographicos exist.entes no
archivo e os que forem remettidos pelos chefes de districto;
3", projectar plantas e fachadas para edifícios de telegraphos;
4•, desenhar schemas de. communicações de machinas e
apparelhos e tirar cópias lithographicas desses trabalhos;
5", computar, pelos livros de postes, o numero e especie
dos postes e isoladores empregados nas linhas;
6", coordenar os trabalhos topographicos e determinações de posições astronomicas, afim de elaborar o mappa da
J'P.de telegraphica;
7", ter sob sua guarda o archivo e o respectivo inventario
c-atalogado, comprehendendo cadernetas, mappas, plantas e
quaesquer trabalhos impressos e publicações topographicas;
s·. apresentar ao sub-direc.tor technico um relatorio semestral sobre os trabalhos executados no escriptorio.
SEGUNDA SECÇÃO

(ESTAÇÕES).

Art. 190. A' 2• secção incumbe :
1•, protocollar os papeis entrados;
2• fazer o resumo dos relatorios dos di:.strictos, na parte referente ás estacões, nroodndo os me)horanwntos necessarios ao serviço;
- 3•, projectar os modelos de mappas e quadr06 para a repr~sentacão dos dados estatísticos
do movimento telegraphico, da demora da transmissão do serviço exterior e d05
accidentes nas estações;
4•, organizar eom os dados fornecidos pela Sub-Directoria da Contabilidade oe· rpelos districtos a estatística do movimento telegraph1co, para remessa á Secretaria Internaciona:l da União Telegraphica;
5•, proceder á classif'icação annual das estações e propô~
a sua lotação;
Poder Executivo -11115 (Voi. I>:
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,Q•, collcccionar todos os elementos para organização da
tarifa interior e internacional;
7•, ter em dia a nomenclatura das estações e pr.ojectar
as communicações á Secretaria Internacional;
s•, examinar diariamente o serviço exterior recebido e
em transito pela estação central, fiscalizando as operações a
que os telegrammas tenham sido sujeitos c providenciando
para sanar as irregularidades encontradas;
9•, apresentar mensalmente os quadros de fiscalizacão do
tempo médio da demora, nas linhas terrestres, do serviço exterior -em transito, e bem assim do procedente do ou destinado
ao interior;
10, projectar a encommenda de publicações da Secretaria
Internacional, recebei-as e fazer a distribuição;
H, examinar as reclamações que forem apresentadas
sobre telegrammas, requisitando das estações os elementos
uecessarios ao respectivo estudo, e encaminhai-as, informadats ao sub-director;
12, informar relativamente ás communicaçõe.s da Secretaria Internacional .sobre o trafego internacional, projectando o exp·ediente;
13, fiscalizar a transmissã.o da hora legal e a r.egulagem
dos relogios das estações telegraphicas;
14, registrar os horarios das estações e indicar as collectoras;
15, apresentar dados para os relatorios.
TERCEIRA SECÇÃO (MATERIAL)

Art. 191. A' 3• secção compete:
1•, protocollar todos os papeis entrados;
2•, escripturar, de accôrdo com os elementos fornecidos
pelos districtos, os livros e mappas do material empregado
uas linhas e estacões e em deposito;
3•, organizar a nomenclatura do material de linhas e estações;
4•, projectar modelos de impressos para o serviço da secção do almoxarifado e da officina;
5•, examinar os pedidos de material formulados pelos
districtos, fiscalizando o consumo, e extrahir as autorizações
de fornecimento;
6•, organizar a -estatística do consumo e da duração do
material;.
·
•
7•, manter em dia um registro de preços e colleccionar
catalogas dos mercados nacionaes e estrangeiros;
s•, fornecer ao sub-director elementos para organização
dos projectos de encommendas;
!)", estudar as iarifas de transporte, indicando em relação ao destino do material, o mercado mais conv,eniente ás
acquisições e os pontos de desembarque preferíveis·
fO, preparar o expediente para as concurrencia~ publicas
ou limitadas;
11, organizar e conservar o mostruario e o museu;
12, balancear os depositas do almoxarifado, uma vez por
anuo, pelo menos;
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13, fazer, destacando para isso um funccionario,. a escripturacão da officina mecanica, estudandQ-lhe o movimento
economico;
14, registrar os contractos para for~cimento de material
o as encommendas no estrangeiro.
ALMOXARIFADO

Art. 192. O Almoxarifado, cuja chef.ia cabe ao almoxarife, terá o pessoal marcado no quadro annexo.
Art. 193. Ao almoxarife compete:
1• dirigir e fiscalizar o serviço, cumprindo e fawndo
cumprfr as ordens do sub-director technico;
2•, responder pelo material que . estiver em deposito e,
em caso de rextravio de qualquer obJecto, levar o facto ao
conhecimento do sub-director technico;
3•, manter em ordem os depositas, dirigindo a arrumação e o acondicionamento do material;
4•, conferir ou mandar conferir pelo fiel a entrada da
todo material e assistir ao seu. acondicionamento, que deverá
ser feito com promptidão, regularidade e segurança;
5•, inteirar-se, no mercado, da existencia, qualidade e
pre()os correntes dos artigos, cuja compra se Lorne necessaria;
6•, conferir o material inservivel, que fôr recolhido ao
Almoxarifado e, mediante ordem superior, providenciar para
a venda, preenchidas as formalidad-es lega.as;
7•, organizar a conta em triplicata de qualquer material
cedido a outras repartições ou a particulares, afim de ser
enviada á Sub-Directoria da Contabilidade para cobrança;
s•, apresentar em dup.licata as guias de apparelhos e outros objectos que tenham de ser enviados á officina para
eonoerto.
Art. 194. Ao despachante cumpre:
1•, fazer despachos para embarque e desembarque dio
material;
2•, effectuar as despezas de immediato pagalllento, taes
como ·pequenos catTetos, passagens e outras de caracter urgente, apresentando ao sub-director technico uma conta documentada até o dia 5 de cada mez.
Art. 1!)5. O material a expedir por via marítima desde
que attinja o valor de 2:000$, deverá ser segurado em companhia idonea.
Art. 196. O escrivão do Almoxarifado é responsavel pela
e&cripturação em dia, e dos livros seguintes, além dos que
a pratica aconselhar:
i•, de inventario de todo o material em carga ao Almoxarifado e depositas;
2•, de entrada e sabida de todo o material;
a•, de carga e descarga aos districtos, á officina e a diversos.
Art. 197. Compete ainda ao escrivão, auxiliado pelos demais funccionarios do Almoxarifado :
1•, registrar todas as guias de ,remessa e archivar og
avisos de recebimento do material fornecido;
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2°, ter em ordem e archivar os pedidos ongmaes, depois

dP satisfdtos, c as faeturas de matPrial recebido do estran-

geko, depois de conferidas;
3", conferir as contas de fornecmientos com as entradas
~~ com as condições dos eontmctos, para ser~m enviadas á
l:-Jub-Directoria da Contabilidade;
!1•, auxiliar a 3" secção no balanço do Almoxarifado, prestando informações.
Art. 198. O fiel auxiliará o almoxarife no desempenho
de suas funcções, substituindo-o nas faltas e impedimentos.
ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO

:Airt. 199. O julgamento das propostas de !fornecimento
tle material ao Almoxarifado ficará a cargo de um conselho

de compras, composto do vice-dlrector, do sub-dircctor technico c do sub-director da Contabilidade, ou dos tres subDircdoria Tcnhnica.
Paragrapho uni co. Servirá de secretario do conselho de
compra.s o chefe ou um funccionario da 3• secção da Subdirectoria Technica.
Art. 200. O consel1ho não funccionará. sem que estejam
presentes todos os membros ou seus substitutos legaes.
Art. 201. A acquisição do material realizar-se-ha nas condições seguintes, preferidos os artigos similares de producção
nacional:
1•, por contractos celebrados mediante concurrencia publica, chamada pelas folhas officiaes e, quando fôr julgado necessario, pelas particulares de maior circulação, publicandose nestas os editaes por tl'es vezes no maximo;
2", por encornrnendas aos agentes e ás casas importadoras e estabelecimentos industriaes, nacionaes ou estrangeiros, de notorio credito, ouvido o conselho de compras e precedendo autorização do ministro para as acquisições superiores a 2:000$000;
3", na concurrencia serão observadas as regras estabelecidGs no art. 54 <la lei n. 2.221, de 30 de dezembro de !909.
Art. 202. Os concurrentes serão obrigados a guardar a
maior circumspecção durante a sessão do conselho de compras.
ParagraplhO unioo. Contra o infraetor procederá o presidente do conselho de compras na fórma da legislação em
vigor.
Art. 203 . Antes de a:brir as propostas, o funooionario
que servir de sec!'etario fará a chamada dos propon~mtes.
§ 1 . o Si não estiver presente a mai01ria dos proponentes,
o conselho não proseguirá nos trabalhos, convocando segunda
reunião, na qual se deliberará com ,qualquer numero.
§ 2. o Os proponentes deverão ser avisados das reuniões
eom 48 horas de antecedencia.
Art. 204. Na sala do consP.lho de compras haverá um
mostruario de todos os artigos que tenham de ser adquiridos
r; ela Reparti cão.
Paragrapho unico. As amostras serão selladas, appondose-Ihes cartões, rubricados pelo conselho de compras com
um sello applicado sobre lacre, prendendo-se os cartões ás
amostras, de modo que sem ruptura do sello não possam ser
desligados.
·
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Art. 205. Quando não haja na Repartição amostra de artigo a adquirir, proceder-se-ha em presença dos coneurrentes á apposicão do sello á amostra acceita, sendo os cartões
rubricados pelos membros do conselho e pelo proponente.
Art. 206. De cada reunião, o s·ecretario lavrará acta em
livro especial, assignando-a os membros do conselho.
Art. 207. Com a possível brevidade, será remettida,
acompanhada das primeiras vias das propostas admittidas á
concurrencia, uma ccípia da acta á Sub-Directoria da Contabilidade, para minutar os contraetos de fornecimento.
Paragrapho unico. Nos contractos, assim como nas encommendas, esti.pular-se-ha que correrão por conta dos proponentes as taxas de cáes.
~-\rt. 208. Os objectos rej.eitados, .que não forem retirados dentro· do prazo marcado pela Sub-Directoria Technica,
serão removidos para o Deposito Publico, correndo por conta
do fornecedor a despeza com a remoção.
OFFICINA MECANICA E USINA EJ,ECTRICA

!Art. 209. Para fabrico e concerto de apparelhos c ferramenta de uso da Repartição e conservação da installação
electrica para producção de correntes fracas e fortes, haverá
uma officina mooanica, a qual ficará anuem uma usina electrica.
Art. 2-10'. A direcção dos servicos da officina será confiada a um chefe e ao respectivo ajudante, e os da usina
electrica a um official da offwina, designado pelo sub-director
technico.
Art. 2H. Ao chefe da officina incumbe:
f o, fiscalizar todo o serviço da officina, distribuindo o
trabalho por seus subordinados e dirigindo-os:
2°, fazer o pedido da fer.:ramenta e do material de que
precisar a officina, ficando 11or tudo responsavel;
3°, Pl~~videnci•a·r para o fabrico de ferramenfai e apparelhos;
4o, providenciar para o prompto concerto d1os. apparelhos
remettidos pelas estacões. dando parte ao sub-director technico dos oestragos devidos á ignorancia· ou malevolencia.,
para indemniz~o pelo culp·ado:
5", proceder pessoalmente á construcção dos apparelhos
c instrumentos que roequeiram ma:ior rigor technico;
6°, informar sobre as habilitações do pessoal, propondo
penas e recompensas;
7•, examinar e marcar todos os appa.relhos entregues ao
serviço;
s•, entregar ao Almoxarifado as obras ou objectos concertados;
9•, fornecer á 3• secção os elementos necessarios á escripturacão da officina.
Art. 21f.t2. Ao ajudante do chefe da officina compete auxiliai-o no desempenho de suas funccões e substitulil-o nas
faltas e impedimentos.
.
:Art. 213. ;Serão registrados em livro especial os trabalho'!
distribuídos a cada official ou operario com as datas do começo e conclusão.
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Art. 2111, >A eseripturação da officina abmngerá, além de
outro.s detaJhes que forem julgados neeessa;rios:
1•, o registro de todos os apparelhos, eo.m indicação do
systcma, autor-, numero, data de entrada P sahida, procedeneia e destino;
2", o registro de entrada de todo o material e ferramenta;
~1·, a produccão da officina e o custo das obras e concertos.
Art. 215. Ao encarregado da usina electrica compete:
1•, manter a usina em perfeito estado de conservação;
2", examinar di•ariamente as baterias de accumuladores e
registrar o resultado :nos quadros para esse fim destinados,
[)rovidenciando para que a voltagem não baixe do limite t'l:xado;
~i", examinar as commuuicações que partem elo recinto
dns• accumuladore.s para as salas .ctl{)s apparelhos afim de corrigi!· qualquer derivação das correntes;
t,•, providenciar para que .as baterias de reserva estejam
carregadas e em estado de immediato funccionamento, c
permutar as séries das baterias em funcção, afim de regular
o eonsumo;
5", registrar o c-onsumo mens:al de energia para o funccionamento dos itnotores·
6", trazer inventariatio todo o ma.te·rial e utensílios da
usina;
7•, apresentar diariamente ao sub-director technico uma
nota do estado e funccionamento da Installação.
CAPITULO XXIX
SUB-DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

.Art. 21.G. Compõe-se a ::-lub-Direetoria da Contabilidade
do gabinete do sub-director, de quatro secções c uma thesournria, com o pessoal marcado no quadro annexo.
Art.. 217. Ao sub-director da Cont~ilidade compete:
1", dirigir todo o serviço da Contabilidade;
2", assignar o expediente dirigido aos chefes de contabilidade das diversas repartições, os officios, ordens e teleg.rammas aos chef·es de districto sobre assumpto que entenda
t.:lHn a contabilidade;
3", exigir do,s responsaveis por dinheiro ou valoros esclarecimentos por escripto ou verbalmente, faiendiO-os intimar
a reeolherem as quantias, quando o não tiverem feito regularmente;
4", -examinar e authenticar as requis-ições de supprimentos de dinheiro e autorizar os de sellos telegraphicos e ca.rtas
pneumaticas;
5•, apresentar ao director geral, em tempo opportuno, o
expediente para o supprimento de fundos destinados ao pagamento do pessoal e ao de material Jdlescentra.lizado;
(i", inspecciOIJlar. por si ou por funccionariaS! que designar, toda a escripturação e movimento da Thesouraria, proeedendo ás conferencias necessarias, ~om verificaçlo do'3
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saldos em caixa, e ,propôr á Direetoria Geral, quando julga~
conveniente, eguaes: providencias nos districtos telegraphicos;
7•, propôr a nomeação e promoção de funecionarios que
lhe estejam subordinados;
8", impOr as penas de que trata o art., .l55, propondo as
que escaparem á sua alçada;
9•, propôr a lotação do pessoal para a Sub-Directoria e
distribuil-o segundo a conveniencia do. serviço;
10, despachar os reCJJuerimento.s de consignaçã,o, restituição dle taxas e cauções e os de certidões e attestados;
11. prestar info-rmações sobre os proQessos relativos á
contabilidade, encaminhando-os á Directoria Geral, á SubDirectoria Technica ou á Sub-Directoria do Expediente, e requisitar destas os esolarecimentos que julgar preciaos;
12, pro.nuncia,r·-se nos processos de tomada de contas,
aprecia.ndo os fa.ctos oocorridos e o grão de respoosabilidwde
do funccionario, para remessa ulterior ao Tribunal de
~~;

'

13. apresentar ao director geral, nos primeiros dias de

cada mez, e SP.mpre que lhe fõr exigido, a demonstracão dos
saldos dos creditos orçamentarios com a da receita e despeza
até o mez anterior;
U, preparar elementos IP·ara o relatorio da Repartiolo;
15, organizar instrucções e modelos para a execuolo dos
serviÇ:Os da contabilidade geral da RepaN.i~;
16, rubricar os principaes livros de escripturação a carg@
da Sub-Directoria da Contabilidade e dos districtos telegraphicos.
Art. 218. No gabinete ·do sub-director terão exerciCI()
até seis funceionarios, de livre escolha do mesmo, um dos
qua·es será o chef·e do gabinete.
Art. 2L9. São attribuiçõcs do ajudante da Sub-Directoria
da Contabilidade :
1•, substituir o sub-director ron suas faltas e impedimentos;
2", distribuir pelas secções de serviço os papeis que por
ellas devam ser informados ou processados;
3", informar e dar parecer sobre os processos que lhe
forem distribuídos.
Art. 220. Incumbe a cada chefe de secção:
1", dirigir o serviço da secção, dividindo-o por turmas e
designando os funccionarios a cujo cargo deva ficar, inspeccionando, porém, com frequencia o de cada turma;
2•, cumprir e faze-r cumprir os despachos e ordens do
sub-director e propôr-lhe quaesquer medidas para o bom andamento do selrvico;
ao, II'epresentar, por escri:pto ao sub-direJctor contra a
falta !Ie cumprimento de deveres por parte de qualquer
funcmonar10;
4", ter convenientemente classificados, sob sua guarda1
os papeis, minutas e documentos da secção;
·
5•, encaminhar ao sub-director, devidamente informados,
os papeis qu~ .tivere!Jl inicio ou curso na secção;
. . 6°, reqms1.tar d1rect~ment~ de outras secções da Contabilidade e da Thesourar1a as mformações e documentos que
fovem p11ecisos.
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Art. 221. Aos escripturarios e nux·iliares incumbe:
i •, executar os trabalhos que lhes forem distribuídos e
pelos quaes são individualmente responsaveis, e dar pareceres e informações sobre elles;
2", coadjll'varem-se, prestando reciprocamente informações
e communicando uns aos outros o que fôr adequado á perfeita execução dos serviços.
Art. 222. São funcções do thesoureiro:
1•, dirigir o serviço da Thesouraria, velando e respondendo pela sua marcha. e sobre elle prestar informaçõ:es;
2", ter oob sua guarda o cofre c valores nelle contidos,
bem como os livros da escripturacão que lhe são proprios '8
pelos quaes é responsavel perante a Fazenda Nacional;
3", formular o expediente de requisição de supprimentos
para pagamento das despezas que correm pela Thesouraria,
justificando a necessidade desses supprimentos, segundo a especificação Qrçamentaria e de aocôrdo com a demonstraçãQ
apresentada pelo escrivão;
4", receber os supprimentos e adeantamentos para ü pagamento do pessoal e do material, mediante requisição da
Sub-Dircctoria da Contabilidade e autoriza~ão da Directoria
Geral, e bem assim as quantias devidas á Repartição provenifmt.es de indemnizações e outras origens;
5", eflfectuar os pagamentos de pessoal e material descentralizados, de .que trata a disposição anterior;
6", escripturar diariamente o livro-caixa, fornecendo ao
escrivão os elementos necessarios á escripturação do livro da
receita e despeza;
7", arrecadar, por desconto em folha, os impostos sobre
vencimentos, joias e contribuicões para o montepio civil e
consignações á família e outras, legalmente autorizadas;
· s•, recolher ao Thesouro Nacional, nQoS prazos fixados por
lei e nos que lhe forem estabelecidos, toda a renda arrecadada,
de qualqulfllr procedencia;
9", fazer o supprimento de sellos telegraphi,cos e cartas
pncumaticas ás estações, p1·ecedendo ordem do sub-director;
10, apresentar até o dia 15 de cada mez o balanço da Thcsouraria, relativo ao mez anterior;
11, recolher ao Thiesouro Nacional, no dia propriQ, os
saldos do exercício a encerrar-se. devidamente especificados, na fórma da distribuição dos creditos ou segundo a sua
origem.
:Art. 22·3. Ca.be ao escrivão da Thesouraria :
1•, organizar os balanços da receita e despeza da Thesouraria e ars demonstrações que devem acDmpanhar as requisit:õcs de supprimento de fundos;
2", extrahir guia das quantias entregues a Thesouraria:
3", es-cripturar o livro da receita e despeza, de accôrdo
com a classificação feita pela segunda secção;
4", fazer. em separado, a escripturação do movimento de
sellos telegraphiws e cartas pneumaticas;
5", arrolar todos os documentos de receita e despeza para
a prestação de contas do thes-oureiro.
Art. 22'4. O escrivão da Thesouraria é responsavel por
todos os papeis 'e documentos que lhe forem entregues pelQ
thesoureiro para a escripturação.
Paragrapho unico. O escrivão será coadjuvado pelos escriptura.rios c auxiliares da Thesouraria.
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Art. 225. Os fieJs farão os pagam~entos ·de que forem
encarregados pelo thesoureiro ao qual auxiliarão no desempenho de suas funcções.
Art. 226. O gabinete terá a seu cargo:
1• preparo, registro •ei expedição da correspondencia da
Contabilidade e ordens de serviço;
2• protooollo dos papeis dirigidos ao sub-director e registro 'do destino que tiverem;
3•, archivo das informações '(I pa11eceres submettidos ao
d.irector geral e registro dos respectivos despachos.
Art. 227. E' commum ás secções e á Thesouraria :
-t•, registrar por extracto os papeis entrados, com indicação da procedeooia. procooso que forem seguindo e decisões que tiverem;
2•, formular ·o exp·edi'ente dos serviços de sua competencia;
·
3•, lavrar os attestados e certidões referentes a assumptos
de contabilidade;
4•, archivar os papeis e processos que tenham tido curso
na secção durante o anno, findo o qual, devidamente organizados, serão remettidos ao arohivo da Repartição.
Art. 228. A' primeira s!.l(lção compete:
1•, promover a arrecadação e recolhimento da renda da
Repartição;
2•, escripturar. discriminadamente, as rendas arrecadadas e a arreead:ar, com designação d1ls procedencias e dos
responsaveis;
3•, conferir os originaes dos telegrammas, confrontandoos com os registros da taxa;
4•. conferir as demonstrações mensaes de receita, or~
nizada.s pelas estações, confrontando-as com as levantadas pelos
escripturarios-pagadores;
5•, escripturar as differenças apuradas na fiscalização da
renda e providenciar para o recolhimento por parte d•os
responsaveis;
6•, conferir os documentos da receita recolhida e fazer a
escripturação da renda dos Telegraphos;
7•, projectar o orçamento da receita;
s·. eseripturar e fiscalizar o s·erviço de imprensa, na
parte referente á contabilidade.;
9•, representar ao sub-director sobre os telegrammas indevidamente expedidos como officiaes, afim de serem encaminhados ao Ministerio da Viação e Obras Publicas;
10, arcbivar os autograpbos de telegrammas e os respectivos talões, e bem assim os documentos de receita;
11, informar sobre as restituições de taxas;
12, extrahir certidões de autographos de telegrammas.
que se acharem na Collltabilidade;
13, organizar a estatística dos telegrammas;
14, informar sobre tarifa.
Art. 229. A' segunda secção compete :
1•. promover a applicação dos creditas votados para o
servi(}O da RepartlOfto;
2•, organizar o projecto de orçamento da despeza e a. taibella da distribuição dos ereditos á thesoUII'aria da Repartic;ão, ás delegacias do 'l1hesouro nos Estados e em Londres;
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3•, escripturar os creditos referidos pela alinea primeira
para a Vlel'ificação e classificação da despeza, segundo a especialização orcamentaria, bem como os donativos para determinado serviço, recebidos pelos districtos e Thesouraria;
4•, proceder ao exame legal, moral e arithmetico dos document<ls comprovantes das despezas realizadas em todas as
dependencias da Repartição, e fisorulizal-118;
5•, indicar nos processos de pagamento e autorização de
dcspeza a classificação que esta deva ter e os saldos dos oreditos, assim como os compromissos que onerem os mesmos
saldos;
6•, processar as aut<lrizações de compra de material, informar na parto financeira sobre as propostas para fornecimento e registrar as cncommendas do material no estrangeiro;
7•, registrar as autorizações de despezai
s•, fazer o expediente referente a suppr1mentos e adeantamentos e representar sobre a necessidade da abertura de
creditas;
9•, processar o pagamento do pessoal e material que
deva ser realizado na Thesouraria e cxtrahir os cheques para
pagamento do pessoal;
10, escripturar as consignações instituídas por funccionarios da !Repartição a pessoas da familia e associações autorizadas;
11, examinar, classificar c processar as contas de material a pagar pela Thesouraria ou pelo Thesouro Naciona.l;
12, sujeitar á decisão do sub-director as duvidas que
occorrorem a respeito dos processos de pagamento, e representar sobre a ordem de despeza que não esteja revestida ce
todas as formalidades legaes e essenciaes;
t 3, organizar o mappa da arrecadação dos impostos A
contribuições para o montepio do pessoal pago na Cnpital
l<'cderal.
Art. 230. tO processo do pagamento do pessoal, a ·quo
Sf' rf'ff're a alinea fi• do artigo antc•rior, ficará sob a immediata direcção do escripturario que servir de escrivão, fazendo-se mensalmente o revezamento dos f'unc.cionarios respectivos.
Paragrapho uni co. O funccionario que processar a folha
nfío poderá exl.rahir os cheques.
Art. 231. Compete ao escrivão do pagamento:
1•, dirigir e fiscalizar todos os actos Tefexentes ao pro(~esso para pagamento na Capital Federal;
2°, informar os requerimentos que digam respeito a pagnmcntos fritos na Capital e nos Estados e emittir parece~
sohr·p as informaçõPs J1rcstadns f'lll rPiat.:fío ao nssnmpto;
3°, rubricar os cheques.
!Art. 232. O escrivão do pagamento ~rrá eoad.iuvado pelos escripturarios e :mxiliares que forem necessarios.
Art. 233. A' 1crcoira sor.çfio compete:
1o, prorPdcr ao cxanH\ dos mappas das taxas de trafego
mnt.no com oul.l'ns adminisf.raçõcs, organizando o ajusto do
conf.ns;
2°, formular os balancetes o o expediente para a Thesouraria e os districtos telegrnphicos liquidarem as taxas de trafego mutuo;
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3", lev~n~ar ~s contas do servico offfclal em trafego mutuo, por muusterws c rnparth;õns;
4~, ~r~videnci.ar para a pontuaUdade do recolhimento das
conlrtbmcoes devidas pelas adrnhtistracõe11;
. 5", formular inRtrucr;ões pam os fiscaeA Junto ás oompa.
n!:uas de cabo!!, na par·le I'f!lat.íva á eonl.ahllídudf!;
6", organizar os elementos para a estaUstlca do telegrammas de trafego mutuo;
7", levantar as contas do scrvico radiotelegraphlco;
s·, informar sobre tarifa.
Art. 23 4. A' quarta seC()ão compete :
1•, fazer a cscripturacão geral da receita e despcza;
2", organizar o balanr;o geral da Reparticão;
3", organizar os processos de tomada de contas, observado o decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896;
4", fazer o processo relativo ás fianças dos funcciona.rios
da Reparticão;
5", organizar os processos de pagamento por exercícios
findos;
6", expedir aos responsaveis demonstrações das differenças verificadas no exame das contas;
7", fiscalizar a arrecadação dos impostos e contribuições
para o montepio e fazer a respectiva escrip.turação;
s•, formular o pedido de impressos de contabilidade e
projectar a sua distribuição aos districtos com os elementos
fornecidos pelas outras seccões;
9", redigir as minutas dos contractos em geral, lavrar os
termo~ que devam ser celebrados na Capital Federal e registra!' os assignados nos districtos;
110, fazer a escripturação de todos os bens moveis, immoveis e semoventes a serviço da 'Repartição, com discriminação dos valores, applicacão ou uso em que estejam e mais
esclarecimentos necessarios ao cumprimento do decreto numero 7. '751, de 23 de dezembro de 1909.
Art. 235. A' 'l'hesouraria compete:
1o, arrecadar, de accôrdo com as disposi~ões deste regulamento, toda a renda dos 'l'elegraphos na Capital Federal e
no distrieto do Hio de Janeiro, recolhendo-a, diariamente, ao
'l'hesouro Nacional, mediante guias extrahidas pelo escriVão
e visadas pelo sub-director;
2", reePlwr do 'J'hcsouJ'o Nacional os supprimentos il''Cquisitados pelo dircctm· geral para a deS"peza com pessoal e
material, inclusive dos distri-ctos Central c do llio de Janeiro,
mediante pedido ao suh-director, discriminando segundo a taIJCIIa de distribuição dos creditas;
3°, effectuar o pagamento do pessoal, a começar do ultimo dia util do mez, e das despezas de material devidamente
processadas e ordenadas pelo director geral, com observancia
da lei em vigor, e com o cumpra-se do aub-director da Contabilidade, sendo ahi extrahidas as guias de pagamento do
material:
14°, restituir as taxas de trafego mutuo por meio de fundos suppridos pelo '.rhesouro Nacional á capta da receita,
procedendo a respectiva escripturacão;
5", responder rela identidade da pessoa do credor, ou de
Reu nrocurador, instituindo exame sobre o instrumento do
mandato, que, em ordem da data de apresentação, será ar-
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chivado para prestação de contas do exercício, si estiver nas
condições exigidas por lei;
6", resp.onder pela legalidade dos pagamentos, cabendo ao
thcsoureiro representar contra qualquer que não esteja rew•stido das formalidades essenciaes e apresentar ao sub-diredor os motivos em que se baseia, ficando salva a responsabilidade do thesou11eiro, si confirmada fôr a ordem do pagamento·
7": ter em dia e de accôlrdo com o systema adoptado no
1'hesouro Nacional 1a escripturacão da ·receita e da despeza,
apresentando quinzenalmente ao sub-diroctor um balanoete
nos saldos em caixa, e servindo o segundo balancete do cada
mez para justificação dos pedidos de supprimentos;
8", remetter á segunda secção dentro da :primeira semana
de cada mez 10 balanço das operações da receita e despeza do
mez anterior.
A!rt. 236. Os fieis, bem como quaesquer funooionarios da
Thesouraria, inr,umbidos do serviço de pagamento, são responsaveis directos pela falta de verificação de identidade da
pessoa do credor.
.
Art. 237. Pelos damnos á Fazenda Publica, na extracção dos cheques e guias, responderão os funccionarios encarregados desse serviço.
Art. 238. A conferencia dos documentos da receita e o
nrcparo da estatística dos telegrammas, assim como os traLallws correlativos, poderão ser feitos nas sédes dos districtos por funccionarios dos quadros de linhas e estações in.<~truidos por outros, rm commissfio, da Sub~Directoria da
Contabilidade.

CAPITULO XXX
DISTRICTOS TELEGRAPHIOOS

.A!rt. 239. A rêde telegraphica federal será dividida em
districtos, correspondendo um ao menos a cada Estado da
Ilepublica.
§ 1 . • As linhas telegraphicas, íelephonicas e pneumaticas da Capital 'Federal e os cabos na bahia do Rio de J~neiro
C()nstituirão o Districto Central.
§ 2. o Quando a rêde comprehendida no territorio de um
Estado exoeder em extensão a dous mil kilometros poderá ser
desdobrada em dous districtos e, quando exceder a tres mil
kilometros, em tres districtos.
~ 3. o Quando houver conveJ}iene.ia de ordem technica a
estação situada em um Estado poderá fazer parte do districto
de outro Estado, desde que fique proxima á fronteira.
§ 4." A séde do districto será sempre na capital do Estado; quando, porém, o Estado contiver mais de um districto,
a séde dos excedentes será fixada fóra da capital e segundo
as conveniencias technicas.
§ 5.• Os districto.s serão divididos em secções e as secções
em trechos, sendo a extensão daquellas e destes determinada
do accôrdo com as ci,rcumstancias locaes, de modo a facilitar
a conserva~ão das linhas e da viação.
§ 6. • As alterações na divisão e nas sub-divisões da rêde
'só poderão ser feitas uma vez por anno, em janeiro.
Art. 240. Segundo sua importancia, que será aquilatada
pela extensão e posição das linhas e pelo numero e impor-
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tancia das estações, ser·ão os districtos dirigidos por cugcnheiros chefes ou inspectores de 1• ou 2• claSil·e.
§ 1. o A secção em que se achar a séde do districto ficará
a cargo de um inspedor que será tambem o ajudante do
I'Cspectivo chefe; as demais secções a cargo dos inspectores
e os trechos a cargo dos guardas-fios ou, na falta, trabalhadores.
§ 2. o O ajudante deverá _ser de categoria inferior á do
chefe do districto e auxiliará a este no desempenho de suas
attribuições, inclusive nas percorridas de linhas, mediante
autorização da Directoria Geral.
Art. 241. O escriptorio da chefia do districto deverá,
salvo impossibilidade absoluta, funccionar no mesmo predio
em que se achar a estação telegraphica local.
Paragrapho uni co. O pessoal do escriptorio será proposto
pelo chefe do districto.
Art. 24·2. Ao chefe do districto compete:
1o, dirigir o districto, propondo á Directoria Geral os
melhoramentos necessarios;
2•, fiscalizar o cumprimento, por parte de seus subordinados, das disposições deste regulamento e das ordens superiores;
3", percorrer o districto pelo m~nos uma vez por anno,
apresentando ao director geral uma noticia das providencias
postas em pratica em beneficio do serviço e indicando as
que lhe pareça convir serem tomadas pela Directoria Geral;
4°, proceder aos estudos de exploração, orçar e dirigir os
trabalhos de construcção;
5°, remetter á 8ub-Directoria da ,contabilidade, no penultimo mez de cada anuo, um orçamento circumstanciado das
despezas ordinarias a fazer com o districto no anuo seguinte;
6•, wmmunicar diariamente, até ás 8 horas, á Sub-Directoria Technica, o estado das linhas, na hora da chamada;
7°, scientificar a Sub-Directoria Technica, por telegramma urgente, do apparecimento de qualquer accidente nas
linhas, indicando as providencias tomadas, e, por occasião da
terminação do defeito, communicar immediatamente a causa,
a duração e o local;
8°, cumprir as determinações· do sub-director technico relativas ao funccionamento das linhas e estações;
9", organizar o inventario e os livros de postes das linhas;
10, proceder ás experiencias para medida do isolamento
e resistencia dos fios:
11, informar sobre a divisão e sub-divisão do districto,
e sobre a lotação do escriptorio das estações e secções;
12, providenciar para o fornecimento de material, fiscalizando-lhe o consumo, para o respectivo concerto e para
a venda do inservivel, mediante concurrencia publica, precedendo autorizacão da Directoria Geral, á qua será enviada
a. necessaria relação, podendo comtudo a COoDcurrencia ser limitada, quando se tratar de material depositado ao longo
das linhas;
i3, propor penas e recompensiiiS para o pessoal do districto; conceder-lhe licencas até 15 dias em cada 12 mezes,.
e encaminhar á Directoria Geral, com informação, os requerimentos, reclamações e recursos;
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f.'J, presidir os concursos para praticantes e os exames
praLiBos, c fiscalizar o ensino;
15, apresentar á Directoria Geral, alé o dia 28 de fevereiro, um relatorio do serviço do anno anterior, ou, mediante
o registro systematiro dos dados necessarios, fornecer ao succcssor os meios de cumprir essa obrigação;
1u, assignar os contractos, com autorização da Dircctoria
Geral, fazel-os registrar ·em livro especial e remetter cópia
ú. Su!J-Dircctoria da Contabilidade;
17. ter em ordem o expediente e o archivo e fiscalizar
a escripturação do dislricto, remettendo pontualmente á
~ub-Dir(~(~toria da Contabilidado a csct·ipla das secções c estações e a organizada pelo escripturario-pagador;
18, requisitar da Dil'ectoria Geral o supprimento das
quantias necessarias ás despezas com o districto e ordenar os
pagamentos;
19, fazer recolher, nos prazos legaes, a receita do districto e os saldos dos supprimentos;
:20, scientificar á Su!J-Directoria Techuica, até o dia 10
de cada mez, do andamento das construcções;
21, fazer organizar o inventario dos bens moveis, imn;ovcis c semoventes a cargo da Repartição.
Art. 2113 • Aos inspectores incumbe :
1", auxiliar o chefe do districto na conservação e construcção de linhas;
2", percorrer as linhas da secção pelo menos uma vez por
nwz c sempre que houver temporal ou trovoada forte;
3", communicar com urgencia ao chefe do districto o
apparecimento de qualquer defeito nas linhas e as providencias tomadas para remove l-o;
4•, examinar os apparelhos, utensílios e ferramenta e
confronta l-os com o inv-entaúo;
5", verificar o acondicionamento e estado do material em
deposito;
6", communicar ao chefe do districto o extravio de qualquer material por parte dos guardas-fios e trabalhadores e
promover a respectiva indemnizacão;
7", apres·entar, até 30 dias depois de assumirem o encargo da secção, um relatorio do estado em que a tiverem encontrado;
8•, dirigk os guardas-fios e trabalhadores nos serviços
de construcção e conservação de linhas;
9", organizar o inventario e o livro de postes da secção;
10, requisitar do chefe do districto o material necessario, para terem providos os depositas da secção;
11, effcctuar o pagamento da seccão, logo que receberem
o supprimcnto, sendo por um c outro rcspons~veis.
Art. 244. Aos guardas-fios e trabalhadores compete:
i •, fazer no trecho percorridas de vigilancia, ao menos
uma vez por semana, e depois de qualquer temporal ou tro:voada;
2•, acompanhar os chefes' de dislricto e os inspectores
nas percorridas ao longo do trecho;
3", manlcl" a canalização clectrica em perfeito estado de
funccionamento;
4", manter em bom estado o material e a ferramenta;
5", requisitar do inspector da secção auxilio parn os serviços que não possam executar por si sós;
·
6", conservar os caminhos ao longo do trecho.
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!Airt. 245. iA! contabilidade, nos districtos, salvo o Central, ficará a cargo de um escripturario-pagador.
Paragrapho uni co. O escriptururio-pa~ador ~erá escolhido em qualquer dos quadros da. Repartiçao, ouvidos o subdirector da Contabilidade e o chefe do districto, e será auxiliado pelos demais funccionarios do escriptorio.
Art. 246. Ao cscriptura.rio-pagador compete:
1•, reeeber os supprimentos para as despezas eom o pes·
soal c material, l'equisitados pelo ehefe do districto;
2•, ·effeetuar o pagamento das despezas de pessoal e ma~~;

·

.

.

3" effectuar a cobran!)a dos impostos, contribuições para

o montepio e outras verbas da. receita, e recolhel-as nos prazos estatuídos em lei e no presente regulamento;
4•, restituir as taxas de trafego mutuo por meio de fundo3
suppridos pela delegacia fiscal e conta da receita;
5", promover a cobrança das differenças provenientes de
erros encontrados e glosas feitas pela Sub-Directoria da Contabilidade nos documentos de receita e despeza, apresentados
pelo pessoal do districto, e bem assim, das que verificar no
exame e conferencia desses documentos;
fi•, ter em dia a escripturação do livro-caixa e dos de
contas correntes;
7•, recolher, no dia proprio, á delegacia fiscal ou á Thesouraria da Repartição, os saldos do exereicio a encerrar-se;
s•, organizar o mappa de deoscontos sobre vencimentos do
pessoal do districto;
9•, providenciar para o recolhimento, á delegacia fiscal ou
á Thesouraria da Repartição, até o dia 15 de cada mez, das
rendas das e·stações cu.ios encarregados o não possam fazer
directamente, verificando a effectividade desse recolhimento;
10, formular, á vista das indicações dos encarregados das
secções de lillihas e estações e ordens do chefe do districto, os
pedidos de supprimento para o pagamento das despezas.
Art. 247. Perante a Fazenda Nacional o escripturariopagador responde civilmente pelos dinheiros ou valores sob
sua guarda, pertencentes á mesma Fazenda e tambern pelos
pagamentos das ordens de despeza não revestidas de todas as
formalict:ades, devendo neste caso representar ao chefe do districto, o qual submetterá a duvida á apreciação do sub-director da Contabilidade, ficando salva a responsabilidade do
escripturario-pagador, si fór confirmada a ordem da despeza.
Art. 248. Todos os pagamentos da secção e da estação
telegraphica da séde do districto serão feitos pelo escripturario-pa.gador, que os podorá effectuar tambem pessoalmente
em qualquer secção ou esta,ção do districto, sempre. que se tor-nar necessario, por determinação do sub-director da Contabilidade.
Art. ~40. A arrec.adar;ão das taxas telegraphicas d~Y<'rá
ser feita, de accórdo com a e:x:acta app!icação da tarifa, recahindo sobre os funccionarios ou empregados culpados a res~on
sabilidade pelas differenças verificadas, quer em relação á
renda propria da Repartição, quer á arrecadada por conta de
outras administrações.
Art. 250. Os encarregados das estações são responsaveis
pela. importancia das taxas arrecadadas, que deverão ~r diPriamente recolhidas ás alfandegas ou delegacias fiscaetl.

l.OOS

AC'fOS DO PODEll EXEGU'fiVO

Pn!·agl'apho uni e o Nas loca•! idades Dnde não haja ropar·
ticões arrecadadoras do Ministerio da Fazenda, o recolhimentQ
será feito 'POr intermedio do escriptura1:io-pagador á delegacia.
da sédc do districto, até o di.a. 15 de c-ada mez.
Art. 21>1. Os talões empregados na escripturacão da taxa
c outras rendas serão assignados pelos responsaveis, nijo se
admittindo emendas, razuras Du alteracões.
Art. 252. O chefe do districto requisitará da Directoria
Geral, á vista do pedido do escripturario-pagadar, os supprimcntos para o pagamento da dp,speza total do districto.
Paragrapho uni co. Nenhum supprimento será autorizado
para as despezas de qualquer mez sem que, por aviso prévio
á Sub-Dircctoria da Contabilidade, o chefe do districto tenha
cornmunicado o deposito, no correio, da conta-corrente acompanhada dos documentos do pe.nultimo mez, indicando o numero e a data do certificado postal.
Art. 253. As despezas que forem effectuadas além dos
creditas distribuídos aos districtos, no principio de cada Pxercicio, ou para as quaes não tenha havido expressa autorizacão
da Directoria Geral, não serão absolutamente acceifas, ficando
oob a !'esponsabilidade de quem as tive-r effectuado.
Airt. 254. A remessa dos documentos justificativos dos
pagamentos effectuados nos districtos será: acompanhada de
uma conta corrente organizada e assignada pelo escripturariopa.gador.
Art. 255. Para as despezas de construcção de linhas, 1)0derão ser autorizados supprimentos de dinheiro directamente
aos encarregados dD serviço ou a um p'agador ad hoc, os q11nes
pn'&t-arão contas á Sub-DirccLoria da Contabilidade.
Art. 2560 Os fundos precisos para o p.agamento das rles·
pezas com o serviço telegraphico da União serão suppridos
aos escripturarios-pagadores pelas alfandegas e deleg~f3s fiscaes do Thesouro Nacional.
Paf!agrapho unioo. As rcquisicões de supprimento de fun~
dos serão sempre precedidas de informação do sub-director da
Contabilidade c dirigidas pelo director geral por telegramma
aos delegados do Thesouro Nac.ional nos Estados.
Art. 257. As importancias recolhidas ás repartições do
Ministerio da Fazenda e á Thesouraria da Reparticão, de ac·
cf,rdo com o art. 250, serão .ahi escriptul'adas sob o titulo
de «movimento de fundos'> e os supprimentos feitos aos districtos como «saques pagoSl'.
Paragrapho uni co. Serão ac.cei tos lJOr conta da Repartição os telegrammas dirigidos á Directoria Geral pelas repartições de Fazenda, comrnunicando mensalmente a irnportancia
das sommas recebidas e dos supprimentos pa.gos
Art. 258. Os supprimentos aos escripturarios-pagadores
serão feitos nos termos da decisão n. 55, de 9 de março de
o

o

1883.

Art. 259. A escripturação se fará por exerci cios, sendo
organizada de accôrdo com as normas adaptadas pelo Thesouro Nar~ional.
Art. 260. O escripturario-pagador rernetterá aos encarregados das seccões de linhas e das estações, para. o pagamento
do pessoal respectivo, o supprimento mensal, á vista da justificação desses encaa'l'egados, os ql!ail.S se tornarão oivilmen~
responsaveis pelas quantias recebidas e P(;lla sua exacta appli-
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cação, comprovando-a perante o mesmo escripturario-pagador
por meio de férias, folhas e demais document<Js em devida
fórma.
Art. 261. Quando a renda das estac.ões telegraphicas em
looalidades distantes da séde do districto não fôr sufficiente
para prover aos gastos das mesmas, .os encarregados solicitarão
supprimento da differença.
Art. 262. Nen'hum supprimento será dado aos encarregados de sac,çõ~ de li>nhas e de estações, sem que estes rometta.m ao esc.l'lip:turrario-p_a.gador os .õocumontos comprovantes da applicação do anterior supprimento, salvo quando as
secções e estações forem distantes da séde do districto, para .
as quaes o supprimento será .feito nos prazos que forem fixados pela Sub-Directoria da Contabilidade.
Pa:ragrapho unico. A remessa de documentos por parte
dos encarregados das secções e estações não poderá ser feita
antes de recebido o supprimOO/to, sendo responsabilizados os
funccionarias e empregados que assignarem folhas ou fériae
cujo i(.lagamenlto ainda nã.o tenho. sido effootuado.
ESTAÇÕES TELEGRAPHICAS

Art. 263. IAs estações telegraphicas serão classificadas
segundo sua importancia em relação ao trafego e á quantidade do servico.
P.aragrapho unico. Calcula-se a qu~idade do serviço,
· s t.ransmitJtidós
tomando-se a média do numero de telegr
mensalm~mte pela estaçiio, computando-se os
grammas de
interunedio, os semaphoricos, os sem fio e os marítimos.
Art. 264. Nessa conformidade ellas serão divididas em
estações principaes e de 1•, 2•, 3•, 4• e 5• classes.
Serão principaes as que expedirem mais de 9.000 telegrammas mensaes; de i" classe, mais de 4.500 tele!n'ammas;
de 2• classe, mais de 2.000; de a• classe, mais de
'100; de
4• classe, mais de 150 e de 5• classe, menos.
·
Paragrapho uni.co. Estes limites d'e claesificaç·ão poderão
E>er elevados no caso de gr3Jnde augmento do movimento.
Art. 265. Pela im.portancia do serviço em relação ao trafego, serão classificadas independentemente do movimento:
Principaes, •as estações dotadas de translaQãio de ap~pare!hos especiaes;
.
De i • c.lasse as eslrações-sédes de district.os, as dotadas de
translação em todas as linhas e as situadas em localidades do
onde partam linhas estrangeia·as;
De 2• classe, as translatoras em uma ou mais linhas.
Paragrapho unico. A classificação das estações urbanas
obedecerá ás mesmas regras estabelecidas para as demais,
salyo quando forem simples balcões para recebimento de ser•yiço ü encaminhar á co!Iootora.
·
Art. 266. A revisão da classificação das estações, será
feita no principio de cada anno, tendo por base a estatis!it·a dn
-pcnultimo e antc-penultimo semestres.
Paragrapho unico. As estações inauguradas dentro do
anno serão classificadas provisoriamente pelo movimento de
um trimestre, só o podendo ser definitivamente na primeira
l:)lassificação geral que se seguir.
:Poder Executivo -1915 (Voi. I)'

64

to i o

ACTOS DO PODEI1. EXECt'TIYO

Art. ·267. As estações serão dirigidas por tclegraphistas
de c:1tegoria correspondente, salvo conveniencia do serviço, a
juizo da Directoria ·Geral.
Art. 268. As esposas e as filhas ou irmãs solteiras e
viuvas dos telegraphist.as, habilitadas pela fórrnà estabelecida no art. 37i, poderão ser aproveitadas corno adjuntas na
estação de que fôr encar-regado o marido, pae ou irmão, e
onde não houver outro telegraphista.
§ i. • Fóra dessa hypothese, ficarão em disponibilidade,
sem remuneração alguma.
§ 2.• As que se habilitarem de conformidade com o
art. 36i, .poderão ser nomeadas telegraphistas de 5" classe,
mas unicamente por morte do marido, pae ou irmão, servindo,
sem direito a accesso, as viu;vas, emquanto nesse estado so
conservarem, e as demais, emquanto· solteiras.
Art. 269. Quando houver absoluta falta de pessoal para
guarnecer as estações, segundo suas necessidades, poderão ser
chamados a serviço os praticantes habilibados em exame.
Art. 270. A estação central do Rio de Janeiro e as respectivas urbana.s ficarão subordinadas directarnente á Directoria Geral.
Paragrapho unico. As deLerrninações da estação c.entral
deverão ser ohrigatoriamente cumpridas pelaSJ demais.
Art. 271. Em cada districto a fiscalização do servioo das
estações compete ao encarregado da estação-séde.
Paragrapho unico. Quando esta se achar em ramal, a estação convenientemente situada na rêde deve auxiliai-a no
exarrn das linhas e fiscalização do trafego.
Art. 272. O serviço de distribuição dos telegrarnrnas das
esta-çiíes de grande movimento, dentro do quadro urbano, 5crú
feito por mensageiros.
Art. 273. Os encarregados das estações residirão, salvo
absolnh impossibilidade, na mesma casa em que se acharem
f'Stas installada~; quando isso não seJa possível, nas proximidades, ficando responsaveis, em qualquer caso, pela conservação do predio, desde qu·~ o alugul'l seja pago pela Repartição.
Paragrapho unico. Quando houver Rerviço permanente,
deve1rá ser reservado aposento para o pernoite dos fuil!Ceionarios em caso de necessidade.
·Art. 274. Annualmente fixará a Directoria Geral a lotação das estações.
·
Paragrapho unico. As estações de 5" classe não terão rnensagelro pago pela R:eprurtição.
Art. 275. Aos encarregados de estação incumbe:
i •, trazer em dia o serviço da estação, tanto no quo diz
respeito ao trafego como á escripturação de sua cornpetencia;
2", manter a estação asseiada, os apparelhos e utensílios
limpos e as baterias em bom estado;
3", providenciar :Qara que sejam feitas com presteza a
transmissão e a distnbuição dos telegramrnas;
4", distribuir o serviço pelo pessoal e fiscalizar-lhe a
execução;
5", proceder diariamente a exame nos autographos do
trafego local e nas cópias do serviço em transito do dia anterior, afim de corrigir as faltas que verificar;
6", extrahir certidões e cópias de autographos existentes
na estação;
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7", affixar na estação, em logar visível pelo publico, OI
boletim diai'io do estado das linhas e a relação dos telegrammas retidos, indicando apenas o nome do destinatario;
8•, adaptar, nos casos extraordinarios, as p·rovidencia.q
que o serviço exigir, dando immediatamente parte do occorrido ao chefe do districto;
g•, trazer inventariado todo o material, por cuja conservação ficam responsaveis;
10, remetter ao chefe do distr:icto, no principio do quarto
mez de cada semestre, a nota do material necessario ao con-sumo;
11, arrecadar a renda da estação, sendo responsaveis por
todas as quantias e valores que lhes forem entregues;
12, fiscalizar o ensino aos praticantes e ministrai-o pes5oalmente, sempre que fôr possível.
Art. 276. Aos demais telegraphistas com exercício na estação, incumbe:
1•, dar fiel cumprimento ás determinações superiores,
bem executando os serviços de que forem incumbidos e pelos
quaes são responsaveis;
2•, esforçar-se, quando em serviço nos apparelhos, para
que não haja demora na transmissão e recepção dos despachos;
a•, fazer entrega ao encarregado. mediante recibo, das
importancias que tiverem arrecadado ou recebido e provenientes da renda da estação, pelas quaes eram até então responsaveis;
4•, prestar auxilio aos demais telegraphistas da estação,
para que, de modo algum, venha a soffrer o serviço.
Art. 277. Compete aos mensageiros distribuir e entregar
a oorrespondencia telegraphica, podendo ser utilizados, nas
estações de grande movimento, como auxiliares da expedição,
oollagem e transmissão de papeis nas salas de apparelhos.
Art. 278. As estações de 5" classe poderão ser convertidas em telephonicas com serviço telegraphico, quando não
houver inconveniente para o trafego e apresentarem insignificante movimento de telegrammas e de{icit avultado.
Paragrapho uni co. O expediente das estações telephonicas
deverá ser encerrado antes das 18 horas.
ESTAÇÕES E CENTROS TELEPIIONICOS- LINHAS RESPECTIVAS

, Art. 279. As estações telegraphicas com serviço telephonico, as teJ.ephonicas com serviço telegraphico e os centros,
funccionam, quanto ás suas re.Iações com o publico, como estações telegraphicas.
Par.agrapho uni co. A es.cripta das estações telephonicas
será feita pelas collectoras.
Art. 280. A's municipalidades, associações, estabelecimentos commerciaes, fabris ou industriaes, ás estações de estmda de ferro e aos particulares assiste, sa-lvo impedimento
legal. o direito de pedir ligação por linha telephonica com a
estação telegraphica mais proxima.
Paragrapho unico. Essas linhas telephonicas constituirão
parte integrante da rêde da União, sendo cedidas temporariamente aos indivíduos ou collectividades que houverem requocido a construccão, os quaes serão considerados assi·
gnantes.
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Art. 281. A's municipalidades assiste ainda o direito de
requerer o estabe~ecimento de centro telephonico para o serviço do município, 'cabendo-lhes neste caso fornecer local e
material e prov:er ao pagamento do pessoal.
Art. 282. As installacões telephonicas dos assignantes directamente ligadas a estações telegraphioas podem servir para
os fins seguintes :
1•, para a transmissão telephonica dos telegrammas dirigidos aos assignantes ou por elles expedidos (phonogranunas);
2•. para a transmissão de recados dos assignantes ou a
elle.s dirigidos (telephonemas).
Art. 283. As installações dos assignantes ligadas aos centros telephonicos podem servir para os fins seguintes:
i •, conversação com outros assignantes ou pessoas que »e
apresentarem na cabina publica do centro;
2•, convite a qualquer pessoa residente na zona urbana
pat·a comparecer no centro á hora marcada.
Paragrapho uni{)O. O convite a expedir denomina-se clw.-

nuulo telephonico.

Art. 284. São deveres dos assignanteSI:
1•, pagar pontualmente as contribuições a que forem obrigados;
2•, ter em deposito na estação collectora a importancia
oorresp.ondenoo á despeza presumível de cada mez para a
transmissão de telegrammas;
3", pedir á estação oollectora qualquer modificação na
direcção da linha ou co !locação do apparelho;
4•, pagar as despezas com as modificações a que se refere
a alinea anterior;
5•, entrar com a importancia dos reparos da linha, motivados por damnos ocoorridos dentro do terreno da residencia
do asstgnante;
6", pagar o concerto ou a substituição do apparelho quando damnificado propositalmente ou por negligencia;
7•, tratar o apparelho ,com o maior zelo, não o desmontando nem modificando;
8", communicar com antecedencia á Ilepartição, quand•J
quizer deixar de ser assignante, para que a linha possa ser
recolhida c o apparelho retirado.
Paragrapho uni co. As municipalidades a cujo pedid·J
rormn Pstabelccidos centros telephonicos, ficam res:ronsaveis
pelo cumprimento dos de,•eves que assistem aos asstgnantes.
Art. 285. A Repartição se obriga para com os assignantes:
1•, a conservar as linhas em bom estado, removendo com
a maior promptidão possível qualquer accidcnte de que tenha
conhecimento;
z•. a mandar entregar aos assignantes os telegrammas
quando não possam ser transmittidos por via telephonica;
3•. a empregar na<; installações telephoni,(')as os meios
necessarios para preservar, tanto quanto possível, as pessoa.'l
e bens dos assignantes contra os effeitos das descar~as
atmosphericas e correntes de· alta tensão.
Art. 285. IA Repartição se reserva o direito de suspender
o serviço quando o assignante deixar de ser pontual nos pai'3.IDentos ou o exigirem os interesses do Estado.
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Paragrapho unico. No caso da segunda parte deste artigo,
será o assignanbe indemnizado do custo da constru~ão da
linha, com a depreciação de 10 o/o ao anno.
Art. 287. A Repartição não se responsabiliz·a pela transmissão eXJacta dos teleg;rammas' e recados por via telephonica,
os quaes só s•erão acceito..s em portuguez, devendo todavia os
telephonistas emrwegar todos os esforços, repetindo e soletrando as palavras, para que sejam bem oomprehendidas.
Pa.ragrapho unico. Sempre que o assignante o desejar,
os ·recados' ou telegrammas kansmittidos pelo telephone serão
confirmados pelo Correio, correndo a despeza por conta do
n.ss ig;nan te.
Art. 288. As horas de trabalho serão regulllldas por
aooôrdo entre a Repartição e os interessados, segundo as circumstancias loca,es.
ESTAÇÕES RADIOTELEGRAPHICAS

Art. 289. As estações radiotelegraphicas costeiras e interiores, destinadas á correspondencia publica, dividem-se em
tres classes : ....... de grande, médio e pequeno alcance, segundo
ú s·eu raio de acção excede, respectivamente, de 800 e 200
ldlometros ou é inferior a 200.
Art. 290. As cotações radiotelegraphicas ficarão a cargo
de telegraphistas habilitados no manejo dos respectivos apparelhos.
Paragrapho unico. O pessoal auxiliar poderá ser contractado-.
·
Art. 291. As estações radiotelegraphicas de grande altance são consideradas de i • classe; a9 de médio e as de pequeno alcance, de 2• classe.
SERVIÇO PNEUMATICO

Art. 292. Nas localidades, onde houver estações urbanas
ou succuvsaes e a correspollldenci·a entre estas e a estação
collootora fôr intensa, poderão ser estabelecidas canalizações
pneumaticas, mantendo-se, não obstante, as communicações
telegraphicas, quando necessario.
Art. 293. O serviço pneumatico fical'á sob a immediata
fiscaliz8lção do chefe do districto.
Art. 294. A corre.,;pondencia pneumlatica será constituída por telegrammas e cartas pneumaticas.
Paragrapho uni co. Só por excepção, em caso de interrupção do serviço pneumatico, os telegrammas destinados a
pontos da zona de distribuição da correspondencia pncumatica serão transmittidos por via telegraphica.
'Art. 295. Serão extensivas ao serviço pneumatico as disposições deste regulamento relativas a telegrammas, salvo
quando inapplicaveis.
Art. 296. Na expedição d81 correspondencia observar-sehão as •regras geraes seguintes:
1", vigo.l'ar+á para a transmissão a ordem de apresentação
P recebimento. da correspondencia.;
2•, na correspondencia a.presentada até dom;, minutos
antes da proxima transmi,gsão se inscreverá a hom. desta; no
caso contrario a hora da transmi~são seguinte;
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3" 10. correspondencia recebida com erro de direcção será
immediatamentc re-expedida com as indica~ões de scrvi<.:o
JICCti rieada,s;
4", para evitar estravio ou demora da correspondencia
deverão os cursores ser revistados, mediante descarga completa, rliversas vezes por dia ou, pelo menos, á hora da entreg!l
ou da terminação do servico;
5", a colloca.ção da corrcspondencia nos cursores, bem
como a retirada, deverão ser feitas com maxima rapidez, devendo as estações intermediarias tcl-üso de promptidão em
numero sufficiente para substituição immediata:
6", os cursores trarão a ind~cação da hora da partida da
estação de procedencia e o seu indicativo, e bem assim o das
estações a que se destinar a correspondcncia.
Art. 297. As cartas pneumaLicas dcstinllld'as a pontos
não servidos por estações desse genero serão encaminhadas
de estação n. eslar,ão por mensageiros. até a.quelln. em cuja
zona de distribuição se ache o domicilio indicado no endere~.;o.
Art. 298. Haverá em cada estação um livro para registro da hora do recebimento c entrega da correspondencia
de cada eur.sor, e bem assim para annotação das occurrencias
do serviço, taes como: atraso, falta de cursores, transmissão
errada. omissão de indicativo, pressão ou vacuo deficientes, etc.
Al't. 2\t9. Para garantia de aulhcnticidade deverão a,;
cartas pncumaticas levar a assignatura do sub-director da
C:ontahilidade em c hancella.
Art. 300. Constituirão ohjecto de estatística:
i • a quantidade da. correspondencia;
z•' o tempo empregado nas operações pneumaticas;
a demora da, entrega da con,espondencia;
11", os aecid1cnto~ de trafego.
Paragrapho unico. Os dados de que trata o presente
artigo serão registrados rliariamPnte, e remettidos. cada mez,
á SnlJ-Dit·Pdor·ia (la ·ContahilidadP n~ ria nlinca a) e á SnhDirectoria 'l'cclmü·a o~ dPnwi.~.

3°:

ESTAÇÕES E POSTOS SEMAPIIOniGOS

Art.. 301. São estações srmaphoricas as que trocam recados com OR navios e, ligadas á rêde telcgraphka, podem
entregai-os a percurso clectrico.
Art. 302. São postos semaphoricos as torres ou mastros
que apenas trocam signaes de serviço marítimo, ta.es como
pedidos de soccorro, praticas, ew., e assignalarn as evoluções
do.'! navios á entrllldla dos portos.
Art. 303. As estações sem:l'phorica.s serão guarnecidas
por telcgraphista.s c vigi·as ou apenas por vigias. segundo a
importancia. c os postos unicamente por vigias.
Art. 304. As estações semaphoricas deverão corresponder-se por meio dos signacs do Codigo Marítimo Internacional e funccionarão desde um quarto de hora antes do
nascer do sol até um quarto de hora depois do ocaso.
Art. 305. As estações semaphoricas deverão communicar
em aviso marítimo ás suas collectoras, ou a outras est.açõe:-~,
quando lhes fôr determinado, o apP'arecimento de navios do

guerra ou mercantes, indicando a nacionalidade e dando outros
esclarecimentos e os accidentes que occorrerem nas aguas
locaes.
Art. 306. Os po.stos semaphoricos são de duas classes:
i" classe os situados em portos com serviço regular de paquetes transatlanticos ou em correspondencia com estes; de
!!" classe, todos os outros postos•.
Art. 307. O serviço semaphorico é considerado urgente.
Art. 308. Os telegrammas semaphoricos trocados oom os
navios devem &er redigidos em portuguez ou expressos em signaes do Codigo Internacional, sendo neste r;aso considerados
em linguagem cifrad(], para o effeito da taxação.
§ 1.• Todo telegramma semaphorico deve trazer no preambulo a indicação semaphorico.
§ 2.• Além das indicações ordinarias, devem os telegrammas semaphoricos, destinados a navio, trazer o nome, o numero
official do mesmo e sua nacionalidade.
A.rt. 309. Os telegrammas semaphoricos poderão ser do
trcs generos :
i•, telegrammas semaphorioos:
z•, telegrammas electro-semaphoricos;
3•, avisos marítimos.
Art. 310. Telegrammas semaphoricos são os tronsmittidos exclusivamente por mei·o ·de signaes do Codigo Internacional entre as estações e os navios.
Paragya.pho unico. Quando destinados aos navios, deverão
ser apresentados na estação semaphorica; quando procedentes
de bordo, serão entregues pela estação ao destinatario, si residente na localidade.
.
Art. 31 L Telegrammas electro-semaphoricos são os que
teem percurso clectrico anteri01r ou posteri.o.r á transmissão
semaphorica.
Art. 312. •Avisos marítimos são communicações procedentes das estações semaphorica.s refocentes ao movimento do
porto.
Art. 313. Os telegrammas semaphoricos e os electro-scmaphoricüs podem ser partiou·lares ou officiaes.
Paragrapho unico. Nos telegrammas semaphoricos officiaes, expedidos de bordo, o carimbo da estação será substituído pelo indicativo do navio.
Art. 314. A f.axa de qualquer telegramma semaphorico é
igual a um franco, além da taxa do percurso electrico, calculada segundo as regras geraes.
Paragra.pho unico. Essas taxas serão cobrada.s do expedidor quando o telegramma fôr d.i.rigido a navio e do destinatario quando procedente de bordo.
Art. 315. Salvo pedido do expedidor, os telegrammas procedentes de navio serão traduzidos para seguirem seu destino.
·
Art. 3i6. Nas estações situadas em portos, mediante assignatura de 5$ mensaes, serão enviados a domicilio, dentro
do raio de um kilometro da estação, avisos de entrada e sabida de navios.
Paragrapho uni co. Serão Lambem enviados a domicilio
avisos avulsos -com relação a determinado navio mediante a
taxa de um franeo, paga préviamente.
'
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TITULO IV

Provimento dos cargos, deveres e direitos geraes
CAPITULO XXXI
NOMEAÇÕES, PRO;".iOÇÕES, CONCURSOS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 317. O cargo de director geral só será confiado a engenheiro nacional, que se recommende pela capacidade profissional, demonstrada em serviços anteriormente prestados ao
paiz, sendo a nomeação sempre em commissão.
Art. 318. O cargo de vice-d!irector será provido por engenheiro da Repartição, de categoria não inferior a engenheiro
chefe de districto e que tc·nha mais de tO annos ,Je servic;o
nos telegraphos.
Art. 319. O sub-directo.r technico será escolhido entre os
engenheiros chefes de districto, que tiverem demon::;trado no
servic0 da Repartição capacidade profissional para o exeroicio
!lnquelle ea1·go t' qnn lf'nham mais de lll aunos de serviço na
Reparlil;ão.
Art. 320. Os cargos de sub-directores do Expediente c da
Conl ahilidade serão de accesso dos engenheiros chefes de disf.ri~to c dos chefes de secção, por merecimento.
At't. 321. Os loga'l'es de engenheiros chefes de districlo
serão providos por engenheiros inspectores de i" classe, por
merecimento.
Art. 322. Os lagares de ajudantes teohnico e da Llontabilidade serão exercidos em commissão, respectivamente, por um
engenheiro chefe de districto e um chefe de secção, propostos
pelos sub-directores.
Art. 323. Os inspectores serão de quatro classes.
~ 1.• Os lagares de inspectores de 1" classe só poderão ser
providos, por accesso, pelos de 2•, na razão de dous engenheiros para um inspector sem titulo de engenheiro, sempre pl)r
merecimento.
§ 2.• Os lagares de inspectores de 2" classe serão providos
alternadamente por accesso dos inspectores de 3• classe, por
merecimento, e por engenheiros formados por escolas nacionaes ou estrangeiras, cujo titulo seja reconhecido, submettendo-se estes a concurso documental c devendo provar, para
a inscripção, que são brazileiros, com 35 annos de idade no
maximo, que. teem bom comportamento, gosam de boo saude
e estão aptos para os serviços de campo; serão todavi1a dispensados dessas condições c terão preferencia os que já servirem na Repartição nas condições do art. 372.
·
§ 3. Os logares de inspectores de 3" classe serão providos pelos de 4" classe, na razão de dous terços por merecimento
c um terço por antiguidade.
§ 4. Os lagares de inspectores de 4" classe serão preenchidos na razão de dous te-rços por merecimento, por accesso
dos guardas-fios que saibam ler, escrever e fazer as quatro
operações sobre inteiros c fracções, e um te:rço por pessoas
estranhas 11ue tenham aptidão para o cargo e com a idade maxima de 30 annos.
Art. 32/L Os lagares de guardas-fios serão providos pol'
trabalhadores (]UC tenham pelo menos dons annos de pratica
0
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do serviço de construcção ou conservação de linhas e saibam
ler, escrever e fazer as quatro operações sobre inteiros.
Art. 325. Como trabalhadores só serão admittidos homens robustos, de idade, ao menos na apparencia, nunca superior a 45 annos, sem defeito phy!'lico que lhes difficulte o
trabalho, que tenham bom comportamento e saibam lidar de
foice e machado, sendo preferidos os que tambem saibam ler
e escrever.
Art. 326. As promoções no quadro dos telegraphistas serão feitas por accesso gradual .e do seguinte modo: nas promoções a telegraphistas chefes e de i • classe prevalecerá o
merecimento; e as promoções á 2• e 3• classes serão feitas na
razão de dous ter<;(}s por merecimento e um terço po;r antiguidade.
Art. 327. Para os Jogares de telegraphistas de 4• classe
serão nomeados, na razão de dous terços por merecimento
e um terco por antiguidade, os telegraphistas de 5" class·e
habilitJados no concurso de que trata o art. 361 e no exame
do que trata o art. 367.
Art. 328. Os telegraphistas de 5• classe serão escolhidos
entre os praticantes habil.itados no concurso o no exame de
qno trata o artigo anterior, obedecendo-se, quanto possível,
:í antiguidade dos attostados de habilitação.
Art. 32fl. Os Jogares de vigias de P classe se;rão providos
110r accesso dos de 2"; e os de vigias de 2" classe por indivíduos que saibam ler o escrever e fazer as quab'o operações,
sondo motivo de proferencia terem servido como marinheiros
om navios de guena ou mercantes, com boa fé do officio.
Art. 330. Os candidatos aOE"• Jogares de mensageiros deverão ser brazileiros e na data da admissão ter ma.is do 15
e me·n.os de 18 annos de idade, provada pela respectiva certidão ou documento equivalente; gosar do boa simde, attestada
por dous facultativos ou, na falta destes, por duas pessoas
idoneas; não apresentar defeito physico; te;r bom proced.imento, garantido por escripto por duas pessoas de notaria
respeitabilidade; provar com ·requerimento do proprio punho,
redigido á vista do encarregado da estação, si isso lhos fôr
exigido. que teem boa Iet.tra, bem como sabem ler o fazer
as quàtro operações fundamentaes da arithmotica, e bem
assim que conhecem a localidade onde funccionar a estação.
§ 1." l~m caso de Yaga ou ause·ncia temporaria do mensageiro será admittido, a titulo provisorio, individuo que preencha as condicões .~cgulamentares, abonando-se-lhe diaria
nunca superior a 2$000.
§ 2.• Os documentos dos mensageiros admittidos nos districtos deverão ser remettidos á Directoria Geral dentro do
11razo maximo de tres mezes.
§ 3.• Os mensa~eiros que attingirem a idade de 21 annos
serão dispensados, sendo o seu tempo de serviço motivo de
preferencia para o provimento em outr:os ,Jogares na Thepartição, preenchidas ,as exigencias ll'egulam(mtaJres.
§ .J.• A admissfío dos tubistas regular-so-ha pela dos menF:ngekos.
Art. 331. O ehefe do gabinete do director geral serú nomeado em commissão por vortaria deste ou simplesmente de,;ignado, si fi'\ r funecionario da Repartição.
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Art. 332. O Jogar de desenhista será provido por concurso, c os candidatos deverão mostrar-se habilitados em cartographia c desenho em geral.
l'aragrapho unico. Para inscripção deverão os candidatos provar que são brazileiros, de 18 a 35 annos de idade, que
toem boa mude e bom comportamento.
Art. 333. O thesoureiro e o almoxarife serão .escolhidos
de preferencia entre os funccionarios da Repartição, de oomIH'ovada idoneidade, ficando sujeitos a pl'le,stação de fiança,
antes de assumirem o cargo, na. importancia de 25:000$ o
primeiro e de 10:000$ o segundo.
Paragrapho uni co. Compete <ao thesoureiro e ao almoxarife propô r os respectivos fieis.
Art. 334. Os chefes de secção devem ser escolhidos entro
os primeiros escripturarios e o a·rchivista, e este entre os
primeiros escripturarios, sempre por merecimento.
Art. 335. Serão de accesso dos segundos escripturarios,
por merecimrmto, os Jogares de primeiros escripturarios; de
acoesso dos tereeiros escripturarios .os Jogares de segundos o
de acr.esso dos quartos os Jogares de tereeiros, na razão de
dous terços por merecimento e um terço por antiguidade.
Art. 336. Os Jogares de escrivães serão exercidos em
commissão, por primeiJros ou segundos escripturarios, propostos pelos suh-directores.
Art. 337 .. Os quartos escripturarios ·Serão escolhidos em
concurso publico, de provas rscriptas sómente, devendo os
candidatos proYai' para inscripcão que são brazileiros, de 18
a 25 annos de idade, que toem bom comportamento e gosam
de boa saude.
Paragrapho unico. Versará esse concurso sobre calligraphia e dactylographia; portug.ucz; francez; inglez ou aliemão; geographia e chorographia; arithmetica; redacção official; noções de direito publico e administrativo.
Art. 338. O despachante será escolhido entre os funccionarios dOE"• diversos quadros da Repartição.
Art. 339. O Jogar de chefe da officina será de accesso do
ajudante; este de accesso dos officiaes, por merecimento; e os
demais Jogares serão tambem de accesso, na razão de dous
terços por merecimento e um terço por antiguidade.
Paragrapho unico. Os candidatos a aprendizes deverão
ser brazileiros, ter de 14 a 18 annos, go.sar boa saude, ter
bom comportamento, saber ler e escrever e fazer as quatro
operações sobre inteiros e fracções.
Art. 31.0. Para auxiliares das sub-directorias serão
admittidns pessoas que provarem ter habilitações em calligraphia, dactylographia, portugucz, arithmctica até proporções e chorographia.
~ 1 . o Independente de novas provas, poderão ser admittidos como auxiliares os candidatos habilitados em concurso
para quartos 'escripturarios.
§ :2." Para auxilial'es na Capital Federal poderão ser
admittidos, satisfeitas as condições deste artigo, candidatos
do sexo feminino, que servirão, porém, exclusivamente nas estações corno dactylographas e taxadoras.
§ 3. o Os Jogares de auxiliares nos escriptorios dos distrietos e nas estaçõe::1 serão providos exclm·ivamente pelos
praticantes que se acharem nas condições do art. 368.
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§ 4. o Os auxiliares coadjuvarão nos serviços de escripta
e de· trafego, servindo tambem como dactylographos, taxadores e telephonistas.
Art. 34f. O logar de porteiro será provido por accesso
do ajudante; o de ajudante será provido por um dos contínuos
da administração, por merecimento; e os dogares de contlnuos
serão de livre nomeação dentre pessoas que souberem ler e
escrever e fazer as quatro operações.
·
Art. 342. O director geral poderá, dentro das dotações
orçatnentarias, contractar para serviços especiaes pessoal estranho á Repartição, q·1ando de todo não possam ser desempenhados por funccionarios do quadro.
Art. 343. Os concursos serllo validos pelo prazo de tres
annos, contados da data da approvação, para os cinco primeiros classificados.
·
Art. 344. O processo dos concursos obedecerá ao disposto no regulamento ·da Secretariá de Estado, no que fOr
applicavel á Repartição ..
Art. 345. Os concursos na Capital Federal serão presididos pelo vice-dírcctor ou por um dos sub-directores.
Art. 340.. Nas promoções por antiguidade attender-se-ha
exclusivamente á de classe.
Paragrapho unico. No caso de igual antiguidade da classe
prevalecerá o tempo de serviço na Repartição e, ainda no caso
de igualdade, se recorrerá á contagem de tempo de serviço
em outras repartições federaes.
Art. 347. Nenhuma promoção por merecimento poderá
recahir em funccionario que tenha menos de dous annos de
effer.tivo serviço na Repartição e na classe.
'Paragrapho unico. Entender-se-ha por merecimento o
seguinte: a idoneidade moral, intellectual e pratica para o
cargo; o desempenho a contento da administração, dos serviços normaes e extraordinarios; a apresentação de trabalhos
de valor; os serviços de campo prolongados ou de grande importancia; os serviços e::draordinarios prestados em occasiões
de perturbação da ordem; a longa permanencia em logares insalubres ou baldos de recursos; o encargo, durante dous annos, pelo menos, de estações importantes, a contento da
admi-nistraç.ão; o maneJo de apparelhos rapidos e radiotelegraphicos; a approvacão em exame na escola de instructores.·
Art. 348. Perderá o direito á promoção por antiguidade
o funccionario quf', no momento, estiver licenciado, sem ser
por motivo de molcstia, 011 suspenso disciplinar ou preventivameiltf', bem romo aquPile que, nos 12 rnezes anteriores á
data da vaga, tiver soffrido pena de suspensão ou de multa,
ou houver interrompido o e:x;ercido por faltas ou licenças,
::;em ser por mnlestia, durante 00 ou mais dias seguidos ou
interpolados.
Paragrapho uni co. A promoção, neste caso, caberá a•J
immediato.
Art. 349. O acto da promoção declarará si esta é feita
por antiguidade ou por merecimento.
' Art. 350. Serão nomeados por decreto o director geral, o
viee-director. os sub-directores e os engenheiros-chefes de
districto; por portaria do ministro, os funccionariós cujo vencimento exceder de 7:200$ annuaes; por portaria do director
geral, os demais.
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~ 1.• O decreto dn nomeação do sub-direetor da Contabilf..:
dadn· será referendado pelos ministrüs da Viação e Obras Publicas e da Fazenda.
§ 2.• As nümeações e promoções de alçada superior á do
director geral serão sempre precedidas de informação _deste,
fundamentada e acompanhada de cópia dos assentamentos do
funccionario.
Art. 351. As nomeações e promoções da alçada dü dircctor geral serão feitas dentro de 30 dias da data em que
se dct· a Yaga ou em que terminar o julgamento das provas do
eoncurso.
Paragraphü unico. As pr.apostas de nomeação e promoção
e a abertura düs concursos obedecerão ao mesmo prazo.
Art. 352. Os funccionarios e empregados nomeados deYerão tomar posse c entrar em excreieio dentro de 60 dias,
l'rmtados da data da nomeação.
§ L" A posse será dada pe-lo director geral, para os nomeados por decreto Du por pmtaria do ministro; pelo vicedirector, na Capital Federal, para os demais•; e nos districtos,
pelos respectivos chefes.
§ 2." Quando o nomead.a ou promovido estiver impossibilitado de se apre3cntar pcssoalrnenle, poderá tomar posse
por procuração.
Art. 353. Nenhum funccionario jubilado, reformado ou
aposentado poclerú ser nomeado para emprego da Repartição.
Art. 354. As substituições se darão, em geral, na ordem
hierarchica dos cargQS, sendo nos casos incertos feita a designação pelo director geral.
§ L" O vice-director, quando necessaria a substituição, a
juizo do ministro, será substituído pelo sub-diréctor technico;
este pelo ajudante; o chefe do districto pelo inspcctor ajudarlie, ou, ·na falta, pelo encarregado da estação-séde; o almoxarife pelo fiel, e o thesoureiro pelo ~fiel mais antigo.
§ 2." Quando o inspector ajudante ou o encarregado da
rsLa(;iío-sr1de substituírem o chefe do districto, deixarã'O o
exercício das funcções prüprias, salvo quando o chefe do
districto so achar em p•ercorrida QU fôr chamado a
serviço.
.
Art. 355. A lotação do pessoal diarista da reparti cão será
annualmente fixada pelo director geral dentro das dotacões
orcamentarias.
Art. 356. TQdo funccionario addido, sem ser por convnnk'JWia rio serviço, só poderá rwrmanPcer nessa situaç.ão até
o maximo de tres mezes com o vencimento por inteiro e
da•hi por diante s6menle com o ordenado e por tempo limitado.
Paragrapho uni co. Entre Q termo de uma addição e o
inirio de outra. deverá mediar o interstício de um annQ pelo
menos.
Art. 357. O funccionario que voluntariamente deixar o
SCJ'vico da Repartiç.ão, quer a pedido, quer por abandono do
empl'ego. só poderá ser readrnittido na classe immediatamcnte inferior, Indo occupar o ultimo logar.
Paragrapho unico. Quando se tratar de telegraphista e
honverem decorrido dOUE'• annos ou mais da data da e,xQneraeão, deverá prestar novo exame pratico.
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CAPITULO XXXII
DO ENSINO EM GERAL

Art. 358. O ensino dos candidatos á admissão no quadro
dos telegraphistas será ministrado nas estaçiíes principaes
e de primeira classe, exceptuadas a central e as urbana~
em geral, sob a direcção dos chefes de districto e encarregados.
· Art. 359. O ensino pratico da radiotelegraphia será
ministrado nas estações radiotelegraP.hieas e só a telegraphistas e a praticantes já habilitados na fórma do
art. 368.
Art. 360. Na Capital Federal funccionará uma escola
de instructores, na qual será ministrado ensino theoricopratico a funccionarios de linhas e estações, sendo os
docentes es-colhidos nos .quadros da 'Repartição ou contractados.
§ 1.• Destina-se essa escola, que se regerá por instrucções especiaes, á habilitação de funccionarios que por seu
turno possam, nos districtos, diffundir os conhecimentos que
adquirirem.
§ 2.• A frequencia da escola será facultativa, procedendo-se a concurso ~entre os candidatos quando o numero destes
exceder a lotação estipulada nas instrucções.
fi a.• Os funccionarios que estiverem frequentando a escola ficarão incumbidos de serviços que lhes permittam comparecer ás aulas, não podendo, todavia, limitar ao estudo a
sua actividade.
.
§ 4.• Do mesmo modo os docentes, excluídos os contractados. exercerão qualquer funcção compatível com o cargo,
cumulativamente com a docencia.
§ 5.• Não pooderão frequentar a escola funccionarios que
tenham menos de dous annos de exercício na Repartição, nem
exeroer a docencia os que para isso não tenham comprovada
aptidão.
·
.
Art. 36f. A admissão de praticantes de telegraphia será
preoodida de concurso, que versará sobre as seguintes materias : calligraphia, portuguez, francez, inglez ou allemlo,
geographia, chorographia, arithmetica e noções de physica
e chimica.
Paragrapho .unico. O prazo para inscripção ao coneurso
é de 1 a 30 de junho e improrogavel.
Art. 362. Os candidatos deverão ser brazileiros, ter de
18 a 25 annos de idade, gosar boa saude e ter bom comportamento, e poderão apresentar quaesquer documentos que
c.omprovem suas habilidades e serviços, os quaes serão t<>mados em consideração para a classificação, em igualdade de
condições.
Art. 363. Os requerimentos de inscripção com os documentos devem ser apresentados aos chefes de districto e
remettidos juntamente com as provas do concurso á Directoria
Geral.
Art. 364. Nas estações principaes poderão ser admittidos até seis praticantes e nas de primeira classe até
quatro.
Art. 365. Só haverá concurso nas sédes de districto e
quando não houver praticantes habilitados em numero suftf'ipi~nt~ parª' o provimento go numero proyavel de vagas,.
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Art. 3G6. A aprendizag-em nas estações deverá ser iniciàda. d-entro de 30 dias, contados da data da communicação, ao
districto, da admissão do praticante, e não poderá durar menos
de um anno.
Paragrapho uni co. Serão eliminados os praticantes que
tivPt'em mais de 30 faltas seguidas ou UO interpoladas, Hilu
contados domingo!'! c feriados; c obrigados a mais um mez
de aprendizagem os que derem de 30 a liO faltas intcl'J2..0ladas. __
.
.
Art. 3G7. Findo um anno de aprendizagem, podera o praticante ser submettido a exame, a requerimento seu, instruido
de attestado de frcqueneia c aproveitamento, passado pelo cnearregado da estação.
§ 1. Esse exame consistirá em escripta telegra~hica,
leitura auditiva (prova facultativa), montagem c funecwnamcnto do apparelho 1\lorsc simples, em extremo, intcrmedio c
translação, arranjo pratico das baterias, disscrtaç~o sobre defeitos de linha, cscriptura(}ão das estações, conhecimento dcsto
regulamento e das instrucções relativas ao trafego.
§ 2. O exame será valido por dous nnnos, não pr·ascrevendo, porém, para os que servirem como auxiliares.
Art. 368. Ao prati,cante approvado nosso ·exame será
passado um attest.ado de habilitações praticas _de telegraphista.
§ U Esse attestado o habilitará á nomeação de telegraphista de 5• classe.
§ 2." O praticante reprovado dcverú praticar por mais
s-0is mezes para poder prestar novo exame, sendo eliminado,
si fôr segunda vez reprovado.
§ 3. Os eliminados por abandono ou reprovação só poderão ser readmittidos mediante novo concurso, não so levando em conta a praticagem anterior.
Art. 369. A permissão para a praticagem nos appareJhos differentes do Morse poderá ser concedida pelos chefes
de districto, salvo si o candidato tiver de mudar de estação.
§ 1. O exame de manipula~:fío desses apparelhos só será
valido depois que o examinando tomar parte no trafego por
30 dias, no minimo, mostrando-se habilitado.
~ 2. O exame para radiotelegraphistas abrangerá á leitura auditiva, uma dissertação technica e o manejo dos appar~lhos res~e~tivos, além da permanencia no trafego por 30
dias, no mmimo, com demonstracão de aproveitamento.
Art.. 370 • .Os chefes de distril'ln proYidenriarão l)ara
f(ue os praticantes, nas estações em que não haja sala especial para aprendizagem, sejam admittidos na sala dos apparclhos, em horas determinadas, guiados pelos encarregados das estações.
Art. 371. As esposas e as filhas ou irmãs solteiras o
viuvas dos telegraphistas, nas estações de que fôr encarregado o marido, pan ou il'mfío n onrln nfío houYcr outro telcgraphista, poderão habilitar-se na transmissão o recepção do
telcgrammas, com o consentimento da Directoria, devendo as
interessadas annexar ao requerimento um attestado de instrucção primaria, passado por professor publico.
!i 1. Após seis mezes de effectiva aprendizagem poderão as praticantes ser submettidas ~ exame ..
0

0

0
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§ 2. 0 As que forem. approvadas ~oderão ser aJ!r2veitad~s
como adjuntas no serviço das estaçoes, nas cond1çoes estipuladas no art. 268.
.
Art. 372. Poderão ser admittidos, exclusivamente nos trabalhos de campo, até seis engenheiros auxiliares, distribuidvs
pelos districtos para coadjuvarem no serviço e S!'! habi_litarcm ii nomcacão de inspcctor de 2• classe, depms de dous
annos de exerci cio.
§ 1.• Para a admissão deverão esses engenheiros provar
que 'são brazileiros, de 35 annos de idade no maximo, que
teem bom comportamento e capacidade physica para os serviços de campo.
§ 2." A esses engenheiros, emquanto se acharem em cffectivo serviço, abonar-se-ha uma gratificação mensal
correspondente ao vencimento de inspector de 3• classe, paga
pelo credito destinado ao serviço em que forem empregados, não lhes assistindo direito a licença com remuneração,
nem a férias.
Art. 373. Nas estações principaes e de 1" classe, exceptuadas a Central e as urbanas em geral, poderão ser admittidos a praticar, á •requisição dos respectivos ministerios,
officiaes c praças do Exercito c da Armada, em numero nunca
pxccdcntc de dous, sem yantagcm alguma paga pela Reparti~:ão, a cujo regulamento, porém, ficarão subordinados.
Paragrapho uni co. Poderão esses officiaes ·e praças, a
requerimento .seu, prestar o exame de que trata o art. 367 e
obter o attestado a que se refere o art. 368, unicamente, porém, para d·emonstrarem aproveitamento.
CAPITULO XXXIII
TEMPO DE TRABALHO, LICENÇAS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 374. Na Directoria Geral, em cada uma das ·secções
do serviço na Capital Federal e nos escriptorios dos disti·ictos começará o trabalho ás 10 horas, com um quarto da
hora de tolerancia, e terminará ás 15 horas, todos os dias
uteis; podendo o director geral e os chefes de districto em
casos urgentes e extraordinarios, prolongai-o ou. determinar
que se faca em qualquer dia.
Art. 375. Haverá em cada secção um livro de ponto com
a:;:. pnginas numeradas e rubricadas, no qual os funccionarios
c empregados assignarão os nomes por extenso, á hora marcada para o começo dos trabalhos, rubricando-o á sabida.
Paragrapho unico. O encerramento do ponto compete ao
chefe da secção o do gabinete, e na falta ao substituto.
Art. 376. Nas officinas, linhas e estações o ponto será
organizado do accôrdo com a natureza do serviço, havendo
a mesma tolerancia do art. 374.
Paragrapho uni co. Nas estações de grande movimento o
pessoal deverá ser dividido em turmas.
Art. 37i. O vice-director e os sub-directores poderão
conceder dispensa até 48 horas,· dentro do mez, e os chefes
de secção e o archivista até 24 horas.
Art. 378. Os funccionarios da Repartição terão annualmente 15 dias utei·s de férias, de que gosarão seguida ou in-
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terpoladamenle, sem prejuízo do serviço, a juizo dos respectivos chefes.
§ i. o As férias poderão ser accumuladas e gosadas do
dous em dous annos durante 30 dias.
§ 2. o Não poderão gosar férias os funccionarios que no
UllllO autcl'iol' tiverem tido mais de 10 faltas, incluídas a::>
dispensas, e houverem soffrido pena disciplinar.
§ 3. o As substituições em caso de férias se farão pelo
modo estabelecido neste ·regulamento, não dando, porém, direito a maior vencimento ou outras vantagens pecuniarias.
§ 4. Não poderão gosar férias os empregados contraclados e os que percebam diaria.
Ar L. 37U. Aos funeeionarios da nPparlição podem ser
concedidas licenças por molestia, devidamente comprovada,
ou por outro qualquer motivo justo e attendivel.
Art. 3RO. As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não se abonando em caso algum a gratificação de
exercício.
Art. 381. .Por motivo de molestia provada, que inhiba
de exercer as funcções, se concederá licença até um anno,
sendo com ordenado inteiro até seis mezes, e de então em
deante com metade do ordenado.
Art. 382. As licenças por motivo que não seja molestia
só poderão ser concedidas até o prazo de um anno e sem
vencimento algum.
Art. 383. Em todas as licenças se marcará o prazo dentro do qual o funccionario deverá entrar no goso dellas, prazo
que não poderá exceder de 60 dias.
Paragrapho unico. Ficará sem effeito a licença concedida, ::·i o fnnccionario que a tiver obtido não entrar no g<>so
della dentro do prazo de 60 dias, contados do dia em que tiver
tido sciencia da concessão pelo Diario O(ficial, ou mediante
communicacão do chefe immediato.
Art. 38'í.. O tempo das licenças com ordenado, suas reformas e prorogação dentro de um ::nmo, a contar do dia em
que o funccionario entrar no goso da primeira que obtiver,
ser:í sommado para o fim de fazer-se o desconto de que trata
o art. 381.
Art. 385. Para formar o maximo de seis mezes, de quo
tntLa o art. 381, .devcl'á ser levado em conta o tempo das lic·cnças concedidas pelo dircclor geral c pelos chefes do disll'iclo.
Ar L. 38G. Nenhum funccionario poderá, depois de gosar
11m anuo ele licença, obter nova antes d0 decorrido um anuo
da IPrmina(;ão da ultima que lhe tiver si elo concedida, salvo
n·r·urso ao Podet· Legislativo.
~ I. o Depois que qualquer funccionario tiver gosado licença eonccc\ida por lei, não podcr(t o Governo conceder-lhe
11ova lieença com vencimentos, sem ter decorrido um armo do
dia em que aquella tiver terminado.
§ :;2.• o A qualquer r·equerimento de licença, dirigido ao
Cougresso Nacional c a ser encaminhado vela Dircctoria Gera.!, devrm·ú o tcquerente juntar prova de ter obtid'O das autoridades competentes as licenças que estas lhe podiam conceder.
A,rt. 387. Toda licença cntender-sc-ha concedida com a
elausula de poder ser gosada onde apl'ouver ao licenciado,
dentro do paiz.
0
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IParag·rapl!o unico. Quando tiver de ser gosada fóra do
paiz, a portar-h o drcla.rarú.
Art. 388. As lkcnças com ordenado só poderão ser concrdidas 1a func:cionarios r,ue tenham pelo menos seis mczes oo
exercício na nopartição ou em outro emprego federal de que
para ella tenham sido removidos.
Paragrapho unico. Não serão eo:nlcedidas licenças a funccionarios interinos c bem assim aos que, nomeados, promovidos ou removidos, não houverem assumido o exercício do
respectivo cargo.
Art. 389. E' permittido ao funccionario que se achar no
goso de licença renuncial-a pelo resto do tempo, comtanto que
reassuma o exercício do seu Jogar.
Paragrapho unico. Não se considerarão renunciadas as
licenças cuja interrupç.ão prov•enha de serviço determinado
por ordem superior ou de qualquer outro motivo independente
da vontade do empregado.
'
Art. 390. Ainda qu:ando apresente parte de doente, não
torá direito a vencimento algum o funccionario que, depois de
findo o prazo da licença, com ordenado ou sem elle, permanecer fóra do exercieio do cargo.
Paragrapho uni co. No caso de continuar impossibilitado
ele reassumir o exercício, deverá pedir nova licença, que só lho
será concedida si justificar as faltas coiTespondentes ao tempo em que houver excedido o da anterior e quo será incluído
no prazo da nova licen~a.
Art. 39i. Nenhum "·encimento será pago ao funccionar.io
licenciado, sem que tenha sido registrada a licença na SubDircctoria do Expediente, com a declaração do dia em que começou a gosal-a, c sem que 1haja sido pago o sello respeetivo.
Art. 392. As licenças poderão ser cassadas pelo ministro,
pelo dirootor geral ou pelo ehefe do districto, segundo a concessão, quando a conveniencia do serviço o aconselhar.
Art. 393. Produzirão todos os effeitos, quanto ao pedido,
concessão, registro, pagamento do sello e declaracão de entrada no goso das licenças, q-u·e se referirem a empregados com
exercicio nos Estàdos, as commnnicacões expedidas por telegrammas da Directoria Geral aos chefes dos districtos e viceversa.
Paragrapho unic~o. Só em casos urgentes, a juizo dos
chefes de districto, serão pedidas licenças pela f6rma indicada neste artigo, fieando ao critcrio da Directoria Geral concedf'i-as ou não por essa fórma.
Art. 394. Os pedidos de licença, embora instruidos por
nUestado medieo, deve~ão ser acompanhados de informação
dos chefes d1 serviço a respeito da procedencia do pedido e
das qualidadeii do solicitante, tanto quanto disso tenham conhecimento.
Art. 395. Quando a licença fôr concedida pelos chefes de
districto ou pelo director geral, deverá este communicar o
facto ao ministro, dentro do prazo de 15• dias c sob pena
de responsabilidade, procedendo de igual modo, e sob a mesma
pena, qua~do o licenciado reassumir o e:x;ercicio.
Paragrapho unico. Do mesmo modo deverão os chMes dá
districto proceder para com o director ge~al.
Poder Executivo- 1915 (V oi. I)
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Art. 3fl6. São causas justificativas de faltas:
f•, molestia do funccionario ou molestia grave de pessoa

do sua família, provada com attestado medico, quando o numero das faltas exceder de tres em cada mez;
2•, gala de casamento e nojo, no período de sete dias.
Paoragr'apho unico. Compete aos chefes de serviço julgar
da justificação das faltas.
· Art. 397. Não soffrerá desconto o funccionario que deixar de comparecer á hora marcada ou não assignar o ponto,
emquanto estiver em E·ervico externo da Repartição ou incumbido de qualquer trabalho gratuito e ohrigatorio em virtude de lei, tal como o serviço eleitoral, abrangendo alistrurnento e votação, ou a funcção de jurado.
Paragrapho unico. Em qualquer destas hypotheses se
fará declaração no livro do ponto e na folha. mensal de vencimentos.
Art <11'\Q. O furl~'"i'Jnario perderá:
f•;
1ínento do dia, quando faltar ao serviço
sem causa JW>L•• 1da ou retirar-se sem licença antes de fin·
dos os trabalhos;
2•, toda a gratificação, quando faltar com causa justificada, eomparecer depois de encerrado o ponto, sem causa justificadil, por mais de tres vezes no mez, ou retirar-se com licença antes de findos os trabalhos;
3•, metade da gratificação, quando comparecer, com l'ausa
jusf.ificada, depois de encerrado o ponto, nas tres primeiras
vezes durante o mcz.
Art. 399. Aquelle que faltar sem motivo justificado em
dia de trabalho extraordinario, conhecido com antecedencia,
pcrder;í. tres dias de vencimentos.
Art. 400. O funccionario que faltar seguidamente ao serviço por mais de 30 dias será demittido po.r abanuuno do emprego.
Art. 401. Para .iustifirarão das faltas até tres dias dentro
elo mcz, não excedendo de f5 por anno, será .sufficiente a simple.s allegação, por escripto, do func.cionurio, sendo necessario
attestado medico quando excedentes desse numero.
§ f.• Além de oito faltas, só será concedido abono si o
funccionario obtiver licenca, contando-se o tempo de goso em
continuação ao das faltas justificadas até acruelle numero.
§ 2.• A justificação de faltas só será admittida si apresentada dentro elos prazos de que trata este artigo e antes de
organizada a folha de pagamento.
Art. 402. O desconto por faltas interpoladas será correspondente aos dias em que ellas se derem; mas, si as faltas
forem successivas, o desconto se estenderá tambem aos dias
que, não sendo de serviço, se acharem comprehendidos no pe·
riodo das faltas.
Art. 403. Quando se verificar qualquer accidente em serviço, que inhabilite o empregado para o trabalho, ~·er-lhe-ha
abonada a diaria integral, pelo prazo improrogavel de um
anno; findo este prazo, si o diarista estiver inutilizado para o
serviço, será aposentado com dous terços do respectivo salario,
si não tiver sido crcada a Caixa de seguros contra accidentes
no trabalho.
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CAPITULO XXXIV
vENCIMEN'l'OS E VANTAGENS

Art. 404. Competem aos funccionarios da Repartição os
vencimentos marcados na tabell31 annexa.
·
Paragrapho unico. A terça parte dos vencimentos fixados na tabella é considerada grai'ificação pro labore.
Art. 4.05. O funccionario que ex-ercer interinamente logar vago receberá todos os vencimentos deste, sem accumulação.
Art. 406. Ao funccionario que substituir outro caberá,
além do proprio vencimento integral, a differença entre este
e o do logar do substituído.
§ f. o Exceptua-se o caso de substituição por licença, no
qual o substituto perceberá, além do seu. ordenado, a gratificação do substituído.
§ 2. O:msidera-se substituição o exerciL
, dJ com
attribuições differentes e expressamente defi .'d~ ·útlste regulamento, não se dando, portanto, nas diversas categorias
de telegraphistas, cscripturarios, inspectores, operarias, etc.
Art. 407. Só poderão ser requisitadas passagens para
funccionarios removidos, commissionados ou em serviço interno dos districtos.
§ 1." No caso de remoção, deverá a requisição conter a
indicação do acto de que se origina e -estipulará o limite
maximo de 100 kilo., de bagagem por passageiro, salvo si
a viagem fôr marítima ou fluvial, caso em que o limite será
o estipulado pela companhia de navegação.
§ 2. o No -caso de commissão se procederá como determina
o paragrapho anterior, porém com relação apenas ao commissionado, que só terá direito a passagem e transp_orte de
bagagem para si.
~ 3." No serviço interno dos districtos as r·aquisições se
refenrão a passagem sómente e indicarão o serviço a ser
desempenhado.
Art. 408. Os funccionarios que houverem de mudar de
residencia, quando removidos exclusivamente por conveniencia absoluta do serviço, terão direito a transporte para si e
suas familias e a uma ajuda de custo, não excedente ao vencimento de um mez.
Paragrapho unico. Na fixação da ajuda de custo serão
levadas em considera(:ão as circumstancias seguintes: numero de pessoas de família; natur·eza do transporte e estadia forçada para aguardar nova conducção.
Art. 40D. Considera-se família do funccionario, para ter
direito a transporte: ,esposa, filhos legítimos ou legitimados,
irmãos c enteados menores de 21 annos, pae ·e mãe, irmãs c
f'nteadas quando solteiras ou viuvas.
Paragrapho unico. E' eondição essencial, para esse fim,
viverem em companhia do funccionario e serem por elle
mantidos.
Art. 410. Pa,ra effeito do disposto nos art.igos anteriores,
o funccionario é obrigado a apresentar, antes de ser feita a
requisição da passagem, uma relação nominal, em duplicata,
datada e assignada, de todas as pessoas de família com di0
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rcifn n f.t'an8porlP, devendo a 11ritneira via acompanhar a
J'f)I)Uisiçã'O c 'ficando a SPgllnlla an:hivada 110 Jogar de proccdeneia.
Paragraplw unieo. O funccionario é passível de pena
JWla falta de exaeLidão das declarações feitas, devcnrlo intlmnnizar a llcparLição das dcspezas decorrentes das irregularidades verificadas.
Art. !d L • O transporte será concedido, por meio de refJUiidção do funccional'io competente_ para faz·ci-a, em estradas de lerro, emprezas de navegaçao p-ertencentes ao Governo ou por elle subvencionadas, correndo por conta do beneficiado qualquer despcr.a que -exceder da requisição e ficando sob a responsabilidade do requisitante a decorrente de
todo o transporte concedido em desaccórdo com o presente
rngnlamcnto c instrucções e ordens expedidas a respeito.
Paragrapho unico. l~m casos e:x:cepcionaes ou de urgenrin, a juizo do dir·ector geral, poderá o transporte ser feif.o
Pm qualquer companhia, empreza ou estrada de ferro nacioJH\l ou estrangeira, entregando-se ao funccionario a importaneia das paf·sagens, afim de serem adquiridas directam.ente.
Art. 412. Quando o transporte tiver de ser feito por
meio de montadas, carros ou outros vehiculos pertencentes a
particulares, será igualmente entregue ao funccionario a
importancia precisa.
Art. ld:L Em easos especiaes, a juizo da Dircctoria Geral, e quando o funccionario houver 11ago adeantadamente a
despeza de transporte, será ind·emnizado, mediante requerimento instruido de documentos comprobatorios da despeza
feita e acompanhado da relação de que trata o art. 410.
Art. 41-i. Si a viagem fôr interrompida por culpa do
funccionario, correrão por sua conta as d·espezas com o novo
transporte para proseguil-a.
Art. 415. A Repartição poderá requisitar passagem para
ns pessoas de família do funccionario, as quaes não tenham
direito a transporte, si elle requerer para a indemnizar da despeza pela quinta parte do vencimento mensal.
Art. 416. A' família do fun-ccionario que, tendo sido
removido por conveniencia do serviço, vier a fallecer, será
facultado o transporte de regr'lsso, dentro de 60 dias, por
conta {]a Repartição, para o Jogar que preferir, si assim o
requerer.
Art. 4i 7. Os funccionarios mandados addir, remol'idos a pedido, os licenciados e os que permutarem logares
111io terão direi to a transporte nem a ajuda de custo.
Paragra.pho unico. Para os funccionarios licenciados por
motivo de molestia, poderá a Repartiçãü, mediante req~eri
mento, requisitar, para qualquer ponto do paiz, passagens
para ser indemnizada pela quinta parte do venciment~
mensal.
}\rt. /~18 .. ()~ fUJ?CCionar!OS chamados para Objecto de
servtço tcrao dn'etto somente a iSUa passagem de ida e volta.
§I 1." Esses funccionarios terão direito aos vencimentos
qesde que a sua permanencia na Capital :Federal não exceda
oe tres mezes.
.
~ .2:" Entre dous chamados a. serviço deverá mediar o
mterstlc10 de um anno pelo menos.
Ar~. 419. O diree;tor geral terá uma ajuda de custo mensal, arbitrada, pelo mm1stro.
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Art. 420. Quando via.jar em serviço, o direclor geral p-erceberá uma diaria igual á gratificação pro labore de um
dia, correndo as pao·sagens por c?nla dll;_ Reparti.ção:
~
Art. 421. Nas viagens de mspecçao ao d1strwto, terao
os !Chefes direito a passagem e a uma diaria igual á gratificavão pro lalmre de um dia, contados apenas os dias decorridos entre a data da partid:11 e a da chegada ao ponto onde
terminar a inspecção.
~ 1." Para effectividadc do pagamento é necessaria: communicaç1io de ambas as datas, em telegramma ao dtrector
geral.
§ 2.• Terão direito a igual vantagem, e do mesmo modo,
os inspector·es ajudantes, observada a parte final do § 2•, do
art. 240.
ArL. 422. Os inspectores, quando em effectivo servico de
campo em exploração e oonstrucção de linhas, ou em reconstrucoão fóra das respectivas secções, perceberão uma
diaria igual á gratificação pro labore de um dia.
Art. 423. O guarda-fios enca..rregado interinamente da
secção terá uma diaria até 2$000.
Art. 424. O funccionario designado para chefe do gabinete do director geral perceberá, além do vencimento, uma
gratificação mensal até 450$000.
Paragrapho uni co. Quando o chefe do gabinete fõr estranho á Repartição, perceberá a gratificação que fõr arbitrada pelo ministro.
Art. 425. Os funccionarios que tiverem exercício no
gabinete do director geral, na qualidade de officiaes, e o chefe
do gabinete do vice-director, terão uma gratificação mensal
até 150$000.
Art. 426. O chefe de districto e o de seccão designados
respectivamente para ajudante technico e da Contabilidade
teriLo, além do vencimento, uma gratificação mensal até

150${)00.

Art. 427. Os inspectores, qnando chefes de districto,
perc-eberão uma gratificação mensal até 150$000.
Art. 428. Os funccionarios que servirem como escriptu-·
rarios-1mgadorcs perceberão uma gratificação diaria até 5$000.
Art. 429. Por serviços que excedam das horas normaes
de trabalho poderão ser abonadas gratificações até 5$ diarios.
Art. 430. Nas estações de grande movimento, bem como
nos centros telephonicos, onde houver revezamento de funccionarios, o que fizer, além do serviço proprio, o da competencia de outro, terá direito á gratificação deste.
Art. -í31. O telegraphista que, sem_ ser por conveniencia
do serviço, fôr encarregado de estação de classe inferior á sua,
Eó perceberá, além do ordenado, a gratificação pro labo1·e
correspondente á classe da estação.
Paragrapho unico. Consultar-se-ha officialmente o encarr.egado,. para ap:plicação do d~sposto neste artigo, quando
a D1rectorm Geral JUlgue convemente removei-o para estação
de classe igual ou superior á sua.
A_rt. -i32. Aos. chefes de districto, para as despezas de
expediente do escnptorw, será .abonada mensalmente, mediante recibo, a importancia de 50$000.
Art. 433. Aos encarregados das estações, para as despezas do illuminação, agua e material parn expediente e asseio.
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será abonada mensalmente, mediante recibo, uma importancia variavel, segundo a categoria da estação, ficando responsaveis pelas faltas que houver.
§ 1. • Nas estações principaes terá o encarregado 80$; nas
de f• classe, 60$; nas de 2•, l10$; nas de 3", 20$; nas de 4";
15$ e nas rJn G", 1 0:!\; nas lt>l!•phonieas mais impr)t·tant.cs,
5$000.
§ 2. o Quando ficar provado, a juizo da Directoria Geral,

a insufficiencia da consignação para todas as despezas de que
tmta este artigo, })odcr:í ser dada ao encarregado autorização
para justificar parte dellas, sendo-lhes abonada nesse caso
a consignação immediatamente inferior.
~ 3. A's estações principaes do grande movimento Rerft
o material de expediente fornecido pelo almoxarifado, si não
fôr mais conveniente a acquisição no local.
§ 1. o Quando o encarregado residir na cshção, pagará
:í. parte o seu consumo de gaz ou energia electrica para illuminação e outros fins, devendo haver medidor especial para
o consumo da estação ou fixar-se um maximo para este.
Art. 434. Aos encarregados de estação, quando nas mesmas não puderem residir, por falta de commodos, poderá
ser concedido, mediante recibo, um auxilio para aluguel do
r· asa, ficando obrigados a morar nas proximidades.
Art. 435. A-os funccionarios que servirem em localidades onde a subsistencia fôr notoria e excessivàmente cara
poderá ser concedida uma gratificar:ão local, arbitrada pelo
ministro c quo não excederá rlr 50% dos vencimentos.
Art. 436. Aos funccionnrios incumbidos de commissão
technica, ou da fiscalização de qualquer serviço fóra da Capital Federal, l'•erão abonadas passagens para si, uma ajuda
do custo atrí dons mcws de vcnrimentos e uma diaria até
5 o/o do vencimento me•nsal.
Art. 137. Aos funccionarios que apresentarem trabalhos
espeeiaes im portantcs, relativos a serviço da Repartição, espontaneamente ou no desempenho de cnmmissão, serão conferidas gratificações do uma só vez, até 1 :000$, pr·ecedcndo
autorização do ministro.
Art. 438. Afim do estudarem os melhoramentos adaptados nos serviços de especialidade da Repartição, poderá a
Dircctoria Geral propôr quo sejam enviados funccionarios .em
commissão ao estrangeiro, abonando-se-lhes uma ajuda de
custo, 'segundo o art. -136, e, além doR vencimentos calcula0
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tArt. 43!J. Os funccionarios da Repartição, incumbido;:; de
representai-a no estrangeiro em confcrrncias internacionaes,
terão direito, além dos vencimentos caleulndos em ouro, ás
vantagens do art. 13G, accroscirlas do um abono, do uma só
voz, para roprcscnlação, arbitrado pelo ministro.
Art. HO. Por uma mesma commissão só poderá ser abonada uma njuda de custo.
Art. 411. O funecionario que não seguir na commissão,
para que tenha recebido ajuda de custo, ou regressar sem a
haver descmponha<lo, salvo por orrl~:m superior ou por mot,ivo justo, a juizo do director geral, fica obrigado a restituir
integralmente a importancia, dentro do prazo fixado.
l'aragrapho unico. Essa restituiç.ão se fará por meio do
descontos mensaes, pela decima parte dos vencimentos.
Art.. 412. A ajuda de custo pertencerá ao exercício em que
fôr expedido o acto, que der logar a essa vantagem.
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Art. 443. Os vencimentos dos funccionarios que forem
postos á disposição de outros ministerios, de governadores de
Estados ou municipalidades, correrão por conta daquelles que
lhes aproveitarem os serviços, salvo tratando-se de construcção de linhas que tenham de ser transferidas para a Repartição.
Art. 444. As portarias de abono de gratificações e outras vantagens só vigorarão dentro do anno em que forem
expedidas.
CAPffULO XXXV
APOSENTADORIA E MONTEPIO

Art. 445. A aposentação dos funccionarios da Repa~l'ição
reger-se-h a pelo disposto no art. 121 dª lei n. 2. 924, de 5
de janeiro de 1915.
§ 1 . • O processo dos exames de invalidez obedecerá ao
regulamento que baixou com o decreto n. 11.4417, de 20 de
janeiro de 1915.
§ 2. • Para verificar a invalidez do funccionario em actividade, addido ou em disponibilidade, poderá o dircctor geral
mandai-o a inspecção de saude, independentemente de requerimento. ·
.
Art. 4.46. Sendo a apuração do tempo de serviço dos
funccionarios estranhos ao Ministerio da Fazenda, f·eita por
esse ministerio e sómente para o effeito do abono de vencimentos de inactividade (aviso n. 581, de 11 de novembro
de 1!H4, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas), não aproveitará para aposentadoria a inclusão nos assentamentos do
pessoal, e no almanak, do tempo de serviço comprovado por
documentos quaesquer.
Art. 447. O montepio düs funwionarios da Repartição
['Cger-se-ha pelas leis n. 942 A, de 31 de outubro de 1890,
n. 1.045, de 21 de novembro de 1890, pelo decreto
n. 8. 904, de 1G de agosto de 1911, que dá instrucções
para a execução do art. 84 da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro
de 1910, e pelo que, em modificação ou derogação de~tas, haja.
disposto o poder competente.
Art. 448. Os requerimentos apresentados pelas familias
dos contribuintes para obterem documentos que as habilitem
ít percepção da pensão do montepio deverão ser processados
com urgencia, dando-se aos interessados conhecimento immedia-lo, por despacho, de qualquer lacuna a preencher.
CAPITULO XXXVI
PENAS E RECURSOS

Art. 449. Além da;; penas estabelecidas no Co digo Penal
e em outras leis para os crimes dos funccionarios publicos,
haverá para os da Repartição as seguintes penas disciplinares:
1", simples advertencia;
2", reprehensão:
3", multa até Hí dias da gratificação pro labore, ou de um
terço da diaria;
4", susponsão do exercício até 30 dias., _
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Art. 4i50. A pena de simples atlvertencia é applicavel no
caso de nngligencia leve, mórmcnle quando sejam bons os
·antecedentes do funccionario.
Art. 451. A pena de reprehensãc, verbal ou por escripto,
set;'llndo a falta, é applicavel ao caso de reincidir o funccionario ·em negligencia leve.
Art. 1152. A multa é applicavcl no caso de desobcdi-l)ncia
e no de negligencia da qual resulte damno para o serviço, devendo levar-se em conta, na sua applicação os anteced~ntes
do funccionario, além da gravidade d::. falta.
Art. 453. A suspensão, em cuja applicação tambcm so
nttenderá ao disposto 'no final do arligo anterior, é applicavcl
lJOS casos seguintes:
a) negligencia grave ou infracção d(j disposição importante do regulamem.to;
bl falta de comparecimento por mais de oito dias, sem
participação por escripto ao chefe immediato;
·
c) exercirio de occupação expressamente vedado ao funccionario ou que o incompatibilize com o desempenho do
cargo;
Q.) prisão por motivo desairoso.
Paragrapho unico. A pena de susp.ensã,o implica a perda
dos vencimentos e da antiguidade pelo tempo correspondente.
Art. 454. Aos funccionarios da Repartição é o director
geral competente para applicar as penas de que tratam ·OS artigos anteriores.
Paragrapho unico. Quando o vice-dirc:ctor e os sub-diredores commetterem faltac; no desempenho de suas funcções,
o dir·ector g~ral levará o facto ao conh€cimento do ministro.
Art. 455. O vice1-direetor, os sub-directores e os chefes
de districto poderão impór as penas 1", 2• e 3' do art. 4-Hl,
do .que darão imme.diato conhecimento ao director geral, expondo por escripto as razões em que se tiverem fundado.
Paragrapho uni co. Quando a pena imposta p€lo sub-dircetor technieo rer,ahir em funccionarios subordinados aos
chefes de districto, ~ará clle immediata communicação ao dircctor geral e a estes, motivando a imposição da pena.
Art. 456. Das p·enas de neprehensão por portaria, multa
e suspensão eaberá scmpr0 recurso para o direetor geral e
para o ministro, dentro do prazo de 1O dia..:, da LI ata do t•nnhccimento da pena. por parte do punido.
Art. 1!57. Os funccionarios c empregados da Repart.ição
s!Í poderão ser destituídos do cargo que exercerem, no caso
dP ~~ontat·em 1O ou mais annos de servi~.:o Jlllblieo fPderal
sem terem soffrido penas· no cumprimento de seus deveres:
a) l)ot' ahandnno do emprego por maio; de 30 dias;
b) em virtude de sentença judicial ou medtante processo
administrativo.
§ 1.• O processo administrativo consiste apenas em ser
ouvido o interessado, no prazo que lhe fôr marcado, sobi'ie a
:flaHa arguida. e bem assim o chefe immediato do serviço ao
f)Ua! cU.c pertença, Si houver, despachando depois O ministro
ou o dircetor geral, se3undo a alçada, mantendo-o ou demiltindo-o do cargo.
§ 2. • Si o funccionario ou empregado fôr de nomea~.:.ão
e uemissão do director geral, nesse caso o <lemittido poderá
rPelamar contra o acto perante o ministro.
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Art. 458. Fóra das hypotheses previstas no artigo anterior, todo funccionario ou empregado da Reparti~:.ão é de livre
demissão do cargo que ex;ercer.
Art. 459. Nos 'casos em que a punição do funccionario
ou empregado dependa de processo criminal, a Directoria Geral
providenciará para que o procurador da Republica pr<>mova
a acçã<> com os elementos colhidos em pr<>cesso admimstrativo.
§ 1." Quando se tratar de delicto relativo a telegramma,
o juiz do processo. mediante autorização do ministro, poderá
mandar proceder a exame nos autographos e registr-os, para
verificar tão somente o facto criminoso arg~ido, caso o exp,cdidor e o destinatario se recusem a fornecer provas.
§ 2.• Esse exame se fará onde estiverem os autographos
e registros, mediante aviso aos encarregados e chefeõ, de serviço e com a sua assistencia ou de seus substitutos legaes.
Art. 460. A providenda a que se refere o artigo anterior não impedirá a suspensão preventiva do funccionario,
nem a ordenação da pris•ão administrativa de que trata <>
art. 14 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894.
Paragrapho unico. A suspensão preventiva privará o
funccionario da gratificação pro labore e, caso seja pronunciado, perderá, além disso, metade do ordenado, até ser afinal
condemnado ou absolvido, restituindo-se a outra metade, dada
a absolvição.
CAPITULO XXXVII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 461. Independente de reoommendação especial, deverá ser levada ao conhecimento da Directoria Geral pelos chefes de serviço, devidamente informada, qualquer reclamacão
de que tenham conhecimento contra o serviço da Repal'tição.
Art. 462. Para normalidade do expediente se observarão
as r.egras seguintes :
,
i •, as ordens de caracter geral, que tenham de ser
transmittidas por circulares, são privativas do director geral;
o vice-director o os sub-directores, quando tenham de dal'
ordens ou instrucções á generalidade dos districtos, o farão
por officios ou telegrammas identicos;
2•. os papeis recebidos deverão ser processados e levados
a despacho ou conhecimento do director geral immediatamento, si contiverem assumpto urgente, ou, em caso geral,
em prazo não excedente de oito dias, salvo quando tiver de
ser ouvida mais de uma sub-directoria, ou quando a gravidade do assumpto ou accumuJ.ação de serviç-os exigir maior
demora, a qual nesse caso deverá ser justificada;
3", quer nos papeis manuscriptos, quer nos dactylographados só se empregará a tinta preta ou azul-preta;
4•, os pr<>cessos serão organizados á semelhança de autos
forenses, de modo que os documentos, informações e pareceres sejam presos por ordem chronologica, ou pela connexão
das materias, permittindo assim facil leitura e evitando-se a
disposição e collocacão tumultuarias, não sendo admissivei'l
processos com informações e pareceres escriptos á margem
dos papeis ou no verso dos telegrammas;
5•, os officios o telegrammas de serviço dirigidos á Directoria Ger•al terão numeração especial e seguida, não podendo
cada um tratar de mais de um assumpto;
.
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6", os telegrammns de serviço soffrerão processo identico
no dos officios, desde o registro em protocollo;
7". nenhum papel subirá ao conhecimento do director
ge1·al sem que seja annexado aos anteriores sobre o mesmo
assumpto, si houver, ou com falta de formalidade cujo cumprimento possa ser exigido pelos funccionarios que o tiverem
encaminhado, salvo ordem expressa;
8", a ,juntada düs papeis obedecerá rigorosamente á ordem
chronologica, exceptuando-se os retitrados do archivo, que ficarão, pelo tempo neeessario, appensos aos processos;
v•, as informações deverão ser claras e concisas, isentas
de prevenção ou animosidade, sem incidentes estranhos ao
objecto em estudo, de que júmais se afastarão, cabendo aos
chefes do serviço mandar, por despacho, canceiJar as informações que de qualquer modo se afastarem das prescripções
precedentes, quando assim o julguem conveniente;
10, de informações e pareceres não serão dadas certidões;
11, a entrega ou restituição de documentos só será feita
mediante recibo do interessado ou de procurador seu, salvo
trntando-s·e de funccionario com exercício em Jogar afastado,
r-aso em que poderão ser rcmcLtiàos ao chefe de serviço, qne
deverá accusar o recebimento;
1:!, serão sempre feitas em protocollo as remessas de papei~. Ralyo para os r,ahinctcc; rlo director geral c do vice-dircctor;
13, é expressamente prohibido fazer entrega de officios
ou outros papois ás partes ou interessados, mesmo quando se
tmte de funccionarios da Repartição, devendo toda a expedicão ser feita pela portaria, em protocollo;
14. a juntada de documentos a processos só será feita a
requerimento do interessado;
15, os papeis para officios, minutas, etc., adquiridos direcLamente pelos districtos, deverão approximar-se o mais
possível dos typos adaptados 11ela Directoria Geral;
1li, dos processos que se tornarem volumosos será feito
o extra cto antes de subirem ú Directoria Geral;
17, as sub-dircctorias, as scccões c os districtos prestarRc-hão I~cipl·ocame.nte as informações necessarias ao andamento do serviço;
18, as sub-directorias farão annualmente a remessa dos
papeis findos ao archivo, communicando-o ao vice-director;
J !J, na rorrcspondcnc:ia por officios c telegrammas, assim
POrn·o na~;:. informações e requerimentos usar-se-ha o tr.atamen lo de v6s e a C.."\:pressão senho1·, seguida da denominação
do carg-o do funccionario a quem o signatario, se dirige, supprimindo-sc nos tclcgrammas .as formulas de saudação.
Art. ltC.:J. Os livros, mappas, documentos e mais papeis
tanto dn utilização immediata no expediente, como os que já
estejam em archivü, constituem p'l'opriedade da Repartição,
não podendo, portanto, ser retirados pelos funccionarios
quando tenham de passar aos substitutos a responsabilidade
do serviço.
Art. 464. São considerado.s secretos tndios os acLos em
Plnhoração em qualquer departamento da Hepartição, até que,
por ordt~m compclcntc, possam Rer dados' á publicidade.
Ad. 4G5. Sô J)Or intermcdio de sPus Rup0riorcs immcdiatos, poderão os funccionarios dirigir-se á Dircctoria Geral
on ao Governo.
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Art. 466. Com excepção do director geral, do vice-director, dos sub-directores e dos chefes de secção, nenhum
funccionario poderá receber na sala onde trabalhe as pessoas
que o procurarem.
Art. 467. E' prohibido aos funccionarios e empregado3
da Repartição, effcctivos ou addidos, em disponibilidade e
npos1entados, constituírem-se procuradores de partes perante
a mesma, on qualquer das repartições dependlentes do Ministeria da Viação e Obras Publicas, comprehendendo-se tamhom nessa prohibição os pedidos de informações e esclarecimentO"& sobr;e andamento l(j,e papeis e qualquer acto
que importe em int,eresse na marcha e soluçãOI de assumptos
sujeitos á resolução de autoridades administrativa&.
Paragrapho unico. Ficam, porém, resalvados esses actos,
quando praticados pelo director ~era!, vice-director, subdircctores e chefes de secção dentro da Repart.i.ção, para conhecimento do andamento do serviço, ou quando praticados
por qualquer funccionario ou empregado no cumprimento do
ordem superior e em assumpto de interesse publico.
Art. /168. Os funeeionarios e empregados da Repartição
não poderão fazrr contractos com o Governo, directa ou indirectameute, por si ou como representantes de outrem; dirigir bancos, eompanhias ou emprezas, sejam ou não subvencionados pela União, salvo as exc.rpções indicadas em leis especiaes; requrrer ou promover para si ou para outrem a
concessão de privi!l'gios, garantias de Juros ou outros favores semelhantes, excepto privilegio de invenção.
Paragrapho -unieo. Aquelle que infringir esta disposiçãoincorrerá na pena de perda do emprego.
Art. 460. E' vcdadio aos funccionarios e empregados da
Repartição formularem documentos de de::·peza para serem
firmados por rstranhos.
Art. 1,70. São prohibidos na Repartição os actos qne de
qualquer fôrma importem em coaceão ou extorsão aos funeeionarios, taes como:
a) collccta de donativos por subscripção ou qualquer
outro meio, com o fim de promover manifestações de inferiores a superiores;
b) manifestações que, embora sem contribuição pecuninria. tenham caracter individual, sendo admittidas unicamente as de mera cortezia official;
c) venda de bilhetes que deem direito a sorteios ou diverLimentos, c sulbscripções em beneficio de pes::oa.s e instituições;
d) propaganda commercial, religiosa c política.
Art. 47 i. O funccionario substi tuid() entregará ao substituto, por inventario, todos os bens confiados á sua guarda,
e pertencentes ao Estado ,e, mediante recibo, quaesquer importancias tamhem de propriedade do Estado.
!Art. 472. Os substitutos dos escripturarios-pagadores c
do.s encarregados de 'estações e secções diC linhas mganizarão,
assiguando os documentos relativos á cscripta mensal, c os
rcmctlerão na época propria, não ficando, porém, os substi1ui dos isento.s de responsabilidade pelas irregularidades verificadas no período anterior á substituição.,
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Alt. 473. Para todos os trabalhos e fornecimentos que
houverem de ser feitos, de valor superior a 2 :000$, será
::IJprfa concunencia publica.
At·l. 414. Os funccionarios e empregados da Repartição
.<t>rilo. di~pensudos do serviço do F~xcrcito e da Armada em
1.1\IIIPO de [laz e do serviço activo da Guarda Nacional.
Al't. nG. O producto das multas por infracções discilJl iuares sorá applicado á constituição do pa.trimonio de alguma associação beneficente de funccionarios da Hepart.ição.
Pat·agrar,ho unico. Caberá ao directo.r geral estabelecer
a~ condições· IJara concessão desse beneficio.
Art. 416. Quandú não puder ser completada normalmente
a lo.lação das secções de linhas •c das c.slaçõcs dos Estados de
Goyaz e Matlo Grosso, poderá a Directoria Geral nomear
rJnpt·pgatlo;; inlet·inos, que tct·ão exercício tiOS referidos Estados, sem di·reito a licença, sendo os vencimentos pagos pelo
eredilo. destinado aos funccionarios eff·cctivos que teriam do
pn•eJu•lwt· esses cargos.

CAPITULO XXXVIII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 477. A' effectividade do cargo de vice-director,
agora restabelecido, reverte o respectivo serventuario addido
ao 1\linisterio da Viação e Obras Publicas.
Art. 478. Continuam addidos:
O sub-chefe da Secção Technica e o sul;l-co,ntatlor, assegurado a ambos o direito ao accesso, na prnn01ra vaga que
oecorrer, respectivamente, de sub-director technico e de subdirector da Contabilidade, podendo ser aproveitados como
ajudantes das sub-directorias respectivas ou em serviços determinados pela Directoria Geral;
Os officiacs da Contadoria, sendo os seus serviços aproYritaclns na Su-Dircctoria da Contabilidade r coucOITPnuo
com os primeiros cscripturarios c o archivisla ao preenchimento das vagas de chefe de secção;
Os estafetas do 1• e 2• classes, sendo os de 3• aproveitados corno mensageiros, mantidas as dia rias que percebem.
Art. 47!). Os escrivães serão incluídos no quadro de primeiros escl'ipturarios; e os praticantes passarão a. denomiHar-se quartos escripturarios.
Art. 480. Os auxiliares de escripta, dactylographos, ta:xadores e telephonistas passarão a denominar-se auxiliares.
Art. 481. As auxiliares passarão a denominar-se adjuntas, podendo. independente de novo exame, voltar ao exercicio as que delle se acharem afastadas ha menos de dons
annos.
Art. 482. Passarão a denominar-se telegraphistas de
5" classe os tclegraphistas regionaes e os eslagiario.s, assegurado a estes o direito ao acces~·O á 4" classe.
Paragraplto unico. Os telegrapltistas regionacs que passam a telegraphistas de G• classe só terão direito ao accessn
:í. ft• elasse si se habilitarem na fórma deste regulamento.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i037

Arl. 483. Os guardas-fios de 2• classe passarão a denominar-se guardas-fios.
Paragrapho unico. Aos actuaes guardaa-fios de 2" classe
fica mantido o mesmo vencimento, passando a perceber diarin.
os novos nomeados.
Art. 484. São cxtinctos o.s cargos de intendente, engenheiros che:&cs de secção, chefe da usina, mestr·c, machinista
c foguista da lancha, dcscnhistas-auxiliar.es, guardas-fios de
·J ·' classe c guarda elo deposito, c os Jogares' de marinheiros,
sendo os scrviç.os desses funccionarios oe empregados aproveitados na Hepartição.
Art. <'185. Os funccionarios pertencentes aos quadros
actuaes da ncpartição, que não forem aproveitados, serão conservados a1ddidos até serem providos em outros equivalentes.
Paragrapho unico. Para esse fim o director geral organizará c remctterá ao ministro, com a maior urgencia, uma
relação de todo o pessoal dos quadros que soffrem alteração,
eom indicação do tempo de serviço doo funccionarios, para
que o Governo resolva quanto ao pessoal a ser aproveitado
t·o.m a reforma c áquelle que deva ficar addido, nos termos
do art. 109 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
Art: 486. O presente r·egulamento entrará em vigor no
dia 1 de abril proximo, ficando revogados o que baixou com
o decreto n. 9 .H8, de 27 de notvembro de 1911, c demais
disposiç&cs em contra,rio.
fiio de Janeiro, 10 de m.arço de 1915. - A. Tavares de
Lyra.

QUADRO DO PESSoAL DOS GABINETES E DAS SUB-DIRECTORIAS

Directoria geral
(Gabinete)
1 dircctor geral.

1 che'fe do gabinete (arts. 16·3 e 331).
2 officiaes de gabinete (art. 163).

2 continuas.

Vice-directoria
(Gabinete)
1 vicc-dircctor.
1 chefe do gabinete (art. 166).
4 auxiliares de gabinete (art. 166).

2 continuos.

Portaria
1 porteiro.

1 ajudante do porteiro.2 mensageiros.
18 serventes.
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Sttb-Dil'cctol'ia do Expediente
i
i
i
i
~

2
2
2

12
2

sub-director.
auxiliar de gabinete (art. 173) ·•
chefe de secção.
archivista.
primeiros escripturarios.
segundos escripturarios.
terceiros cscrripturarios.
'quartos escripturarios.
auxiliares.
continuas.
Suú-Dirccloi'Ía 1'cch11ica

1 sub-director.
1 ajudante technico (art. 322).

i chefe do gabinete (art 184).
4 auxiliares de gabinete (art. i84).
1 chct-e de secção.

10 inspectores (art. i82).

1o telegraphistas (art. 182)
1 primeiro escripturario.
1 segundo escripturario.
1 terceiro 'e.scripturario.
i quarto escripturario.

2 desenhistas.
10 auxiliares
4 contínuos

2 serVIentes.

Almozari(ado

1 almoxarife.
1 fiel.

1 despachante.
1 escrivão (art. 336).
1 primeiro escripturario.
1 segundo escripturario.
1 terceiro 'escripturario.
1 quarto cscripturario.
1O auxiliares.
1 continuo.
2 operarias de a· classe.
3 serventes.
Of(icina mecaníca c usina clccll'lca

1 chefe da officina.
1 ajudante.
6 officiaes.
8 opera rios de i • classe.
1o operarias de 2" classe.
i2 operarias de a• classe.
15 operarias de 4" classe.
25 aprendizes.
6 serventes.
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Sub-Directm•ia da Contabilidade
1 sub-director.
1 ajudante da ContabilidaQe (art. 322).
1 chefe do gabinete (art. 218).
5 auxiliares de gabinete (art. 218).
4 chefes do secção.
1 thesoureiro.
2 escrivães (art. 336)
2 fieis.
7 primeiros cscripturarios.
11 segundos cscripturarios.
25 terceiros escripturario!!.
30 quartos escripturarios.
36 auxiliares.
6 contínuos.

TABELLA DE VENCIMENTOS

· Caraos - Vencimentos
Mensaes

Director geral ................... .
Vice-director .................... .
Sub-director do Expediente ...... .
Sub-director technico ............. .
Sub-director da. Contabilidade ..... .
Engenheiro chefe de districto ..... .
Thesoureiro, inclusive 800$ para
quebras .. ·.................. ..
Im··pector de i" classe............•
Telegraphist.a-chefe ............. .
Chefe da <Jfficina ................ .
Alrnoxarife ..................... .
Chefe de secção ................. .
Archivista ..................... .
f...judante do chefe ela officina .... .
'l'elegraphist.a de 1n clasfle ........ .
Inspector de 2" classe ............. .
Pl'imeiro escripturario .......... .
Despachante ................... .
Tclegraphista de 2" classe ........ .
Insvector de 3" claõ·se ............ .
Segundo escripturario ........... .
Fiel ........................... ..
Offieial da officina .............. .
Telegraphista de 3" classe ........ .
Terceiro escripturario .......... .

Annn<\leB

2:000$000 24:000$000
1:500$000 18:000$000
1:250$000 15:000$000
1:250$000 15:000$000
1:250$000 15:000$000
1:000$000 12:000$000
816$666
800$000
800$000
750$000
750$000
750$000
650$000
650$000
600$000
600$000
600$000
600$000
500$000
500$000
500$000
500$000
450$000
400$000
400$000

9:800$000
9:600$000
9:600$000
!J:000$000
9:000$000
9:000$000
7:800$000
7:800$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
6:000$000
6:000$000
G:000$000
G:000$000
5:400$000
4:800$000
4:800$000
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:Mcnsnes

Porlcit·o
Opt•t·nrio ÜL• -t• classe ...•.........
J "'~.r·tlllista ..................... .
Ope1·ario do 2" ela!':::c ............ .
'l'elcgmphisla do ·1" classe ......... .
In~w..elor de .1.• claf':~·c ............ .
,\judanle do porteiro ........... .
Uual'lo csct·i pturat·io ............ .
Oprrario de 3" classe ............ .
Opt•J·ario do ·Í" classe ............ .
Continuo .......................•
Guarda-fios ..................... .
Vigia de 1" classe ................ .
Vigia de 2• classe .....•..........
Tch>:n·aphi.s!a de f.í" elasse, diaria
aLI' ....••.•.......••.......•
Auxiliar, 1liÚria .até.............. .
Adjunta, diaria at•\ .............. .
t:uanb-fio;;1, diaria até ........... .
'J'rabalhadDr. diaria alô .......... .
Tr·al!alhador (com o fficio), cliaria
ntô ..........•....•.........
tíervcnto, (li ar ia até .............•
Aprendiz, diaria at.é .....•.......•
l\lomagciro, diaria até ...........•
'l'ubisla, diaria até ............•••.

Annua.e.s

-íOO~OOO
400~000

400$000
3f.í0$000
333$3~{3

3:33$333
333$333
333:333
300$000
~f.í0!\\000

.:!00$000
183$333
183$333
1Gli$ôlili

.... •'• ...

4:800$000
4:800$000
-i:800$000
'• :200$000
4:000$000
4:000$000
'• :000$000
'• :OOO$üOO

3:600$000
3:000$000
:.l: W0$000
2::200$000
2:200!ji000
2:000$000
8!j;QOO

8$000
3$000
6$000
5$000

••••

o

o

••

,·

10$000
5$000
5$000
5$000
5$000

OBSERVAÇÕES
dc~·pez.as de que trata a alído art. l69, um adeantamcnto mensal até 200$000.
2." O despachante, para as despezas de qne trata a alinoa 2" do ar L. 1!H, terá üm adeantamenlo mensal até 1 :OOOll\, e
11al'U as despozas de sou transpol'le um abono do 50$ mensaes.
3.• Além dos vencimentvs marcado~. na tabella, terão os
funceionarios c empregados da Reptarlição direito ás vantagens da lei n. ;?.. 3f.í5, de 31 do dezembro de HJlO, com a roslricr;.ão do art. 3G <la lei n. 2.. 5H, de 4 do janeiro de 1912.
lt.• As diarias do pes.soal jornaleiro, salvo trabalhadores,
só poderão ser· modificadas uma vez por anno.
5.• Aos funccionarios c empregados da portaria serão forncc\dos annunlmente dons uniformes, quando adoplados pelo
dirodor geral.
Rio de Janeiro, 10 do março do 1915. - A. Tavares de
Dum.

L• O porteiro terá, para as

nea
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DECRETO N. 11.521

-DE

10

DE MARÇO DE

1915

Approva o regulamento para a arrecadação das taxas de consumo de agua no
Distrlcto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drazil. usando
da attribuição que lhe confere o art. 4B, 1, da Constituição da Republica, e em execução ao art. 1°, n. 32, e art. 2°, alínea XII, §
da lei
n. 2,919, de 31 de dezembro de I914, resolve que para a arrecadação
das taxas de consumo de agua no Districto Federal seja observado o
regulamento que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 10 de marçó de I915, 94° da Independencia e 27°
da Republica.

so,

WENCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

Sabino Barroso.

Regulamento para. arreca.da.ção da.s ta.xa.s de consumo
d'agua. no Districto Federal, a. que se refere o decreto
n. 11.521, desta data.
CAPITULO I
DAS TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 1. 0 O consumo d'agua no Districto Federal será reo-ulado
por penna ou por hydrometro, para o elfeito da arrecadação das respectivas taxas.
Art. 2. 0 A contribuição da penna d'agua, a que se referem o
art. 1°, § 4°,do decreto legislativo o. 2.639, de22 de setembro de I875,
c art. 11 do decreto n. 8.775, de 25 de novembro de I882, constará de
quatt·o taxas, a saber :
36$ooo- para os predios de aluguel não excedente a 1:Boo$
annuaes;
54$ooo- para os de aluguel annual superior a I :Boo$ e não exce·
dente a 3:6oo$oco;
72$ooo- para os de aluguel annual superior a 3:6oo$ e não exce·
dente a 5: 400$ooo ;
9o$ooo- para os de aluguel superior a 5:4oo$ annuaes. (Lei
n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, art. 1°, capitulo IV, n. 32.)
Paragrapho unico. As pennas voluntarias, a que se refere o art. 8°
do decreto n. 8. 775 cit., pagarão a taxa de S4$ooo· (Lei n. 2.919, cit.,
Ioc. cit.)
Art. 3· 0 A contribuição pelo consumo verificado por hydrometro
constará de duas taxas:
1 - I 5o réis por metro cubico;
2. - 2oo réis por metro cubico. (Lei cit., n, 2.9I9, loc. cit.)
Art. 4. 0 Os estabelecimentos Ele educação, os de beneficencia e re·
spectivos hospitaes, as congregações civis ou religiosas e casas de saude'
Poder Executivo -1915 (V oi. 1)
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que actualmente não gosam de isenção da1s taxas de contribuição, c as
estalagens, pagarão a taxa do n. r do artigo anterior, ficando sujeitas
ás taxas do n. 2 do mesmo artigo as cocheiras, as casas de banhos e
todos os estabelecimentos em que o consumo seja para uso industrial
ou de commercio. (Lei n. 2.919, loc. cit., lei n. 48<), de 15 de dezembro de 1897, art. 7°, § 1°, e dec. n. 5.429, de 14 de janeiro de
1905, art. 1°.)
r. o Comprehendem·se como estalagens os predlos vulgarmente
denominados cortiços ou avenidas, excepto, quanto a estas, quando
cada casa tenha exgotto separado, caso em que serão lançadas uma a
uma, para pagamento da contribuição, conforme o respectivo valor
locativo. (Dec. 5.429 cit., art, 2" .)
.:z. o A taxa de hydrometro em caso algum será inferior á menor
taxa por penna, isto é, a 36$ooo. (Lei n. 2.919, art. r o, cap. IV, n. 32,
clt., in fine.)
CAPITULO li
DAS ISENÇÕES

Art. 5. 0 São isentos do pag·amento das taxas de que trata este
regulamento:
r • o As concessões especla<!s por donativos feitos ao Estado, nos
termos do art. r'7 do regulamento annexo ao dec. n. 2.&}8, de 12 de
março de r 862, limitadamente aos respectivos concessionarios, quando
não contiverem a condição de perpetuidade, sem restricção alguma ;
2. 0 As casas de caridade, não comprehendidos os hospitaes das
ordens terceiras ;
.
3. 0 O Asylo do Bom Pastor e o Dispensaria de S. Vicente de
Paula (Ordens ns. 23, de 24 de outubro de 1898, e 48, de 4 de
setembro ele 1903, da Direct. do Exp. do Thesouro Federal); ·
4. 0 A Congregação dos Irmãos Franciscanos, á rua Barão de Itapagipe n. 91 (Av. do Min. da Viação e Obras Publicas, de I90.'í);
5. 0 A Irmandade de S. Vicente de Paula, á travessa de S. Vicente de Paula n. 6 (Av. do Min. da Viação e Obras Publicas, n. 357,
de 22 de dezembro de 1905);
6. 0 O Asylo Isabel (Ord. da Oirect. do Exp. do Thesouro Federal, n. 103, de 14 de novembro de I905);
7- 0 O Asylo Gonçalves de Araujo, no campo de S. Christovão
(Oro. da Direct. do Exp. do Thesouro Federal, n. roo, de 28 de julho
de rgo6);
8. 0 A escola gratuita, á travessa da Natividade n. I3 (Av. do
.Min. da Viação e Obras Publicas, de 19 de agosto de I909);
g.o Dous predios annexos á Matriz de Sant' Anna, onde funccionam
escolas (Ord. da Direct. do Gab. do Thesouro Nacional, n. 38, de 5 de
julho de 19! I) ;
10. O Asylo de Nossa Senhora da Conceição, á rua General Camara n. 204 tPort. do Min. da Faz., n. r6r, de 2 de outubro de I9I I);
II. O Collegio dos Santos Anjos, á rua Conde de Bomfim n. 135
(Off. das O. P., n. 38, de 7 de julho de I912);
12. A Sociedade Amante da Instrucção, á rua do Ypiranga n. 70
(Ord. da Direct. do Gab. do Thesouro Nacional, n. 64, de 19 de agosto
de 1912);
13. O Orphanato de Santo Antonio, sito no Marangá (Ord. da
Direct. do Gab. do Thesouro Nacional, n. 54, de 16 de setembro_
de 1913);
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14. O Club Militar, ã.Avenida Rio Branco. (Lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909);
r 5. Todos os estabelecimentos de beneficencia e caridade, além
dos enumerados, aos quaes tenha o Governo concedido isenções, por
acto especial, expedido expressamente a favor dos mesmos.
Paragrapho unico. As isenções ou dispensas do pagamento do
consumo d'agua, concedidas pelo Governo a determinadas pessoas,
cara uso de seus respectivos immoveis, consideram-se caducas ou de
nenhum valor, no caso de transferencia da propriedade, oriunda de
qualquer motivo, para outros indivíduos.

CAPITULO III
DO LANÇAMENTO

Art. 6.• A Recebedoria do Districto Federal organizará o lança·
mento para a arrecadação das taxas de consumo d'agua, por pennas,
de que trata o art. 2" deste regulamento, extrahindo dos lançamentos
anteriores os elementos de que carecer e aproveitando os dados e informações enviados pela Repartição de Aguas e Obras Publicas, além
dos que colher, a domicilio dos contribuintes, na revisão que, em cada
biennio, será feita por empregados da mesma ·Recebedoria, designados
pelo respectivo director.
Art. 7.• As inscripções dos contribuintes, de que tratam os arts. 3•
e 4•, serão feitas pela Repartição de Aguas e Obras Publicas, em róes
ou folhas avulsas, cujos modelos a Recebedoria do Districto Federal
lhe fornecerá, e dos quaes deverão constar o nome do contribuinte, a
rua em que estiver situado o predio, o numero deste e o consumo ve·
rificado nos semestres findos a 30 de junho e 31 de dezembro de cada
anno.
Art. 8.• A revisão do lançamento da penna d'agua, a que se
refere a ultima parte do art. 6", será feita de dons em dons annos, por
occasião do lançamento do imposto de industrias e profissões, podendo
ser commettida aos mesmos empregados encarregados do lançamento
deste, e servirá de base á cobrança das contribuições clo primeiro anno
do biennio seguinte.
Art. 9· • O valor locativo dos immoveis, para a incidencia das
taxas de contribuição de penna d' agua, a que se refere o art. z• deste
regulamento, será o que constar : dos certificados de pagamento do
imposto predial, no caso de occupação do immovel pelo proprietario;
dos recibos particulares, quando comprovados com o pagamento desse
imposto ou outro documento official ; dos contractos de arrendamento;
e, á carencia de taes documentos, o valor que fór arbitrado pelos empregados encarregados da revisão. do lançamento.
Art. 10. O arbitramento tem por fim estabelecer o valor locativo
dos immoveis, sempre que os encarregados da revisão do lançamento
não consigam colligir dados que os habilitem a fixar, com segurança e
exactidão, omesmo valor.
Art. II. Dar-se-ha o arbitramento:
1 •, quando os contribuintes occuparem o predio gratuitamente;
z•, quando, sendo exigidos, não apresentarem os contractos de
arrendamento, ou recibos de aluffUel, de accórdo com o que estabelece
o art. 9", ou quando estes, manifestamente, não representarem o preço
dos alugueis ao tempo da revisão do lançamento ;
·

lO-i.\

3°, quando o loca ta rio ou arrendatario a ugmcntar com bemfeitorias
o valor locativo constante do documento que exhibir para prova da
locação ou arrendamento.
Art. 1 2. A revisão do lançamento deverá estar concluída até o
dia 31 de outubro do ultimo anno do biennio, e, logo que esteja terminada, o director da Recebedoria fará publicar, por cditaes, no
Diario Official, todas as alterações que se tiverem dado, em comparação com o lançamento anterior, para que os interessal'1os apresentem suas reclamações, sob pena de perempção, dentro do prazo de
30 dias, contados da data da publicação ; e, findo este prazo, nenhuma
reclamação será attcndida.
Paragrapho unico. As reclamações sobre o valor locativo para o
ultimo anno do bicnnio, poderão ser apresentadas até 31 de dezembro
do anno anterior.
Art. 13. Os predios que estiverem comprehendidos dentro da área
do fornecimento d'agua obrig·atorio serão incluídos no lançamento para
o pagamento da contribuição respectiva, desde que esteja collocado o
registro na testada, e ainda que seus proprietarios não tenham pro·
movido o competente abastecimento d'agua para os seus immoveis.
Art. 14. Os immovcis, formados de quartos ou pequenas accommodações, com entradas independentes aquelles ou estas, mas, sendo a
entrada principal, que communica com a rua, feita por um pateo ou corredor, os quaes vulgarmente teem a denominação de cortiços, e as avenidas, serão lançados na proporção de uma penna d'agua para cada
grupo de seis ou fracção de seis quartos ou commodos, ôe entradas independentes ; mas, caso tenham serviço de exgotto, separadamente, serão
lançados um a um, para pagamento da contribuição, conforme o valor
locativo.
Art. 15. As modificações que se derem nos predios, quanto ao
abastecimento ou ao valor locativo, e as construcções novas, levadas a
cffeito durante o anno, serão communicadas á Recebedoria pelos interessados ou seus representantes legaes, em petição, legalmente sellada,
dentro ào prazo de 30 dias, contados da data da alteração ou ha·
bitação dos predios novos, devendo sempre ser mencionado, com exactidão, o valor locátivo ou sua alteração.
Art. 16. Durante o anno, o augmento ou diminuição do aluguel
não poderá prevalecer rara elevar ou reduzir a respectiva contribuição,
sendo, porem, levados em conta, para este fim, no anno seguinte,
observado o prazo do artigo anterior.
Art. 17. Todos os dados ou elementos enviados pela Repartiç.flo
de Aguas e Obras Publicas, que digam respeito ao lançamento da
penna d'agua ou á inscripção do consumo verificado por hydrometro,
serão averbados nos re8pcctivos livros, mediante despacho do director
da Recebedoria.
Art. 18. 03 interessados poderão solicitar alivio da contribuição,
por motivo de desoccupaÇc'io dos immoveis, nos seguintes casos :
1 o, de vacancia, por tres ou mais mezes consecutivos e completos,
ainda que em dous exercícios, comtanto que o predio não se ache
vasio por conta do inquilino ;
2°, de fechamento por ordem de autoridade;
3", de demolição, incendio ou rninas.
1. 0 As petições baseadas nos ns. 1 c 2 serão apresentadas no
prazo de 30 dias, contados da desoccupação.
§ z.o As referentes ao n. 3 poderão ser apresentadas até o dia 31
de dezembro do respectivo exercício.
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§ 3·• As petições apresentadas fóra dos prazos dos dous para·
graplios antecédentes não serão attendidas em relação ao tempo àecor·
rido anteriormente.
Art. I9. No fim de cada exercício serão, em virtude de despacho
do director da Recebedoria, escripturadas, em rol annexo ao lança·
menta, os predios que continuarem desoccupados, demolidos ou em
ruínas, devendo para este fim a 2• Sub-Directoria informar as petições
existentes, seja qual fór o estado dos predios, até 31 de janeiro do
anno subsequente.
Art. 20. Constituem onus real as taxas de consumo d'agua, e,
por isso, no caso de transferencia de domínio dos immoveis, o novo
proprietarlo é responsavel pelo pagamento das contribuições e multas
em debito, que gravarem os immoveis transmittidos. ·
Art. 2I. As transferencias, para as necessarias averbações no lançamento, deverão ser requeridas ao director da Recebedoria dentro
do prazo de 30 dias, contado da data das respectivas escripturas, das
sentenças judtciaes, passadas em julgado, e, nas arrematações em praça
ou hasta publica judicial, da data das cartas expedidas pelo cartono
competente.
Art. 22. A falta de lançamento não isenta o contribuinte de pagar
as taxas e multas a que estiver sujeito.
Art. 23. Os livros de lançamento serão constituídos por folhas im·
pressas, distribuídas pela Recebedoria aos encarregados da revisão ou
enviadas á Repartição de Aguas e Obras Publicas, quando se tratar da
inscripção dos devedores de consumo d'agua regulado por hydrometro,
na fórma do art. 7", as quaes, depois de escripturadas e numeradas
pelos funccionarios que as escripturarem, serão rubricadas pelo sub-director da 2a Sub·Directoria e encadernadas em devida ordem, devendo
ser egualmente authenticadas as q_ue se annexarem em branco para
notas, additamento e rói de vacanctas.

CAPITULO IV
DA ARRECADAÇÃO

. Art. 24. A Recebedoria fará a cobrança das taxas de consumo
d'agua á, bocca do cofre, precedendo-a da publicação de editaes pelo
Diario Official, sendo, as do art. 2" no mez de junho de cada anno, e
as ~os arts. :l" e 4" nos mezes de agosto e fevereiro do anno
segumte.
Art. 25. Para os effeitos do n. II do art. 4", os empregados in·
cumbidos da cobrança do 2° semestre do consumo d'agua veritfcado por
hydrometro confrontarão as taxas desse semestre, que não attingirem
á importancia a que se refere aquelle dispositivo, com as do I" semestre, completando-as, si, sommadas, não perfizerem o limite de 36$,
correspondente á menor taxa de penna d'agua.
Art. 26. As certidões de divida serão preparadas até a vespera do
dia em que tiver de começar a cobrança, ficando sómente em branco
os lagares da importancia, quanto ás que estiverem nas condições do
artigo antecedente, e, relativamente a estas e ás demais, os destinados
á data do recibo e á assignatura do thesoureiro ou seu representante
legal.
Art. 27. Não será permittido o pagamento da contribuição re·
l~tiya,_IJ0-;,2• semestre do consumo d'agua por hydrometro, estando em
dlVlda a,..do I" semestre.
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Art. 28. A cobrança não realizada à bocca do cofre será promovida por cobradores da Recebedoria, antes de iniciar-se o executiyo
fiscal contra os devedores.
CAPITULO V
DA

FISCALIZAÇÃO

Art. 29. A fiscalização do pagamento das taxas do consumo
d'agua compete:
I. o Ao director da Recebedoria, que a exercerú por si c por inter·
mcdio dos empregados da mesma Recebedoria ;
2. 0 Aos juizes, que nenhuma sentença de julgamento poderão proferir sem o prévio pagamento da taxa devida ;
3· o Aos tabeJiiães e outros serventuarios publicas, que não poderão lavrar escriptura de transferencia ou qualquer instrumento de
alienação de immovel sem a declaração expressa no mesmo instrumento do numero e data do conhecimento do pagamento da taxa de
consumo d'agua e importancia da mesma, referente ao ultimo exer~icio
pago, bem assim do documento expedido pela Recebedoria ou Procuradoria Geral da Fazenda Publica, que prove se achar o immovel quite
do pagamento até o exercido em que o acto tiver Jogar.
CAPITULO VI
llOS RECURSOS

Art. 30. Das decisões do director da Recebcdoria haverá recurso
para o Ministro da Fazenda.
§ I. o Os recursos serão interpostos dentro do prazo de 30 dias,
contados da data da publicação dos despachos no fliario O.fficial, sob
pena de perempção.
~ 2. Nenhum recurso sobre multa será acceito sem o prévio
deposito da importancia da mesma.
0

CAPITULO VII
DAS MULTAS

Art. 31. Os infractores dos arts. 15 c 2 r ficam sujeitos ás multas
de 20$ a so$, que lhes serão applicadas, nos gráos maximo, médio
c mínimo, segundo fór ou não justificada, perante o dircctor da Reccbedoria, a causa determinante da infracção.
Art. 32. Os que não pagarem a contribuição nos prazos do art. 24,
incorrerão na multa de ro %, augmentada de mais 5 °/0 si o pagamento
não fOr eiTectuado até 20 de maio do período addicional do respectivo
exercício.
Art. 33· O empreg·ado que infringir o disposto no art. 27, ficará
rcsponsavel pela importancia da contribuição que deixar de arrecadar.
Art. 34· Os que infringirem o art. 2(), ns. 2 e 3, ficam sujeitos á
multa de 5o$ a wo$ooo. (Lei n. 1.:313, de 30 de dezembro de 1904, art. 4°.)
Art. 35. A multa em que incorrerem os infractores do art. 29, n. 2,
será imposta pelo Ministro da Fazenda, sendo todas as outras, comminadas neste capitulo, applicadas pelo director da Rccebcàoria,

!04.7

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 36. As multas serão pagas dentro do prazo de 30 dias, contado da data da publicação dos despachos no Diario Oj.fiiial ; e, findo
o prazo, promover-se-ha a cobrança amigavel, e em seguida a executiva,
salvo si houver sido, em tempo opportuno, interposto o recurso facul·
tado no art. 30.
Art. 37. Os encarregados da revisão do lançamento responderão
pela impontualidade na entrega das folhas do livro do lançamento e
pelos prejuízos que causarem á Fazenda por dólo, negligencia ou falta
da exacção no cumprimento dos seus deveres.·
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 38. A Rccebedoria enviará annualmente á Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional a estatística dos predios abastecidos por pennas c por hydrometros, comprehendidos os que gosarern
de isenção.
Art. 39· A cobrança das taxas de contribuição do exercício corrente será feita pelo lançamento existente, com a revisão que se effectuar, pelo modo por que fór determinado pelo Ministro da Fazenda.
_
(Lei n. 2.919, cit., loc. cit. in fine.)
Art. 40. No corrente exercido, por occasião do lançamento do
imposto de industrias e profissões, a Recebedoria do Districto Federal, organizará, de accórdo com o presente regulamento, a revisão
do lançamento para a arrecadação das taxas de consumo d'agua, que
servirá para o biennio vindouro.
Art. 4 1 • Revogam -se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1915.- Sabino Barroso.

DECRETO N. 11.522 --

DE

10

DE MARÇO DE

1915

Abre ao l\finisterio dtt I'n.zenda o ere&to extraordinarlo de s :grg$goo para
pagamento, em virtude de sentença jud'iciaria, 1:. Seraphim Gonçalves
Nogu1eira

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra711, nsnndo da antoriznçã1o constante do decreto legislativo
n. 2.021, de 3 do janeiro do corrente anno, art. 1•, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito eoxtraordinario de
f, :!l1!J$!JOO, afim de attender ao pagamento deprecado pelo
,iuiz da 2• Vara do Districto Federal em favor de Sreraphim
Gonçalves Nogueira, inventariante do espolio de José de Souza
Costa, ·ex-agente do Correio do largo da Lapa.
Rio de Janeiro, 10 de marco de 1!H5, 94" da IndependPncia Ü' 27" da ncpnblica.

P. GOMES.
Sabino Barroso.

\VENCESLAU BRAZ
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DECRETO N. 11. 523 -

DE

17

DE MARÇO DE

1!H5

Conce<le autorização á Booth & Company (T,ondon), Limi!<!id, para fnnecionar
na Repnblica

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do nrazil.
nttendendo ao que requereu a Booth & Company (London), I"imited, sociedade anonyma, CO!l] sr\de na Inglaterra c devidamPnle rcpl't'Scntada, decreta: ,
Artigo unico. E' concedida autorização ú Dooth & Company (London), Limited, paea funccionar na nepublica, com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas qur' a este
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Ncgocios
da Agricultura, Industl'ia e Commercio, ficando, porém, a
mesma companhia obrigada a cumprir as formalidaâes exigidas pela legislação em vigor.
fi io de Janeiro, 17 de março de 1!J Hí, !J.'l" da IndepC'ndencia c 27" da Rcpublica.
\VENCERL:\U BRAZ

.João Pandhí

P.

GOMES •

Caloal?l'a.~.

Clausulas que acompanham o decreto n. 11.523, desta data

l
A Booth & Company (London), Limited, é obrigada a ter
um representante geral no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratru· c definitivamente resolvPr aq qurslõM que
se f'U»eitarem, qner com o Governo, quer com pat•ticular!'S.
podendo ser demandado c recrber citação inicial pela companhia.
li

· 'l'odos os acto~ que pratiear no nrazil ficarão sujeitos
m1icamrnte ús rcspect.ivas leis e regulamentos e (t jurisdicção
dt' sfms tribunaes .iudicinl'ios ou admini·slrntiYos, sem qur,
Pm f('mpo algum. possa a referida eompanhia rPelamar qual-·
quer excepção fundada em seus estatuto", cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer re'Clamação concermmfe (t exrcut;:ão das obras ou serviços a qttc cliPs se refpr·Pm.
III

Fica depcndrntc de autorização do Governo qual(]urr altPração qnc a rnmpanhia tPnhn dP t'azt"l' nos rcspPctivos rstafnlofl.

Ser-llw-ha cassada a aulol'iznrão para funrcionar na Republka »i infringir c~ta clausula.
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iOtO

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem preJUIZO 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
estC'ja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de r!\is ( t :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e
no caso tle reineidencia com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baiJmm as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de marco de 1915. - Jocio Pandiá Ca·
logeras.
Eu, abaixo assignado, traductor publico c interprete commercial juramentado da cidade do Rio de Jaueir·o. devidamente nomeado pela meritissima Junta Commercial da mesma
cidade, certifico prlo presente que me foi apresentado um
documento -escripto no idioma inglez, afim de o teaduzir para
o vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu oflficio
c cuja traducção é a seguinte:
'l'RADUCÇÃO
Em Londres, no dia primeiro de fevereiro de, mil novecentos e quinze, perante mim, abaixo ass,ignado, Harry Peter
Venn, tabellião publico, morador na cidade de Londr-es, o
as testemunhas abaixo assignadas, compareceram o senhor
George Macaulay Booth c o &enhor Pomeroy :John · Pek\r,
o primeiro na qualidade de director e o ultimo na de secretario da sociedade anonyma estabeJ,ecida em Londres. Inglaterra, devidamente constituída e registrada na conformidade
das leis em vigor na Inglate.rra, sob a firma de Booth & Company (London) Limited (de ora em deante denominada neste
acto- a companhia) ; certifico oque são os proprios e se acham
no exercício effectivo de suas funccões, devidamente autorizados e competentes para outorgar o presente a.cto, maiores
do idade. aqui domiciliados e de mim conhecidos, do que dou
1'1\, e por si e por part-e, dos outros directores' actuaes 10• dos
que o forem de fu~uro. por quem se obrigam, valendo-se dos
poderes c-onferidos a elles pelos respectivos ·estatutos da companhia c em virtude de resolução votada pela directoria da
· mt<sma companhia que me foi produzida, declararam que na
qualidade supracitada outorgam e conferem os poderes plenos
e bastantes que forem legalmente exigidos ou necessar10s ao
Dr. Alvaro Augusto da Costa Carvalho. do Rio de Janeiro, na
Republica dos Estados Unidos do Brazil, ou na falta deste ao
Dr. Noemio da Silveira, do Rio de Janeiro já citado, para
representarem a companhia na Republica dos Estados' Unidos
do Brazil e para fazerem. por parte da companhia. os seguintes actos: Requerer ao Governo F·edcral e a quaesquer outras
autoridªdes eompf.'tentes a approvação do mcmorandurn ,d~
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associação o ostntu~s da companhia o o registro dos mesmos
na Junta Commercial e em todoR o quaesquer outros registros
competentes, elegerem domicilio legal da companhia, afim de
qne esta possa obter autorização para funccionar e adquirir
personalidade jurídica na Republica dos Estados Unidos do
J3razil, compareceram perante juizes, tabelliães publico'!, officiaes de registro e outros e pessoas quaesquer. e outorgarem,
passarem e firmarem todos os netos notariaes, escripturas,
instrumentos, declarações, actos. assumptos e cousas ~ue
:forem ,julgados uteis ou necessarios para qualquer dos fms
supracitados.
E tambem com ·os poderes necessarios para substabelecer, opportunamente, todos ou parte dos presentes poderes em uma ou maiS! pessoas para agirem por elles com a
faculdade de revogar esses substabelecimentos a sêu criteria.
E os referidos comparecentes na sua representação supracitada se obrigam a ratificar e confirmar tudo quanto o mesmo
procurador ou seus substabelecidos fizerem ou mandarem
fazer por força do presente instrumento.
Em testemunho do que assim o disseram e declararam
o assignam depois de f•eita a leitura c ratincação do mesmo
rlocumcnto, sendo testemunhas presentes Benjamin Crimp o
Arthur Fletcher, amboS! maiores, aqui domiciliados, competentes para agir, de mim ICOnhe,cüdos. do que dou fé, bem como
de achar-se a presente procuração sellada com o sello commum
da companhia. - Georr;e M. Booth, director. - Pomeroy J.
Pctcr, secretario.
Estava o scllo commum da Rooth & Company (London)
Limited.
Testemunhas - Benjamin Crimp. - Arthur Fletcher.
ll. Pcter Venn, tabcllião publico.
Estava o sello do alludido tabellião.
Uma estampilha de um shillina, inutilizada.
llecon heço verdadeira a assignatura supra do Sr. H. Pe.tcr Vcnn, tabollião publico desta capital; e, paTa constar onde
ronvicr a pedido do mesmo passo a pr-esente. que assigino e
fa~o sellar com o sello das armas deste Consulado Geral, e
nara os fins do direito deve ser legalizada no Ministerio das
Rrlações R:xtoriores ou nas repartições fis-cacs do Brazil.
Commlnrlo Geral da Repuhlira dos Estados Unidos do Brazil em Londres. aos tr·os de fevrrt'iro de 1!H5. - F. Alves
Vieira, consul geral.
Estava a c.hancel!a do alludido oonsnlado geral, inutilizando mn scllo do i!$. da vrrba oonsular rto Brazil.
Drwidamrnte rollada c inutilizada na Rcccbcdoria do Distri-rto FerJ.rral, mna estampilha dP dous mil réis.
llPconhr~o vrl'fladrim n a.~si~natnra supra do Rr. F. Alves
Vieira .
. Rerç~o dos Negoc;ios :~pconomicos e Consulares da Europa,
Asra, Afrrca c Oecama. lliO de Janeiro, 5 de março de HH5.
-- O rlirrctor, Grraorio Peccauciro do Amaral.
. . Quinhentos c oincoenta réis em estampilhas fcdcracs. inutrlrzrrd·ns na Serrciaria das Relações Exteriores.
'
Est~va a chancella da Secretaria das llclaçõcs Exteriores
rio Hrazii.
·
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Nada mais eontinha o referido documento, que fielmente
verti do proprio original escripto em idioma inglez, ao !1Uial
mo reporto.
Em fé c testemunho do que f)assei o presente, que sellei
com o sello do meu officio e assigno nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos 5 de março de 1915.
Sobre uma estampilha do valor de 3$000:
Rio de Janeiro, 5 de março de 1915. -Manoel de Mattos
Fonseca.
Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial Ju•ramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação
da meritissima Junta Commercial da Capital Federal:
Certifieo pelo presente que me foi apreE-entado um documrmlo escripLo no idioma inglez, afim de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
traducção é a seguinte:
TRADUCÇ.m
CERTIFICADO D.\ INCORPORAÇÃO DE UMA COMPANHIA

Certif1ico pelo presente qu;e Booth & Company (London)
Limited foi incorporada na conformidade das Leis das Companhia.<> de 1908 e 1913, como Companhia Limitada no dia doze
de junho de mil novecentos e quatorze.
Passado e por mim assignado neste dia treE·e de dezembro
de mil novecentos e quatorze.- •Geo. J. Sargent, registrador
ajudante das socirdadcs anonymas.
Estava um sello de cinco shillinas gravado no documento.
EEtava .a chancella do O•ffieio de Registro de Companhias
Anonymas em daf,'l de 30 de dezembro de 1914. No verso do
doc.umento: Estampilhas federaes do valor collectivo de dous
mil quatrocentos róis, inutilizadas na Reccbedoria do Rio de
Janeir;o.
Eu, Harry Petcr Venn, da cidade de Londres, tabeUião
publico, devidamente a•u:torizado e juramentado com exercício
na mesma cidade pelo nrcsente r~erLifico qu.e a assignatura
« Geo. J. Sargent » constante do pé do certificado junto da incorporação da Booth & Company (London) Limited é authentica de George .Tohn Sargent que, como declara, ~~ registradúr
ajudant.n de ~.oeicdadcs anonymas em Londres.
Do que, por me ser pedido, JJUssei, eu t.abcllião, ac.to que
firmo e sciio eom o sPllo do meu offj.cio para servir e valer
quando e ondo preciso J,ir, feito e passado em Londres no dia
primeiro de fcvPreiro rlo anno de Nosso Senhor de mil noveCf'ntos e quinze. - li. J>et~r Venn, tabellião publico.
Estava o sello do alludido talwllião p.ublico.
Uma estampiJ.ha ingleza do valor de um shilling, devidamente inwtilizada.
Reconheço verdadeira a assignatura supra de H. Petcr
Vf'nn, tabcllião publico desta capital; e para constar onde conYiPr a pedido do mesmo, passo a presente que assigno e faço
scllar com .o scllo das armas deste Consulado Geral. O documento apresentado á legalização, a·companhado de um ou·
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tro, numerado e rubricado «Vieira» deve, para os fins de di-

I·rilo, ser legalizado no .Ministerio das Relações Extel'iores ou

uas repartições fi<eaes do Brazil.
Consulado Ger.al da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, em tres de fevereiro de mil novecentos e
IJttinze. - P. Alves Vieira, consul geral.
Estava o sello do alludido consulado geral inutilizando
uma estampilha do f·ello consular do Brazil do valor de tres
mil réis.
Heconheço verdadeira a .assignatura retro do Sr. F. AlveJ
Viei1·a. Seeçãü dos Negoeios Economicos e Consulares da EuJ·npa, A.o.ia, Africa c Oceania.
Hio de .Taneiro, 5 de março de Hl15. - O director, G!'C•
vorio Peceauciro do Amaral.

Estavam duas estampilhas federaes do valor collcctivü de
inutilizadas.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
l'or ·traducção conforme. Sobrr estampilhas fcderaes valendo 1$800:
Ilio de .Janeiro, 5 de marçQ ue 1D15. - Manoel de lllattos
Fonseca.
[.50

rcíi~:-,

Eu, abaixo-assignado, traductor publico c interprete
r·ommetcial, juramentado da cidade do Rio de Janeiro, por nomeação da meritissima Junta Commercial da mC'sma cidade,
ct•rtifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma inglez, afim de o traduzir para o vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
trAdurção ~a seguinte:
TRADUCÇ,\.0
BOOTII ,(: CO-l1P.1NY (L01YDRES) UMITED
«

Memorandum » de associação e estatutos

Datn da iiiCOl'pOI'açl!o e,lm 12 de junho de 191.1

U<:JS D:\S CONPANlllAS 1.?08 c 191.'1
C0~1P.\NITIA L!l\fiT.\0.\ POI! ACÇÕER

« i1J,,mormulllm » de assoriaçtio rlo Roolh
Lim.itefl

.r-

Com pnnu (T.ondon \

1. O nonw da comt1anhia 1\ Bonlh nnd Comt1flny (London) Limited.
2. O esct·iptorio registrado da companhia será situado
na Inglaterra.
3. Os fins par~ o~ qnaPs a companhia ,; e:;;tabelC'cida sfio
os seguintes:
a) Pxplorar o nrgorio de agent()s rm qualquer r(\mo de
negocio eommercial, manufactmeit·o, industrial, mercantil,
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agrícola c financeiro, c negociar c tratar quaesquer negocias
de agencia em geral;
b) praticar actos de commereio em geral c exploJ;"ar o
negocio de corretores, commissarios, donos de saveiros, estivadores, donos de armazens, e exportadores e importadores
em todos os seus ramos;
c) comprar ou adquirir de oulra fôrma, guai;dar
em
trust ( fidei-commis~o J, fazer adeantamentos vender ou dispot· de outra fórma qualquer de productos, generos, bens moveis, mercadorias ou warrant.ç ou outros documentos relativos a isso, e bens moveis de toda a especie;
d) comprar, tomar mediante arrendamento ou em b·oca,
alugar ou adquirir de qualquer outra fórma, bens moveis ou
immQveis, concessões, direitos, contra.ctos, favores, direitos e
privilefil"ios, c melhorar, gerir, explorar, desenvolver, vender,
l:lprovettar e gyrar com quaesquer bens adquiridos pela companhia ou em que !'Sla companhia estiver interessada;
e) adquirir e chamar a si, ou fazer e levar a effeito,
para todos e quaesquer dos fins autorizados pelo presente
instrumento, contract.os e accôrdos com quaesquer outras
companhias e pessoas, c variar ou resgatar e ceder estes contractos ou quaesquer dclles;
() comprar ou adquirir de outra fórma c explorar todos
ou parte dos negocias ou bens, e assumir as responsabilidades
de qualquer pessoa, firma, associação ou companhia que possuir· propriedades (bens) que convierem a quaesquer dos
fins desta companhia ou que explorar negocio que esta companhia estiver autorizada a explorar, ou que possa ser· convenientemente explorado conjuntamente com o mesmo, ou
que a companhia possa parecer direch ou indirectamente
vanta,ioso a esta companhia, e como remuneração desta operação, pagar em dinheiro, ou emittir acções, integralizadas
ou não, titulas ou debentures desta companhia;
y) tomar emprestado ou levantar e garantir o pagamento
de dinheiros, c para estes ou outros fins, hypothecar ou gravat· a emprcza ou todos ou parte dos bens e direitos da companhia;
.
h) vender, desenvolver, dispor ou negociar de outra fórma com a empreza ou com todos ou quaesquer partes
dos bens da companhia, mediante quaesquer condições, com
poderes pam acceitar em pagamento, acções, títulos ou obrigações intrgralizados ou não, e guardar, vender, transferir,
caucionar ou gyrar de outra fórma com as mesmas;
i) t>xplora.r todos ou quaesquer dos fins supracitados
eomo principaes ou agentes, contra.ctantes, trustees ou em ouira qualidade, ou oem sociedade ou juntamente com qualquet•
ou lra pessoa, firma, associação ou· companhia, ou por meifl
de companhia subsidiaria ou auxiliar, e em qualquer part9
do mun>ào;
i) fa'lcr todo.s e qua.esquer outros actos que forem incidentes ou conducentes á obtenção dos fins supramencionados:
4.• A responsibilidadc dos socios é limitada.
5.• O capital ela companhia é f: 5.000 (cinco mil libras)
dividido em 5. 000 (cinco mil) ncçõrs de uma libra cada (f: 11
nodendo ser augmentado e podendo, opportunamentc, - o
ear1ital primitivo. ou o novo capital, ser dividido em varias
classes, attribuindo-se ás mesmas, respectivamente, quaesquer direitos preferencias, dHeridos, qualificações, privilegias
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ou eundições; podendo a companhia, ao sulJdividir uma acção,
dividie lH'OporeiO•nalmento o direito do parlicipar dos lucros
on sa!JdoSJ a maior do activo, ou a, faculdade de participar do
uireito do votar de qualquer fórma, eom respeito ás acçõcs
resultantes dessa stibdivisão.
;.....,--!

Nós, as diversas pessoas cujos nomes c ender~os constam
tlo presente des-ejamos constituir-nos em companhia na conformidade deste mernomndttm de •associação e respectivamente nos obrigamos a. t01mar o. numero de acções do capital
da companhia inscripto em frent·e· dos nossos respectivos
nomes.
Nomes, endereços e qualificação· dos subscriptores.
Numero de acções, tomadas por cada subscriptor.
•Chal'les Buoth Jr., Towcr Building, Liverpool, ueg·ociante ......................' .................. , Urna
Geor·ge M. Booth, 11 Adelphi Terrace, Strand, \V. •C.,
armador •... '.................................. Unu1
W. Harold •Tregoning, 11 Adelphi Terrace, Strand, ,w.
C.. engenheiro ·civil............................ Uma
Datado de 11 de junho de 1914.
Testemunha das assignaturas supra:
F. N. Chapple, 80, Bishopsgate, E. C., advogado.

LEIS DAS COMPANHIAS ·1908 E 1913
COMPANHIA LJMI'l'ADA POR ACÇÕES

Estatutos da Booth & Company (London) Limited

1 . o Os regulamentos contidos na tabella A da primeira
parte da Lei Consolidada de Companhias, de 1908, não appliuar-sc-hão a esta companhia. po.rém os regulamentos da
companhia serão os seguintes:
2. A companhia será companhia particular, e nessa confonuidade:
il) o numero de socios da companhi:1 (sem contar as
pessoas empregadas na companhia e as que, havendo estado
primiliYamente empregadas na, comvanhia, se tornarem ainda
quando •empregadas e continuarem, depois de deixar 0 emlJt'!'go, a ser· socios da companhia) não excederá de cincoenta; ficando entendido porém que pa:ra1 os effeitos dQ prc~;enle arligo, si duas ou mais pessoas possuir,em
uma ou
mais acções da companhia, conjunctamente, serão consideradas um só socio;
b) não far-se-ha convite algum ao publico para subscrever acções, debenturcs ou debenture .. stoc/r, da companhia.;
c) os dircctores poderão recusar o registro de qualque~
trausferencia de acções.
·
0
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3. o As acções do capital original da companhia poderão,
::alvo, as disposicões acima. ser distribuídas ou alienadas de
qualquer outra fórma em fa;vor das pessoas e pelo preço e
mediante o.s termos e condições que a directoria determinar •1
4. Si varias pessoas forem registradas como possuidores
conjuntos de uma. acção., sua re.<>ponsabilidade relativamente
á mesma será collectiva c individual.
5.• A companhia não será obrigada nem forc3Jda de modo
algum a reconhecer, mesmo quando fôr avisada, qualquer trust
ou outro direito relativamente a uma acçã(), a não ser o
direito absoluto a ella por parte do possuidor registrado da
me.sma na occasião, ou outros direitos decorrentes da transmissão da mesma conforme disposto ulterio.rmente neste
instrumento.
6. Todo o socio t!)rá direito, sem pagar, a um certificado
.Sellad 0 ' com sello commum da companhia especificando M
accões por elle possuida,s e a importancia realüada sobre
e lias.
7. o O certificado de accões registradas nos nomes de possuidores conjuntos será entregue ao possuidor cujo nome figurar em primeiro Jogar no registro dos socios.
8. o A transfercncia de qualquer acção da companhia será
por cscripto na fórma usualmente empregada e será assignada
pelo transferente c pelo transferido.
9. o O instrumento de transferencia será depositado na
compamhia, acompanhado do certificado das acções nelle mencionadas e da prova que a direcLoria exigir do titulo do
transferente, e, isso feito, o transferido (salvo o direito da dircctQII'ia de recusar o registro na fórma mencionada anteriormente neste instrumento) será registrado como socio reiativamente a essas acções e o instrumento de transferencia será
guardado pela companhia. A directoria poderá dispensar 1!11
apresentação de um certificado quaLquer si ficar provado, a
seu contento, que o mesmo se perdeu ou foi destruido.
to. Os testamenteiros ou curadores de um socio fallecido
que não for nm possuidor conjunto, e no caso de morte de
um possuidor conjunto o sobrevivente ou sobreviventes, serão os unicos que a companhia reconhece como tendo direito
ás accões registradas no nome do socio fallecido, porérr nada
do que no presente se contém será considerado como exoneração do espolio de um possuidor conjunto fallecido de qualquer responsabilidade resultante de acções por cllc possuídas
conjuntamente com qualquer outra pessoa.
11 . Qualquer pessoa que ficar !Com direito a uma [IICcão
em virtude da morte ou fallencia de um socio, ou por oufJra
fórma que não por transferencia, poderá, salvo os regulamentos anteriormente contidos neste instrumento, ser registrada
como socio mcdi•a.ntc apresentação do. certificado da acção e
da prova de titulo que for exigida pela directoria; ou poderá
transferir essa acção em vez de fazer-se registrar pessoalmente, de accôrdo com os referidos regulamentos.
12. A companhia terá um direito preferencial c absoluto
sobre todas as acções e sobre os juros e dividendos declarados
ou a pagar com respeito ás mesma,s, por dinheiros devidos e
responsabilidades que subsistirem com a companhia por parte
do possuidor registrado ou de qualquer dos possuidores regis~
0

0
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t1·ados das mcsm'ns acções, individualmente ou juntamente com
outros, Jm•smo que a época do pagamento c CUlllJWimento da
oln·igw;ão não tf'nha chegado, e quer essas dividas ou comproIJI i~;;os hajam sido assumidos antes ou depois do aviso de qual!Jiter dit·ldto suJJsistcnte de terceiros que não o possuidor registrado e a eompanhia poderú. exPcutar o gravame por meio
de venda de todas ou quaesqum· das acções oneradas JH•lo
uw:,;tno. O producto liquido de qualquc!' yenda será applicado
!lO pagamento dessas dividas ou compromissos e o saldo, si
ltOIIVI'l', será pago a esse sociD, seus testamenteiros, liquida-·
tal'ios ou eessionarios.
1:3. No caso de venda dP qualquer aiCção para executar o
gt·ava1111.~ da eompanhia, um certificado csc1·ipto c sellado com
o l:il'llo eommmu da eompanhin, declarando que a acção foi
dl~\'idanwnll' vendida. na !'onformidade dos regulamentos da
eo111 panh ia. eonsti tuirú prova e aba! dos· fados nr lle consignadP:; contra quaesqtwr pessoas que rrelamarcm a acc:ão.
l í. A dirrctoria poclcrú augmcntar, opportunamenlr, o
c·apilal da eompanhia por meio de emissão do novas aeções.
15. As novas acçõcs serão da importaneia c cmiltidas ]Jc!o
pt't'ço, mediante os termos c eondirücs e eom a prcfcrcuci•a, ou
]ll'inridade no tocante. a dividrndos ou a distribuição do activo,
on a voto ou outt·a prcrogativa sobre outras aeções de qualCJIIPI' elas~c. quet· .iú cmittidas, quer não, ou cmittidas com as
disposic;.íil'!' defel'indo-as a quaesquer outras arçõrs com rcsJH~ilo a dividPndos 011 a disft'ihnição do artivo que a dircctm·ia
df'Lt•t·nJiwu, r salvo qualrrurr disposição twssc sentido ou na
falta dPlla as disposições contidas nos presentes estatutos,
npplil'ar-se-hão ao novo cnpital do mesmo modo e a todos os
n·s,wilos qur ao capital primitivo da companhia.
Hi. As assembléas gcracs realizar-se-hão uma vez, no
miuimo, por anno dCJ10is daquclle rm que a companhia fôt•
c:rworpol'ada, na r;poca c no Jogar que a directoria dclt'l'-

m inm·.

17. l\s asscmbléas geraes supracitadas chamar-se-hão
nssrmhléas grl'acs Ol'dinarias, todas as outras asscmbléas
gl'racs ehnmar-~r-hão asscmblc:a;; gerars extraordinarías.
!8. A directoria, sempre que entender, pndcrú convocar
uma nssembléa geral extraordinaria.
J D. Será dado avi~o com dons dias de antcccdencia (sem
conlar.' o dia rm que o aviso flir rrmctt.ido ou considerado
dado, contando, porém, o dia da assemhlt\a) de qualquer asscmhlc;a geral, determinando o dia, ho1·a c logar da assembléa,
aos socios do modo ulteriormente mencionado nestes estatulo.~; pon;m a falta de recebimento desse aviso por qualquer
sorio 11ão invalidará os actos praticados em uma assemblra
gc.ral.
Quando se quizrr votar uma resolw,:ão especial, as duas
asscmbléas poderão srr convorndas no mesmo aviso e não
se poderá objectar que seja convocada a srgunda assemhl•;a slimentc no raso de ser votada llCift maioria exigida na primeira asscmbléa, a resolução.
20. O aviso convocando uma assembléa geral ordinaria
<hwerá declarar a natureza geral do assumpto a tratar na
mesma, além da declaração de dividendos, eleição de dir·actores e contadores juramentados, ·e voto da suª remuneração,
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e exame das contas apresentadas pela directoria, e relatorio dos contadores juramentados. O aviso convocando uma
asscmbléa geral extt·aordinaria deverá declarar a natureza
geral dos negocias a tratar na mesma.
21. Dous socios pr.esentes pessoalmente constitJl'irão
quorum na assembléa geral.
22. O presidente da directoria, ou, na ausencia deste, o
vice-pesidente (si houver) presidirá aos trabalhos de todas
as assembléas geraes da companhia.
23. Si em uma assembléa geral o presidente ou o vicepresid,mte não estiver presente na hora marcada para a realização da assembléa ou si nenhum delles quizer dirigir os
trabalhos, os directores presentes escolherão um dentre eUes
que quizer agir, ou, si um director sómente estiver presente,
presidirá aos trabalhos da sessão, si quizer. Si não hou'V-er
director algum presente que deseje presidir, os socios presentes escolherão um dentre elles para presidir á sessão.
24. O presidente, com o consenso da assembléa, poderá
adiar uma assembléa geral para época e Jogar opportunos;
porém não se tratará em assembléa adiada de assumpto
algum que não aquelle que houver ficado por ultimar na assembléa em que foi pedido o adiamento.
25. Todos os assumptos submettidos a uma asse.mbléa
geral serão decididos por votação symbolica, e no caso de
empate, o presidente terá voto de qualidade além do voto
ou votos a que tiver direito como socio.
26. Todo o socio terá um voto por accão que possuir.
27. Si duas au mais pessoas tiverem dirmto, conjuntamente, a uma acção qualquer uma dessas pessoas poderá votar em uma assembléa, com ellas, como si fosse a unica com
direito ás mesmas, e se mais de um desses possuidores conjuntos estiverem presentes em uma assembléa, aquelle clllio
nome figurar em primeiro Jogar no registro dos socios com
respeito a essa acção, será a unica com dir·eito de votar com
ella.
28. O numero de directores não será inferior a tres nem
superior a 15.
29. Os directores que continuarem em exercício (ou o
director si só restar um poderão agir a despeito de vagas
na dircctot·ia; fica entendido que, si o numero de directores
1'ôt' inferior ao mínimo prescripto, o director ou os directol'PS restantes deverão proceder incontinenti á nomeação de
dirertor ou directores addicionaes para prefazerem o minimo
pt·escripto, ou convocar uma assembléa geral da companhia,
afim de proceder a essa nomeação.
30. Os directo11es terão poderes, em qualquer tempo e
opportunamente. pa1·a nomear qualquer outra pessoa directOI', para preencher uma vaga casual, ou como director addicional, porém, de modo que o numero total de directores
não ·exceda. em qualquer tempo ao maximo, determinado
supra. Porém, qualquer director, nomeado dessa fórma,
nXJ<'rcerá o cargo sómente até á assembléa geral ordinaria
pt·oxima seguinte da companhia e será então reeleito.
31. Nenhuma pessoa, que não um director retirante será
eleita director (salvo como director, nomeado pela 'directoria), a não ser que quatro dias, no mini mo, e sete dias no
maximo. antes, um aviso tenha sido depositado no escril'oder
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ptorio. registrado, da companhia, da inten9ão de propol-o,
acompanhado do aviso escript.o do cand1dato, declarando
que deseja ser .eleito.
32. Os primeiros directores serão o Exmo. Sr. Charles
Booth, Sr. Oharles Booth Junior, Sr. Alfred Allen B9oth, Sr •
George Macaulay Booth, Sr. Paul Crompton, Sr. Da_v1d Crompton, Sr. Clement Waklefielq Jones, S!. F;nfleld ~mll Fletch~L~
e Sr. Wynn Harold Tregonmg. O pr1me1ro presidei[lte da dlrectoria será o Exmo. Sr. Charles Booth e e:x;ercerá esse cargo
_
cmquanto for director da c_?mpanhia. .
33. Os directores, a nao ser um d1rector-gerent.e, ser!.lo
pagos pela companhia, reçebendo, a titulo ~e remuneraçao
por seus serviços. as quantias que a companhia em as!:!embléa.
g·eral opportunamente determinar.
Essa remuneração será dividida pelos directores na proporção e do modo que estes opportunamente convencionarem,
ou na falta de accôrdo em partes igua·es. Qualquer director,
que exercer o cargo por parte de um anuo, terá direito a
quota proporcional dessà remuneração.
34. Os negocias da companhia serão geridos pela directoria, podendo esta exercer todos os poderes da companhia.
35. A directoria poderá, opportunamente, nomear qualquer um ou mais dentre os seus membros, director-gerente ou
directores-gerentes, mediante os .termos, quanto á remuneração, e com os poderes e faculdades e pelo prazo que entender,
~ poderá revogar e::.sas nomeações.
36. A directoria poderá ,affixar o sello commum da companhia em qualquer documento, 'ficando entendido que esse
documento deverá ser tambem assignado por um director e
pelo secretario ou por outro funccionario qualquer, nomeado
para tal fim,· pela directoria, e poderá exercer os poderes
conferidos pelos arts. 34 e 79, da Lei Consolidada de Companhias. de 1908, poderes esses que são pelo presente instrumento conf,eridos á companhia.
37. A directoria poderá reunir-se para tratar de negocios,
adiar e regular de outra fórma qualquer suas assembléas,
conforme entender, e poderá determinar o quorum neoossa.rio
para deliberar. Salvo determinação em contrario o quorum
será constituído por dous directores. Não será 'preciso dar
aviso de uma reunião da directoria a qualquer director que
se .achar fóra do Reino Unido. O presidente ou dous direétores
quaesquer poderão. em qualquer tempo, convocar uma reunião da directoria.
38. As questões que se suscitarem em qualquer assembléa serão decididas por maioria de votos, e no caso de empate, o presidente terá segundo voto ou voto de qualidade.
39. A directoria, salvo o disposto no art. 32 poderá eleger
um presidente e um vicie-presidente de suas assembléas e determinar o prazo durante o qual deverão exercer esses ~argos ·
porém, si não for eleito pr·esidente, nem vice-presidente oti
si nem o presidente, nem o vice-presidente (s1 houver) 'estiverem presentes na occasião marcada para a realização dai
assembléa, ou si não quizerem agir, os directores presente&
escolherão um do seu seio para dirigir os trabalhos dessa assembléa.
40. A directoria poderá delegar qualquer dos seus poderes, que não o de contrahir emprestimo.s a commissões
compost.as do me,mbro ou membros da dirElcwrià, qu~ ~ntend~r.
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Qualquer commissão, assim constituída, no exercício d<1s poderes que lhe forem outorgados,, conformar-se-ha com quaesquer regulamentos que forem opportunamente feitos e estabelecidos para ella pela directoria.
41. Todos os actos praticados por qualquer assembléa da
directoria ou de uma commissão da directoria ou por qualquer pessoa que agir como director, serão, a despeito de se
verificar mais tarde que houve vicio na nomeação de qualquer
desses directores ou pessoas agindo na fórma supra, ou de se
ve.rificar que os mesmos ou qualquer delles não tinham a
qualidade .precisa, tão validQs como se houvesse sido devidamenbe nomeados e qualific-ados para serem director.es.i
42. Um director perderá seu cargo:
a) si ficar affectado das faculdades mentaes, fallir, fizer.
accôrdo ou transigir de qualquer fórma com seus credores;
b) si remetter aviso eS<mpto á directoria da sua exoneração, a menos que esse pedido de demissão seja retirado
com o assentimento da directoria dentro dos 14 dias subsequentes á data em que o mesmo pedido houver sido reoobido
no escriptorio registrado da companhia;
c) si se ausentar das reuniões da directoria continuamente pelo praso de seis meze.s. sem o consentimento da directoria.
43. Um director poderá exercer qualquer outro cargo na
companhia conjuntamente com a funcção de director, e mediante as condições quanto a remuneração e outras que. os
directores estabelecerem, e não ficará incompatibilizado com
o seu cargo pelo facto de celebrar contractos, accôrdos ou negociar com a companhia, nem será annullado qualquer contracto. accôrdo ou negocio com. a companhia, nem o director
será obrigado a dar contas á companhia de qualquer provento
que colher de contractos. arran.i9s ou negocios com a companhia, pelo facto do director ser parte ou ter interesse ou
auferir lucro de qualquer desses contractos, arranjos ou negocias e de ser ao mesmo tempo director da companhia. Um
director terá direito de votar como dir.ector com respeito a
qualquer, arranjo ou negooio em que estiver interessado ou
relativamente a qualquer .assumpto resultante do mesmo.
44. Na assembléa geral ordinaria do· anno de 1917 e na
assembléa geral ordinaria de todos os annos subsequentes. um
terço dos directores na occasião. ou si seu numero não fôr:
multiplo de tres, o numero que mais se approximar de um
terço, deixará o cargo.
45. Os directores r,e,tirantes serão os que estiverem a
mais tempo em exercício. No. caso de empate sobre este ponto,
os directores a sahir. salvo se combinarem o contrario entre
si, serão determinados por sorteio. Um director retirante poderá ser reeleito.
46. A companhia na assembléa geral em que se retirarem
directores, preencherá os cargos vagos nomeando o numero
correspondente de pessoas.
47. A companhia em assembléa geral poderá, mediante
autorização extraordinaria. destituir um d1rector antes de
expirar o seu mandato. e poderá, m.ediante resolução ordinaria,
nomear outra pessoa em seu logar.
48. Os dioootores, funccionarios ou empregados da companhia serão indemnizados por ella, de quaesquer gastos, encargos, despezas. prejuizos e responsabilidades que assumirem
no serviço da companhi~ ou p.o cugJprimentQ dos s~11s d~-;
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veres; e nenhum director ou funccionario da companhia
responderá pelos actos ou omissões de qualquer outr·o direetor ou funccionario ou pelo facto de ter auxiliado no recebimento de dinheiros que não receber pessoa.!mente, nem por
p11ejuizos resultantes de vicio de titulo ct.e qualquer propriedade adquirida pela companhia ou por insufficiencia de qualquer garantia ou titulo em que os dinheiros da companhia
houverem sido empregados, nem por perdas soffridas com
banqueiros, correctores o0u outros agentes, QU por qualquer
outro motivo que não por sua propria deshonestidade.
lt9, Na assembléa geral Qrdinaria de cada anuo a directori.a submetterá aos socios um balanço devidamente verificado e authenticado até a mais recente data possível·.
50. A directoria, antes de recommendar um dividendo, poder-á reservar dos lucros da Companhia a importanci&
que achar conveniente par·a fundo de reserva para fazer face
a depreciação ou a quaesquer emergencias·, para divid~mdos
ou bonificações, para igualar dividendos ou para concertar
ou conservar qualquer propriedade da companhia, QU para
Qutros fins que a directori.a achar conducentes aos negocias
da companhia, ou a qualquer delles. e poderá 'applicar esses
dinheiros nessa conformidade, opportunamente, do modo que
a directoria determinar; e a directoria poderá sem levar essas quantias a fundo de reserva transportar para o exercício
:seguinte essas mesmas quantias, si não achar prudente dividil-as.
51. A directoria poderá empregar as quantias reservadas
na fórma supracitada, em títulos (que não acçõcs da compa-nhia) que entender, e opportunamente gyrar com esses títulos e mudal-os por outros e dil;por de todos ou parte dos
mesmos em beneficio da companhia e dividir o fundo de reserva nos fundos especiaes que entender, com plenos poderes para empregar o activo constituindo o fundo de reserva,
no negocio da companhia e sem ser forçada a conservai-o se.
pamdo das outras verbas. do activo.
52. A companhia, em ass,embléa geral, poderá declat·ar
um dividendo a pagar aos socios, de accôrdo com seus direitos
c interesses nos lucros, porém não será declarado dividendo
algum maior do que o recommendado pela directoria.
53. Os lucros da companhia destinados á distribuição
.serão distribuídos como dividendo pelos socios, de aecôt·do
com as importancias na occasião realizadas sobre as acçõm;
vor clles respectivamente possuídas.
5·i. Quando, na opinião da dit·ectoria, a situação da companhia permitLir, poderão ser pagos dividendos provisorios
aos socios, por conta do dividendo correspondente ao anuo
corrente.
55. A directoria poderá deduzir dos dividendos pu juros
a ·pagar a ,qualquer socio todas as importancias que o mesmo
dever ú companhia.
5f). Tonos os dividendos e .iuros pertencerão e serão pagos (salvo o direito de l'elen<;:ão da companhia) aos soeio:;
que· í'igut·at·em no rcgistt·o ao tempo em que esse dividendo
for deelarado, ou na data em que esse juro houvet· de ser
respectivamente pago, a despeito de qualquer transferencia
ou transmissão de acções.
57. Si varias pessoas forem registradas como po~suido
res conjuntos de qualqurr a.cção, qualquer :tnna dellas poderá.
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passar recibos validos pelos dividendüs e juros a: pagar sobre
as acçõ~s.
58. Salvo determinação em contrario, qualquer dividendo,
bonificação üU juro devido em dinheirü aos possuidores de
acções •será pago por cheque ou warrant, remettido pelo Correio, endereçado ao possuidor, para seu endereço registrado,
ou no caso de possuidores conjuntos, endereçado ao possuidor
cujo nome figurar em primeiro Jogar no registro, com respeito
ás acções. Todos esses cheques ou warrants serão á
ordem do possuidor registrado, e no caso de possuidores conjuntos, á ordem daquelle que figurar em primeiro logar no
registro. com respeito a essas acções, salvo ·Si os possuidores
conjuntos determinarem o contrario, e serão remett.idos a
risco dos mesmos.
59. Poderá ser dado um avisü pela companhia a qualquer
socio, pessoalmente ou remettenrlo-o. em carta franqueada a
esse soei o, para seu endereço registrado.
60. Qualquer socio que residir fóra do Reino Unido poderá indicar um endereço no Reino Unido, para onde todos
os avisos lhe serão remettidos. e todos os avisüs remettidos
para esse endereço serão considerados devidamente dados. Si
não indicar endereço, não terá direito a .avisos.
61 . Qualquer aviso, si remettido pelo Correio, ·será con~idr.rado dado no dia em que for lançado no Correio, e pana:
provar .eossa remessa bastará provar que o ruviso foi devidamente lançado no Correio, depois de ter sido dr.vidamente endereçado.
62. Todos os avisos que se manda dar aos wcios, com
respeito a qualquer acção a que varias pessoas tiverem . direito conjunto, será dado áquellla dessas pessoa:s cujo nome
figurar em primeiro Jogar no r.egistro de socios, e o aviso
dadü nessa conformidade servirá para todos os possuidores
conjuntüs da acção.
63. Todos os testamenteiros, liquidatarios, representan.tes legaes ou trustees f.allidos ou em liquidação serão absolutamente obrigados por qualquer aviso dado na fórma snpr::t,
si for remet.tido para ultimo .endereÇü registrado desse socio, a despeito da companhia ter !ido aviso de que esse socio
falleceu, falliu, enlouqueceu ou ficou impedido.

Nomes, endereços e qnali(icaçãn dos subscriptm•es
Charles Booth Jr.. Tower Building, Liverpool, negociante.
George M. Booth, 11, :Adelphi Terrace, Strand W. C.,
armador.
W. Harold Tregoning, 11, Adelphi Terrace, Strand W. C .•
engenheiro civil.
Datado de 11 de junho de 1914. Testemunha das assignaturas supra. F. N. Chapple, 80, Bishop.sgate E. C., advogado.
Certificamos que o presente é cópia fieJ do memorandum
de assüciação e estatutos da Booth & Company (London) Li-
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mited, registrados em notas do registrador de sociedades anonymas da Inglaterra.- Georar. llf.. Booth, dircctor .-Po·rnerou 1. Peter, secretario.
Estava <> sello social da Booth & Company '(London)
Limited.
Testemunhas - Benjamin Crimp. - Arthur Flet-:her.
Estavam colladas e inutilizadas na Recebedoria do Districto Federal. estampilhas federaes d<> valor collectivo de oito
mil e quatroc·entos réis.·
Eu, Harry Peter Venn, da cidade de L<>ndres. tabellião
publi:co devidamente approvado e juramentado, com exercício
na mesma cidade, pelo presente certifico e attesto quE} no dia
em que se acha datado o presente instrumento. o sello corrimum da Booth & Company (London) J,imited foi affixado ao
certificado no verso da cópia do mP-morandttm de associação
e estatuoos junto, na minha presença e na de George, Macaulay Booth, um dos directorcs da mesma companhia, e de Pomeroy John Peter. secretario da mesma, que assignaram na
minha presença no pé do mesmo certificado como testemunhas da affixacão do mesmo s·ello.
Do que, PQr me ser pedido, eu, tabellião publico, passei
o presente acto que seUei com o sello do meu offiicio para servir e valer quando e onde preciso for.
:Feito c passado em Londres. no dia primeiro de fevereiro
do anno de Nosso Senhor mil novecentos c quinze. - H. Peter.
,Venn, tabel\ião publico.
Estava o sello do tabcllião supramencionado. Uma estampilha de um shilling devidamente inutilizada.
Hcoonheco verdadeira a assignatura supra de H. Peter
Venn, tabellião publico desta capital; e para constar onde
convier, a pedido do mesmo, passo a presente que assigno e
faço sellar com o seBo das armas deste Consulado Geral. O
documento apresentado á legalização. acompanhado de um outro, numerado e rubricado, «Vi:eira», deve, para os fins de
direito. ser legalizado no Ministerio das RelaCÕl'S Exteriores
ou nas repartiçõe,g fiscaes do Brazil.
Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos d<> Brazil_em Londres, em tres de fevereiro de 1!H5.-F. Alves
.Vieira, consul geral.
Estava um ,scllo de 3$ da verba eonsular do Brazil, devidamente inutilizado.
Estava a IClmnc.e,lla do Consulado Geral do Brazil em
Londres.
Ilcronhec·o verdadeira a assignatura rrtro, do senhor F.
Alves Vieira. Secção dos Negocias Economicos c Consulares da
Europa, Asia. Africa c Oceania. Ilio de .Janeiro, 5 de març-o
do 1015. - O director Gre(lorio Peceaueiro do Amaral.
Estavam duas cstampiiha,s do sello federal do Brazil,
valcnd.o collectivamente quinhentos e cincoenta réis, devidamente inutilizadas.
Chaneclla da Secretaria das Relações Exteriores.
Por traduccão conforme. Sobre estampilhas federaes do
valor de 15$600.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1915. - Manoel de Mattos
Fonseca.

DECRETO N. 11.524--.DE 17 DE •:MlARÇO DE 1915
:Autoriza a revlsio do contracto celebrado com • Companhia de Na'facaclt
a Vapor do Maranhl!.o, em virtude do decreto n., 10.295, de 25 da
junho de 1913, e alterado, em sua clausula I, pelo decreto n.: 10.8'7'7,
de 6 de agosto do mesmo anno

O 'Presidente da Republi.ca dos Estados Unidos do Bradl,
de accôNlo com a Companhia de Navegaeão a Vapo!r do Maranhão, hoje a cargo do governo daquelle Estado, em virtude
de um contracto de antichrese e usa:ndo da autorização constante do n. XIX, art. 30, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro
do corrente anno, decreta:
'A'rtigo unico. Fica substituído o contracto celebrado com
a Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão, em virtude
do decreto n. •10.295, de 25 de junho de 1913, e alterado, em
sua clausula I, por forca do decreto n. 10.377, de 6 de agosto
do mesmo anno, pelo que fôr lavrado, mediante as clausulas
que com este baixam, assignadas pelo ministro e secretario de
Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 17 de marco de 1915, !Mo da Independencia
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P, GoMES ·•

Augusto Tavar.es de Lyra.·

Clausulas a que se refere o decreto n.: H.IS24, desta data
[

O servico de navegação terá por séde a eidade de S. Luiz
do Maranhão e constará das seguintes linhas e viagens :
L Linha do Norte-Entre S. Luiz e Belém: uma viagem
mensal, com escalas, na ida, pelos portos de Guimarães, Jucuman, Cururupú, Carutapera Turyassú, Viseu, Bragança e
·Pinheiro, voltando o vapor directamente a S. Luiz. Na viagem
seguinte, o vapor deverá ir directamente a Belém, com escalas
na volta, pelos portos mencionados. E assim sempre alternadamente.
·
2. :Linha do Sul-Entre S. Luiz e Natal: uma viagem
redonda mensal, com escalas pelos portos de Barreirinhas,
Tutoya, Amarração, pamocim, Acarahú, Fortaleza, Aracaty,
Mossoró e Macáo.
3. Linha do Centro- Uma viagem redonda mensal, entre
S. Luiz e S. Bento, oom escala por Alcantara.
II

.
A contractante obriga-se a i:niciar o servico de navegação
de que trata a clausula anterior dentro do prazo maximo de
30 dias, contado da data da assignatura do presente contracto,
e, si o não fizer, da~-se-ha a rescisão do mesmo contracto, de
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pl11no direito, por decreto do Governo, sem dépf:mdencia de
interpellação ou acção judicial. Dada a rescisão do oontracto,
não poderá a concessionaria, em caso algum, reclamar indemnização por prejuízos que da h i lhe possam resultar.
UI
O serviço das linhas Norte c Sul serú feito com os vapores actualmente denominados Cnru.rupú e Turyassú e o da
linha do r.entro com o de nome Caxias, recentemente construidos, ficando permittido o emprego dos vapores Cabral,
Carlo.ç Coelho, Mearirn e lpiranga na linha do centro, desde
que sejam elles acceitos pelo Governo.
IV

Os vapores que tiverem de ser posteriormente adquiridos
deverão satisfazer além das condições regulamentares as seguintes:
a) para as linhas Norte e Sul- Accommodações para 30
passageiros de 1" classe, no minimo, 10 de 2" classe e 50 de
:l•; possuir illuminação electrica, porões para 300 toneladas
de carga, paiol para malas do Correio, camaras frigorificas,
duas helices, marcha média de 10 milhas horarias, no mínimo,
c ralado maximo de 1 O pés;
b) para a linha do Centro-Accommodações para 20 passageiros de camara e 30 de convés, paióes para 100 toneladas
dH c~arga, deposito para malas do Correio, illuminação rledrica
f' marcha horaria de 10 milhas, no mi:n.imo.
Os planos desses navios serão préviamcnte sujeitos á approvação do Ministerio da Viação e Obras Publir.as; construidos, serão -examinados pela Inspectoria Federal de Viação
Marítima e Fluvial, e, si forem acceitos, a esta apresentará
a contractante os documentos comprobatorios do seu custo e
·uma rela~ão dos seus pertencentes e aprestos. Esta ultima
obrigação é extensiva aos vapores de que trata a elausula II.

lVi
Para evitar a interrupção do serviço de qualquer das
linhas, a contractante obriga-se a substituir immediatamente
os vapores que se tornarem imprestaveis para a navegação,
ou se perderem em sinistros, por outms que se approximem
o mais possível das condições exigidas na r.lausula IV. A
substituição, feita nesses termos, só se tornará, porém, effectiva, si a juizo do fiscal, as novas embarcações forem capazes
de satisfazer perfeitamente as necessidades do serviço. No
easo contrario, fica a contractante obrigada a adquirir, dentro
do prazo maximo de um anno, outras que reunam aquellas
condições, caducando o contracto si, dentro do prazo arima
determinado, não se tiver dado a sua sui:Hotituição.
VI
. ~lém das visto;ias exigidas pela legislaç.ão em vigor,
fiCarao as embarcaçoes da <'ontractante sujeitas :ís que forem
nPcessarias, a juizo do fiscal da navegação.
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vn
Os navios gosarão das isenções e privilegias de paquetes,
ficando, por~m. sujeitos aos .regulamentos de Policia, Saude
Alfandega, capitania de portos e da marinha mercante e navegação de cabotagem.
VIII
O Governo poderá occupar, temporariamente, todos ou
parte dos paquetes da contractante, indemnizando-a da· renda
liquida que couber a cada uma das embarcações occupadas;
~t-valiada pela média das viagens realizadas nos 12 mezes que
precederem a .data da occupação.
IX
Em retribuição aos serviços especificados na clausula I;
a éOntractante receberá uma subvenção annual de 270:000$,
paga em prestações me.nsaes pela Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Maranhão, mediante ;requerimento acompanhado de um attestado passado pelo respectivo
fiscal aJudante da Inspectoria :Federal de Viação Marítima e
Fluvial, no qual serít determinado o numero de milhas navegadas.
X

Fica supprimida a isenção de direitos concedida pela clausula X do oeontracto de 10 de setembro de 1913, autorizado
pelo decreto n. 10.295, de 25 de junho do mesmo anno.
XI
Os dias e horas de partidas, o tempo de demora em cada
porto de escala e a duração da viagem serão regulados de
accôrdo com o fiscal a.iud:;~-nte da Inspectoria Federal de Viação
Marítima e Fluvial que fiscalizar a contractante e sujeitos á
approvação do inspector, devendo ser essas tabellas publicadas
no Diario Official dentro do prazo de oito dias, contado da
data de sua approvação. sendo tal publicação feita á custa da
contractante.
XII

As tabellas de passagens e fretes, bem como a das distancias entre os diversos portos, para os effeitos da clausula XIOC,
serão apresentadas ~í approvacão do Governo dentro do 'prazo
de tres mezes, contado da data da assignatura do presente
contracto, devendo ser os fretes para os generos de produccão
nacional os mais reduzidos. Essas tabellas só poderão ser alteradas pela revisão que deverá ser feita de dous ein dous
annos.
A companhia obriga-se a publicar á sua ·custa essas tabellas no Diario Of(icial, dentro do prazo de um mez após a
sua approvação.
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Enviará tambcm a contractante as tabellas de generos ·e
artigos vendidos a bordo aos passageiros, afim de serem approvados pelo inspector federal de :Viação Marítima ~ Flu~
:viaI.
XIII

A contractante obriga-se a conceder em seus paquetes
transporte com abatimento de 50 % sobre os preços da respectiva tabella para forca publica ou escolta conduzindo presos
e de 30 % para qualquer transporte por conta da União ou dos
Estados.
XI:V

:A contractante obriga-se a transportar gratuitamente: 1•,
o inspector federal de :Viação Marítima e Fluvial, o sub-inspector e os demais fiscaes, quando viajarem em serviço; 2", o
empregado encarregado do serviço postal; 3", as malas do Correio, nos termos da legislação vigente, fazendo-as conduzir de
bordo para terra e vice-versa, passando e exigindo recibo; 4•,
os dinheiros publicos, .na fórma da lei em vigor; 5", os objectos
remettidos á Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas,
ou quaesquer repartições a esta annexas, e os destinados ás exposições officiaes autorizadas pelo Governo; 6", as sementes e
mudas de plantas destinadas aos jardins e estabelecimentos
publicas ou ás sociedades de agricultura favorecidas pelo Go:verno.
XV

:A contractante obriga-se a estabelecer trafego mutuo com
as linhas de navegação de vias ferreas que venham ter a São
Luiz e os portos do Maranhão. Os accôrdos promovidos pela
contractante, serão submettidos á approvacão do Ministerio da
lViacão e Obras Publicas.
XVI

A oontractante obriga-se a apresentar ao fiscal: a) men~
salmente, quadros estatísticos minuciosos, conforme os modelos que este compuzer, do movimento de passageiros e cargas, enumerando a qualidade destas, seu peso, volume e fretes,
em ordem a demonstrar com exactidão a renda de cada viagem;
b) uma relação annual pormenorizada da despeza e da receita
di:i cada vapor, afim de servir de base á fiscalização da applicacão dada á subvenção recebida; e c) até 15 de marco de cada
anno, cópia do balanço do anno anterior, inclusive a eonta de
lucros e perdas, para que se possa conhecer de modo claro a
renda liquida ou deficit e a despeza discriminada do custeio
do serviço contractado.
XVII

A contractante obriga-se a cumprir todos os regulamentos
que existem ou vierem a existir, referentes ou applicaveis ao
serviço de navegação que lhe é concedido e que não contrariem
as presentes clausulas._
-
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XVIII

Para as despezas de fiscalização, a contraetante entrará,
adeantadamente, para os cofres da IDelegaeia Fiscal no E~tado
do Maranhão, com a importancia de 3 :000$ sem~straes,
XX
Em caso de interrupção total ou J?arcial do serviço :por
mais de um mez, e nã-o sendo rpor forea maior devidamente
comprovada, perdem a contractante o direito ao recebimento
mensal e pagará mais a multa correspondente á metade da
renda bruta mensal, calculada pela média dos cinco mezes anteriores, ou si o Governo o preferir, mandará fazer á sua
custa as viagens, indemnizando-o a contractante de todas as
despezas e mais 50 % das mesmas, como .multa. Si a interrupção se pr-olongar por mais de tres mezes, exceptuado,s os
casos de força maior, caducará o presente contracto, ficando,
além disso obrigada a contractante ao pagamento de uma
multa de 50 % da subvenção annual. O calculo da subvenção,
todas as vezes 1que ·esta tenha de soffrer desconto por multa.
em consequencia de falta de viagem, será feito pela divisão
total da subvenção pelo numero de milhas correspondente ás
viagens que a contractante deve realizar em um anno, sendo o
quociente multiplicado pelo numero de milhas da viagem não
effectuada, numero esse determinado na tabella de distancia
approvada pelo Governo. A decretação de caducidade' do presente contracto se fará pela fórma estabelecida na clausula II.

Salvo caso de força maior devidamente justificado e acceito pelo ministro da Viação e !Obras Publicas, ficará a contractante sujeita ás seguintes multas: i •, da qJ.Iota da subvenção correspondente a cada viagem, segundo determina a
clausula XIX, pela suppressão de qualquer dellas e mais 50 %
sobre a referida quota; 2•, de 200$ a 400$, além da perda da
subvenção respectiva, .no caso de interrupção de viagem encetada; si, porém, a interrupção fôr devida a caso de força
maior, não se verificará a multa, mas a contractante perceberá
apenas a subvenção correspondente ao numero de milhas navegadas; 3", de 100$ a 200$ pelo período de cada H 1horas
excedente ao que fôr marcado para a sabida; 4", de 200$ a
400$ pela demora da entrega ou máo acondicionamento de
malas do Correio e de 500$ em caso de extravio; 5", de 200$
a 400$ por infracção ou inobservancia de qualquer das clausulas do presente contracto para a qual não haja multa especial. As multas serão impostas pelo inspector federal de
:Viação Marítima e Fluvial, por proposta do fiscal ajudante que
a fiscaliza, com .recurso ao ministro da Viação e Obras Publicas, e deverão ser pagas na Delegacia Fiscal do Thesouro
Nacional .no Estado do Maranhão, dentro do prazo de iO dias,
no maximo, ou com o accrescimo de iO %, descontados da
quota de subvenção que a contractante tenha de receber.;
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XXI

Em caso de desintelligencia entre a contractante e o Go~
Yerno sobre as presentes clausulas, será a questão decidida
por arbitramento, segundo as fórmas legaes, ficando entendido
que o juizo arbit.ral não poderá ser >invocado para os ,caso de
wulta, rescisão ou outros. rlaramenl!e resolvidos por este con·trarf.o.
XXII

Pam garantir a execução do presente contraclo, fica maulida a caução de 25 :000!1!, que foi p.rest.ada em virtude do
eontrar:to de 20 de abril de 1912 (decreto n. 9.257, de 28 de
üezembro de 1911). A rescisão ou caducidade deste contraclo
importará Rempre a perda des-ta caução.
XXIII
O prrsl'nte contracto vigorará ot( 20 de abril de 1922.

XXIV
A dnspeza res.ultante da execução dos serviços

de que
frnfn a c~lau,;ula I do presente cont.ract.o correrá pela consigna~i:io que na verba ,p, art. 30, da lei n. 2.924. de 5 de janeiro
dP 1 !115, sr dPstiua no dito serviço de navegaç.ão, e pela.'!> qu·.~
for·rm votadas pPlas leis orçamrntarias pam os annos seguintPs. O sello proporcional a que flsl:í sujeito o presente conlr·aclo sPrá pago parcelladamente pela concessionaria, por ocrn~Jão do rrcebimento, na Delegacia Fiscal do Thesouro Nari-on.al no Estado do Maranhão, das subvenções mensae_s que
lhf' couberem, conforme a:;; ordens deste ministerjo.

XXV
O presen:f:e. contracto só será f'Xequiv.rl depois de regis-

ll'ado pelo Tribunal de Contas.
Hio de .Janeiro, 17 de marco de 1915. -

A. TmJares

drJ

l.yra.

DECRETO N. 11.525

-DE

17

DE MARÇO DE

1915

Conrerlie <u rescisão ldlo contracto para o serviço de navegação <lo rio Ur11g11ay,
nté S. Isidlro, no F.stadb do Rio Gmnd., do Sul, e_,lebrado 'com Rarbará
FilhoR, em virtucle do decreto n. 7-SSO, de 16 \lie- setemh.-o dle 1909

O Presidrnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram Barbarú Filho~, rontractantrs
do RCI'viço dr navegação do rio Uruguay, e,
nonsidPrando qu•f\ por decreto n. 1O. 979. de 1 de julht>
de 1HH, já foi declarada a suppressão da linha de navcga()âo d<~ Ibicuhy, entre Uruguayana. e Caccquy, a eargo dos
mesm~s contracfantes, conforme o decreto n. 7. 550, de 1909,
por nao compensarem os resultados da sua navegação a despeza eom a re,:peetíva subveóllção, ~' ser a mesma zona servida

ACTOS DO PODEl\ EXECUTIVO

!069

vantajosaml:)nte, em condições de frete e rapidez de transr;orte, pela Estrada de Ferro de Uruguayana a Cacequy; ei
Considerando que o mesmo facto ora se repete quanto a
linha de navegação do rio Uruguay, até S. Isidro, visto
como a Companhia Brazil Great Southern. realiza esse mesmo
serviço em melhores condições, o que o veiu tornar superfluo
e oneroso para os cofres pubhcos, decreta:
Artigo uni co. E' concedida a rescisão do contracto para o
serviço de navegação do rio Uruguay, até 8. Isidro, celebrado
com Barbará Filhos. ·em virtude do decreto n. 7. 550, de 16
de setembro de 1909I e já modificado pelo de numero 10.979,
de 1 de julho de 19 4.
r
.
Rio d~ Janeiro, 17 de março de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
.WENCESLAU BRAZ p. QnMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 11.526-DE lif7 DE MARÇO DE 1915
Approva o regulamento para a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canae1

O P1residente da Republica dos Estados Unidos do Brazii,
·usando das attribuicões que lhe colllferem os arts. 30, ns. I e X,
e 109, da lei n. 2.924, de 5 de janei,ro de 1915, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento quE> com este
baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas, para a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Oanaes.
Rio de Janeiro, f7 de março de 1915, 94° da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,
Augusto. Tavares de L'ura.

Regulamen~ a quo

se reforo odoorero n. U.526, de f7 de marco do 1915
CAPITULO I

DA INSPECTORIA FEDERAL DE POR'l'OS, RIOS E CANAES

Art. i. • A Inspectoria Federal de Portos Rios e Canaes,
subordinada di.rectamente ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas, compor-se-ha:
a) de uma Administração Central com séde na Capital
Federal;
b) de Fiscalizações de Portoe;
c) de Commissões Administrativas de Estudos e Obras.
Art. 2. • Compete á Inspectoria :
I. O estudo das obras de melhoramento dos portos nacionaes e ri10s na;v,egaveis e da abertura de canaes marítimos
e fluviaes.
··
·
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li. A organização dos proj ectos e orçamentos pai' a. a realização de taes obras.
III. A diliOOCãO dos irabafhos, •quando tiverem de ser emprehendidos por •administração.
IV. A fiscalização das obras, quando executadas mediante
coutracto de empreitada ou sob o regimen de concessão.
V. Quaesquer servioos technicos relativos ao melhora·
mento dos portos, rios navegaveis e canaes, á conservação das
obras, dos ancoradouros e .estuarios e ao regimen das aguas, o
que lhe forem eommettidos pelo Ministerio da Viação e Obra~
Publicas.
·
Art. a.• As obras a que se refere o n. I do art. 2• eo.mprehendem:
a) as que interessam especialmente á navegação, com o
fim de proporcionar .ás embarcações franco accesso e ancorad'ouro seguro nos pbrtos naci<ona,es, e á sua oonservação,
me<liante dragagem regular ou servioo identico;
b) as destinadas ao apparelhamento dos parto.s commerciaes, proporcilonando commodidade e meio de a~acação ás
embarcações, facilidade e segurança no~ serviç1ls de carga e
descarga, guarda e conservação das mercadorias.
§ 1.• Essad obras serãiO executadas:
a) pela União directamente, cabendo á Inspectoria Federal .de Portos, Rios e Canaes a direcção ou fiscalização, conforme os ns. 111 e IV do art. 2•;
b) por conoossionarios, nos termos da lei n. L 7 46, de
13 de outubro de 1869, e mais dispo.sições legislativas que a
ampliaram, exercendo a. Inspectoria a fiscalização necessaria,
de accôrdo com os respectivos contract013.
§ 2.• Executadas a:s obras, no caso do § 1•, lettra a, si o
Governo Federal tiver de explorai-as commercialmente, expedirá pelos ministerio da Viação e Obras Publicas e da
Fazenda os necessarios regulamentos e instrucções; e, si
tiver necessidade de arrendai-as, será a Inspectoria incumbida de fiscalizar a conservação das obras, a execução dos
serviços e o cumprimento das obrigações constantes do cont.racto de arrendamento, resalvadas as attribuições de competencia das repartições da Fazenda Nacional.
Art. 4.• Incumbe especialmente á Inspectbria Federal de
Partos, Rios e Canaes :
I. Organiz31r e conservar o archivo technico que se referir aos serviços hyd!raulicos, ma.ritimos •ou fluviaes, que
tenham sido executados ou estejam em via de execução.
,
11. Colligir os dados estatísticos e todas as informações
que possam servir á historia technica e commercial dos
portos, rios e canaes da Republica.
Art. 5.• Na conformidade das disposições do presente
r.()gulamento e instrucções que lhes forem transmittidas pela
:Administração Central, competirá:
I. A's Fiscalizações, nas differentes sédes, a fiscalização
das 1obras c'd.ntractadas, em coiiiStrucção ou em exploracão.
li. ~·s Commissões !Administrativas de Estudos e Obras,
os trabalhos .referentes a serviços não contractados.
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CAPITULOU
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, FISCALIZACÕB8 E OO'MMISSÕES

Art. 6. o .!\ :A_dministração Central, á qual ficam directamente subordinadas as Fiscalizações e as Commissões Administrativas de Estudos e Obras, será dirigida por um inspector
e constituída pelas seguintes secções:
·
f • secção- Fiscll.lização de Portos e Estatística- com o
seguinte pessoal :
f chefe de secção;
f engenheiro de f • classe;
f engenheiro de 2• classe;
f engenheiro de a• classe;
f conducbor de f• classe;•
2 conductores de 2• classe;
f official;
f primeiro escripturario;
2 segundlo$ escriptu:Mrios;
2 terceiros escripturarios;
2 praticantes;
f desenhista de f a classe;
:t desenhista de 2• classe;
f oontinuo.
2• secção - Estudos e Obras feitos por administração cdm o seguinte pessoal;
f chefe de secção;
1 engenheiro d·e f• classe;
f engenheiro de 2• classe;
f engenheiro de a• classe;
f conductor de f• classe;
2 conductores de 2• classe;
f official;
1 primeiro eSCtripturario;
2 segundos escripturariiQ6;
2 terceiros escripturB<rios;
2 praticantes;
1 desenhista chefe;
i desenhista de i• classe;
:l desenhista de 2• classe;
i continuo.
3• secção -Exp-ediente e Contabilidade- com o seguinte
pessoal :
i chefe de secçlo;
f official;
f archivista;
1 contador;
f ajudante de c.ontador;
f thesoureiro;
f fiel;
3 primeiros escripturM'ios;
5 segundos escripturarios;
5 terceiros escripturaTios;
2 praticantes;
1 porteiro;
2 contínuos.
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Art. 7.• As Fiscalizações serão dirigidas, cada uma, por
um engenheiro chefe, a quem ficará subordinado ü rMpectivo
pessoal, de accôrdo com os quadros annexos.
Paragrapho unico. As Fiscalizações de Portos, cuja constt·ucção ainda não estiver ultimada, podei·ão ter, além do pes::oal Jixado na tabella III, annexa a este regulamento, o pessoal extraordinario que se tornar preciso, de accôrdo com as
necessidades do serviço.
Esse pessoal servirá nas mesmas condições do das Commissões Administrativas e sob as ordens do engenheiro chefe
das Fiscalizações.
Art. 8.• As Commissões de que trata a lettra. c do art. f•
serão constituídas pelo pessoal technico, administrativo e trabalhadores, constantes das instrucções que forem approvadas
espeeialmente para -cada porto.
Par>agrapho uniiCo. O pessoal das Commissões de que trata
estll artigo c de livre nomeação e demissão e sem direito a
nomeação ou ·accesso para os oaJrlgos dos quadros da :Administracc,;ão Central e das Fiscalizacões.
CAPfTULO UI
DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO PES~OAL

Art. !J." Compete ao inspector:
todas as obras e scrvicos da
lnspectoria.
II. Organizar e expedir a.s necessarias instrucções para a
Lua execução e regularidade dos trabalhos.
JII. Despachar os papeis, abrir e rubricar os livros de
maior responsabilidade, e, bem assim, preparar os balancetes
mensaes da Caixa Especial para serem 'remettidos ao ministro
c publicados no Diario Official.
IV. Zelar pelo exooto cumprimento dos contractos celebrados pelo Governo para melhoramento dos portos, rios e
canaes, expedindo nesse sentido as instrucções que julgar
necessal'ias, com prévia approvação do ministro.
•V. Inspeccionar pessoalmente, quando julgar conveniente,
qua-lquer dos serviços a cargo da Inspectoria.
VI. Assignar e expedir todas as ordens de pagamento,
quando devidamente processadas, e, bem assim, celebrar os contracoos par.a fornecimento de mate·l"iaes e para obras e serviços autol'izados, mediante concurrencia publica.
VII. Ordenar a acquisição dos materiaes necessarios á
Inspectoria e propol-a ·ao ministro da Viação e Obras Publicai". quando o valor exceda de dez contos de réis.
VIII. Requisitar do ministro .da Viação e Obras Publicas
a entrega ao thesoureiro dos fundos para as despezas a cargo
da Inspectoria e a1 expedição de :ord'ens pa.ra os pagamentos
pelos agrmtes financeiros do Governo no estrangeiro.
IX. Propor ao ministro o estudo dos melhoramentos dos
pot'tos em vista do movimento de cada um, obtendo para isso
os necessarios dados technicos e estatísticos, bem como o estudo dos rios navegaveis e dos canaes marítimos e fluviaes, de
accôrdo com os recursos disponíveis e de -caracter permanente
da Caixa Especial.
·
I. Dirigir e superintender
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X. Fiscalizar a arrecadação dos recursos que constituem
a Caixa Especial, a que se refere o art. 4° do decreto n. 6.3158,
de 14 de fevereiro de 1907.
XI. Requisitar do Ministeri'o da Fazenda os balancetes
mensaes da importancia em deposito no Thesouro Nacional,
e que constitue 0 fundo da Caixa Especi:al, de que anterior.mente se tratou.
XII. Sujeitar á ap1wov.ação do ministro os accôrdos amigaveis para as desapropriações e promover as judiciaes, de
conformidade com as ordens do ministro, a.ssignando juntamente •com o representante da Fazenda Nacional as respectivas escripturas das des~propriações do porto do Rio de Janeiro.
XIII. Manter a boa ordem e a disciplina na execução dos
tl'abalhos e ser\'iQos a seu cargo e entrlõl os empregados, solicitando do ministro a expedição das :medidas que excederem
da sua alç-ada e a approvação das providencias que, em casos
m·grmtes, houver tomado.
XIV. Proceder, em companhia do chefe da secção de Expediente e Contabilidade, ao balanço annual no cofre a cargo
do thesoureko, do qual se lavrará termo assignado por elle,
pl'lo thesoureiro e pelo chefe da secção de Expediente e Contabilidade.
Paragrapho unico. Além do balanço annual, poderá dar
outros balanços .extraordina.rios, quando o julgar necessario.
XV. Dar 'POSSe e exercicio aos empregados na séde da Insrectoria.
XVI. Apresentar ao ministro, até ao dia 31 de março, o
relatorio do anuo anterior, contendo informações completas
sobre a marcha dos trabalhos e serviços subordinados á sua
direcção e fiscalização.
XVFI. Examinar todos os dados, planos e pvojootos e orcamentos de obras preparados pelo pessoal sob sua direcção
ou superintendencia, antes de serem enviados ao Ministeria
da Viação e Obras Publicas.
XVIII. Requisitar das repartições ou dos funccionarios
competentes as providencias que julgar necessarias para facilitar c garantir o desempenho de suas attribuições, o cumprimento das ordens recebidas e a execução dos serviços a
eargo da Inspectoria.
XIX. Providenciar sobre tudo que possa interessar aos
serviços da Inspectoria e adaptar as medidas provisorias que,
em casos urgentes, se tornem necessarias a bem da segurança
das obrns e scrvioos, sujeitando o seu acto á approvação do
ministro.
XX. Providenciar sobre a conservação dos materiaes e
mais 'objectos confiados á guarda ou postos á di8p{)sição da
Inspectoria.
Art. 10. Compete a cada um dos chefes de secção:
I. Ter sob sua responsabilidade a direcção da respectiva
secção, distribuir 10 serviço por seus auxiliares e ex;aminar
todos os documentos e assumptos estudados, de modo a conhecel-oo; em seus detalhes.
II. Ser o intermediaria entre o insp(l.ctor e o pessoal da
secção, zelando pela boa marcha dos· 'trabalhos e cumprimento
dos deveres dos empregados.
Poder Executivo,..... 1915 (Vol. I):
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IJI. F'uwr o ponto do ncssoal da secção c prrstar ne·ssü
sentido informações á secção de Expediente c Contabilidade,
para os devidos assrntamentos e folhas df> pagamento.
IV. Propor ao inspcctor as penalidades em que incorrer
o pessoal da secção.
V. Org~nizar e ter sob sua Tesponsabilidado o archivo,
correspondencia e protocollo dos documentos da secção.
VI. Prestar informações ao inspector sobre os assumptos
que lhe forem commettidos.
VII. Corresponder-se directamcnte com os chefes das
Fiscalizações e Commissõcs, só quando precisarem de esclarecimentos sobre os serviços ou questões quo lhe estiverem
a.ffectos.
VIII. Apresentar ao inspector, até ao dia 15 de fevE-reiro
do cada anno, o re]atorio dos serviços da secção, correspondente ao anno anteriOr.
11\.rt. 11. tAo chefe da secção de Fiscalização de Portos
c Estatística, por si e pelo pessoal da secção, compete:
I. Preparar as instrucçõeR para as Fiscalizações de Portos, organizando as condições de trabalho c os deveres dos empregados, assim como propor os quadros do pessoal, de accôrdo
com o disposto no paragrapho unico do art. 7°, tendo em vista
a natureza e extensão dos serviços.
II. Prestar informações no inspcctor sobre os relataria-,
annuaes apresenta-do;; pelas Fiscalizações, preparando ao· mesmo tempo os elementos pnra o relataria annual da Inspectoria,
na parLo r c l'erenLe a esses serviços.
I li. Informar os papeis, relator ias, memoriaes e documentos que competirem á secção.
IV. Fornecer á seccão de Expediente e Contabilidade os
elementos c dados precisos para a organização de (}ditaes de
concurrencia c escripturacão da contabilidade, e bem assim
as notas necessarias á organização das folhas dos empregados
c certificados de pagamento dos serviços executados.
V. PI'eparar as instrucções para as medições das obras
executadas por contractos e para organização .de contas, e
bem assim as instrucções technicas, gcraes ou parciaes, para
cada obra, submettendo-as á approvacão do inspcctor.
,VI. Vorificar, por ordem do inspector, si na execução
dos diversos contractos de obras se applicam com cxactidão,
nos calculas das medições ou avaliações, os preços estabelecidos.
VII. Organizar para cada anno a estatística geral de constrneeão c exploração, e da receita e despeza dos differentes
portos, afim de ser submcttida ao exame do inspcctor c apresentada ao ministro para a necessaria publicação.
VIII. Examinar as propostas de taxas e suas modificações,
eruil.l.indo parcccr· a respeito.
IX. Estudar c dar parecer drcumstanciado sobre a eonvcnicncia dos accôrdos amigaveis, para os fins .de desaprcpria«:·fio, o nos casos que lhe competirem, a serem ef.fectuados na
conformidade do disposto na lei n. 4. !)56. de 9 de setembro
de 100::1, e respectivo regulamento, afim de que o inspector
fique habilitado a. prestar ao ministro as neccssarias informações.
Art. 12. Ao clwfe ua secção de Estudos c Obras feitos por
administração, por si e pelo pessoal da secção, compete:
I. Organizar os projectos para o melhoramento dos portos,
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dos rios navegaveis e canaes, quando ordenados pelo Governo,
segundo dados de antemão conhecidos ou que tenham de
ser obtidos pelas respectivas Commissõe& Administrativas do
Ji;studos e Obras.
li. Propor ao insvccLor a realização de obras que julgar
neccssarias e opvortunas, favendo acompanhar o projecto do
respectivo orçamento e correspondente memoria descriptiva.
IH. Organizar projectos de instrucções e do quadro do
pessoal das commi.ssõcs que tenham de proooder aos estudos
ou levar ·a effeito quaesquer trabalhos, na conformidade do
disposto no art. 8° e seu paragrapho unico.
IV. Estudar minuciosamente, prestando a respeito informacões, os •estudos, projectos c orç;amentos que forem apresentados para obras novas.
V. Colleccionar os dados precisos e fazer o historico de
cada porto, rio ou canal, melhorado ou em via de melhoramento, e dos respectivos contractos, á vista do que constar e
do que fôr succedendo para cada caso, de accôrdo com o.s elementos fornecidos pelas outras secções.
VI. Fazer o II'egistro, .por meio de extraoto, dos actos da
Inepectoria e dos Poderes J,egislativo e ExecutiVO, com refercncia a cada um dos portos, rios e canaes.
VII. Organizar um a.rchivo de legislacão brazileira e estrangeira sobre portos, rios e canaes e dos actos de lei e regulamentos da Republica que possam interessar ao assumpto.
Vllol. Prestar informa~õcs ao inspcctor sobre os relatorios annuacs apresentados pelas Commissões, pre.p.arando ao
mesmo •tempo os elementos· para o relatorLo annual da Inspectoria, em relação a esse serviço.
IX. Informwr os papeis, relatorios, memoriaes e do ..
cumcnlos que competirem á ,secção.
X. Fornec~r á secção do Expediente e OonLabilidade os
elementos e dados precisos pa.ra ~ organização de cditaes
de concurrencia e escripturação da contabilidade, e, bem assim,
as notas nccessarias pwra a organização das folhas dos empregados e certificados de pagamentos dos serviços executados
sob suq direccão.
XI. Estudar e dar p:woccr ckcumstanciado sobre ·a oonveniencia dos accôrdos amigavcis, para os fins de desapropriação, c nos casos que lhe competirem, a serem effectuados
na conformidade do .d.isposto na lei n. 4.956, de 9 de setembro de 1!)03, c respectivo regulamento, a.fim de que o inspector fique habilitado a prestar ao ministro as neccssarias
informacões.
Art. 13. Ao chefe da secção de Expediente e Contabilidade, por si c pelo pessoal da secção, compete:
I. Organizar os dados nccessados para o orçamento da
Jnspectoria.
II. Proceder directamente c por seus auxiliares á escripturação o á contabilidade da Inspectorilll.
III. Organizar a folha. de pagamento .do pessoal da Administração Central, á vista das notas extrahidas dos livros do
l)Onto, e, ainda, a •Conta das despezas do expediente c outra'!
mensaes.
IV. Verificar os documentos, conferir os calculos, estabelecer as ·contas correntes de todas as obras e servicos,
discri,minadamente para cada porlto.
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V. Proccuer a rigoroso exame e confe(cncia do todos o.s
documentos da despeza da Inspec.toria.
VI. Passar as guias de restituição, reposição, diff.erença,
illll(~mnização ou extravio, depositas c cauções, recolhimentos
ao 'l'hcsouro e quaesquer -outras.
VIL Organizar balancetes c synopscs mensa-cs da receita
c lia despeza c assistir aos balanços do cofr·e a cargo do
thesoureiro.
VIII. Oeeupar-se de todas as questões que se relacionat'l'lll l'Om a contabilidade das obras c mais serviços a ca>rgo
da Inspectoria.
IX. Escripturar, em livro proprio, os balancetes da Oaixa
Especial que forem rcmcttidos pelo 'l'hcsouro Nacional, nos
termos do art. 9", n. XI, dP modo a poder sempre c de
promplo informar o inspectm· sobre o estado elos recursos
disponíveis daquella Caixa.
X. Requisitar das outras ~ccçõPs tod9;; os cscl<weuimcntos
dP que precisar, fornecendo, igualmente, os que lhe forem
solicitados.
XI. Organizai', uonscryat· e catalogai', discriminadamcutc,
I odo o archivo financeiro da Inspectoria.
XII. Fazel' cseripturar no livro comvL•Lcnlc as rendas ar.reeacladas pela Inspectoria, na fórma do decreto n. 6.368, de
11 de few·.rn ir o <i e I \)07, ou Ü'll~ ras extmord ina rias ou event 11·<1D.9 provcmicnlcs do ohm:~ ou serviços.
XIII. Fawr igunlmenf.c c,oedpturar l·udo que se relacione
t'(ll\1 eaw;õcs t) derroo·itos.
:'\IV. Fazer reeolhcr ao Thcsouro Naeionai, por Ol'drm do
il1~pc•cLor, lodas as remias al'l'ecadadas, conforme preccitúa o
arL. 5" do rel'm·ido decreto n. 6.368.
XV. ProYiclenciar pa.ra que o l'hcsoureiro rec.rba do 1'hel'ouro Nacional as quantias que forem requisitadas pelo inspcctor.
XVI. Receber c dirigir todo o expediente da Administra~o
Central.
XVII. Abrir, catalogar, prepat·ai', f\ubmetter ao inspector
P rt~rligir a t'.Ol'l'Po·pondeneia desle, cuidando ela classificação e
guanln rio re~pec:t.iyo archivo.
XVIII. :Zelar w~la boa distT·ihuicão dos fKlpcis, Droeessos c
mais doc.umcntos da Inspcctoria.
XIX. P!'oyidPncial' para a ac·qui.~·ic:ão rio material necPssario ao exrwdienlc da Administração Ccnh'al c distrihuil-o con!'(l!'llHJ n.~ !lPc·.PssidadPs dn cada uma elas serc,:ões.
XX. P!'occdcr ao assentamento do pessoal da Inspcctoria,
I'OJil indica(_ião de nomr, edade, estado, residencia, data da nomt•a•:ã(l, e a l••gol'i:l, pos~c. liecn~a. nmoção, tPmpD de cxcrt:Í(\ÍO, elogios, prmas c tndo quanto possa intPressar •aQS cmprPgados, de modo a pcnnittir informação prom11la c segura
a rcsp•cilo dos mesmos.
xxr. Redigir e laV!'Ul' os t:onlraelos c ajustes no livro
proprio P passai' as cPrtidõPs autorizada-s pelo in>~prctor.
xxn. Organizar. para Sf'l'l'lll appl'uYadas pelo inspeetor,
a~ inslrnrr:õrs c regimentos internos da Inspcctoria.
XXIII. Preparai' os editnrs de concurrencia para as obras
<1 ::o1·viços a .c.argo da Ins,pectoria, suibmcttendo-os á apreciação do inspcctor.
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Art. i 4. Compete aos engenheiros chefes de Fiscalização
de Portos e chefes de Commissões Administrativas de Estudos
e Obras, por si e pelo pessoal que lhes fôr subordinado:
I. Repre~-entnr ,junto aos governos estaduaes e ás empre7.as contractantf's o inspector, ao qual são elles directamente
Fmbordinados e cujas ordens e instrucções devem seguir, nos
termm; do present!e regulamento.
li. Velar pelo fiel r;n!mprimento das leis, dOõ• regulamentos e eont11actos em vigor e pelo bom desempenho düs deveres
do pessoal.
UI. Faz·er executa-r as instrueções especiaes para os trabalhos a seu eargo e expedir 3<"• ürdens e detalhes de serviço
necessarios á boa marcha düs mesmos.
IV. Informar sobre os assumptos que, de alguma sorte, se
relacionarem com as obras, se-rviços e dependencias a seu
cargo.
V.. Remetler ao inspector informações, notas e contas dos
diversos serviços a seu cargo, para a escripturação na Administração Central.
VT. Prestar contas documentada<· das despezas feitas e das
rendas arrecadadas no mez anterior.
VII. Estndar todas as circumstancias e phenomenos que
interessarem o littoral nas proximidades dos portos e rios a
seu cargo e que possam servir de base ao conhecimento do
regimen marítimo e fluvial.
VIII. Zelar pela conservação dos ancoradouros, estuar~os,
rios navegaveis e canaes, propondo ao inspector as medidas e
IH'ovidencias que lhe parecerem convenientes.
IX. Communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer impedimento ao regimen das aguas, quando não este.ia
ao seu alcance removei-o, e denunciar aquelles projectos de
obras publicas e particulares cuja realização possa perturbar
esse regimrn.
X. Colligir e organizar os dados e informações necessarios á hisforia technica dos portos, ancoradouros, rios e
r.ana.es, de cuja fiscalização ou direcção se acharem incumhidos, apresentando as memorias e relatorios que acharem
de u li! idade publiea.
XI. Requisit.ar e receber das delegacias fi!lcaes, nlfandegaa
ou mesas de rendas dos Estados as quantias que, por ordem
do Thesouro Nacional e por solicitação do ministro da Viação
e Ohras Publicas, forem postas á sua disposição.
XTI. Promover a.ccôrdos amigaveis para a desapropriacão
de predios, terrf'nos e outras autórizadas pelo Governr_su.illifanrlo-os á approvaçfio rio inspeet.or, a quem tambem proporá o procedimento judicial, quando não se oonseguir o resultado nmi,gavel com os respectivos proprietarios, agindo
em tudo de conformidade oom as instruccões que a respeito
forem e~tabelP-cidas.
XIII. Envia.r ao inspector, até ao dia 31 de .ianeiro de cada
anno, o relatorio do anno antecedente, com todos os elementos
indispensaveis.
XIV. Requisitar das autoridades locaes ou das repartições
competentes as providencias para o bom desempenho de suas
nttribuicõef'! e deveres, bem r.omo para a garantia devida aos
eontractos com os concessiünarios de obras e serviços.
'Art. 15. Compete f'Speeialmente ás Fisealizac.ões de Portos velar pelo fiel cumprimento dos contr['das de ohras, quer
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sejam elles provenientes de concessões ou ~imples empr-eitadas.
'Art. 1G. ,Aos chefes das FiscalizaçõPs de Portos compete
ainda proceder á tomada da contas das emprezas concessionarias, de accôrdo com o disposto nos respectivos contraetos e
nas instru~ões em vigor.
Art. 1.7. Compete <~specialmcntc ús Commissõcs Administrativas proceder aos estudos de melhoramento de portos
~> r· i os 111avegaveis e de abertura •ir) canacs; indicar a natureza
dos trabalhos e levai-os a effeito administrativamente. segundo os projectos e orcamentos approvados, qu~ndo assim o
determinar o Governo.
CAPITULO IV
DA AD!I1ISSXO, NDME.\.ÇÃO, LICENÇA, FALTAS E DEMISSÃO
DO PESSOAL

Art. 18. O pPssoal empregado da Inspcr.loria divide-se
mn empregados de titulo c empregados subalternos não titulados, cabendo a uns e outros os deveres e direitos dos empregos para que forem nomeados ou engajados.
At·t. 1n. Serão considerados funccionarios de titulo todos
os empregados da Inspectoria, com excepcão dos serventes,
trabalhadores ou operarias.
Art. 20. Para os di\·ersos cargos de_ engenheiros das
Commissões Administrativas de Estudos e Obras, -assim como
para os das Fiscalizacões de Portos, comprehcndidos os de
que trata o naragrapho unico do art. 7", poderão ser design,ados engenheiros dos quadros ou addidos, de categoria egual ou
immediatamente inferior. Nesta ultima hypothese, terão direito, além dos seus vencimentos, a uma gratificacão correspondente á differença entre cate e os do logar em que forem
commissionados.
Art. 21. O pessoal effrctivo da Inspcctoria, no qual não
são comprehrndidos os funecionarios em commissão e os de
quo tratam o paragrapho unico flo art. 7" e o art. s• deste regulamento, que serão sempre livremente domissiveis, só poderá ser destituído do cargo que exercer, no caso de contar
10 ou mais annos de serviço publico federal sem ter soffrido
penas no cumprimento de seus deveres:
a) por abandono de ,emprego por mais de 30 dias;
b) em virtude de scntenç.a judicial ou mediante processo
administrativo.
~. § 1, • O processo administrativo consiste apenas em ser
ouvido o iul.eressado, no prazo que lhe fôr marcado, sobre a
falta arguida, e bem assim o chefe immediato do servico
ao ·qual ellc pertença, si houyer, despachando depois o ministro, mantendo-o ou domiLLindo-o do cargo,
§ 2.• Si o funccionario ou empregado fôr de nomeação
e demissão de outra autoridade que não o proprio ministro,
nesse caso o demittido podCII'á reclamar contra o acto perante
o ministro, o qual, ouvida a autoridade em questão, decidirá
como fôr de justiça.
§ 3.• Fica subentendido que, tratando-se de funccionario
on empregado nomeado por decreto do Presidente da Repuhlica, o ministro não poderá despachar no processo adminis-
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trativo sem prl~via dP!iheração do mesmo presidente a esse
respeito.
,Art. 22. Todo funccionario ou empregado da Inspectoria
cuja situação não esteja prevista no artigo anterior, é dá
livre nomeação c demissão do cargo que exercer.
L<\rt. 23. E~ tas disposições são applicnveis a todos os
funccionarios e empregados da Inspectoria, ficando, por forca
das mesmas, modificadas ou rcvoga.das qUae!!qUer disposições
constantes de regulamentos até agora reguladores da materia.
Art. 21. Serão nomeados: por decreto, e em commissão,
o inspcctor, c por 11ortaria do ministro todos os demais empregados, com exccpção dos contínuos c serventes, que serão
de nomeação do inspcctor.
P:wagr·apho unico. O fiel da Administração Central não
fará parte do quadro de func-cionarios effcctivos da repartição, sPndo nonwado pelo ministro, 110r proposta do thesou ..
rciro, c para servir em commissão, podendo ser dispensado
erü qnalquer tempo.
Art. 25. iO pessoal subalterno e jornaleiro das Fiscaliza{~Õf'S de Portos ser:í engajado pelos respectivos chefes de serviço c terú as diarias que lhe competirem.
Art. 26. O cargo de inspector só será confiado, por livre
cseolha. do Goveruo, a engenheiro nacional que se recommendc por sua cxperi encia e capacidade profissional, ante·
riormentc demonstrada em teabalhos concementes a portos.
Art. 27. O ministro poderá nomear em commissão duas
pessoas idoneas para representar a Fazenda Nacional, activa e
passivamente, em juizo on fóra delle, nos processos de desarlropriar:ões ncef'ssaeias ás obras dos portos, percebendo ató
1 % do valor mínimo dos immoveis desapropriados.
§ 1." Para dizerem sobre quaesquer questões que lhes
forem affectas pela Inspectoria, assim como para minutarem
quaesquer termos, a.ceôrdos ou escripturas, t0rão uma gratificação fixa mensal de 400$000.
§ 2." Junto ás Fisealizaçõf's de Portos ou Commissõe~ Administrativas de Estudos c OlJras poderá tambem haver pessoa idonea quo represrntc a :Fazenda Nacional nas questijes
em quo rsta possa Br.r interessada, de accôrdo com o disposto
neste artigo c paJ·agi·apho anterior.
Art. 28. As vagas no quadro do pessoal effectivo da
Inspectoria só poderão ser preenchidas altemadamente, por
antiguidad(\ e poe !l1f't'erjmentn, de accôrdo com as seguintes
disp>lSÍÇÕes:
a) as de chefe de secção da Administração Central, por
engenheiros de 1• elass(\ ou engenheiros chefes de Flsca.lizacões, exceptuando-se a de chefe de secção de Expediente e
Contabilidade, cargo qnc não será de accesso c sim de livre
nomf'ação do ministro:
.
b) as de chPfc de Fisrmlizaç.ão, por engenheiros ajudan-•
tos, engenheiros de 1• classe e engenheiros fiscaes dd
1" classe;
c) as de ongcnheiro de 1• classe da Administração Central por engenheiros ajudantes ou de 2• classe e as destes por
engenheiros rle 3" classe; ficando assegurada a preferencia
par·a a promm;iio a engenheiro de 3" classe aos conductores de
1" classe da Administração Central, que forem diplomados de
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accôrdo com as prcscripçõcs da lei n. 3. 001, do 9 de outubro
de 1880;
d) as de engenheiro fiscal de 1" classe do porl.o do Rio
de Janeiro por engenheiros ajudantes ou engenheiros fiscaes de 2• classe e as destes por engenheiros fiscaes de 3" classe,
ficando assegurada a prcferencia para a promoção a engenhPir·os de :i" classe ao~ conductores de i" elas;::e, que fm·em
engenheiros diplomados na conformidade da lei n. 3. 001, de
9 de .outubro do 1880;
e) as de official, por primeiros escripturarios;
f) as de primeiro escripturario, pelos segundos escripturarios e as destes pelos terceiros;
g) as de terceiro escripturario, pelos praticantes;
h) as de desenhista de 1" classf', 11elos de 2".
Art. 29. Exceptuados os casos previstos no artigo anterior, o Governo terá a faculdade de prover livremente os demais Jogares, sendo que para os cargos de engenheiros sú poderão ser nomeados profissionaes diplomados que satisfizerem
as prcseripções da lei n. 3. 001, de 9 de outubro de 1880.
Art. 30. 1As nomeações para os Jogares de pratieantes c
de desenhistas de 2" elasse Rerão feitas mediante eoncurso,
de aecôrdo com instruc~(irs approvadas por portaria do ministro.
•
Art. 31. O inspector será substituído em seus impedimrntos pelo chefe de secção que fôr designado pelo ministro;
os ehefcs .de secção por um dos engenheiros de i • classe dos i~,:rJad!l pelo inspcctor, o os d!'mais funccionar'ios da Administração Central, das Fiscalizações de Portos ou das Commissões Administrativas de Estudos c Obras pelos seus immediatos em categoria, designados pelo inspectoJ', respeitado o
ea1·aeter teclmir.o da funcção.
Art. 32. As substitui~õl's tcmporarias nas Com missões
Administrativas de Estudos e Obras sPrão feitas, para os chefes de serviço, pelo inspector, dentr·c o seu pessoal de maior
rategol'ia, ·e para os auxiliares, pelos respectivos chef.es.
Art. 33. O pessoal tilulaclo pcrcchení. os wncimrnl.os
r~onsl.anles ria ta beiJa annexa.
Art. :J 't. Ao pos~oal não titulado ser:í abonada a importanr.ia que lhe competir, de a.ccôrdo com as diarias fixadas
na tabolla que fôt· o1·ganizada pelo inspoctor c approvada pelo
ministr·o, assistindo-lhe lambem o direito a pagamento por
scrvir,:os extrnordinarios feitos em dias de descanso e feriados
ou á noite, na conformidade das disposições de !ri quo vigorarem.
Art. 33. Dos vennimenfos do pessoal titnlado dous terr,: os serão considerados como ordenado o um torço eorno gratificl!ç!io.
Art. 3G. Todo em11I'egado terú direito a passagem liv r r.
por p-arte do Governo p·ara seu transporte em serviço, não
lho cabendo nesse caso nem augmcnto de vencimentos nem
diaria, salvo nos casos de nomeação ou de remoção definitiva
dos empregados titulados, aos quaes ser:í abonada uma ajuda
de custo correspondente á metade do respectivo orden'ado
mensal, para a sua installação.
Art. 37. Aos fu1wciomu·ios da Tnspoctoria Federal dn
Portos,. Rios e Canaes será sempre applicado o regulamento,
que VIgorar, da Secretaria de Estado da Viação e Obras Puhlicas, na. parte referente a licenças, descontos por faltas, me-
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didas disciplinare.s, aposentadoria, montepio e outras disposições não previstas neste regulamento.
c-\rt. 38. ·As licenças ao pessoal serão concedidas até 30
dias pelo inspector e as de maior prazo pelo ministro, a
quem o mesmo inspector encaminhará as petições, devidamente informadas e acompanhadas do laudo de inspecção de
saude.
Art. 39. O inspector e chefes de serviços poderão impor
qualquer pena, até a de demissão, nos termos do regulamento
em vigor par·a a Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, aos funccionarlos de sua nomeação, limitando-se á de
advertencia, reprehensão e suspensão até oito dias, aos de
nomeação de seus superiores, aos quaes darão disso immedJato conhecimento.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 40. O thesoureiro prestará fiança do 10 :OOOl\1000.
Art. 41. O inspector, ouvidos os diversos ehefes, exprdirú. as insf,rucções e os regimentos internos indispensaveis á
boa marcha de cada um dos serviços, de modo que fiquem
hem definidas as attribuições das varias classes de empregados e indic-ados os processos e modelos a adoptar para '11! escripturação, contabilidade e estatística, correspondentes aos
mesmos serviços.
Art. 12. O escriptorio central da Jnspectoria, e os das
sédes das Fiscalizações de Portos e das Commissões Administmtivas funccionarão das 1O ás 15 horas, om todos os dia'!
uteis, com excepção dos feriados da Republica. A hora do
começo e encerramento .do expediente poderá ser alterada pelo
iuspector, mantido o mesmo tempo de duração nos trabalhos.
Art. lt3. Na Administração Cl'ntral ficam sujeitos ao
ponto todos os empregados, com excepção do inspector e dos
r.hefes de secção, e nas Fiscalizações de Portos e Commissõe~
Administrativas todo o pessoal administrativo.
Art. H. Os engenheiros chefes de Fiscalizaçõcg de Po1·!o;;
e os engenheiros chefes de COinmissões Administrativas de Estudos e Obras, quando chamados a serviço, terão direito aos
seus resp.ecttvos vencimentos desde que a sua permanencia
nesta Capital não exceda de tres mezes. Não se poderá chamar o
mesmo funccionario uma segunda vez, a serviço, sem que
medeie entre um c outro chamado pelo menos o praw de
nm. anno.
Em rasos rxccpcionaes, o ministro poderá pcrmittir que
qualquer funccionario do quadro fique addido á Administração Central, mas apenas por tempo limitado e sem direito
n outra vantagem que nã.o i''cja a percepção fio respectivo o·rdPnndo.
CAPITULO VI
DISPOSTÇÕF.S 1'RANSIT{)RIAA

Art. í5. Os rmprcgados titulados do quadro da Administração Cent.ra\ da Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro, assim como os que estiverem nas condições previstaS
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nn art.. 2!) o Rou paragrapho do regulamento approvado pelo
decreto n. 0.078, de 3 de novembro de 19H, que não forem
aproveitados, se.rão conservados addidos até serem aproveitados nos mesmos loga'res que exerciam anteriormente ou em
oulrus t'lJuiv:~lentes. Pura ''ilLo fim o ins1wctor organizat·ú c
r••nwtlnrú ao ministro, com a maior urgcneia, uma relação de
todo o pessoal dos quadros, seja qual fôr a cate@otria dos empreg-ados c com a indicação de seu tempo de serviço, parfl! que
u Uoynrno re~olva quanto ao JH'ssoal a srt· aproveitado eom a
t·Mot·ma c aquclle que dcvrrá ficar addicto nos termos do
at·l. 10!J da. l1~i n. 2.02~. de 5 de .iwnciro de 1015.
,\ 1-t. .IG. São dcclamdas Pxtindas da data em que romcç.ru·
a yigm·m· o prr)sr.ntc. rt>gulamPttlo r1:s difrt>rcntcs fiscalizações,
suh-administraçõcs c cornmissõcs rxistcntcs na vigencia do
H•gulanH'nto que baixou com o dPerdo n. \l.OIR. dn 3 de noYt•ntlJt·o dn 1!Jl L. Até quo Rf',Íam organizadas aR Fi~ralizaç•írs do
Portos c as Comrnissões Administrativas de Estudos e Obras,
preyif;las nas Iettr.as b e c dto- art. 1 • deste regulamento, quando
~wr:í. dispensado mn cada uma clcllas o pessoa-I desnecessario,
1o dos os Pmprrgados CJLW não estiverem amparados pelo art. 2!.l,
raragrapho unko, do .citado regulamento de 1!)11, passarão a
SI'I'\'ÍI', a titulo provisorin, 110s mt•smos Jogares em qur se
n~:lwm, sendo considerados diaristas, ,c, como taes, apenas emn
dirnito a uma diaria qtw r.orrcspondcrá á i,mporlancia do venr.inwnlo Jlll'llsal qun actualnwntn JH'rerlJCm no cxcreicio do
l'l'.~flf'l'l.ivo ,·argo, dividida p0ln lllllllPI'O clP dias do mcz.
l'aragraphn unicn. O di;-;poslo !li'Sfl' al'!.ign não é appliea""1 :í. Fisf·n.lizat:fío do Porto do Tiin dP .Janeiro, cujo quadro
fi1·.a fixado, dt•stlr j:í, df' aer1lrdo I'IJ!l1 a ta!Jrlla annoxa sob
ll.

JT .

.\rt. \'7. IÜ Jttinistl'O, semprP fJLW o Julgar conveniente,
podPt':'t t!P,.;i,L~JJal' funrriouat·io.~ addidos rnm rxercicio na Inspcdoria llat'a pJ·orPdnrf•m ú J'f'Yisiio dt\ mcdiçúPs provisoriaR,
>f!rifica{;ão de contas, ou outros quacsqucr serviços de intPrcssc IJUhJico .
.\rt. 18. Fi!'am Pxtinclos, na Administração Central, os
log-arr.s de snh-inspcctorcs, 1:hnfc da secção tnclmica, guardalivros, sncrctario, um dn fiel do !.!tesoureiro, quatro de terceiros
f'R•I'I'Íplut·arios, qualt10 dn. Pl':tf.ieanlcs, os de auxiliares wt:lll!i(:I(JS, l.t·r·s dt\ eonlinuos f\ dons de servnntes.
i\1'! .. ·'t\1. 'l<'it:Ulll t•xlindo~. liU Fi~l'alizaçfío do Porto tlo nio
do .Janeiro. um Jogar de engt•nheiro dP 2" elnsse, dous ele cngpnlJPit·os do 3" elassc. dous do conductores de 1" classe, dous
de eondudot·es f\t) :2" classl', snis do anxiliat·ps trr.Imioos, um de
fif'"~'llhis!.a f!,, 1" classP, os tlt• dt'SI'nliis/a,; de :2" classe, dons
de sl'gundos PSI~t·ipturat·ios, quatl'o fi,, tt•t·twiros c·scripturarios,
seis de pmlil':lllll'S ,. dou,; dt• ~t•J'Yt~llft~s. Ot> lo;tal't'S de rhrfes
de Rf'l't;fío da Vi~cwalizacfío do Pol'lo rio llio de .Tanl'it'o fiearfío
t•xLi11dos logo quP Yllt;lll'lll pot· qun!']u••t· eiJ'I'lllltR{nlll'ia.
Art.. GO. As nontnaçúPs para os •·at·gus cln t'ltl'fn dn snccfín
dn Fi~:waliza•;fío dl\ PortoR n Estatisl.iea n ehefn dl\ s(•ccão de
Estudos n Ohl'as feitos pot• Administmçiio snrfín fPitas dnntrf' os n•·fuat·s suh-in:<pl't'.tOJ'f'S n f'lH'ft' da Rf'(~f:fío lf't:hnira,
Sl'tlllo qtw a csll•, se avrovr.itaclo ou atldido, snrão mantidos
os Y~'llf'imPn!.os a qtw fpm dil't\ilo pl'ln rn~,rulamrnto da Imqwctoria Federal de Portos. Tiios e Canaes, · approvado pelo
d\lcret.o n. !) • 078, de 3 de novembro de HH L O cargo de
r·ontndor da Administraç.ão Contrai será exercido pelo gurur...
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da-livros, senoio aproveitado no de ajudante de contador
um dos terceiros escl'ipturarios da mesma Administração
Central.
Art. 51. Para romr1letar os quadros de engenheiros de
i • o 2' cla.ssrs c de desenhista de i" classe na Administracão
Ccntml, serão aproveitados funccionarios do actual quadro
da Fiscalizar.:ão do Porto do Rio de Janeiro, ou outros comprchendidos no art. .15 deste regulamento, attendendo-sc á
respectiva categoria c vencimentos. De igual modo se providenciará para o 11recnchimento dos Jogares de conductorcs
da Administracão Central.
Art. 52. Para os dous Jogares de desenhistas do quadro
da Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro, constante da ta-.
hdla 11, annexa a este rcgularn~nto, serão aproveitados dous
elos actuacR desenhistas de 2" classe da mesma Fiscalização.
oArt. 53. Par11 auxiliar a fiscalização do contracto de arrcndarn~nto do cúes do porto do Rio de Janeiro, a cargo da
Fiscalizacão do mesmo porto, será designado o pessoal neccssario entre os funccionarios da Inspootolria addidos ou comprchendidos, no art . .15 deste regulamento, c serão aproveitados,
com os mesmos ven~cim<mtos, os actuaes funccionarios da extineta, Comrnissão Fiscalizadora do Contractõ. de Arrendamento
elo ·Cács do Porto do Rio de Janeiii"o, C'l'ooda pelo art. 8~ do
Regulamento da Insprctoria. approvado pelo decreto n. 9. 078,
de i3 ele novembro de 1911, ficando extinctos os respectivos Jogares logo que vagarem por qualquer ciroomstaooia.
,Art. 5:i. Este regulamento entrar:í em vigor a partir de
iG de abril do corrente anno.
Art. 55. RcYogam-sc as disposicõcs em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de marco de i9i5. - A. Tavares de

Ly1·a.
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I
QTJADilO IJO PESSOAT, DA ADMINJSTR\ÇÃO CENTRAL DA INSPECTORIA
l'EDEilAL DF. PORTOS, RIOfl E CANAES

Vencimen•tos

1 in~pectnr .................. .
3 chc:f,es de secção .....••...•
2 eng-enheiros do 1" classe ... .
2 engenheiros de 2• cla~se ... .
2 engenheiros de 3" classe .... .
2 ronduetores de 1" cJ,asse ... .
4 oonductores de 2• classe ... .
3 .o.fficiacs .................... .
f archivista ................. .
f contador ................... .
f ajudante die contador .••...
1 thcsourciro ................ .
1 fiel ...................... .
5 primeiros escripturarios ... .
U fwgnnd'os esct·ipturarios .... .
fi lm·reirds cscJ'il)lurari,os .... .
li pratica11~es ............... .
1 desenhista chefe ........... .
2 desenhistas de i" classe .... .
2 dese'nhistns de 2" classe .... .
porteiro ...... .., ........... .
,'f cont.inuos .................•.

30:000$000
18:000$000
14:100$000
12:000$000
9 :tí00$000
8:-100$000
7 :.200$000
9:600$000
6:000$00()
12:000$000
5:700$000
18:000$000

Total

7:200$000
6:000$000
,'f:S00$000
3:600$000
!:1:600$000
7:200$000
6:000$000
4:200$000
2:100$000

30:000$000
54:000$000
28:800$000
24:000$000
f9:200$000
16:800$000
28:800$000
28:800$000
6:000$000
12:000$000
5:700$000
18:000$000
8:100$000
36:000$000
54:000$000
43:200$000
21,: 600$000
9:600$000
14:400$000
12:000$000
4:200$000
9:600$000

TO'tar ..•..........••..••......••..••.•.•

485:100$000

s:.wo$ooo

·'~ ReryenteR, que perrelwrfín a rliaria rle t.$, e rinw rcdtJr.fm·es de mart:•s, com a rlia.ria de 10$000.
Hio ele .Trmeiro, 17 elo mnn:o rle 1DI5. -A. 1'rrvt.ll'es lle
T.yra.
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11
QU.\DR() DO PESS!HL D.\ FISCALIZAÇÃO

DQ1

POR'l'Ó DO RIO DE JANEIRO

v.encimentos

'l'ot~l

21:000$000
f8:000$000

21 :000$000
36:000$000

14:-100$000

28:800$000

12:000$000

24:000$000

9:600$000
8:400$000
7:200$000
6:000$000
9:600$000
9:600$000
7:200$000
6:000$000
li :800$000
3:600$000
7:200$000
2:400$000

19:200$000
. 16:800$000
28:800$000
12:000$000
9:600$000
!):600$000
14:400$000
18:000$000
19:200$000
14:400$000
7:200$000
4:800$000

'fofa I. ......................... :. . . . . . . . .

283:800$000

1 •Pngenheiro ehefe de fiscali-

zação ................ .
2 cngenhe~ros chefes de secção
2 engenheiros fiscaes de f•
classe ................. .
2 engenheiros fiscaes do 2"
ct.a!Sse ................. .
2 engenheiros . fiscaes de a•
classe ............... •'·.
2 conducwres de 1• classe .... .
4 eonct.uctores de 2" cl~se .... .
2 desenhistas ................ .
I contador .................... .
f official ................... .
2 primeiros escriptural'ios .... .
3 segundos escripturarios .... .
4 toecci roos escripturarios ..... .
1 p m tioan tes ................ .
J clectricista .................. .
2 contínuos ... ,.............•.

2 serventes, que perceberão a diaria de ü$000.
Rio de Janeiro, 17 de março de 11H5. -A. Tavares de

Lyra.

111
QUADRO DO PESSOAL D.\S FISCALIZAÇÕES DE PORTOS
Vencimclntos

Total

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$0()0

Total ..........• ,..••....................

39:000$000

1 eng-enheiro ehefe .......... .
I engenheiro aJudante .......•
1 cscriptnral'io .............. .

1 continuo .............•••.•.

1 servente, que perceberá a dia ria de 4$000.

Rio de Janeit·o, 17 de março de 1!)15 .--A. Taval'es rle

Lyra.
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DECRETO N.

11.$27- DE 17 DE MARÇO DE 1915

/lpprova o regulamento para a cobrança do scllo sobre as facturas ou contas
assignadas

O Presidente da Rcpublica elos Estados Unidos do I3razil, usando
da attribuição que lhe confere o art. 4fl, n. 1, da Constituição da
H.cpublica c em execução ao art. 3", § 8", da lei n. 2.91(), de 31 de dezembro de HJJ4, resolve que, para a cobrança do imposto do sello
sobre as facturas ou contas assignadas, seja observado õ regulamento
que a este acompanha.
Rio de janeiro, 17 de março de 1915, 9-~" da Indepenclencia e
27" da Republica.
\VENCESLAU I3nAz P. GoMEs.
Sabinu Barroso.

Regulamento para tornar effectiva, de accôrdo com a
autorização contida no art. 3°, § So, da lei n. 2.919,
de 31 de dezembro de 1914, a cobrança do imposto
do sello sobre as facturas ou contas assignadas,
a que se refere o decreto n. 11.527, de 17 de março
de 1915
Art. r. o Estão suJeitas ao sello proporcional a quantia ou a
som ma das quantias nellas exaradas (tabclla A, § 1 o, n. 4, do decreto
n. 2 . .Só-+, de 22 de janeiro ele 1900, modificada pelas disposições do
art. ;)", § 8", da lei n. 2.019, de 31 de dezembro de 1914), as triplicatas das facturas ou contas de valor superior a duzentos mil réis
(zon$), oriundas da compra ou venda de mercadorias de commcrci:mte a commcrcbnte, que não forem liquidadas á Yista {dinheiro
de contado), c a cuja assignatura é o del'edvr obrigado (art. 219 da
lei n . .S56, de 25 de junho ele rU.)o- Codigo Commercial).
Art. 2." O sello será afllxado nas duplicatas pelo credor e inutilizado pelo devedor ou seu procurador bastante, com a data c assignatura.
Art. 3. A duplicata de factura ou conta assignada deve conter:
a) referenda por importancia á conta que lhe deu origem, em algarismo c por extenso ;
b) o nome, por extenso, c o domicilio tanto do devedor como do
credor;
c) o prazo préviamente fixado, ou a dias, mezes, ou annos contados
da data da conta original;
d) o reconhecimento da exactidão d:t conta orig·inal e a obrigação
de l'agal-a pela duplicata ;
c) a clausula á ordem ;
f) o Jogar onde deve ser paga, dando a falta desta declarnção o
direito ao credor de optar pela cobrança no seu domicilio ou no do
devedor, precedendo aviso a este com r 5 dias pelo menos de antecipação
ao vencimento.
0
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Art. 4, 0 A duplicata de conta assignada será enviada pelo credor
ao devedor para a neccssaria assignatura deste, que fica obrigado a de·
volvel-a de fórma que aquelle a receba dentro do prazo de 15 dias
si for domiciliado na mesma praça, e de 6o dias si o for em praça
dilfcrentc, contados os prazos da data da conta e sob pena de protesto
por falta de assignatura.
Art. 5. o A 'recusa por parte do devedor em firmar a duplicata dá
ao credor o direito de mandai-a protestar por falta de assignatura, auferindo este os mesmos direitos c garantias que para o protesto por
(1Ita de acceite preceitúa a lei n. 2.044, de 31 de dezembro de 1980.
§ 1. o Si além da falta de assignatura o devedor se recusar a devolver a dup!icata nos prazos estabelecidos no art. 4°, o credor fica com
o direito de mandar extrahir uma triplicata, que, devidamente sellacla
nos termos do art. I 0 , fará protestar, gosando dos mesmos direitos e
garantias attribuidas neste artigo á referida duplicata.
§ 2." O protesto por falta de assignatura póde ser tirado em qualquer tempo antes elo vencimento.
Art. 6. 0 O portador de uma duplicata de conta assignada é obrigado a receber o seu pag·amcnto parcial, em qualquer tempo, até o dia
do vencimento, dando uma quitação no titulo em seu poder e outra em
separado.
Art. 7. 0 N.1s contas em que o p.1gamento für estipulado em prestações, os vencimentos destas serão discriminados nas duplicatas, c, vencida
e não pag·a uma clellas, será prote:;tada, considerando-se tambem vencidas
as posteriores e a conta exigível immecliatamente pela totalidade.
Art. 8. o O pagamento de uma duplicata ele conta assig·nacla, independente da assig·natura c do endosso, póde ser garantido por aval,
sendo o avalista equiparado áqnelle cujo nome indicar; na falta de indicação, áquelle abaixo de cuja firma !anca r a sua; fóra destes casos, ao
devedor directo.
'
Art. 9. A recusa parcial ou total do pagamento por parte do devedor dá ao credor o direito de protestar a duplicata ele conta assignada, auferindo o referido credor, seus avalistas e endossadores, os
direitos e vantagens garantidos neste caso pela lei n. 2 .044, de 31 de
dezembro de I<)o8.
Parao-rapho unico. O protesto a que se refere este artigo scrú tirado no ('i'ia immedi:lto ao da exigibilidade do pagamento ela duplicata
que tenha de ser protestada.
Art. 10. O protesto, quer pela falta de assignatura, quer pela de
pagamento, pócle ser tirado pelo portador da di1plicata, segundo as
suas conveniencias, tanto no seu domicilio como no do devedor, sendo
necessario, quando esta providencia f()r tomada fóra elo domicilio do devedor, provar, no primeiro caso, a effectiviclade da remessa da mercadoria, juntando uma cópia da factura original e da carta de expedição
que a acompanhou, além ele uma via do conhecimento de embarque.
Paragrapho unico. Nas cópias de factura e da carta devem constar
o numero e o folio do copiador em que tiverem sido os originaes re·
gistrados.
Art. 1 1. Tanto os en :!ossos completos como os em branco,
!ançados nas duplicatas de contas assignadas antes do vencimento,
estão isentos de sello.
Art. 12. Em tudo mais de que se não faz menção especial neste
regulamento, ficam as duplicatas de contas assignadas equiparadas ás
letras de cambio e notas promissorias, regendo-se, portanto, pelas
disposições da lei n. 2 • 044, de 3 1 de clezem bro de 1908. .
Art. 13. Sessenta dias depois de publicado este~:·egulamento,
nenhuma reclamação será acceita, nem conta alguma de operações
0
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posteriores a esse prazo será cobrada em juizo ou terá validade para
os casos de fallencta ou concordata judicial ou extra-judicial, sem que o
credor junte aos autos ou apresente a duplicata devidamente assignada
pelo devedor.
§ I. 0 Na falta de duplicata assignada, será apresentada, antes do
vencimento, essa mesma via de conta ou a triplicata devidamente protestada por falta de assignatura.
§ 2. Estando a conta vencida e não paga, deverá o credor juntar
a duplicata ou triplicata protestada por falta de pagamento.
Art. 14. Do presente regulamento se dará conhecimento, por teleg-ramma, a todas as autoridades federaes.
Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrario.
.
Rio de janeiro, 17 de março de 1915. - Sabino Barroso~
0

1 .At~l'rova,

com a1tcrações, os JlOYOS estatutos da sodc<Jadc mutua de SC6Ul"OS
Salva1lora ~tincira, com sédc em Guaxupl-, Estado de :Minas Ccracs,
M110ptados pela assemb!éa geral cxtraordinaria uc 3 de outubro <lc 1914

O Presidente da llcpublica dos Estados Unido3 rl·J Brazil,
aLLPmlcndo ao que requereu a socicda<lc mutua de seguros
Salvadora Mineira, com s<idc em Guaxupó, Estado de Minas
Ucracs, r-esolve approvm· os novos cstatllilos adaptados pela
·assembléa geral cxtraordinaria de 3 de outubro de 1911, mediante as clausulas abaixo c com as alterações cünslautes dc~·Le
decreto.
I
A sociedade mul.ua de seguros Salvadora Mineira, aut.ori7:acla a fnnr.ci-onar pelo decreto n. 10.82-1, !I c 25 de março
de 1D I.}, contirmará .su:jcit.a inteiramente ás lciE"· c regulamentos vigentes c aos que forem JH'Omulgados sobre o objccto de
suas operações, hem como ú permanente fiscalização do Governo por intermedio da Inspcctoria de Seguros.
11

Os seus novo~· esta Lu to.~. ora approvados, SCI'Úti rer:;i::;[radus eom as seguintes alterações:
ArL. 11, lettra B - Onde se di-z «a. con[.ar da data da ex·
1JClliçl1o do aviso», diga-se: <<a contar da data da 1mblicaciio do
aviso».
Art. 15, lettra C - Supprimam-se as palavras «salvo
rcE"•Lriccão do .art. 10».
Art. 28 - Fica mantida a disposição sobre os fundos sociaes estabelecida pelo decreto n. 10.9'•9, de 2'' rlc junho de
19H, c sem effeito o que dispõe o art. 28 dos novos estatutos,
accresecntando-se úqu't'lla dio-posi!;ão o segu•intc pal'agrapho:
«Quando adaptados os novos pl.anos, será nos mesmos determinada a organização dos diversos fundos».
Art. 63 - Accrescentem-se no final a>· seguintes palavras:
•com approvação do .Governo».
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III
l<'icam sem effcito todas as disposições referentes a planos de seguros, que terão de ser submett.idos em separado á
approv~ã'() do Sr. miniE"-tro da :Fazenda, ficando approvados
os novos estatutos sómente até o art. 66.

IV
:t'ara funccionar a sociedade em seguros contra fogo(), como
dispõe a lettra C do art. 4• dos novos estatutos, terá:
1•, qu-e fazer novo() deposito de 200:000$ no Thesouro- Nacional, de conf!Qrmidade com a legislação vigente, e só deV'()is
de oxhibido o conhecimento respectivo - art. 19 do decreto
n. 5.072, de 1903 - é que lhe será expedida a necessaria
carta-patente para poder encetar as operações, ex-vi do art. 21
do decreto n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903;
2•, que estabelecer uma reserva estatutaria nunca inferior
a 20 •j•, nos termos do art. 2•, n. II, do citado decreto n. 5.07~,
de 1903;
3•, que constituir duas carteiras inteiramente distinctm:·,
como prescreve o art. 42 do decreto n. 5.072, de 1903.
_ Rio de Janeiro, 17 de marco de 1915, 94• da Independencia e 21• da Republica.
:WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Sabino Bar_roso.

AC'fA

DA QUARTA REUNIÃO DA ASSEMBLÉA EXTRAORDINARIA DA
SALVADORA MINEIRA, CONVOCADA PARA REFORMA DOS ESTATUTOS E 'l'RATAR DE OUTROS ASSUMPTOS

Aos tres dias do mez de outubro de mil novecentos e quatorze, nesta villa de Guaxupé, em casa do Dr. Mario() de Magalhães Gomes, onde funcciona o escriptorio da Salvadora Mineira, presenteE"• cento e cincoenta e d<ms so.cios que assigna..."Jl
esta, assumiu1 a presidencia o Dr. Tito IJivio Lage da Silva
Pontes, vice-presidente, em exercício na ausencia do presidente effcctivo, que, secretariado pelo directür secretario
Dr. Mario de Magalhães Gomes. declarou que, havendo sido
eonvocadas duas aE"·Sembléas e não tendü comparecido socios em
numero legal, na presente assembléa seria resolvido o assumvto para que fôra convocada com qualquer numero. O mesmo
presidente disse que o fim da reunião era a reforma dos estatutos, para nOE"• mesmos se introduzirem dispositivos que a
vratica tem indicado. Pelo inspector geral Libanio da Rocha
Vaz (oi P1'0JJOSta a modificação completa dos estatutos, sendo
pelo mesmo apresentada a reforma. Depois de lidos os novos
eslatuoos, foram os meE"mos approvados, indo adeante transcriptos e aE"·signados pelos socios presentes e pelos representados
por pro()IUiracões legalizadas, que ficam archivadas neEtta séde.
O presidente, depois de declarar approvados üS estatuoos que
foram lidos pelo inspector geral e discutidos pela aE"·Sembléa,
deu a palavra a quem della quizesse usar. Não havendo quem
:pedisse a palavra, foi ordenado pelo presidente que se seguisse
a transcripção dos cE"•latJUrtos, parLe integrante da ~~sente acta.
Poder Exccutivo-1915 (Vol. I)

1090

AC'rOS DO PODEn EXECUTIVO

Estatutos da sociedade mutua do peculios e pensões Salvadora
Mineira
CAPITULO I
DA SOCIEDADE, SEUS FINS, SI~DE E DUnAÇÃO

Art. f.• X associação, denominada Salvadora Mineira, sociedade mutua de seguros, pensões e peculios, composta de ilIimil.ado numero de socios, de ambos os sexo~·. de qualquer
uacionalidade ou profissão, residentes no Brazil, se regerá pelas
lei::. em vigor, na parte em que lhe forem applicaveis, e continuará a funecionar de a.ccôrdo com os presentes estatuto~·.
A1·t. 2.• A séde da sociedade. sua administração geral o
scn füro serão, para todos os eff1eitos de direito, na villa do
Guaxnp(), comarca de Mt!Ziambinho, neste Estadlo de Minas,
podendo os sociüs ser de outras localidades do Estado ou da
llepublica.
Art. 3. • O prazo de duração da sociedade será de noventa annos, a contar da data da installar,:ão, podendo ser
prorogado.
Art. ~.· A sociedade tem p-or fim:
a) constituir peculios· c dotes em favor dos successores
ou henefieiarios dos socios que falleccrem, seja qual for a
causa da moz'te;
b) constituir pensões por accidentes ou enfermida.dles;
cl operai' em seguros contra fogo;
d) constituir um patrimonio illimitado.
Art. f>.• O anuo social da Salvadora 1\Iineira será o anuo
eiv il.

Art. G." A sociedade só poderá ser dissolvidla pelos m~ios
previsLos na legi.slação em vigor. e desde que, si for deliberada, amigavelmente, por assemb!éa geral para esse fim convoc.a.da, a isso não se opponham socios re-presentando, pelo
menos. a decima parte dos ef'foctivos.
CAPITULO II
DOS PLANOS E DOE! SOCIOS

Al't. 7." A sociedradc terá os seguintes planos, que se denominarão: A, n, c. D.
A) do seguros elo Yida por contribuições por morte;
lJ) du seguros de vida por contrihuir,:õcs fixas mmuaes e
rlo!es por nascimentos·;
C) de seguros contra fogo;
D) caixa de pensões. por acciden!es ou enfermidades.
Art. 8." Cnda plano será posto em execução separadamente e suhmet.Lido á approrvação da Inspectoria de Seguros.
Art. 9.• A organização de qualquer plano ó dia competcncia da directoria.
Art. 10. D1:1as são os especies Je socios: fundadores e
contribuintes.
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§ 1. Socios fundadores são aquelles que- se inscreverem
em uma ou mais ·S<Írics, pagam do a joia correspondente. conforme a série ou séries em que se acharem izíscriptos, só
tendo direito ao pecu!io ou peculios por morte e ficam isentos de quaesquer outras contribuições. não tendlo direito aos
sorteios e !Jonifieaç.ões. Estes socios só se inscreverão no plano A.
§ 2. São socios contribuintes os que se inscreverem em
um on mais planos, ou séries, e ficam sujeitos ao pagamento
de joias de contribuições por taxas fixas'.
§ 3." Os socios contribuintes. além do referido peculio,
terão direito ás pensões, aos premias por sorteios. ás bonificações. e liquid'açõos em vida, de conformidade com os respectivos planos.
Art. 11. Para serem admittidos como socios, é necessario que sejam observados todos os dlispositivos de caoo pianu referente ú admissão.
Art. 12. A sociedade reserva-se o aireito de não acceitar os socios que·, a juizo da directoria, não estiverem nas
condições, ainda mesmo que juntem attest,ados medlicos ou
outro documento.
§ 1. Reserva~se igualmente o direito de, em qualquer
época. eliminar DS socios inscriptos fraudulentamente.
§ 2." As contribuições de .ioias que DIS socios, assim eliminados, houverem pago, reverterão em beneficio da sociedade. que ainda. pod·erá agir jud'icialmente oontra o infractor
c cumplices.
Art. 13. Gad:a socio poderá se inscrever em um ou mais
planos, ou em mais de uma série, de accôrdo com as disposições de cada plano ou série.
0

0

0

CAPITULO III
.

DOS DIREITOS E DEVERES DO-S SOCIOS

Art. 1-l. São deveres dos socios:
pagar. do conformidade com o disposto nestes estatutos, suns joias dentro dio prazo ou prazos determinados·, de
acct)rdo com os respectivos planos;
·
b) pagar as contribuições por morte, dentro de trinta
dias a contar da data da expedição do aviso ou da publicação nos jornaes de grande circulação. A sociedade, por tolerancia, wneedlürú um prazo addicional de quinze dias;
cl {lagar ns quot.ns annuaes nns prazos determinados em
cada plano;
rll communic.ar, por escripfo, á séde social o seu novo
dlomicilio sempre quo mudar de residencia, determinando a.
quem dcv·em ser dirigidos os avisos de pagamentos;
e) designar, na propo.sta de admissão, o nome da pess.o•a ou pessoas a quem deve ser pago o peculio ou pensão
inst.ituida;
f) responder o sujeitar-se a todos, os dispositivos deste
estatuto e dos planos em quo estiverem inscripli-,E!.
Pa1·ngrapho unico. Na falta da declaração a que se refere a Iottm e deste artigo, o peculio passará ao conjuga sobrevivente. ou na fórma do nosso direito de successão.
a)
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Art.. 15. São dir·eitos dos socios:
a) tomar parbe nas assembléas

geracs, pessoalmente ou
por procuração conferida _a outro socio _que não í.'xcrça, na
auministmção, conselho fiscal ou na soewuadc, cmpt·ego algum. votando ou sendo votado;
b) propor socios effectivos;
. _
c) legar o peculio a quem entender. salvo a rcstncçao do
art. 10 ;
d) propor e votar: medidas que julgar de iu!.Jc.ressc
.social;
e) concorrer aos sorteios;
f) !'epDesentar a qualquer membro da direcLoria contra
abusos ou faltas por parte dos ag-entes c em,Pregados;
g) ser creditado pelas quotas de boniftcações que lhe couberem;
h) receber os pcculios que lhe for.em conferidlos em sor~
tcio;
i) receber as pensões .a que tiver direito;
j) receber a quota de bonificação;
I•) transferir os direitos do beneficiaria.
CAPITULO IV
DAS PENAS

Art. 16. Incorl'em os socios nas seguintes penas:
a) eliminação do quadro social, quando verificada qualquer fraudie na sua admissão, ou na perc·epção de pensões, com
perda das entradas feita&;
b) eliminação do quadro social. si deixar de pagar as joias
c contribuições dentro dos prazos estipulados nestes estatutos
c nos respectivos planos.
Art. 17. A eliminação do quadro social importa na perda
de todas as vantagens e regalias confer.idas aos socios, sem diDeito a reembolso ou indemnização de qualquer especie.
Art. 18. Caso se.ia o beneficiaria autor ou cumplice da
morte do segurado, a soeicdade não procederá á chamada para
a formação do peculio, bem as·sim. quando o socio se suicidm·
antes de decorrido um anno de sua inscripção, porquanto não
terão os he.rdeiros do beneficiaria dlireilo ao peculio.
Art. 19. Qualquer resolução relativa a este capitulo é da
compelencia exclusiva da di!'ectoria, excepto quanto á lettra b
do art. iü, pois neste caso havcrCt recurso para a assembléa
geral.
CAPITULO V
DO PAGAMENTO DOS PECULIOS

AI'!. 20. A imporlancia do pcculio ou das pc'm;õcs serú paga
no heneficiar.io. pela f<Írma c nos prazos estipulados 110 plaHU
em que estiver o .mesmo inscripto.
Art. 21. Qualquer prazo para pagamento correrú sempre
do dia em que os documentos exigidos derem entrada na séde
da companhia.
·
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Art. 22. O peculio ou pensão não pod~rão ser desviados dos
.
.
seus destinos sob pretexto algum.
Art. 23. Para o effeito do pagamento .do p.ec~ho, Imcumbe ao beneficiaria ou successor do socw falleCidlo communicar immediatamente o obito á directoria e se habilitar
para 0 recebimento .. Caso cont~ario, só r~ceberá o peculio
quan'llo a sociedade t.rver conhec1men0 do obito. Em qualquer
caso o peculio não poderá.ser supe~IOr ao que lhe cou.ber. de
accôrdo com os socios inscr1ptos e qmte.s no dia do falleCJmento.
Art. 24. Uma parte d'as quotas das bonificações será creditada em conta corrente aos socios, e a directoria lanoará mão
das mesmas para as contr.ibuições por fallecimentos a que o
socio •estiver sujeito.
Paragrapho -u-nico. O socio retardatario nos pagamentos
não terá. durante o prazo supplementar do art. 14, l•ettra b, ultima parte. direito ás bonificações.
.
Art. 25. Os socios beneficiarias só terão direito ao peculio
ou pensão dous mezes depois, contados da data da acceitação
da proposta. salvo no caso de accidente, em que não haverá
prazo limitado.
Art. 26. No caso de invalidez, que .impossibilite os socios
de promover os meios de subsistencia. uma vez provada a director.ia poderá liquidar a apolice do plano B. pagando a importancia a quem mesmo tiver direito. com abatimento de dez
por cento.
Paragrapho unico. Tratando-9e de pensão. o socio a receberá por inteiro, até seis mezes, e, dahi por deante. com dez por
cento de abatimento.
Art. 27. O socio que ficar impossibilitado. por molesLia ou
accidente. de pagar as quotas por fallecimentos ou a .annuidade,
ainda assim não perderá o direito. uma vez que o communiqU13
ú sociedade, antes de terminarem os prazos respectivos. juntando os documentos.
Paragrapho unico. Nesse caso a directoria fará as entradas pelo fundo de reserva. a titulo de emprestimo, o qual será
de~contado no peculio ou pensão. uma vez que não exceda de
sm.s mezes. O socio sorteado não tomará parte no sorteio segumte.
CAPITULO VI
DOS FVNDOS R P.\TRIMONIO DA SOCIEDADE

Art. 28. A sociedade terá os seguintes fundos:
a) o do .garantia, formado pelas duzentas apolices pertencentes. á soCiedade, por dez por r.ento das joias arrecadadas e
por. trmta por cento da r·enda proveniente do patrimonio da
sociedade·;
b) o de reserva, formado por cincoenta por cento d'l renda do patrimoni9 da soci·edade. dez por oonto das .ioias arrecadadas e por trmta por .cento dos saldos verifiCados annualn~e!lte TI{) fundo de pensões. trinta por cento egualmente ve...
rJfwados no fundo de pe~ulios, c dez por cento dos saldos
yerifi_ca<!os no f~ndo disponível, e pelas importancias das
ms~r1pçoes decah1das. Este fundo destina-se a attender os
.preJ~Izos no 'emprego dos valores sociaes e a deficiencia da
receita;
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c)

o de pcculio, que sr destinará ao pagamento do peculio

r so1·teiw;, e sPrú l'ormado prla" ('lllltl'ilmiciirg por fall!'<'imentos

c annuidade;
d) o de pensões. que é destinado ao pagamento das pensões c sorteios, e será formado pdas annuidades do socio;
e) e o dcsponivcl, que será formado por oitenta por cento
das joias, .setenta por cento do saldo do fundo de pensões, dez
por oento do saldo do fundo de reserva e dez por cent-0 da renda
do patrimonio da sociedade. Este fundo destina-se ao custeio
dos serviç.os da sociedade, propaganda, directoria, empregados
c outras despezas. Os saldos verificados no mesmo, serão assim distribui dos:
f•, vinte c cinco por cento á direr.toria;
2", cinco por cento ao conselho fiseal;
3", dez por cento ao fundo de garantia;
4", dez por cento aos empregados nomeados que tiverem
dir·eHo, proporcionalmente a seus vencimentos;
5", cincoenta por cento aos socios contribuintes annualmcnlc rateados proporcionalmente entre os· que estiverem
quites no dia trinta c um de dezembro, oxcluidos os rcmidoR.
Art. 29. A sociedade terá um patrimonio que pertcncc.rá
aos socios.
Paragrapho unico. Esse patrimonio será formado pelo
fundo de garantia e pelos moveis, immoveis ~ quaesqucr bons
adquiridos pela sociedade.
CAPITULO VII
DA ADMINISTTIAÇÃO

Art. 30. A sociedade será dirigida e adP1inislrada por
uma directoria composta de cinco membros eleitos pela assembléa geral do seis em seis annos e de um conselho fiscal compo:;to de tres membros· eifcctivos c tres supplcntes, -el•etitos
annualmentc na asscmhléa da approvaç:lo de contas, excepto
o aclual conselho, que se componí de seis membros effectivos e
seis supplentes. A ·Cicit;fio da dircctori a e conselho fiscal será
f·eita por escrutínio secreto c por maioria de votos, decidindo
a cdade maior em caso ele empato.
§ f.• A prirnoira c actual dil'cdol'ia funccionará até completar o prazo de seis nrmo,; para que for deita.
§ 2." Todos os cargos são rcelegiveis c a dircctoria cujo
mandato terminar poderá ser· reeleita.
Art. 3i. A directorin compor-se-1m de um presidente,
um vice-prcsidentr, um sccrelario, nm thosourriro-gerente o
um inspector geral.
Art. 32. Em caso de olrdç:lo no correr do mandato, o
eleito só cxcrccrú o cargo durante o tempo que faltar.
Art. 33. A directoria fica investida dos mais amplos
poderes para praticar todos os netos de gestão relativos aos
fins da sociedade, que será repr~scnt.ada em juizo, em todas
as acçõ.es por clla ou contra olla intentadas, pelo respectivo
presidente, não lhe sendo pcrmittido hypothec:-tr ou alienar
bens o immovcis sinão flOilt autorização da assembléa geral.
Paragrapho uni co. Todas as dolihe·rações da directoria
serão lançadas em livro m;pccial e só serão revogadas por
maioria de votos quando presentes todos os dircetorcs c, pelo
nwnos, tees membros do conselho fiscal.
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Art. 3q. A directoria reosolverá todos os nssumptos sociaes
em conselho, fazendo registral-os; convocará as assembléas
geraes ürdinarias e cxtraordinarias por intermerliü do secretario, apresentará relataria annual á assembléa geral, convocará o conselho fiscal para resolver duvidas, quando julgar
oonveniente, nomeará e demittirá empregados de sua oompetencia, fixando os seus vencimentos, e escolherá os estabelecimentos de credito para as t.rans·accões da sociedade.
Art. 35. A directoria exercerá finalmente as funccões
determinadas pelas leis e decretos· que regem as suas oongeneres.
Art. 36. Ao presidente da directoria oompete:
a) presidir as reuniões da mesma;
b) ass·ignar os diplomas dos socios, com o secre-tario IEl o
inspecwr geral, e os balancos annuaes da sociedade, com o
thesoureiro;
c) dar andamento aos papeis da sociedade dflpendentes de
seus despachos. assignar eGuript:!!ras, pr:ocuracões, firmar contractos e autorizar despezas nao previstas pelos estatutos,
praticando todos os actos· que lhe devem estar affectos em
virtude de seu cargo.
Art. 37. Ao vice-presidente compete: _
a) substituir o presidente em sua ausencia ou impedimento e ao secretario e thesoureiro-ger~nte no impedimento
dos .respectivos substitutos.
Art. 38. Ao secretario compete:
a) redigir todas as actas das sessões âa directoria, os
relatarias annuaes e assignar as certidões que forem requeridas;
b) substituir o pre·sidente em .seus impedimentos
na
faltado vice-presidente e bem assim qualquer um dos membros
da directoria;
c) assignar, com o thesoureiro, os termos de abertura
e encerramento dos livros da escripturação social, ;rubricando-os;
d) convocar as assembléas geraes ordinarias e extraordinarias resolvidas pela directoria e ter a seu cargo a expedição de diplomas.
·
Art. 39. Ao thesoureiro-gerente compete:
a) ter sob sua guarda todos os valores sociaes;
lJ) recolher aos estabelecimentos de credito todas as im.
portancias .pertencentes á sociedade;
c) pagar mediante autorização do presidente ou do inspe.
ctor geral, e recibo, o peculio dos beneficiarias dos socios fallecidos as bonificações, os premias em virtude de sorteios, as porcentagens dos og·entes, os vencimentos da directoria e dos empregados, a porcentagem a que se refere o art. 28, .e bem
nssim qualquer d'ebito da sociedade;
d) sacar dos estabelecimentos bancarias as quantias precisas para os pagam~mtos depois de authrizados assignando
os respectivos cheques, juntamente com o inspeétor geral;
c) processar os pagamentos e submettel-os ao presidenw
o n um inspector geral quando competir a este ordenai-os;
f) substituir o secretario em seus impedimentos e rubricar :Os recibos;
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o) processar todos os documentos r~lativ.os n 12,agament~s
do vcculio e pensões, submettendo-os a dellberaçao da dtrectoria;
.
. ~
.
.
h) ter a seu cargo a ftscahzaçao do hvro catxa;
t) g-erir os negocias da. sé de social;
j) cornmunicar aos candidatos, por carta, a sua . acccitação como sacio, dando-lhes ::o mesmo tempo co_nhe~mnento
dos nomes dos jorna.es cscolhtdos para a pubhcaçao dos
avisos para chamadas de contribuições e para as ·reuniões
das ass·embléas geraes;
Ir) fornecer todas as informações que forem siolicitadns
pelo mutuario c membros da directoria;
l) ter sob sua immcdiata direcçãlo a cscripta, trazel-a
em dia c cónscrvar o archivo ·em ordem;
m) redigir ds avisos e circulares, fazendo publicar em
avulsos e em jornaes de grande circulação, c fina:Imente
dirigir todos os serviç.os da séde;
n) remetter mensalmente, até o dia 10 de cada mez,
o resumo do balancete mensal a cada um dos directores;
o) substituir o presidente na. falta do
vice-presidente,
secretario c inspector geral;
p) ter a seu cargo a correspondcncia, submettendo-a ú
apreeiac;:ão de cada membro da directoria que tiver de resolver o assumpto a responder.
M·t. ltO. Ao inspector geral compete:
a) inspeccionar e dirigir todos os negocias internos
c
ex temos referentes á sociedade e ás agencias;
b) substituir o presidente em sua ausencia e impedimentos, na falta do vice-presidente e do secretario;
c) assignar os cheques com o theS:oureiro;
d) propôr a nomeação e demissão dos empregados da
séde;
e) nomear e demittir agentes e estabelecer agencias onde
julg:w conveniente;
f) zelar pelos interesses da sociedade e fazer cumprir
os dispositivos destes estatutos;
rt) ordenar o pagament.o de dcspezas previstas por estes
estatutos;
h) a.ssiguat' o·g diplomas com o presidente e secretario;
~) superintender todos os negocias
da sociedade de
accôr.do com às suas attribuições;
'
J) nomear e demittir os empregados de fóra da séde.
Art. 4f. Ao conselho fiscal ~ompete:
a) dar parecer sobre os negocias sociaes, tornand!o por
base o balanço, inventario e contas da administração;
b) c,onvocar as assombléas geraes ordinarias e extraor~
dinarias desde que occorra um motivo grave que fôr communicado á directoria, c esta se recusar a fazer a convocação;
c) resolver com a directoria os casos
não previstors
nestes estatutos.
Art. _-12. O membro da directoria que deixar de eumprir
o determmado nestes estatutos, que exorbitar de suas funrçõos ou que commetter crimes infamantes, sertí. declamdo
dc<;tituido do cargo por maioritV da directoria c do conselho
f1~cal, tendo recurso, com Pffcito suspensivo, para a assmn-
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bléa geral, elegendo-se ()Utro para substituil-o, pelos meios
o\l'dinarios.
Paragrapho uni co. Os membros do conselh:o fiscal o
supplentes tarnbern fiearn sujoe.itos aos dispositivos deste
artiglO.
Art. ·~3. Os direclorcs que estiverem em exercicio perce.
hcrão os vencimentos seguintes mensalmente; pr·esidente. trosentos mil réis; vice-presidente, t!'esentos mil réis; secretario,
tl'esentos mil réis; thesoureiro, tresentos mil réis; inspectot•
1;eral. tvcsentos mil réis.
Paragrapho unico. Logo que as inscripcões attingirern regulnrmeute ao total de tres mil socios· em todas as séries, m
"'eneimen los serão elevados de mais duzentos mil réis mensacs
para cada direetor e assim successivament.e sempre que houve!' mais de duas mil ins01·ipç.ões. com excepcão dos venci .
;mentos do thesoureiro, do secretario e do inspector geral, qU(~
serão elevados na mesma proporção sempre que a inscrip~ã0
geral do socio attingir a mil socios successivarnente, não podendo o vencimento maximo exceder de doze contos annuaes
vara cada director.
Art. 44. Os membros da direct.oria e os effectivos do
f·onselho fiscal e os supplentes não poderão fazer parte d1~
outra sociedade congenere, exercendo qualquer cargo ou emprego.
§ f . o :\. acceitacão do um cargo em outra sociedade importa na renuncia de seu cargo e 'Proc.eder-se-ha á el(lição para
o preenchimento da vaga.
§ 2. • Esta disposição não attinge o ·presente conselhn
fiscal.
Art.. 45. Nas assembléas geraes os socios podem se fazer
representar por procuracão. Não podem. entretanto, ser pro.
curadores nas diLas assembléas os mBrnbos da directoria e
do eonsclho fiscal, os empregados e as pessoas que não sejam
H1Cios 0 os socios que não estiverem quites.
CAPITULO VIII
DAS ASSEMBLÉAS GERAES

Art. 4.6. T0dos os annos. em fevereiro, haverá urna asscmbléa geral ordinar ia para a apresentaç:ão do relatorio,
con1 as da directoria e parecer do ~onselho fiscal, os quae:;
tu.mbem serão discutidos e sujeitos á approvação dos soci•\S
rrescntcs, c bem assim para a eleição do conselho fiscal.
,
Pa1·agrapho unico. A convocacão desta ass>embléa .será
feita quinze dias antes. por annuncio publicado tres vezes nos
principaes jornaes.
Art. 47. Os directores e os membros do conselho f1iscal
não pederão votar pela approvacão de suas contas•, relatorio.;
e pareceres.
Art.. 48. Hayerú tantas assernbléas extraordinarias quantas
forem julgadas Iwccssarias pela directoria, pelo conselho fi~
cal ou r·equcrida pelos socios, em numero que represente, pelo
rnenos. a sua quinta parte.
Paragrapho unico. A .convocação destas assernbléas ser:í
feita eom antecedencia de oito dias, por annuncio, tres vezed
nos principaes .iornaes. Nessas' assembléas só se tratará do a~.-
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srm,pfo fflle Uvrr mofivndo a sua convocaçã·o. Poderá. entrr).
f an f. o, f !'atar d1• outr·o ass11mpl o. f' i o convite especificar isso.
/\.1'1. ~fi. Em todas as assem1Jl1\as ordinarias e cxtraordiJiar·ias. \nrwer:t sempre a maioria dos soeios presentes, sej'l
rprnl 1or.· o assumplo de que se tr·afe.
Art. t.íO. O presidente em exercício pres.idirá todas as assnmhlr'as. com cxcepç.ão das de tomadas de contas e outras qui}
tivm· de tomar conta de netos seus ou de qualquer membro ela
dircctoria. caso c<::tc em rruo eleve ser presidida por um do~
SOl' i O~.
1\rl. !H. As assombl!Sas geraes funccionarão sempre qua
FPe ios, r·epresenfando a quarl a parte dos effectivos, a e lia se
r·prcscntem pessoalmente ou por procuraç.ão, salvo para de!i ..
l·cr·m·,·m sobre reforma rio esl a tu tos ou dissolução da so.cierlntll', Sl~rHlo cn ffío nccrssnrio dons tercos dos socios effectiyo~.

Paragrapho unico. Quando, porém. nem na primeira e
nem na RC':::tmda convocação houver numero legal de socios,
r;s as~·rmb],\as funccionarão com qunlquer numero na terceira
('ilii\'Ocncfto previamente feita.
Art. 52. Sflo attrihtlições elas nssembl(~as geraes:
n) resolver acerca de todos os assumplos referentes :í
soriedade;
bl eleger a dircclorin e conselho fiscaJ~
r) resolver sohre nltC"rnções ou reforma dos
estatuto~,
flis~olm:ão da sociedade -e sobre qualquer proposta de socio:;,
ria dirf'ctoria e do conselho f'iscal;
d) rf'RO!ver sobro alionar,.fío e oneração de bens imm{)veis
soe ines.
Art. t.í:1. A sociedade poderá ser dissolvida por concemn
dos sorios em assemblôa geral, na plenitude de seus direito~
snrinf's, r! c acri)rdo com o nrt. Go.
l'arngrupllo unico. Dada a dissolução da sociedade, c;s
lJf'ns existentes na clala da dissolução serão. depois de solvido
n pnssiyo da mesmn, partilllados proporcionalmente entre og
f·Ocin~. segundo ns importancias f[ue tiverem dest!mbolsndn,
r·nnrwehonclendo os lJcneficiarios do socio fallecido no dia da
rJS'"'rnhléa.
CAPITULO IX
DJRPOSIÇÕES (JEil.\ES

Art. t.í:1 A. Desde que seja clesignnda a prsma a quem (IC\·a
o JW!'ll I in, ficnrá este pertencendo no heneficiario
indi(·:ulo. isonlo do penhora c Ii\'l'e. de quaesqucr outrns
l'li.~ponsahilidndes ao socio quo o insliLuiu. Jicanrlo esLmnllo
ao:; IH•ns que deixar por fallocimenLo.
A1·t. t.í'L Si o soeio fallorcr sem ter completado 0 pagamrnfo da .ioin, a sociedade desrontarú do peculio ::t impor~:PJ'

]1:1 go

I:IJII'Ía d1~Yida.

Arl. GG. A di1·rcLoria podpr:í. dividir a join c nnnuidades
mn Jll'l'f:inç~ões para fnrilif.ar aos so1·ios a. s11::t realização, vm·
l::t]JI' lla·s preJixndas.
l'aragraplHl 1mim. A prinwira J1reilf.nçfío da joia deve
f:t'r' paga no ar.(n da assig-nnt.nra da proposf.n..
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Art. 56. A direcloria resolverá como melhor entender
na parte referente a empregados, admittindo os que julgar
ncccssarios c determinando vencimentos, porcentagens c denominações dos cargos c obrigações.
§ L" Os que peroelJorcm porcentagem como recompensa
de set·viço não serão contemplados no rateio annual.
§ 2." Na nomeação do ·ornvrcgado deverão ser determinados o ordf'nado o outras vantagens que tiver.
Art. 57. Os socios não são responsaveis, nem mesmo
subsidiariamente . pclas obrigações contrahidas, cxpress;). ou
intencionalmente' pela soeiedadc.
Art. 58. A porcentagem á que os empregados teem direito de accôrdo com o art. 28; só será paga áqueHes que
trabâ.lharem durante o semestre, não sendo contemplados
aqn()\les que forem dispensados, se despidirem on entrarem
no corTe r de cada semestre.
Art. 5g. Os actuaes socios continuarão com os mesmos
direitos c regalias, de accôrdo com os actuaes estatutos.
Art. 60, Poderão os mt:smos passar para novo plano d<t
scauro por quotas fixas sem pagamento de nova joia, pagando em qualquer easo, mesmo os conjugados, a tahclla maxima
da idade a quarenta annos.
Para'grapho unico. Neste caso a directoria fará emittir
apolices nas respectivas séries, podendo emittir mais de uma
em cada série. para completar o peculio.
·
Art. 61. A dircctori·a poderá entrar era accôrdo com outras sociedades com relação á transferencia de socios, uma
vez que isso não redunde em vrejuizo para a sociedade.
Art. 62. A directoria, sempre que julgar conveniente
aos seus interesses e aos dos socios, intervirá junto aos poderes competentes para ohtcr beneficios c soccorros para a collcctividade.
Art. 63. No caso ele guerra, conflagração ou epidemia,
a sociedade suspenderá todas as suas operações em geral ou
par· a determinados pon los, c hem assim vassaní a vaga.r os
peculios c pensões em prazos maiores.
Art. 6L A sociedade, tendo fundos disponíveis, fará em·
prestimos aos socios mediante hypothecas ou garantia, O
mnprestimo será de um terço da garantia dada.
§ 1." Quando se tratar de prcdios é ncccssario que estt>jam segurados c que a sociedade possa liquidar o seguro.
§ 2. Para resolver sobre cmprestimos é nccessaria á
presr:~ça de qua Lro mcmiJros da dirccloria, pelo menos, n·'l
0

l'CUTIJaO.

Art. 6!'í. A dircctoria poderá estabelecer succursaes onJe
julgar mais eonvcnicntc.
.
§ 1." Cada S\H'cm·sal serú de prcfcrcncia dirigida por um
dn'ector.
§ 2." A suc<~ursal quando dirigida por um dos directorcs
JlOdcr:i rcsolvt't' sobro a pagamento de pensões, pcculios e
outras dcspczas com o S{'U custeio, até dous contos de J•<\is,
suhmrttrJHlo <lnpois ú aprrciaç.ão c approvação da dirncLoria.
A1·t. GG. A rlirrctoria \10derá entrar em accil.rdo firmando rPntraelo com fabricas c outros estabelecimentos indus-
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tt·iacs c agricolas pnrn a assistcncia a seus operarias com
l'l'lar;iío a pcculio por morte. pensões c por aecidcntes. Depois de lidos c achndos conformes os estatutos transeriptos,
e 111'11\ nssim a netn, c n·ada mais havendo a tratar-se, o presidl~ll tn deeln t·on cncetTados os tra]J[l;!llos, c para constar la\TOII-se a presente acta, que vae assignada pelos socios pre
SPiliPs. sundo cxtrahirla a presente via do livro de actns, que
Y:tl~ pm· todos assignada
c destinada a ser apresentada :í.
Tm;perlot·ia Gnral de 8eguros.
Eu, 1\Iario do Magalhães Gomos, director-secrctario, esta
Rllh>wr,•yo r. ~1ssigno. - Tito Livio Laoc da Silva Pontes. Jll11no de ,1/aualhii.es Uomes . - Dt· . .lniio Carlos de 1.ll'aualhrics
f:o111cs, por mim c por procuração de: Silvcrio Pereira de
l\'lr•lliJ. Viccnle Hcrri, José Candido de Paiva, José Lazaro ele
l'aiva, Amhrozina Branti de Macedo, José Frasão dos 1::\antos,
Joaquim Clemente dll Oliveira, Caf'emira Ferreira da Silva,
~unLonio Tranquillo Corrêa Junior, Antonio de Souza BarrPto,
Podm Alves Barlbosa, Gamalier de Souza Castro, Frederico
Anaclcto Sobrinho, _Francisco Domeciano Pereira Dias, Pedro
Vidor dos Rantos, Antonio .José Foliciano. Alfredo Lopes
Pin Lo, Thcophi!o de Araujo Filho, Tobias Vieira de Andrade,
Cln·ispiano do Paulo e Silva, Hygino de Oliveira Goleiro, !\faria
F1·ancisca Salles. Luiz Guedini, Benigno José Ferreira, José
JTonorio Campos, Antonio Pacifico Rego, Vicente de Mello,
João Baptista d'.Elio, Manoel Alves Pereira, Bertodo Brumete,
Henrique Femandes da Cunhn. Eufronio Martins Coelho, Josü
rln Mello, .João Bnptista Colleri, Ignacio Ribeiro de Almeida,
.Juniano de Carvalho, João de Carvalho, José Luiz [)ameri,
Malvina Candida de Jesus, Emilio Orffco, Anna de Barros Magalllfins, Anna Candida de AndradP, .Anna Silveira de Oliveira,
.Jos<i ·Pires ·Monteiro, \Valdomiro de Oli\·eira Goleiro, Oscar
Penha, José Marques Pinto, José Egídio de Rezende Baptista,
Firmo Monteiro de Andrade, Luiz Ernesto l\Iomghi, João
Fn!Teira Pinto, João Simões, tAnLonio Gomes de Carvalho, Baptista Monica do Nascimento, José Domingues Ramalho, Delphina 'l'heorlora. ·Campos, Candido Ramos Leite Silva, Virgílio
Ferrf'ira da Silva, Francisr.o El'Ilcsto .Coelho, Antonio Barbosa
do Luna, Maria Rita Vital, José de ,campos Cardoso, Lucas
'l'0hias de Magal'hãos, João Baptista 1\Iafra, Francisco Gramano, Halo Pramicidi, Cossiano Moraes Pinto, Eduardo Theodoro Dias, Francisco Castoj ano, João .Ernesto Coelho, Dr. :AIhorto Cavalcanti Barreto de Almeida Albuquerque, Querino
;rosó de Souza, Fausto Brassani, L<\ristotoles Goulart, Lucas
dn l\TngalJ.tãos Junior, Joaquim José dn Oliveira ·Marques, José
Pret.Li, .João Daplista Coelho, l\lartinho !Barbosa de Luna e
Paulo Theodoro da Silva.- Joaquim Costa Filho, por si c
por procmação de: João Silva, !Elias José 1\Iigiava, Maria Doloees Lopes E~eudeiro, Emiliano José de Carval'ho, Urias Roja,
Niwla Buffon i, Eugeuio Hibeiro do Valle, .José Lan10glia,
Manoel Leito do •M cndonça, Antonio Lcrliani, Antonio Grego
1' rimo, ·Carmo Ilobilolta, Viela! Costa, Lauro Ferreira de 1\Iagalhãm:, Pndt·o Franrhi, Amorico Albino de Almeida Cyrino,
.lnaquim d'ndi'O L1'ill\ Hilwiro, ,Cllt·ist.iano Lrite, Calimcrio
L1•it•· de .J\letulnnr:a, .João l'asl'lwa, Ji:\·at·islo ~--il\·a, l'linio BarJ'Pio, Manoel Flavio Terra, ·Ma!'ia do Cal'!no Macedo, tAgal'ias
Cassiano 'l'rrra, João Chrispiuiano da Silva, José 'l'homaz de
Oliwim Primo, Manoel Thomaz tlo Oliveira, Galcnto Villilo de
A nd1·a•lr c .Arthur Silveira rCintra.- Ilartholomcg <R omero,
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por mim c por procuração de: Esmerio Ribeiro do Valle,
Manoel 1gnacio Franco, Jdalina Rosa Pounot, Antonio de Castro
Galvão, Hosina <Cossina Per.ri, Aniceto tAlves Milagres, ·Miguel
Santuoso, Francisco 1\iagri, Domingos Roncam, Jayme do
Hachid, José Vicente, Tiburcio José Rodrigues, Paschoal Coravolo, Procopio Milagres, :Antonio Gonçalves 1Santos Queiroz,
Antonio Fiangé, Joaquim Pereira da Silva, Quininí Antonio
Dias, Manoel Luiz do Prado, Joaquim .Severino da Silva
Brandão, Guil'hcrme Cabal, IJ'io Alves Ferreira, !Antonio Gomes
da Silva, José de Carvalho Figueiredo, Fortunato !A.ntonietto,
Dr. Narciso da Silva Marques, José Estevam Ribeiro, Fortunato
Fontanna, Egydio Brochado de !Andrade, Antonio Gomes ·Macedo, Roque Silverio da Costa, Virginio dos Reis, Jcronymo
Theodoro de Souza, João ,candido 'Ribeiro, Pedro Bettaglia,
João Baptista Nogueira, Luiz Costa, Libanio da Rocha Vaz.
c Manoel Gonçalves Ferraz.
Por mim conferida e concertada.
Guaxupé, 3 de outubro de 1914.- Mario de Magalhães
Gomes, director-secretario da Salvadora Mineira.
Cópia conforme o original.
Rio, i 9 de novembro de i 9 1•41.- Por procuração, Olym,pio
Car.valh().

DECRETO N. i1.529 -

DE 17 DE MARÇO DE i9i5

;Approva as alterações feitas nos estatutos da companhia de seguros terres·
tres e maritimos Lealdade, com séd·e em Belém, Estado do Pará·, pela as·
sembléa geral extraordinaria realizada em 25 doe setembro de '9'4·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a companhia de seguros terrestres e marítimos Lealdade, com séde em Belém, Estado do
Pnní, resolve approvar as alterações feitas nos estatutos da
mesma sociedade pela assembléa geral extraordinaria realizada em 25 de setembro de 1914, com as seguintes modificações:
Aos ~§ 2° e 3o do art. 39 - Não haverá limite para o
fundo de reserva.
.
Rio de Janeiro, i7 de março de i915, 94° da Independencia
e 27° da H.epublica.
\VENCESLAU BRAz P. GOMES.
Sabi'!lo Barroso.
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1\CTA DA VIGESIMA PniMEin.A SESS.'\0 EXTRAORDINARIA, DE ASSEMDLÉ.\ GE!L\L DA COJ\1P,\NHL\ DE SEGUROS LEALD.\DE, Il.EALIZADA
NO DIA 8 DE JUNHO DE 1914, PARA TOl\IAI\ CONHECIl\lENTO DO IWLATOnJO DA COMMISSÃ-ü NOMEADA NA SESSÃO
DI~ ASSKMDLJ~A CiEilAL, OIIDIN,\HIA, QUE TEVE LOGAI\ A 28 DB
MAltÇO UTLIMO, COM O Fll\1 Dl> ESTUDAI\ B RMI'!'r!ll O SEU
l'AHEtmn. SODim O ESTADO DA COMPANHIA, DEM COMO PAI1.A
DELIBFilAlt QUANTO A llEDUCÇ.i\o DO C,\PITAI, B I\El'OilMA DOS
ES'l'A'IUTOS

A's duas c meia horas da tarde do dia oito de junho de
mil noveccmlos c quatorze, reunidos nas salas das sessões
desta comrlanhia, em sua sédc, á rua Quinze de Novembro numero sessenta c oito, vinte c nove accionistas, representando
trcs mil duzentas e dez acçõcs c treeentos e dezoito votos,
tomou a vresidencia o desembargador Augusto ele Borborcma
e -o Jogar de primeiro secretario o Dr. Luciano Claudio da
Silva Castro.
Verificado pelo Sr. presidente não se achar presente o
segundo secretario c:cilo, foi convidado para substituil-o o
accionista Carlos l\Iaria Gonçalves Barbosa, a cujo convite
accedeu.
Assim constituída a mesa, foi declarada aberta a sessão.
Explicando, o Sr. presidente que esta reunião fôra
convocada, conf-ormo os annuncios préviamente publicados
pela imprensa desta ·capital, para tomar conhecimento do reIatorio que ia ser apresentado pela commissão nomeada na
sessão de assembléa geral de vinte e oito de março ultimo,
com o fim de estudar e emittir o seu parecer sobre o estado
da companhia, bem como para deliberar quanto á reducção
do seu capital c reforma dos seus estatutos, podia a assemhléa presente r·esolver taes assumptos, por quanto a reunião
se cffectua-va em virtude de ter{'cira convocação e de conformidade com a legislação em vigor.
Declarado pelo Sr. primeiro secretario não haver sobre
a mesa materia de expediente, mandou o Sr. presidante que
se procedesse ú lei Lura da acta da ultima sessão, ordinaria,
realizada a vinte c oito de março proximo findo, que, submettida a apreciação, não soffrcn contestação e foi unanimcmen te approvada.
Em ser,;'uida foi pelo accionisla Antonio Ferreira de Souza
lido o rclatorio sulbro os trabalhos da commissão encarregada
do estudar c emittir parecer quanto ao estado da companhia,
demonstrando a necessidade de ser reduzido o capital para
500:000$, em virtude de prejuízos c desvalorização em diversas parcellas do seu activo.
'l'cnninacla a leitura, foi pelo Sr. presidente posto em discussão o dilo rclatorio, tomando parte nrr discussão varios
accionislas, entro os quacs o Sr. José da Costa Castro, que
ainda a respeito, submettcu ú apreciação da assembléa geral
um projecto de reforma de varios artigos dos estatutos, depois
de ter dado desenvolvidas razões sobre a necessidade de tal
rcrorma.
Pedindo a palavra o Dr. Luciano Clallllio da Silva Castro,
propoz que a sessão ficasse adiada vara o dia em que fosse
annunciada, altento a importancia c tlifficuldade da materia.
sobre que versava o referido relatorio c projecto de reforma
de estatutos acima referidos.
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Aberta a discussão sobre esta proposta, varios accionistas
so manifestaram, apoiando-a, com o additivo apresentado pelo
accionista Custodio Victorino de Oliveira, de a mesma commissão eleita a vinte o oito do março proximo passado e mais
os accionistas Antonio Alves da Silva o João Caetano Barreto,
quo ollo apresentava, incorporarem-se o formularem, para ser
apresentado, opportunamonto, um projecto de reforma dos estatutos, comprehendondo a materia relativa á situação da
companhia, servindo do base para estudo da mesma commissão o relatorio e o projecto do reforma dos estatutos acima
alludido.
Submettida ft votação, foi approvada a proposta do Dr.
Luciano C. da Silva Castro, com o referido additivó, levantando-se a sessão ás quatro o meia horas da tardo e ficando
marcada a sua continuação para o dia em que fôr annunciada,
ás mesmas horas da reunião de hoje.
E, para constar, eu, Lueiano Claudio da Silva Castro, primeiro secretario, mandei escrever a presente acta, que assigno com os demais membros da mesa aos oito dias de junho
de mil novecentos e quatorze. - Presidente. Augusto de BOrborema. - 1• secretario, Dr.Luciano C. da Silva Castro. 2• secretario, Carlos fll. G. Barbosa. - Pela Companhia de Seguros Lealdade, os directores.
Par· á, 29 de outubro de 1914. - Antonio da Silva Cerdcira. - Anaelo GOuvêa Cardoso.
Heconheço as assignaturas supra. Belém, 31 de outubro
de 1914. Em testemunho da verdade (estava o signal publico).
Ananias Theophilo de Serpa, tabellião interino.

AC'l'A E11I CONTINUAÇÃO f.. DA 21" SESS,\0, EXTRAORDINARIA, DE
ASSI':~JBI.J~A GEHAJ" DA COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES
E .1\IAI\ITI.MOS LEALDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO
DE 1914, QUE TF.VE POR FIM: A DISCUSSÃO DA REFORMA DOS
ESTATUTOS E ALTERAÇÃO DO CAPITAL,
CONFOR.'U~
FICARA
RESOLVIDO

A's duas e meia horas da tarde de 25 de setembro de 1914,
fJresentes, na sala das sessões desta companhia, em sua séde,.
ú rua Quinze de Novembro n. G8, accionistas representando
munoro legal de acções, constituiu-se a mesa, occupando a
prosidencia o Sr. desembargador Augusto do D'orborema o os
.Joga!'ns do 1" e 2" sccrl'tarios, rcspecti\·amente, o Dr. Luciano
Claudio da Silva Castro e Carlos Maria Gonçalves Barbosa.
Lida e approvada a acta da sessão do 8 de junho ultimo,
o Sr. presidont.o explicou quo esta reunião tinha por fim tomar•
conlwcimouto do projocto de reforma d<Js estatutos apresenlndo pela respecliva commissão. e mandou proceder pelo primeiro secretario á sua leitura.
A proporção quo era lida cada emenda, o Sr. presidonto
punha-a em discussão e uma voz discutida e approvada pas8ava-sc :'t leilura da irnmediata, até a terminação do projecto,
wjos capjtulos, artigos, paragraphos e alineas. que ficam aqui
transcriptos, passam a fazer parte dos estatutos da sociedade,
ficando revogadas as disposições <Jra subst~tuidas.
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O acdonis[a .José da Cosl.a Castro indic.ou que se· nomeasse
t·ommissão, 1~omposta de -Lres membros, para, conjuntal!Will e rom a mesa, assignar a }Jrcseutc a c ta.
Acccita n indicnçiío. foram designados os acconistas Jonqu im da Silva Vidinha, João Caetano Barreto c Amaro Lopes
de Abreu.
Nncln mais IJUvcndo n tratar, .foi pelo Sr. presidente declarado que havendo necessidade de, na presente sessão, ser ap ..
I•rovada esta actn, levanlnva a sessão até que a acta fosse la\Tada c pediu aos accionistas para se conservarem no recinto.
Hcnbcrta a sessão, foi então lida c approvada a presemc
acta, em que vão t.ranscriptas as alterações dos estatutos d()
que se trata. quo são as seguintes:
wnn

CAPITULO I
OltGANIZAÇ.\0

D.\

COMPANHIA

Arf.. 2° - Substitua-se o capital, que era de 1.000:000$,
fiea reduzido a tíOO :OOOljl, divididos em 5.000 acções de 100$
cada uma.

CAPITULO li
DOS ACCIONISTAS

Art. !)", paragrapho unico - Substitua-se, depois da
\'l'a companhia, a expressão /JO acçucs, por 100 acçõcs.

pala-

CAPITULO III
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art.. 14, ns. 7 e 8 e suas alíneas, substitua-se por:
~ io A companhia não poderú assumir riscos maritimoR
KllPPI'iOl't'R

cast~os

a

100 :000ljl ]!OI' PllliJart~at;fín,

t'OI1lpi'Pitl'lllitmdo-~tl

e mC't'cadoriaR, m•m de maiot· importaueia )JOL' objcdo
de seguros terrestres, saJyo si o fundo para sinistros comportar o valor desse limite c da diffcrcnça, observando-se
então o dispositivo do art. 25, § 2", da !e n. 1.144. de dezembro
de 1903.
§ 2" - Ficam especializados .os seguintes seguros, que não
poderão exceder dos seus limites:
a) até 30:000$ sobre rm:rcadorias ou gencros em navio a
vt'\a de grande calado que proceda de porl.os estrangeiros, do
sul da Republica ou para lá se destinem;
b) até 15:000$ sobre generos do interior deste Estado,
do Estado do Amazonas e Republicas limitrophes, em alvarengas ou batolões de convéz corrido que navegarem a reboque;
c) até 20 :00•0$ sobre mercadorias para os portos do interior, deste Estado, do Estado do Amazonas e Republicas limitrophcs. em alvarengas ou batelões de convéz corrido que
r;avegarem <t reboque;
· ·
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d) attí JO :000$ sobro generos embarcados em barcos de
ronvt;z corrido que procedam dos portos do interior deste Estado para o dn lklt"•m;
c) até 10:000$ sobre mercadorias embarcadas em barcos
de convéz corrido, para o interior deste Estado;
f) até 40:000$ sobre mercadorias embarcadas para o in1erior deste Estado. do Estado do Amazonas e Republicas limitrophes, em lanchas a vapor de capacidade nunca inferior
a 50 toneladas;
g) alé 50:000$ sobre generos vindos do interior deste Esl.ado, do Estado-..do Amazonas e Republicas limitrophes em
(cascos i, a vapor ou a vela, assim como pontões c alvarenga!P
h) dous terços do valor arbitrado sobre embarcações
guardadas as disposições do § i o. O terço restante ficará
oh!'igatoriamcnte a cargo do segurado, que não poderá alieual-0 a nenhum titulo ou pretexto, sob pena de nul!idade do
conlr:acto.
§ 3. Quando o seguro de mercadorias se verificar em predios, galpões, armazens ou quaesquer outros depositas já se1-\lll'Os nesta companhia, ou vice-versa, eerão observadas as
disposições do § 1o.
§ 4. No caso de acceitação de segl\ro de importanc•ia
maior que o limite estabelecido pelo § 1•, ficam os directorel:!
obrigados a resegurar o excesso em uma ou mais companhias de reconhecido credito e. que funccionem legalmente.
.
~ 5. Para observação dos dispositivos dos §§ 1o e 3° deste
artigo, o valor do fundo para sinistros será tomado oelo ultimo balanço.
·
§ 6." O premio do 7o anno, nos seguros terrestres, é gratuito ao segurado quo tiver conservado durante seis annos o
mesmo seguro.
Art. 28. Substitua-se pelo seguinte: Os prejuízos quo
oecorrcrem á companhia, provindos de sinistros, serão pagos
pelo fundo para sinistros, ou pela receita d0 semestre, quando
esgotado aquelle fundo, ou pelo fundo da reserva, quando
esgotadas aquellas verbas.
, Paragrapho unico. Os sinistros serão pagos á vista, quando o segurado tenha pago os respectivos premios tambem á
, vista; e em caso contrario, a prazo nunca menor do que aquello
que a companhia houver concedido para pagamento do premio.
Em qualquer caso, porém, a companhia reserva-se o diNito
de pa.gar parte da importancia á vista c parte a prazo, sempre que isso lhe pareça conveniente.
0

0

0

CAPITULO V
FUNDOS SOCIAES E DIVIDENDOS

Substitua-se pelo seguinte:
Art. 38. Eicam creados dous fundos sociaes com a denominações de fundo de reserva e fundo para sinistros.
Pamgrapho unko. O fundo de reserva é destinado a garantir as verbas do activ 0 que venham a soffrer diminuição
do valor e cobrir sinistros no caso previsto pelo art. 28, e o
fundo para sinistros a cobrir os sinistros oocorridos durante
o semestre.
Poder Executivo- 1915 (Voi. I)
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Art. 39. Substitua-se pelo seguinte:
Ao fundo de reserva será levado semestralmente a quota
do 20 •1• dos lucros líquidos apurados por balanço o ao fundo
pat'a sinistros a sobra de lucros na mesma occasião verificada.
§ 1.• A quota para o fundo de reserva poderá ser augmentada desde que o valor desse fundo desça a menos do
100:000$000.
§ 2.• Cessarão as accumulacões para o fundo de reserva,

desde que a sua somma attinja a metade do capital realizado,
c para o fundo de sinistros, quando este attinja a 300 :000$000.
§ 3.• Terminadas as accumulacões de que trata o paragrapho anterior, poderá ser creado um fundo subsidiaria, destinado a garantir a distribuicão de dividendos, desde que a sobra dos lucros apurados do semestre, incorporada ao fundo
para sinistros, complete-lhe, quando desfalcado, a importancia a que se refere o art. 41. No caso contrario, será retirada
do fundo subsidiaria a importancia que fôr necessaria para
satisfazer os dispositivos do citado artigo; distribuindo-se
tlividendoe, si houver sobra.
Art. 40. Substitua-se pelo seguinte: Emquanto a somma destinada aos fundos de reserva e de sinistros não attinj ir a metade do capital, não poderá haver distribuicão de dividendos maior de 5 •1• do mesmo capital, em cada semestre.
Art. 41. Substitua-se pelo seguinte: Cessará a distribuicão de dividendos, desde que, esgotado 0 fundo para sinistros, fique o fundo de reserva em menos de 100:000$, e
até que o primeiro attinja novamente essa importancia.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 62. A differença do capital verificada com a reducção de que trata o art. 2•, será levada ao fundo de reserva.
ArL 63. Os títulos de accões serão substituídos por outros, de uccôrdo com a reducção do capital.
E, para. constar, eu, Luciano Claudio da Silva Castro, 1•
secretario, mandei escrever a presente acta, que assigno com
os demais membros da mesa, aos vinte e cinco dias de setembro rlc mil novecentos c quatorz0. - Presidente, Augusto de
Bvrbvrcma. - 1• secretario, Dr. Luciano C. da Silva Castro.
- 2• secretario, Carlos M. G. Barbosa. A commissão: Joaquim
da Silva Vidinha.- João Caetano Barreto. -Amaro Lopes dr.,
Abreu.

Pela Companhia de Seguros Lealdade. - Os directore~.
Pará, 29 de outubro de 1914. -Antonio da Silva Cerdeira. 'Angelo Gouvêa Cardoso-

neconheco as assignaturas supra. Belém, 31 de outubro
de 1914. Em testemunho (estava o signal publico) da verdade. - 11nanias TheOlJhilo de Serpa, tabellião interino.
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DECRETO N. 11.530 -

DE

18

DE MARÇO DE

1915

Reorganiza o ensino secundarlo e o superior na Republlca

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constante do art. 3° da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do
corrente anno e da attribuição que lhe confere o art. 4S, n. I, da Con·
stituição Federal, decreta:
Art. I.o O Governo Federal continuará a manter os seis insti·
tutos de instrucção secundaria e superior subordinados ao Ministerio
da justiça e Negocias Interiores, dando-lhes autonomia didactica e
administrativa de accOrdo com as disposições deste decreto.
Art. 2. O patrimonio de cada instituto será administrado pelo
respectivo director, de accOrdo com o orçamento elaborado pela Congregação, approvado pelo Conselho Superior do Ensino e homologado pelo Ministro da justiça e Negocias Interiores.
Art. 3. 0 Todas as verbas terão applicação ao fim a que são destinadas.
Art. 4· o Aos institutos federaes de ensino superior ou secundaria
é attribuida personalidade jurídica, para receberem doações e legados,
adquirirem bens e celebrarem contractos.
Paragrapbo unico. Não poderão comprometter a sua renda presente ou futura nem alienar bens sem a permissão do Ministro da· Justiça e Negocias Interiores.
Art. 5. o O Governo manterá uma faculdade official de Medicina
no Estado da Bahia e outra no Districto Federal; uma faculdade de
Direito em S. Paulo e outra em Pernambuco; uma Escola Polytechnica
e um instituto de instrucção secundaria, com a denominação de Collegio
Fedro II, na cidade do Rio de janeiro.
Art. 6 ·f O Governo Federal, quando achar opportuno, reunirá
em UnivenAdade as Escolas Polytechnica· e de Medicina do Rio de
Janeiro, incorporando a ellas uma das Facpldades Livres de Direito,
dispensando-a da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edlficlo
para funccionar.
§ 1. 0 O Presidente do Conselho Superior do Ensino será o Reitor
da Universidade.
§ '1. 0 O Regimento Interno, elaborado pelas tres Congregações
reunidas, completará a organização e~tabelccida no presente decreto.
Art. 7. 0 As taxas de matricula e de frequencia e a metade das de
exames, deduzidas as despezas pagas pelo cofre escolar por deficiencia
da verba concedida pelo Congresso Nacional, constituirão o patrimonio.
do instituto, afim de lhe garantir a autonomia financeira, fundamento
·
da administrativa.
Art. 8. 0 Sómente quando o patrimonio for bastante avultado para
dispensar auxilias do Governo, poderão ser augmentadas pelas Con·
gregações as gratificações aos professores.
.·
0

Art. 9· 0 Constituirão o patrimonio dos institutos mantidos pelo
Governo Federal:

aJ

donativos e legados;

b subvenções votadas pelo Congresso Nacional;

HOR
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c) os edificios em que funccionarem os institutos, pertencentes
outr·ora ao Estado;
d) o material de ensino c as bibliothecas existentes nos institutos;
•·) as taxas constantes do art. 7° bem como as de certidões, diploml .e quaesquer outras creadas pelas Congregações e approvadas
pelo '\iinistro da Justiça e Negocias Interiores, por intermedio e após
o parecer do Conselho Superior do Ensino.
Art. w. As taxas de matricula, frequencia e exames não poderão
ser argmen~das, nelll: diminuidal!, sem apl?rovação do Ministro ~a Justiça e Negoc10s Intenores, depms de ouv1do o Conselho Supenor do
Ensir•o.
J\ rt. I I. As academias que pretenderem que os diplomas por ellas
confe idos sejam registados nas repartições ü:deraes, afim de produzirem os fins previstos em leis vigentes, requererão ao Conselho Superim do Ensino o deposito da quota de fiscalização na Delegacia Fiscal
do E~ lado em que funccionarem.
J, rt. r 2. O Conselho Superior poderá indeferir logo o requerimentP, se tiver informações seguras de falta de idoneidade dos directore!. ou professores do instituto.
Irt. 13. Deferida a petição, será pelo presidente do Conselho propost c ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores o nome de um brazileír~~ familiarizado com as questões do ensino, o qual será nomeado
l!fll .xmmis&'\o para inspeccionar a academia.
Art. 14. O inspector inquirirá, por todos os meios ao seu alcance,
incl Jf;ive o exame de toda a escripta do instituto :
se este funcciona regularmente ha mais de cinco annos;
b se ha moralidade nas distribuições de notas de exames ;
c se os professores manteem cursos particulares frequentad0s pelos
alm nos da academia;
d) se as matenas constantes dos programmas são sufficientes para
os c 1rsos de Engenharia, Direito, Medicina ou Pharmacia;
e) se, pelo menos, tres quartas partes do programma de cada
makria são elfectivamente explicadas pelo respectivo professor;
f) se ha exame vestibular e se é este rigoroso ;
.'f) se a academia possue os Iaboratorios indispensaveis e se estes
são ·1tilizados convenientemente ;
/1) se o corpo docente é escolhido pelo processo de concurso de
prOV'lS estabelecido na presente lei ;
;') se as rendas da academia são sufficientes para o custeio de um
ensir..o integral, das materias do curso, ministrado por professores
sufllc ientementc remunerados ;
J) se a quota de fiscalização é depositada na época legal.
· Art. 15. O inspector apresentará relatorio circumstanciado sobre
o q1;e houver visto e colligido a respeito do instituto e, na falta de
qualquer dos requisitos enumerados no artigo antecedente, concluirá por
awnselhar que se não conceda a pretendida equiparação ás academias
malltidas pelo Governo FederaL
Art. 16. Não será inspector pessoa ligada por affinidade de
qu~lquer natureza aos directores ou professores da academia, e, quando
po~sivel, não residirá siquer no Estado em que o instituto funccionar.
1\rt. I 7. Considera·se terminada a inspecção com o julgamento do
re:atorio pelo Conselho Superior do Ensino.
t,rt. I r. Receberá o inspector a metade da quota de fiscalização
logo') que f•' r nomeado, e a outra metade quando tiverem sido achados
s:>i.l<>facto~Ios o relatorio e as informações supplementares a elle pedidas,
·1'1<11ldo 11ecessarias, pelo Conselho Superior do Ensino.
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Art. 19. A nomeação de inspector será annual, embora possa o Conselho designar o mesmo cimdão duas e mais vezes, para inspeccionar
varios institutos.
Neste ultimo casu receberá tantas quotas quantos forem os institutos inspeccionados.
Art. 20. julgada digna de equiparação ás federaes uma academia,
será essa regalia outorgada pelo Ministro da justiça e Negocios Interiores, que dará sciencia da sua resolução ao presidente do Supremo
Tribunal Federal, á Directoria de Saúde Publica e ao Ministerio da
Viação, para os fins de direito.
Art. 2 I. O instituto equiparado depositará, até o dia 3 I de janeiro
de cada anno, na Delegacia Fiscal do Estado, a quota de fiscalização,
que alli ficará á disposição do Ministro da justiça e Negocios Interiores.
Art. 22. Quando o relatorio do inspector condemnar um instituto,
será cassado o direito á equiparação já concedida, nlo podendo ser de
novo requerida dentro de seis annos, embora a academia mude de
nome conservando mais de metade do antigo corpo docente.
.
Art. 23. Quando a academia representar contra o inspector ao
Con$elho Superior e a este p.1recer que o relatorio foi injusto ou apaixonado, poderá aguardar nova inspecção para aconselhar ao Ministro
a applicação da pena comminada pelo artigo antecedente.
Art. 24. Nenhum estabelecimento de instrucção secundaria, mantido por particulares com intento de lucro ou de proiJaganda philosophica ou religiosa, poderá ser equiparado ao Collegio Pedro 11.
Art. 25. Não será equiparada ás officiaes academia que funccione
em cidade de menos de cem mil habitantes, salvo si esta tbr capital de
Estado de mais de um milhão de habitantes e o instituto fOr fortemente
subvencionado pelo governo regional.
Art. 26. Não podem ser equiparadas ás officiaes mais de duas
academias de Direito, Engenharia ou Medicina em cada Estado, nem
no Districto Federal ; e, onde haja uma official, só uma particular póde
ser a ella equiparada.
Art. 27. A quota de fiscalização das academias será àe 6:000$
annuaes, e a dos gymnasios, 3 :6oo$ooo. Quando as academias organizarem bancas de exames geraes de preparatorios, pagarão as duas
quotas, de curso secundado e superior.
CONSELHO SUPERIOR DO ENSINO

Art. 28. O Conselho Superior do Ensino será o orgão consultivo
do Governo e o seu auxiliar immediato para a fiscalização dos institutos officiaes e dos equiparados a estes.
Art. 29. Compor-se-ha de um presidente, livremente nomeado pelo
Presidente da Republica, dentre os cidadãos de indiscutível saber e
familiarizados com todas as questões do ensino ; dos directores dos
institutos officiaes subordinados ao Ministerio de justiça e Ne~ocios
Interiores, e de um professor de cada um dos referidos institutos,
eleito biennalmente pela Congregação respectiva, em sessão especial
convocada com a declaração desse fim.
Paragrapho unico. O cargo de presidente do Conselho Superior
do Ensino é mcompativel com qualquer outra funcção publica, inclusive
o exercício effectivo do magisterio em institutos otliciaes.
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Art. 4-!· Poderão concorrer á va<Ya de professor substituto todos os
bra:dleiros que exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 annos.
Art. 45. O concurso para professor substituto e para livre docente
comprehenderá:
a) um trabalho de valor sobre cada uma das materias da secção,
impresso em folhetos, dos quaes 50 exemplares serão entregues ao secretario do instituto, mediante recibo ;
b) arguição do candidato pela banca examinadora composta u(
quatro professores, sob a presidencia do director, para verificar a authenticidade ou paternidade do trabalho escripto apresentado, podendo
cada um dos quatro professores interrogar o candidato durante meia
hora, no maximo;
c) uma prova pratica sempre que o assumpto das cadeiras da se<.:ção
a comportar ;
d) prelecção, durante 40 minutos, sobre um dos pontos do
programma de cada uma das cadeiras da secção, tirado á sorte 24 horas
antes e postos os papeis na urna em presença dos candidatos, que verificarão se foi incluído cada programma na integra.
Art. 46. Será publico o concurso e realizado em sala que comporte grande auditoria, collocados os candidatos a igual distancia dos
espectadores e da mesa examinadora, sem dar as costas nem para esta,
nem para aq uelles.
Art. 47· A Congregação receberá os folhetos com a these escripta
c assistirá ás provas oraes, votando afinal na classificação e approvação
dos c•wdidatos; pelo modo que o Regimento Interno estabelecer.
Art ..fi. O director communicará ao Governo qual o concurrente
que obteve o primeiro Jogar, e este será nomeado ro dias depois, se
dentro desse prazo nenhum candidato recorrer da deliberação da Cong-rC'gação para o 1\linistro do Interior, por intermedio do presidente do
Conselho Superior do Ensino.
Pamgrapho unico. Póde ser interposto o recurso para o ConselhG
Superior e communicado ao i\linistro por simples telegramma.
Art. .Jlf. Concedido ao recorrente, pelo presidente do Conselho
Superior, um prazo razoavel para provar o quanto allega, om·ido o
director do instituto, serú o processo remettido ao Ministro da justiça e
Negados Interiores, que apenas confirmará o l'erediclwn da Congreg·aç.~o ou manLLtrá proceder a noyo concurso, em que farão parte da
mesa examinadora profc~sores que não serviram na primeira.
. Paragrapho unico. Ficam dispensados de apresentar trabalhos escnr;tos os candidatos ao segundo concurso que tomaram parte no primeiro.
.
Art. 5~). Os _li,·rc,; ~occntcs, qn:wdo candid~tos á vag-a de proles~ or suhstit_uto, ficam dispensados da prova escnpta e do mterroga·
tono rc ...:pec~I\'0, apresentando o me...:mo trab.1lho impresso ji ofl'crecido
p~r. cllcs, ahm de sJr confrontado com o dos dennis C'lndidatos, para o
ellclto da cbssificação, sall·o se preferirem redig-ir e sustentar nova
thcsc.
Paragrapho unico. Em igualdade de condições caberá aos liYrcs
docentes a preferenci:t para a nomeação.
Art. 5 r._ Será dispensado do concurso, pelo. voto de .dons terços
da Congregaçao confirmado pelo Conselho Supenor do Ensmo, o autor
de o_bra verdadeiramente notavcl sobre o assumpto de qualquer das
cadeiras de uma secção.
Ar~. 52. O professor substituto será nomeado pelo Pre.<;idente d.:t
Rcpubhca ; o director do instituto nomeará o livre tloccnte, mediante
concurso.
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Art. 53. Será professor honorario um homem de excepcional
competencra profissional, eleito espontaneamente pelos votos de dous
terços da Congregação .
Paragrapho unico. A investidura poderá caber a um extrangeiro.
Art. 54· Serão eleitas pela Congregação as commissões examinadoras dos concursos.
Art. 55· Os livres docentes têm o direito de se utilizar, nos
cursos feitos nos estabelecimentos, dos apparelhos nelles existentes,
com a condição, porém, de se responsabilizarem pela sua conservação.
Paragrapho unico. Por conta dos livres docentes correrão as despezas feitas com o material empregado nas demonstrações e com o
pessoal que os auxiliar.
Art. 56. E' permittido obter-se a livre docencia para duas ou tres
cadeiras do curso.
Art. 57. E' vedado ao professor .:athedratico ou substituto
manter no edificio da academia curso particular da cadeira que lecciona,
freguentado por alunmos da mesma cadeira, salvo se provar haver concedrdo a estes a frequencia g-ratuita.
Art. 58. Em todos os rmpedimentos do professor cathedratico será
a cadeira regida pelo substituto da secção. Na falta deste, o director
chamará um dos livres docentes, de preferencia o que leccionar a materia da cadeira vag·a.
Art. 59· O curso será dividido por secções, sendo nomeado para
cada uma um professor substituto.
Art. 6o. Comprehenderá cada secção materias que tenham entre si
evidente connexidade.
Par~rapho unico. Quando essa connexidade se não verificar,
uma caderra só constituirá uma secção.
Art. 6r. Não haverá secção de mais de tres cadeiras.
Art. 62. Quando pelo elevado numero de alumnoc:. se tiver de divi'iir em turmas o ensino de uma cadeira, a regencia das turmas supple·
mentares competirá em primeiro logar ao professor cathedratico ; recusando este, ao professor substituto, e, na falta do ultimo, a um livre
docente, preferido sempre o que leccionar as materias da cadeira referida.
Art. 63. A metade d1 taxa de exames será distribuída entre os
membros das commissões examinadoras como gratificação proporcional
ao trabalho.
Art. 64. Os professores nomeados anteriormente á Lei Organica
do Ensino ou posteriormente a este decreto g-osam de todas as regalias
e estão sujeitos a todos os deveres de funcc10narios publicas federaes,
até que o instituto onde ensinam, dispense a subvenção annua, bem
como a garantia de vitaliciedade, gratificações addicionaes e jubilação
concedida aos professores pelo Governo Federal.
Art. 65. Chamam-se professores, simplesmente, os que ensinarem
trabalhos graphicos, musica ou gymnastica, os quaes estão sujeitos, em
concurso, apenas á prova pratica e á didactica.
Parag·rapho umco. Consistirá a prova didactica em uma lição dada
pelo candidato, em tempo e de modo que se possa verificar se elle
possue aptidão para o ensino.
Serão nomeados pelo director de accôrdo com a Congregação.
Art. 66. 03 as'lístentes, os pr0paraJores e demais auxiliares do
ensino s..'ío nomeados pelo director de accôrdo com a Congregação,
mediante proposta do professor cathedratico sob cujas ordens devem
servir, e demittidos desde que o professor o requeira e a Congregação,
depois de ouvido o [unccionario, ache procedente o pedido de exoneração.
Paragrapho unico. Os demais funccionarios são de livre nomeação
do director, homologada pela Congregação.
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Art. 67. Compõe-se a Congregação de todos os professores cathedraticos em exercido, dos que estiverem substituindo os catheclraticos,
c de um representante dos livees docentes eleito por elles, biennalmente, em sessão presidida pelo director.
Art. 68. A Congregação delibera com a presença de metade e mais
nm dos seus membros, salvo os casos em que se exige o voto de dous
terços, bem como os de sessões solemnes, que se effectuam com
qualquer numero.
Paragrapho unico. Quando, convocada duas vezes por edital publicado em jornal de grande circulação, não se verifique a presença de
professores em numero legal, faz-se terceira convocação, deliberando-se
com qualquer numero, desde que se não trate de reforma do Regimento
Interno, nem de augmento ou diminui<;<'io das taxas.
Art. 69. A Congregação será convocada c presidida pelo director
e deliberará segundo as normas estabelecidas no Regimento Interno.
Art. 70. Compete á Congregação:
a) approvar os programmas elaborados pelos professores, 30
di.:ls antes da época fixada para a abertura das aulas ;
b). homologar as nomeações de funccionarios administrativos feitas
pelo d1rector ;
c) propór ao Conselho Superior do Ensino nova distribuição
das materias do curso;
d) propôr ao Governo, por intermedio do Conselho Superior
do Ensino, a creação, suppressão ou transformação de cadeiras;
e) approvar a nomeação dos assistentes, preparadores e demais auxiliares do ensino, nas condiçücs do art. 37, Iettra d ;
f) decidir, em ultima instancia, os recursos interpostos pelos estudantes contra actos do director ou de professores;
g) organizar e votar uma proposta annua de orçamento de todas
as despezas escolares e da receita provavel, e enviai-a ao Conselho
Supenor do Ensino, durante o mez de janeiro ;
h) regular, em um Regimento Interno, tudo o que não estiver
pnwisto pelo presente decreto c for necessario ao bom andamento dos
trabalhos escolares, submettendo o referido Reg-imento :í approvação
do Conselho Superior do Ensino antes de entrar em execução, e bem
assim todas as vezes que for alterado ou transformado ;
i) eleger, por voto uninominal, as commisstíes examinadoras nos
concursos, e approvar as indicações de examinadores dos alnmnos
feitas pelo dircctor ;
j) assistir ás provas oraes dos concursos, nxaminar as provas
escriptas e votar na classificação dos candidatos pelo modo indicado no
Rc~·imento Interno ;
· k) approvar ou annullar os contractos celebrados pelo dircctor;
l) propór ao Ministro da Justiça c Negados Interiores, por intermedia do Conselho Superior do Ensino, augmento, diminuição ou
suppressllo de taxas ;
m). conferir os premias instituídos por particulares e os que julgar
co11vementc crear;
11) ~tnxiliar o director na manutenção da disciplina escolar;
o) eleger, de dons em dons annos, um representante seu no Conselho
Sup~rior do Ensino, em sessão especial c por escrutínio regulado pelo
Rcg·1mento Interno :

AtTOR DO PODER EXECUTIVO

H :Ui

p) organizar o horario escolar de tal modo que comprehenda cada
curso 8o lições, dadas entre I de abril e I 5 de novembro.
Art. 71. Sómente de dous em dous annos póde a Congregação
alterar o Reg·imento Interno.
Art. 72. A Congregação será convocada todas as vezes que um
terço dos seus membros o requerer ao director.

REGIMEN ESCOLAR -

EXAMES

Art. 73· O anno escolar começará a I de abril e terminará a I5
de novembro, comprehendendo cada curso 8o lições.
ArL 74· Haverá duas épocas de exames, começando a primeira no
dia r de dezembro e a seg·unda a r de março.
Paragrapho unico. Em caso de grande affiuencia de candidatos a
Congregação, mediante proposta do director, permittirá que a 20 de
novembro comecem os exames da primeira época.
Art. 75. A matricula terá Jogar nos I 5 dias que antecedem á abertura dos cursos, ( a inscripção para exames, ro dias antes daquelle em
que devem conlP.,:ar.
ParagrapbJ unico. A data fixada para inicio dos exames, bem como
a da abertura dos cursos, não póde ser transferida para mais tarde,
senão em caso de calamidade publica reconhecida pela Congregação.
Art. 76. lnscrever-se-ão para os exames da segunda época os
candidatos que não forem alumnos da academia, os alumnos que não
se apresentaram na primeira época por motivo de força maior devidamente comprovada, e os que tiverem sido reprovados ou deixado de
ser examinados em uma só materia, na primeira época.
Art. 77. Para requerer matricula nos institutos de ensino superior os candidatos deverão provar :
a) edade minima de r() annos;
b) idoneidade moral;
c ) approvação no exame vestibular.
Paragrapho unico. Em caso de exame vestibular verdadeiramente
brilhante poderá a Congregação permittir a matricula de candidatos
que não hajam attingido a edade legal.
Art. 78. O candidato a exame vestibular deve exhibir :
a) certificado de approvação em todas as materias que constituem o
curso gymnasial do Collegio Pedro li, conferido pelo mesmo collegio
ou pelos institutos a elle equiparados, mantidos pelos governos dos
Estados c inspeccionados pelo Conselho Superior do Ensino ;
b) recibo da taxa estipulada no Regimento Interno.
Parag-rapho unico. Nos Estados onde não houver gymnasio mantido pelo Governo, as Congregações dos institutos superiores equiparados aos officiacs podem organizar commissões de examinadores do
curso gymnasial, presidida por um professor da faculdade. Estes exames
são validos sómente perante a academia que os instituiu.
Art. 79· O candidato que tiver certificado de curso completo de
g-ymnasio estrangeiro, authenticado pela mais alta autoridade consular
brazileira da cidade onde o instituto funcciona, e acompanhado da
prova official de que o titulo exhibido era acceito pelas academias do
paiz, póde inscrever-se para o exame vestibular.
Art. fln. O exame vestibular comprehendcrá prova escripta c oral.
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A primeira consistirá na traducção de um trecho facil de um livro
de litteratura franceza e de outro de autor classico allemão ou inglez,
sem auxilio de diccionario.
Paragrapho unico. E' prohibid1 a inclusão do titulo dos livros que
servirão para exame, no Regimento Interno ou nos programmas dos
cursos.
Art. Sr. A prova oral do exame vestibular versará sobre Ele~
mentos de Physica e Chimica e de Historia Natural, nas Escolas de
Medicina; sobre Mathcmatica Elementar, na Escola Polytechnica, e
sobre Historia Universal, Elementos de Psychologia e de Log-ica e
I listo ria da Philosophia por meio da exposição das doutrinas das principacs escolas philosophicas, nas Faculdades de Direito.
Art. 82. O exame vestibular será julgado por uma commissão de
professores do Collegio Pedro li ou de instituto estadoal a elle equiparado ou de professores de incon&estavel competencia, sob a presidcncia
de um professor da academia.
Art. 83. O exame vestibular terá logar em janeiro.
Art. 84. Os alumnos do Collegio Pedro II, ou dos gymnasios estadoaes inspeccionados pelo Conselho Superior do Ensino, não podem
prestar exame, de uma só vez, das materias de mais de um anno escolar.
§ 1.0 Os estudantes não matriculados são examinados em dezembro conjunctamente com os alumnos, não estando obrigados ás
series de materias, porém não se podendo inscrever para exame de
mais de oito disciplinas em 1916, nem para mais de quatro, nos annos
posteriores.
~ 2. o Em exame de línguas estudadas em Yarios annos, os candi,:latos extranhos ao instituto serão chamados conjunctamente com os
a!Gmnos do ultimo anno.
Art. 85. A taxa de exame do curso gymnasial será de 10$
por ma teria, destinando-se metade á gratificação dos examinadores,
c o resto, ao patrimonio do instituto.
Art. 86. A segunda época servirá apenas para os alumno:~, g uando
por torça maior se não tiverem apresentado a exame na primet ra, ou
houverem sido reprovados ou deixado de ser examinados em uma só
ma teria.
Art. 87. Os estudantes que não frequentarem academia official ou
inspeccionada regularmente, prestarão perante uma destas, na segundo
época, o exame vestibular e o dos diversos annos do curso, pagando a
taxa de matricula e a de exames. Em caso algum será permittido
prestar, de uma só vez, exame das materias de mais de um anno, nem
tão pouco accumular o exame vestibular com o do primeiro anno do
curso superior.
Art. 88. A data da abertura da inscripção para exames será annunciada, por meio de edital publicado em um jornal de grande circulação,
com antecedencia de 15 dtas.
Art. 89. Não servirá jámais para a prova escripta, no exame de
lingua viva, um livro de litteratura que haja sido traduzido, no todo ou
em parte, durante o anno lectivo.
Art. 90. O docente do instituto superior que tiver curso particular das materias que officialmente ensina, frequentado por alumnos
da academia, não fará parte de commissão examinadora.
Paragrapho unico. A exclusão se extende ao caso em que seja o
curso particular dirigido por parente do professor 11té o segundo gráo
civil.
Art. <) 1 • O director do Collegio Pedro II excluirá das com missões
examinadoras o professor que revelar especial condescendencia para
com alumnos de institutos ou cursos particulares.
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Art. 92. Logo que for matriculado, o estudante receberá um cartão
de identidade, assignado pelo director e contendo as indicações e dizeres
necessarios para que seja reconhecido como alumno do instituto.
Art. 93· Os programmas dos cursos serão impressos em folhetos e
vendidos por um preço apenas sufficiente para cobrir as despezas de
typographia.
Art. 94· O Regimento Interno determinará a obrigatoriedade da
frequencia e os meios de a tornar effectiva, se a Congregação não preferir a frequencia livre.
Art. 95· O alumno pagará em março a taxa de matricula c em
junho a de frequencia, por todo o anno escolar.
Art. 9e,. O alumno communicará á secretaria a sua residencia e
mudanças.
Art. 97. Para requerer matriculas no Collegio Pedro li os pacs e
tutores dos menores devem provar :
a) contar o candidato mais de I I annos de idade, e, se pretender
cursar o internato, menos de I4;
b) achar-se habilitado a emprehender o estudo das materias do
curso gymnasial. Para isto o candidato se sujeitará a um exame de admissão, que constará de prova escripta em que revele o conhecimento
elementar da lingua vernacula (dictado), e prova oral, que versará
sobre leitura com interpretação do texto, rudimentos de historia do
13razil, arithmetica e geometria pratica, e geographia physica.
§ 1. O numero de alumnos do internato serã de 200, sendo 50
gratuitos, e do externato 400, sendo Ioo gratuitos.
Art. <)8. Perderá o direito á gratuidade o alumno do Collegio
Pedro 11 que em dous annos não conseguir ser approvado em exame
final de todas as materias de um anno.
Art. 99· Não haverá alumnos gratuitos nos institutos de ensino
superior.
Art. IOO. Em todos os institutos de instrucção secundaria ou superior haverá exame, em dezembro e março, das materias de cada um
dos annos do curso.
Art. 101. O exame constará de prova escripta, pratica e oral.
Art. 102. Todos os examinadores votarão para se apurar a nota
de cada cadeira.
Paragrapho unico. O modo de votar será regulado pelo Regimento Interno.
Art. 103. Na primeira época as commissões examinadoras tomarão para base do seu julgamento as médias annuaes àos candidatos,
verificadas pelos professores e livres docentes nas provas de junho e_
agosto e nas aulas praticas.
;
Paragrapho unico. O Regimento Interno indicará o effeito das
médias annuaes e o modo de deduzlr a nota final.
Art. ro4. As médias annuaes não influem no julgamento do pre·
paro dos candidatos a exame na segunda época.
Art. 105. Nos institutos superiores as mesas examinadoras serão
constituídas pelos professores cathedraticos e pelos substitutos que leccionarem, sob a presidencia do mais antigo ; no Collegio Peàro 11, pelos
professores das duas secções, de maneira que os alumnos de cada materia no internato sejam examinados pelo professor da mesma no externato e vice-versa.
Art. 106. Para prestar exame na primeira época o candidato
provará:
a) cumprimento das disposições regulamentares relativas á frequencia, quando obrigatoria ;
b) pagamento da taxa de exame.
0
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Art. ro7. Para prestar exame na segunda época o candidato que
não for alumno da academia, deverá provar :
a) não haver prestado exame, na primeira época, na academia dé
onde requereu transferencia, se pretender exame de todas as materias de
um anno;
b) haver pag-o a taxa de frcquencia e a de exames, se niío foi
transferido de outra academia ; c apenas a de exames, se o foi.
Art. 108. Os que exhibirem diploma conferido por faculdade extrangeira authenticado pelo consul do I3razil e valido para o exercido
da profissão no paiz onde estudaram, exhibirão theses sobre tres das
cadeiras dos quatro ultimos annos do curso que lhes couberem por sorte,
c sustentaráo oralmente o que houverem escripto, prestando tambem
um exame pratico sempre que for possível. Se forem approvados,
terão os direitos conferidos aos seus alumnos pela academia brazileira,
a qual lhes revalidará o diploma extrangeiro.
Art. I09. Os alumnos de uma academia podem obter, nas férias,
transferencia para outra, desde que sejam ambas officiaes ou a estas
equiparadas. A guia de transferencia deve especificar se o alumno
prestou exames na primeira época, se deixou de prestar por motivo de
!orça maior, se foi reprovado em uma cadeira apenas ou se deixou de
apresentar-se a exame da mesma, se foi suspenso e por quanto tempo.
Paragrapho unico. São obrigados a exhibir a guia de transferencia os estudantes que em outra faculdade, cujas aulas não frequentavam, foram approvados em materias de annos anteriores.
Art. I IO. Se um estudante frequentar simultaneamente duas academias congeneres, não poderá ser acceita em uma a nota de exame
obtida na outra.
Art. I I I • As academias officiaes e as CCJ.Uiparadas a estas estão
obrigadas a cooperar para a manutenção da disciplina geral, respeitando
umas as penas de suspensão ou exclusão impostas pelas outras.
. Art. 1 I 2. Para que os trabalhos de exames finalizem no prazo legal
poderão ser examinadas duas turmas de alumnos por dia, cabendo ao
director fixar o numero de candidatos de cada uma e constituir novas
mesas se a já constituída nisso convier.
DIRECTORES

Art. I 13. Os directores são nomeados livremente pelo Presidente
da Republica, dentre os professores cathedraticos etfectivos ou jubilados, de cada instituto de ensino, e são demissíveis ad nutum.
Art. I I4. Compete ao director:
a) ser o intermediario entre a Congregação e o Governo, em assumptos attinentes ás finanças do instituto ;
b) cumprir á risca o orçamento votado pela Congregação e approvado pelo Governo ;
c) nomear, de accórdo com a Congreg·ação, os assistentes, preparadores e demais auxiliares do professor cathedratico, bem como os
funccionarios administrativos ;
. d) verificar se os professores esgotam os prog-rammas das respecttvas cadeiras, declarar, em relatorio, os nomes dos que o não lizerem,
c applicar a pena aos que nem duas terças partes ensinarem;
e) verificar a assiduidade dos professores e auxiliares do ensino, e
descontar tantas trigesimas partes do terço dos vencimentos quantas
forem, em um mez, as faltas superiores a tres ;
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J) velar pelo fiel cumprimento dos deveres por parte do pessoal
administrativo ;
g ) manter no instituto rigorosa disciplina ;
h) presidir ás sessões da Congregação, convocai-as e suspendel-as
quando julgar necessario;
i) apresentar ao Governo, annualmente, por intermedio do Con·
sclho Superior do Ensino, relatorio minucioso de tudo quanto occorreu
no. instituto, a respeito da ordem, disciplina, observancia das leis e do
orçamento ;
.
j) applicar aos alumnos e aos funccionarios administrativos as penas
disciplinares da competencia delle, encaminhando para a Congregação
o recurso dos que se não conformarem com o casttgo ;
k) admoestar e punir os professores, nos casos previstos em lei.
DA POLICIA ACADEMICA

Art. I I 5. A policia academica tem por fim manter no seio da cor·
poração acadcmica a ordem e a moral.
Art. I I6. Ao director, á Congregação e ao Conselho Superior do
Ensino caberá providenciar sobre a policia academica.
Art. I I 7· As penas disciplinares são as seguintes:
a) advertencia particular, feita pelo director;
b) advertencia publica, feita pelo director em presença de certo
numero de docentes ;
_
c) suspensão por um ou mais períodos Iectivos ;
d) expulsão da faculdade ;
e) exclusão dos estudos em todas as faculdades brazileiras.
§ I • o As penas disciplinares indicadas em a e b serão da .JUflS·
dicção do director ; as de c, d, e, da jurisdicção das Congregações.
§ 2. o Estas penas não isentam os delinquentes das penas do Codigo Penal em que houverem incorrido.
Art. I I8. Incorrerão nas penas comminadas pelo artigo anterior,
alineas a e b, os alumnos:
a) por faltarem ao respeito tjue devem ao director ou a qualquer
membro da corporação docente;
b) por desobed1encia á:; prescripções feitas pelo director ou por
qualquer membro da corporação docente ;
c) por olfensa á honra de seus collegas;
d) por perturbação da ordem, procedimento deshonesto nas aulas
ou no recinto da faculdade ;
c) por inscripção de qualquer especie nas paredes do edificio da
faculdade ou destruição dos annuncios nellas affixados ;
f) por damnos causados nos instrumentos, apparelhos, modelos,
mappas, livros, preparações c moveis, sendo que nestes casos, o alumno,
além da pena disciplinar, terá de indemnizar o damno ou restituir o objecto por elle prejudicado ;
_g) os que dirigirem aos funccionarios injurias verbaes ou por
escnpto.
Art. II9- Incorrerão nas penas do art. II7, alíneas c, de e, con·
forme a gravidade do caso:
a) os alumnos que reincidirem nos delictos especificados no artigo
anterior;
.
b) os que praticarem actos immoraes dentro do estabelecimento;
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c) os que dirigirem injurias verbaes ou escriptas ao director ou
a algum membro do corpo docente ;
d) os que aggredirem o director, ou qualquer membro da corporação docente, ou os funccionarios do ensino ;
e) os que commetterem delictos e crimes sujeitos ás penas do
Codigo Penal.
Art. 120. Se o director julgar que o delicto merece as penas in di·
cadas nas alineas c, d e e do art. 1 I 7, mandará abrir inquerito, tomando
por termo as razões allegadas pelo delinquente e os depoimentos das
testemunhas do facto. Esse inquerito será communicado á Congregaç'io.
Art. 12 I. A convocaç.'ío para o inquerito disciplinar será feita
pelo director, por escripto.
Art. 122. Durante o andamento do processo, n:ío só o accusado
n5o poderá ausentar-se da séde da faculdade, como ao director não
será permittido transferil-o para outro instituto.
Art. I23. Nos casos em que a pena for imposta pela Congregação,
será o julgamento communicado por escripto ao delinquente, com as
razões em que tiver sido fundada.
Art. I24. Os professores, livres docentes e auxiliares do ensino
flcar:ío sujeitos ás penalidades constituídas pela simples advertencia,
suspensão e perda do exercício do cargo.
Art. I25. Incorrerão em culpa e ficarão sujeitos áquellas penalidades os membros do magisterio :
a) que não apresentarem os seus programmas em tempo opportuno ;
b) que faltarem ás sessões da Congregaç.'ío sem motivo justificado;
c) que deixarem de comparecer, para desempenho de seus deveres, por espaço de oito dias, sem justificação ;
d) que faltarem com o respeito ao director, ás demais autoridades
do ensino, aos seus collegas e á propria dignidade do corpo docente ;
e) que abandonarem as suas funcções por mais de seis mezes, ou
se afastarem dellas durante quatro annos consecutivos, para exercerem
outros cargos estranhos ao magisterio, excepto os de eleição popular.
Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas culpas definidas nas lettras a, b e c ficarão sujeitos, além de descontos em folha
de pagamento, á advertencia applicada pelo director ; os que incorrerem na da Jettra d soffrerão a pena de suspensão, de oito a 30 dias,
imposta pela Congregação; e os que incorrerem na culpa da lettra e
perderão o cargo, o que será reconhecido e declarado pelo Conselho
Superior.
Art. 126. Perderá um terço dos vencimentos, durante o primeiro
trimestre do anno immediato, o professor que, em exercício do cargo,
não leccionar pelo menos duas terças partes do programma do curso
por elle dirigido.
Paragrapho unico. A pena será imposta pelo director, cabendo ao
docente recurso, no prazo de w dias, sem effeito suspensivo, para o
Conselho Superior do Ensino.
Art. I 27. Das penas que forem applicadas pelo director o accusado terá recurso para o Conselho Superior do Ensino.
DO PESSOAl, ADMINISTRATIVO

Art. I 28. Nos estabelecimentos de ensino haverá os seguintes
funccionarios :
a) um secretario;
b) um thesoureiro;
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c) um bibliothecario;
d) amanuenses;
e) um porteiro;
j) conservadores ;
g) bedeis;
h) inspectores de alumnos ;
i) serventes e outros empregados inferiores.
§ I. o No Collegio Pedro n os funccionarios são os constantes do
art. 47 do regulamento approvado pelo decreto n. 8.66o, de 5 de abril
de 1911.
§ z.o O numero de empregados de cada categoria será proposto
pelo director, approvado pela Congregação e homologado pelo Governo, depois de ouvido o Conselho Superior do Ensino.
Art. 129. O Regimento Interno do instituto indicará os deveres de
cada funccionario e a maneira de substituil-os nos impedimentos tempo·
rarios.
LICENÇAS E FALTAS

Art. 130. As licenças aos professores são concedidas, até 30 dias,
pelo director ; até 90 pela Congregação, e até dous annos pelo Ministro
da Justiça e Negocios Interiores.
Paragrapho unico. Aos funccionarios administrativos o director
concederá licença até 90 dias; e o Ministro da Justiça e Negocios Interiores, até dous annos.
Art. 131. Em caso algum será concedida licença com vencimentos
integraes.
Paragrapho unico. Até um anno, havendo inspecção de saúde, é a
licença obtida com dous terços dos vencimentos ; por tempo excedente,
sem vencimento algum. A licença para tratar de interesses é concedida
sem vencimentos.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 132. O Regimento Interno de cada instituto determinará a
fórma e os dizeres do certificado ou diploma de habilitação nas materias do curso.
Art. 133- O presidente e os funccionarios do Conselho Superior do
Ensino, os drrectores, professores, auxiliares do ensino e funccionarios
administrativos dos institutos perceberão os vencimentos fixados na
tabella annexa a este decreto.
Paragrapho unico. Os professores nomeados na vigencia do decreto n. 8.659, de 5 de abril de 191 I, para os quaes não haja o Congresso votado verba, serão pagos com o producto das taxas escolares.
Art. 134. E' vedada a transferencia, a pedido, de um docente, de
uma cadeira para outra, salvo se pertenciam ambas á secção para a
qual fez concurso.
Art. 135. O Regimento Interno dos institutos designará as notas
ou gráos conferidos em exame.
Art. 136. A defesa de these nas faculdades de Medicina ou Direito
será facultativa e regulada pelo respectivo Regimento.
Art. 137. Todas as questões attinentes ao bom funccionamento dos
institutos e ao aproveitamento dosalumnos, não previstas neste decreto,
serão reguladas pela Congregaç.c'ío, ao elaborar ou retocar o Regimento
Interno.
Poder Executivo -1915 (Vo!. I)
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Paragrapho unico. Este Regimento póde ser alterado sómente de
dous em dous annos, em sessão especial convocada com a declaração do
fim a que se destina.
Art. 138. As turmas de examinandos serão em numero diminuto,
de modo a permittir segura fiscalização durante as provas escriptas.
Art. 139. O Regimento Interno determinará o tempo que deve
durar cada aula.
Art. 140. Os programmas impressos devem designar as Iicções
por meio de um summarlo das mesmas, e não pelo titulo apenas.
Art. 141. Nem as provas realizadas em junho e agosto, nem os
exames da segunda época interrompem o funccionamento dos cursos.
Art. q2. Podem as academias cobrar taxa de transferencia.
Art. 143. E' vice-director o decano dos professores cathedraticos.
Art. 144. A jubilação, no cargo de professor, se regula pelas dis·
posições vigentes a respeito dos demais funccionarios publicas.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 145· Emquanto não for transferida para um predio condigno
a Faculdade de Medicina do Rio de janeiro, todas as suas rendas, deduzidas as despezas inadiaveis, serão recolhidas ao Banco do Brazil e
destinadas á acquisição ou adaptação do novo edificio para a Faculdade.
Paragrapho unico. O director, de accórdo com o Ministro da Justiça e Negados Interiores, poderá firmar contracto com empreiteiros,
banqueiros ou capitalistas compromettendo as rendas presentes e futuras da Faculdade, para o etfeito de construir ou adaptar o edificio referido, ou simplesmente auxiliar a construcção ou adaptação emprehendida pelo Governo.
Art. 146. Emquanto as rendas das Faculdades de Direito não
forem sufficientes para ragar os vencimentos do professor cathedratico
de Direito lnternaciona Privado, será a cadeira regida pelo actual professor cxtraordinario de Direito Internacional Publico e Privado e Diplomacia, salvo se o cathedratico preferir leccionar Direito Internacional
Privado deixando ao substituto o Internacional Publico.
Art. 147· Quando forem incorporadas em uma secção duas ou mais
cadeiras que tenham professor extraordinario, será professor substituto
o mais antigo, ficando os outros em disponibilidade até que se abra na
secção outra vaga de substituto.
Art. 148. O presente decreto entrará em execução no dia em que
for publicado no Diario Official, e se applicará a todos os alumnos
actualmente matriculados, ficando estes obrigados a cursar as materias do anno em que se acham, c dispensados do exame das cadeiras
classificadas em annos anteriores.
Art. 149. O quinto anno do internato do Collegio Pedro 11 será
restabelecido sómente quando a renda do instituto cobrir o augmento
de despeza.
Art. r so. Os professores que foram investidos dos seus cargos na
vigencia do decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911, entrarão para a
classe dos nomeados anteriormente áquelle decreto ou posteriormente
á presente reforma do ensino, desde que o requeiram.
Paragrapho unico. Declararão, no requerimento, que se sujeitam
a todos os deveres de funccionarios publicas, inclusive o pagamento
dos impostos sobre vencimentos e do sello de nomeação.
Art. 151. Os professores nomeados na vigencia do decreto
n. 8.659, de 5 de abril de 1911, não poderão receber maiores venci·
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mentos do que os de àocentes actuaes, cabendo ao professor ordinario
os vencimentos e a categoria do ac'cual cathedratico, equiparado ao
substituto o extraordinario.
Art. 152. Em 1915 serão admittidos a exame no Collegio Pedro U
os candidatos a exames parcellados de todas as materias do curso gy·"'
mnasial, do Districto Federal ou do Estado do Rio de janeiro.
§ 1 • o São validos, para a matricula nos cursos superiores, os
exames de admis&'io prestados até abril do anno corrente.
§ 2. o A inscripção para exames de admi~o no Collegio Pedro 11
será prorogada, este anuo, até 31 de março, começando as aulas a 14
de abril, data em que será encerrado o prazo para as matriculas.
Art. I 53· Emquanto os institutos não organizarem o seu Regimento Interno, continuarão em vigor as disposições dos regulamentos
actuaes que não estiverem em desaccórdo com este decreto.
Art. I54· Se um anuo depois de publicado este decreto não tiver
um instituto organizado o seu Regimento Interno, será este feito e posto
em vigor pelo Conselho Superior do Ensino.
Art. '55. Logo que fôr publicado o presente decreto serão postas
em concurso, com o prazo de 6o dias, as cadeiras vagas que não
tiverem sido providas pelo Governo, independentemente de concurso,
na data do mesmo decreto.
Art. r 56. O estudante que provar haver frequentado as aulas
de academia conceituada, porém não equiparada ás officiaes, poderá
prestar perante estas, de uma só vez, exame das materias dos tres
primeiros annos, ou de dous numa época e do terceiro na outra.
Paragrapho unico. A prova será apresentada até novembro do
anuo corrente, perante faculdade official ou ~uiparada, cabendo recurso, da recusa da Congregação, para o Mimstro da justiça e Negocies Interiores.
DISPOSIÇÕES ESPECIAES
COLLEGIO' PEDRO li

Art. I57· O Collegio Pedro II comprehenderá duas secções:
Internato e Externato.
Art. r58. Em ambas as secções se fará em cinco annos um curso
gymnasial sufficiente p&ra ministrar aos estudantes solida instrucção
fundamental, habilitando-os a prestar, em qualquer academia, rigoroso
exame vestibular.
Art. I 59· A prova escripta de linguas vivas constará de traduc~o
de obra literaria, classica e diillcil, de preferencia em verso, permittido
o auxilio de diccionario. A prova oral constará de leitura, e traducção
sem auxilio de diccionario, de um livro de excellente prosador, bem
como de palestra, na língua estrangeira, entre o examinador e o
alumno.
Paragrapho unico. Não poderá servir, para o exame, livro que foi
traduzido, em aula ou simplesmente mencionado nos programmas
approvados pela Congregação.
Art. 16o. A prova escripta de Latim versará sobre obras de bom
poeta classico, e a oral, sobre as principaes orações de Cícero.
Paragrapho unico. Em exames de Latim servirão os livros traduzidos em aula e mencionados no programma approvado pela Congre·
gação, e será permittido sempre o auxilio do diccionario.
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Art. 16r. A prova cscripta de Geographia versará exclusivamente sobre o Braztl.
Art. L62. No exame oral se concederão 20 minutos ao caPdidato para pensar sobre o ponto que deverá desenvolver, ou sobre o
trecho que lhe couber traduzir.
Art. 163. Os exames terão logar no edificio do Externato, sendo
os alumnos desta secção examinados pelos professores do Internato, c
vice-versa.
Art. 164. O altimno não contribuinte, do Collegio Pedro 11, que
em dous annos não conseguir ser approvado em todas as materias de
um anno, perderá o direito á gratuidade.
Art. 165. A nota obtida em exame de Desenho visa apenas estimular os estudantes, não influe para a passagem do alumno para o anno
immediato ; basta-lhes, para a promoção, exhibir attestado de frequencia,
subscripto pelo professor, na forma e sob as condições prescriptas pelo
Regimento Interno.
Art. 166. As materias que constituem o curso gymnasial indispensavel para a inscripção para exame vestibular são as seguintes: Portuguez, Francez, Latim, lng·lez ou Allemão, Arithmetica, Algebra
Elementar, Geometria, Geographia e Elementos de Cosmographia, Historiado Brazil, Historia Universal, Physica e Chimica e Historia Natural.
Paragrapho unico. Haverá um curso facultativo de Psychologia,
Logica e 1-~Iistoria da Philosophia por meio da exposição das doutrinas
das principaes escolas philosophicas.
Art. 167. A distribuição das materias, no curso official de qualquer
das secções do Collegio Pedro 11, será a seguinte :
1° anuo- Portuguez, Francez, Latim c Geographia Geral. ·
2° anno- Portuguez, Francez, Latim, Arithmetica, Chorographia
do Brazil e noções de Cosmographia.
3° anno - Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Algebra e Geometria plana.
4° anno- Inglez ou Allemão, Ilistoria Universal, Geometria no
espaço, Trigonometria rectilinea, Physica e Chimica.
$0 anno - Inglez ou Allemão, Physica e Chimica, Historia do
Braz1l e IIistoria Natural.
Paragrapho unico. Haverá licções de Gymnastica e Desenho nos
quatro primeiros annos.
Art. 168. i\ frequencia é obrigatoria, no Collegio Pedro 11, perdendo o anno e não podendo prestar exame na primeira época o alumno
que faltar a 40 aulas de qualquer das cadeiras do curso.
Art. 169. O alumno poderá escolher entre o estudo do lnglez e o
do Allemão ; porém o horario será organizado de modo que, se elle
quizer, possa aprender uma e outra lingua, embora preste exame da
que preferir.
Art. 170. O estudo de ling·uas vivas estrangeiras será exclusivamente pratico, de modo que o estudante se torne capaz de fallar e ler,
em Francez, Inglez ou Allemão, sem vacillar nem recorrer frequentemente ao diccionario.
Art. 171. Os candidatos ao estudo de pharmacia ou odontologia
requererão ao director a licença, que lhes será concedida, para estudar
sómcntc Portug-uez, Francez, Geographia, Arithmetica, Physica e
Chimica c Ilistoiia Natural, prestando, em um anno, exame de quatro
dessas materias, no maximo, como os estudantes não matriculados.
Art. 172. O ensino de Latim será ministrado de modo que no
ullimo anno o alumno possa traduzir qualquer trecho das orações
de Cícero ou das obras de Virgilio.
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Art. 173. Haverá, em cada secção do Collegio Pedro II, um pro.
fessor de Portuguez, um de Francez, um de Inglez, um de Allemão um
de Latim, dous de Mathematica Elementar, um de Geographia Cho-..
rographia e Elementos de Cosmographia, um de Physica e Chimi~ um ·
de Historia Natural, um de Historia do Brazil e Historia Universal' um
de Desenho e um de Gymnastica.
'
.Art. 174. N~o hayerá professores substitutos .en:ectivos. o cathedratico, em seus 1mped1mentos ou faltas, será substitmdo por ~m Pr~
fessor particular nomeado pelo director e percebendo os vencimentos
q uc o effectivo deixou de receber.
§ 1 .• Havendo professores idoneos que se proponham a substituir
sem vencimentos permanentes, os cathedraticos, o director prü(Xlrá à
sua nomeação, por tres annos, ao Ministro da Justiça e Negocias late- .
riores, ouvida e concorde a Congregação.
Esses substitutos não adquirem preferencia para a promoção a
cathedraticos, porém fazem parte das mesas examinadoras.
§ 2. • Não póde haver mais de um substituto para cada materia d~
curso gymnasial.
FACULDADES DE DIREITO

Art. 175. O ensino de tl~eoria e pratica do p~ocesso civil ~ompre
henderá, além da parte theonca, !1~ curso e:;se!l~Ialmente pratico, em
que os alumnos aprendam a red1g1r actos, JUridicos e a organizar a
defesa dos direitos.
Art. '7Ó· Quando o objecto de uma cadeira for ensinado em dons
annos do curso, cada professor acompanhará no annoimmediato a turma
que sob a direcção delle começou o estudo da materia.
Art. 177. O curso de direito comprehenderá as materias seguintes:
I" anno- Philosophia do Direito, Direito Publico e Constitucional,
Direito Romano.
2• anno- Direito Internacional Publico, Economia Política e
Sciencia das Finanças, Direito Civil (I" anno).
3" anno- Direito Commcrcial (r• anno), Direito Penal, Direito
Civil (2• anno).
4° anno- Direito Commercial (2• anno), Direito Penal (2• anno),
Direito Civil (3° anno), Theoria do Processo Civil e Commercial.
s•,anno- Pratica do Processo Civil e Commercial, Theoria e
Pratica do Processo Criminal, Medicina Publica, Direito Administrativo,
Direito Internacional Privado.
Art. I78. O actual professor de Encyclopedia juridica passará a
ensinar Philosophia do Direito.
Art. 179. O Direito Civil deve ser ensinado de modo que no
primeiro anno o alnmno aprend::t a parte geral e o Direito da Familia ;
no seg-undo, Direito das Cousas e das Successões; no terceiro, Direito
das Obrigações.
O primeiro anno de Direito Commercial se estenderá até Sociedades, Contractos e Fallencias, estudando-se no segundo o Direito Ma·
ritimo.
O segundo anno de Direito Penal versará exclusivamente sobre
Systemas Penitenciarias e Direito Penal Militar.
Art. I8o. As 18 cadeiras do curso juridico serão grupadas em
oito secções, da maneira seguinte:
1• secção - Philosophia do Direito e Direito Romano ;
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2• secção- Direito Publico e Constitucional, Direito lnternadonal
Publico e Privado ;
3• secção - Direito Civil ;
4" secção - Direito Penal, Theoria e Pratica do Processo Criminal;
s• secção - Economia Política, Sciencia das Finanças e Direito
Administrativo;
6• secção - Direito commercial ;
7• secção - Theoria do Processo Civil e Commercial e Pratica do
Processo Civil Commercial ;
8• secção - Medicina Publica.
Paragrapho unico. A Congregação distribuirá os antigos profes •
sores extraordinarios pelas secções organizadas neste artigo, de accOrdo
com as predilecções e competencia especial de cada um.

FACULDADES DE MEDICINA

Art. r8r. Os candidatos ao estudo de Pharmacia ou Odontologia,
para se inscreverem para o exame vestibular, exhibirão certificado de
approvação em Portuguez, Francez, Geographia, Arithmetica, Physica c Chimica e Historia Natural.
Art. 18~. O actual c1thedratico de Patholog-ia Medica passará,
como é de lei vigente, para a quarta cadeira de Clrnica Medica, creada
por este decreto, transferido o professor extraordinario de Pharmacologia para o logar de substituto de Clinica Pediatrica Medica.
A cadeira de Pharmacologia é transferida para o curso de Pharmacia, passando a de Therapeutica a comprehender tambem arte de
iormular.
.
Art. 183. Embora a clinica cirurgica e a clinica medica abranjam
quatro cadeiras, são comprehendidas numa secção, porque constituem
uma só materia.
Art. r84. Haverá um Museu de Tiygiene, sob a direcção do professor de Hygiene.
Art. r85. O professor de Medicina Legal terá livre entrada nas
repartições policiaes c judiciarias, desde que se furtem á vista dos estudantes os casos que por lei devem ficar secretos. O laudo medicolegal, subscripto pelo professor, terá todo valor de perícia judiciaria. E'
a policia obrigada a entregar ao professor de Medicina Legal o exame
de envenenados, de feridos e de cadaveres, permittindo-se tambem o
estudo sobre os loucos no Hospital Nacional de Alienados.
Art. rfkí. AR materias constantes do curso de Pharmach são as
seguintes:
I. Physica.
11. Hygiene.
UI. Microbiologia.
IV. I!istoria Naturai.
V. Chimica Mineral e Organica.
VI. Chimica analytica.
VII. Chimica industrial.
VIII. Toxicologia ~legislação relativa ú materia.
IX. Pharmacolog1a.
.
X. Dromatologia (alterações c falsific'lçtícs de medicamentos e
alimentos).
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Art. 187. O estudo completo das materias neoessarias ao curso de
Pharmacia será feito em tres annos escolares distribuídos da seguinte
fórma:

Primeira serie
Physica.
Chtmica Mineral e Organica.
Ilistoria Natural.

Segunda sene
Chimica Analytica.
Bromatologia.
Pharmacologia (r• parte).
Hygiene.

Terceira serie
Pharmacologia (2" parte).
Microbiologia.
Chimica Industrial.
Toxicologia.
Art. 188. As materias constantes do curso de Odontologia São as
seguintes:
Anatomia descriptiva (em particular da cabeça).
Anatomia microscopica.
Physiologia, pathologia geral e anatomia pathologica dentarias.
Curso de technica odontologica (exercícios no manequim).
Clinica odontologica.
Therapeutica dentaria.
Prothese dentaria.
Hygiene geral (em particular da bocca).
Art. 18<}. O estudo completo das materias que compOem o curso
de 'Odontologia deverá ser feito, no mínimo, em dons annos escolares;
sendo nelle observada a seguinte seriação :

Primeira serie
Anatomia descriptiva (em particular da cabeça).
Anatomia microscopica (em particular da cabeça).
Physiologia.
Pathologia geral e anatomia pathologica.

Segunda serie
Clínica odontologica.
Technica odontologica.
Therapeutica dentaria.
Prothese dentaria.
Hygiene geral (em particular da bocca).
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Art. rqo. As Faculdades de Medicina manterão nas condições da lei
vigente o curso de Obstetrícia, reduzido, porém, o numero de prepa·
ratorios aos seis exigidos para Pharmacia.
Art. r9r. Comprehenderâ o curso medico as seguintes cadeiras:
r.
2.

3·
4·
5·
ó,

7·
3.
9·
10.
r 1.
12.

13.

q.
15.
16.
17.

rB.
'9·
20.
21.

22.
23.
24.

Physica medica.
Ch1mica medica.
Ilistoria natural medica.
Anatomia descriptiva.
Histologia.
Physiologia.
Microbiologia.
Therapeutica clínica e experimental e arte de formul:lr.
Pathologia geral.
Anatomia e physiologia pathologicas.
Anatomia medico-cirurgica e operações.
Hygiene.
Medicina legal.
Clinica medica (I", 2•, 3" e 4" cadeiras).
Clinica cirurgica (1a, 2• e 3" cadeiras).
Clinica obstetrica.
Clinica gynecologica.
Clínica ophthalmologica.
Clinica o to- rhino-laryngologica.
Clinica pediatrica medica e hygiene infantil.
Clínica pediatrica cirurgica e orthopedia.
Clinica dermatologica e syphiligraphica.
Clinica neurologica.
Clínica psychiatrica.

Art. 192. Serão distribuídas nas 18 secções neguintes as cadeiras
do curso medico :
Physica medica.
{ Chimica medica.
2" Historia natural medica.
• f Anatomia descriptiva.
3 t Anatomia medico-cirurgica e operações.
• { Histologia.
4
Anatomia pathologica.
5" Physiologia.
6" Pathologia geral.
7" Microbiologia.
u• Therapeutica e arte de formular.
• 1 Hyg-iene.
9 t Medicina legal.
Clinica medica.
Clinica cirurgica e clínica pediatrica cirurgtca.
Clinica obstetrica.
Clinica gynecologica.
Clínica pediatrica medica.
Clínica dermatologica e syphiligraphica.
Clínica ophthalmologica.
·
Clínica oto-rhino-laryngologica.
f Clinica neurologica.
\ Clinica psychiatrica.
Total - r3 professores sub~titutos.
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Art. 193. No curso medico as materias serão ensinadas em seis
annos, assim distribuídas:
1•

anno

2•

anno

Physica medica.
Chimica medica.
Historia natural medica.

Anatomia descriptiva (t• parte).
Histologia .
Physiologia (t• parte). Só frequencia, exame da cadeira no anno
eguinte.

:r anno
Anatomia descriptiva (2• parte).
Physiologia (2• parte). Exame final.
Microbiologia.
Clínica propedeutica medica e cirurgica (curso feito pelos substi•
tutos das secções de clínica medica e cirurgica).

4' anno
Patholog-ia geral.
,
Anatomta e physiologia pathologicas.
Clinica dermatologica }
Clinica ophthalmologica Frequencia.
Clinica cirurgica.

s• anno
Anatomia medico-cirurgica e operações.
Therapeutica e Arte de formular.
Clinica cirurgica- Frequencia e exame.
Clínica medica
Clínica pediatrica medica
Clínica pediatrica cirurgica
Fr~quencia.
Clinica oto-rhino-Iaryngologica

l
j

o

6• anno

Hygiene.
Medicina legal
Clínica medica - Frequencia e exame.
Clinica obstetrica - Frequencia e exame.
·
Clinica gynecolog-ica}
Clínica neurolog1ca Frequencia.
Clinica psychiatrica.
o

o

1HO

AG'I'OS

no

PODER. 1\XF.GTT'I'IVO

ESCOLA POI.YTECIINICA

Art. '9-t- O ensino na Escola Polytcchnica se distribuirá por 2;,
cadeiras, grupadas em 10 secções, a saber:
Ia secção- Geometria analytica. Calculo infinitesimal. Geometria
descriptiva e suas applicações ás sombras e :'t perspectiva. Calculo das
variações. Mecanica racional.
2a secção- Physica experimental. Meteorologia. Physica industrial.
3a secção - Topographia. Medição e legislação de terras. Princípios geraes de colonização. Trig-onometria espherica. Astronomia
1heorica e pratica. Geodesia.
4a secção-- Chimica inorganica descripti va e analytica. Chimica
on.;anica descriptiva e analytica. Chimica industrial.
;;a secção- Mecanic:t applicacl..'l: cincmatica e dynamica applicadas.
Thermodynamica. Machinas motrizes, precedido o seu estudo do dos
motores. Mecanica industrial, comprehendendo o estudo das principacs inc!ustrias mccanicas e das machinas operatrizes correspondentes.
6• secção- Electrotechnica. 1\ledidas electricas c magneticas, prolltlcção, transmissão c distribuição da cner[~ia clectrica. Electricidade
industrial.
7a secção- Mineralogia, geologia, noções ele metallurgia. Docimasii. Metallurgia com desenvolvimento da siderurgia. Historia Natural
com desenvolvimento da botanica systematica, especialmente do Brazil.
na secção- Resistencia elos matcri:tcs. (;rapllOstatica. Estabilidade
das construcções. Technologia do constructor mccanico. Estudo dos
matcriaes de construcção é determinação experimental da sua resistencia. Technologia das profissões elementares. Processos geraes
de construcção. Architectura civil. IIyg·iene dos edificios. Saneamento
das cidades.
9a secção- Hydraulica. Abastecimento d'agua. Esgotos. Deseccamento. Irrigação. Estradas de rodagem e de ferro. Pontes e viaduetos. Navegação interior, precedida do estudo da hydraulica fluvial.
Portos de mar. Pharóes.
w" secção- Economia politica. Direito administrativo. Estatística.
Art. 195. liaverá mais as seguintes aulas:
T. Desenho de aguadas e sua :~pplicação ás sombras. Trabalhos
g-raphicos de geometria descriptiva applicada ás sombras e á perspectiva.
Il. Desenho topographico. Trabalhos graphicos de topographia.
I 'ratica de photographia e applicação á topographia.
I I!. Desenho cartographico. Constrncção de cartas gcodesicas c
geognlphicas.
IV. Trabalhos graphicos e projectos relativos a estradas de ferro
c respectivo material fixo c rodante e a pontes e viaductos.
V. Desenho c projectos de architectura, obras hydraulicas c sa·
neamen to das cicl..<des.
VI. Trabalhos graphicos de estatística. Orçamento. Contabilidade.
VII. Desenho e projectos de machinas .
.i\rt. HJ(>. A Escola Polytechnica comprehcnderá os seguintes
cursos :
a) Curso de Engenharia Civil ;
b) Curso de Engenharia Mecanica e de Electricidnde;
c) Curso de l·:ngenharia Industrial.
Art. 197. Os estudos dos diversos cursos serão assim distribuídos:
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CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

r• cadeira - Geometria analytica. Calculo infinitesimal.
cadeira- Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras
e á perspectiva.
3" cadeira '- Physica experimental. Meteorologia.
Aula -- Desenho de aguadas e sua applicação ás sombras.
Trabalhos graphicos de geometria descriptiva applicada ás sombras
e á perspectiva.
2•

cadeira - Calculo de variações. Mecanica racional.
cadeira - Topographia. Mediç.o'lo e legislação de terras. Prin·
cipios geraes de colonização.
3" cadeira - Chimica inorganica descriptiva e analytica.
Aula- Desenho topographico. Trabalhos graphicos de topographia. Pratica de photographia e applicação â topographia.
I"
2"

:r

anno

,. cadeira- Trigonometria espherica. Astronomia theorica e pra·
tica. Geodesia.
2" cadeira - .Mecanica applicada : cinématica e dynamica applicadas. Thermodynamica.
3" cadeira - Electrotechnica. Medidas electricas e magneticas. ·
Producção, transmissão e distribuição da energia electrica.
4" cadeira- Mineralogia. G~logia. Noções de metallurgia.
Aula - Desenho cartographrco. Construcção de cartas geodesicas
e geographicas.
4' anno
r• cadeira- Resistencia dos materiaes. Graphostatica. Estabilidade
das construcçõcs. Technologia do c~nstructor mecanico.
2• cadeira - Estudo dos matenaes de construcção e determinação
experimental de sua resistencia. Technologia das profissões elementares. Processos geraes de construcções.
3" cadeira- Hydraulica. Abastecimento d'agua. Esgotos. Deseccamento. Irrigação.
4" cadeira- Estradas de rodagem e de ferro. Pontes e viaductos.
-Aula - Trabalhos graphicos e projectos relativos a estradas de
ferro e respectivo material fixo e rodante e a pontes e viaductos.
r• cadeira- Architectura civil. Hygiene dos edificios. Saneamento
das cidades.
2• cadeira- Navegação interior precedida do estudo da hydraulica
fluvial. Portos de mar. Pharóes.
3" cadeira- Machinas motrizes, precedido o seu estudo do dos
motores.

S' mzno
4" cadeira- Economia politica. Direito administrativo. Estatística.
r• aula- Desenho e projcctos de architectura, obras hydraulicas e
saneamento das cidades.
2• aula- Trabalhos graphicos de estatística. Orçamentos. Cono<
tabilidadc.
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CURSO DE ENGENHARIA

1•

O

1• P

MF.CANICA E DE ELECTRICIDADE

e

.2•

anno

z• anuo do curso de Engenharia Civil.
3• anno

, .. cadeira-- Mecanica applicada: cinematica e dynamica applicadas. Thermodynamica.
2" cadeira- Physica industrial.
::~~ cadeira - Electrotechnica. Medidas clectricas c mag-neticas. Producção, transmissão e distribuição de energia electrica.
4" cadeira- Mineralog-ia. Geologia. Noções de metallurgia.
4•

anno

r• cadeira- Resistencia dos materiaes. Graphostatica. Estabilidade
das construcções. Technologia do constructor mecanic.o.
2• cadeira - Estudo dos materiaes de construc<;<1o e determinação
experimental de sua resistencia. Technologia das profissõec; elementares. Processos geraes de construcção.
:;• cadeira - Hydraulica. Abastecimento d'agua. Esgotos. Deseccamento. Irrigação.
4' cadeira- Docimasia. l\letallurgia com desenvolvimento da
siderurgia.

s· anno

I a cadeira- Machinas motrizes, precedido o seu estudo do dos
motores.
2• cadeira- Mecanica industrial, comprehendendo o estudo das
principaes industrias mecanicas e das machinas operatrizes correspondentes.
3" cadeira- Electricidade industriaL
4• cadeira- Economia política. Direito administrativo. Estatística.
r"' aula- Desenho e projectos de machinas.
2• aula - Trabalhos graphicos de estatística. Orçamentos. Contabilidade_

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL

r • cadeira- Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras
c á perspectiva.
2" cadeira- Physica experimental. l\leteorologia.
3" cadeira- Clumica inorganica descriptiva e analytica.
Aula- Desenho de aguadas e sua applicação ás sombras. Trabalhos graphicos de geometria descriptiva applicada ás sombras c á
perspectiva.
2•

anno

1• cadeira- Topog-raphia. Medição e leg-islação de terras. Princípios g-eraes de colonização_
2• cadeira- Chimica organica descriptiva e analytica.
;,'' cadeira- Mineralogia. Geologia. Noções de metallurg-ia.
Aula- Desenho topographico. Trabalhos graphicos de topo•
graphia. Pratica de photographia e applicação á topog-raphia.
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J anno
0

cadeira- Physica industrial.
cadeira - Electrotechnica. Medidas clectricas c magneticas.
Producção, transmissão e distribuição da energia electrica.
3• cadeira- Docimasia. Metallurgia, com àesenvolvimento da siderurgia.
4" cadeira- Historia natural, com desenvolvimento da botanica
systematica, especialmente do Brazil.
Ia
2•

4' anno
I• cadeira- Mecanica industdal comprehendendo o e~tudo das
principaes industrias mecanicas e das machinas operatrizes correspon·
ôentes.
2• cadeira - Electricidade industrial.
3" cadeira - Chimica industrial.
4" cadeira- Economia política. Direito administrativo. Estatística.
Aula- Trabalhos graphicos de estatistica. Orçamentos. Contabilidade.
Art. 198. A regencia de cada cadeira será feita por um professor
cathedratico. Para cada secção, exceptuada a 10•, haverá um professor
substituto. A cada aula corresponderá um professor de trabalhos
·
graphicos.
Paragrapho unico. As cadeiras ou aulas communs a diversos
cursos serão regidas por um mesmo professor cathedratico ou de trabalhos graphicos e assistidas conjuntamente pelos alumnos dos referidos
cursos; o mesmo se dará' com os cursos complementares dos professores
substitutos.
Art. I99· As cadeiras para as quaes não existem actualmente professores cathedraticos, serão regidas pelo f?Ubstituto da secção respectiva, emquanto as rendas da escola não forem sufficientes para pagamento dos vencimentos do cathedratico.
Paragrapho unico. Não poderá ser aberto concurso para as novas
cadeiras sem que a Congregação o proponha, o Conselho Superior do
Ensino concorôe e o Ministro da Justiça e Negocias Interiores acceite.
Art. 200. E' permitticl1 a matricula de alumnos livres, que são os
que desejam estudar varias materias do curso e não precisam de titulo
de engenheiro.
Paragrapho unico. Os alumnos livres pagarão sómente a taxa de
frequencia correspondente ás matcrias que cursarem.
Art. 20I. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, IS de março de I9I5.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximüiano Pereira dos Santos.
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Tabella de vencimentos aque se refere oart. 133 do decreto n. 11.530, desta data
Conselho Superior do Ensino

..

Presidente
Secretario
Amauucuse:
Continuo.

.

.. . . .. . ..

ORDENADO

GRATIFICAÇÃO

TOTAL

1~!3338334
!40<!$000
2!400$000
r:6ooSooo

6:666$666
3:200$000
I !200$000
8oo8ooo

20:0008000
9:6ooSooo
3=6oo$00<>
2!4001000

Institutos de Ensino Superior e Secundario
FACULDADES DE DIREITO

I

CARGOS

.

llircctor .
Professor c~th~dr'atico:
substituto.
Secretario
Snb-secreta;io ·('):
Bibliothecario . .
Sub-bibliothecario (')
Thesoureiro.
Amanuense.
Porteiro •
Bedel.

..
.

GRATIFICAÇÃO

TOTAL

6:ooojlooo
3:200$000
2:000$000

6:oooSooo
6:6oo$ooo
:000$000
6:000$00o
4:8oo$ooo
4:8oo$OOO
3:Ó00$00<>
7:200$000

-

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

..

ORDENADO

6:400~000

4:000$000
4:000$000

z:OOO$<JOO
r:~ooo

3!200~000

3:2ooSooo
2:4ooSooo
4:8ooSooo
2!4001000
I:!loo$000
1:3338334

I:Ó00$000
1:200$000
2!400$000
1:200$000
9001000

666VUJ

3!~000

2:700$000
2:000$00o

FACULDADES DE MEDICINA

CARGOS

llirector .
Professor c;ll;ed;atico:
substituto.
Aosistentc
Preparador:
Secretario .
Sub-secretario·(*):
Bibliothecario • .
Sub-bibliothecario (:)
Thesoureiro. . . .
Amanuense.
J>orteiro.
Bedel.
Conserva:do~

.

.

.

ORDENADO

.. .

. .

.

.. .
..

-

6:4oo8ooo
4:000jl000
3!ÓOO$lOOO
3!Ó00$000
4:Uoo$000
3!200$000
4!000$000
3!200~000

4:8ooSooo
2!400S000
I:!loo$000
I :.~33$334
I:6ooSOOO

GRATIFICAÇÃO

6:ooosooo
3!200$000
z:oooSooo
I :!looSooo
1 :!looSooo
2!400$000
I:000$000
2:000:\000
r:6ooSooo
2!400iooo
1 :zooSooo

msooo
S666

!looSOOO

TOTAL

6:00<J$!Xl0

9:6ooSooo
6:ooolooo
5!400$000
5!4008000
7!200$000
<J:!looSooo
ó:oooSooo
4:8ooS00<'
7:200$000
3:6oo8ooo
2:700$000
2:000$000
2!4008000

(') Os cargos de sub-secretario e sub-bibliothecario serão conservados em
quanto forem exercidos pelos actuaes serventuarios.
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ESCOLA POL YTECHNICA

CARGOS

ORDENADO

Dlrcctor. . • • • •
Professor cathedratlco.
•
substituto.
Professor .
Preparador
Secretario . . • ~
Sub-secretario (*). •
Bibllothecario • . •
Sub-bibli~thecario

GRATIFICAÇÃO

TOTAL

ó:ooolooo
J:200$000
2:000$000
2:000$000

I:8oo$ooo
2:400$ooo

1:6ooSooo

2:000$000

x:6oosooo

(*)

Thesoure1ro. • • • •
Amanuense • •
Porteiro.
Bedel • • •
Conservador

2:4001000
I:200SOOO
I: 100$000

~

8oolooo

COLLEGIO PEDRO 11

CARGOS

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

Director. • . • • •
Professor cathedratico.
Professor •
•
Preparador.
Secretario • • •
Sub-secretario (*). •
Bibllotheeario. . • • • •
Ajudante do bibliotbecario
Thesourelro. . • • . .
Amanuense • . . • • • •
Inspector de alumnos •
Porteiro. • • • • .
Bedel • . • . • .
Chefe de disciplina •
Medico . • • • •
AI moxarife. . . . . • • •
Ajudante do almoxarife •
Enfermeiro • • • • •
Roupeiro . . • • . •
Ajudante do roupeiro • •

I

ORDENADO

GRATIFICAÇÃO

TOrAL

6:000$000
3:200$000
1!200$000

8oo$ooo

2:400$000
I:OOo$000

1:6ooSooo
4001000

2:4001000

1:200$000
ll00$000

BooJOOO
1:200$000
I:óoo$000

1:200$000
1:200itJOO
400$000

~

4001000

(*l Os cargos de sub-secretario e sub-bibliothecario serão conservados emquanto forem exercidos pelos actuaes serventuarios.
Rio de Janeiro, t8 de março de 1915.-Carlos llfaximilía1to PereitaàosSanlos.
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DECRE'I'O N. 11.531

-DI~

25 og MAnço

DE

i 915

l'uhlim " adhesão da Riepttblica de San :Marino á Convenção Postal Universal
c outros e1ctos, assignad~:>s • •n Roma em z6 de :Maio d'e 1906

O Presidente da Thepublica dos Estados Unidos do Bl'asil
faz publica a adhesão da Republica de S. Marino á Convenção
Postal Universal, ao Accordo relativo á troca de cartas e de
caixas com valor declarado e ao Accordo relativo ao serviço
dos vales f!Ostaes, assignados em Roma em 26 de Maio de 1906,
conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores
a Legação da Suissa, por nota cuja traducção official a este
acompanha.
Rio de Janeiro, 25 de Março de 1915, 94• da lndep·anden·
cia ·o 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. GoMES.
Latn'o M ii llc I'.

'J'mducçfio.- IUo de Janeiro, 27 oe Julho de :!.914.
Senhor Ministro,
Em nota de 20 de Junho ultimo, que chegou a meu Governo por intermedio do Con~ulado Suisso em Ancona, a
« llPggenza de lia Rrpubl ica di ~. :.Vlal'ino » communicou ao
Conselho Federal Suisso que, tendo o Reino da Italia cessado
de a representar no seio da União postal universal, declara
adherir directamente ás Convenções e aos Accordos postaes
assignados em Roma a 26 de Maio de 1906, a saber:
á Convenção postal universal;
ao Accordo relativo á permuta de cartas c caixas com valor declarado;
ao Accordo relativo ao serviço de vales postaes;
á Convenção relativa á troca de encommendas postaes;
ao Accordo relativo ao serviço de cobranças;
ao Accordo relativo aos livretes de identidade; e
ao Accordo relativo á intervenção do Correio na assignatura de jornaes e publicações periodicas.
De accordo com o artigo 24, § 2• da Convenção postal
universal c respectivamente com os artigos 15, 10, 20 § 1",
18, 17 e 12, de outros Tratados acima enumerados, tenho a
honra de, por ordem do meu Governo, notificar essa adhesão
a Vossa Excellencia, juntando a esta uma cópia textual da
nota do Governo da Republica de S. Marino.
Tenho a accrescentar que o Conselho Federal Suisso está
ainda em correspondencia com a cReggenza della Repubblica
di S. Marino », a respeito da data a parlir da qual a adhesão
directa deve ser considerada válida e da quota com que a
Administração dos Correios da Republica contl'ibuil'á paea as
despezas do Burcau Internacional d3t União postal universal;

ÁL~os

no
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logo que fôr informado, quanto a esses pontos, o meu Governo ·dar-se-á pressa em fazer a necessaria communicacão.
Aproveito esta opportunídade para Vos renovar, Senhor
Ministro, as seguranças da minha alta estima e mais distincta consideração.
O Encarregado de Negocias da Suissa:
A. Gertsch.

A Sua Excellencia
O Senhor Frederico Affonso de Carvalhó, Ministro de Es:
tado das Relações Exterior-es .
Traduccão.- Cópia.
Regenza della Repubblica di S. Marino.
S. Marino, 20 de Junho de 1914.
Senhor,
Em virtude da deliberação do Grande e Geral Conselho da
Serenissima Republica de S. Marino, tendo cessãdo a representação deste paiz que estava confiada ao Governo do Reino
da Italia, este Governo declara adherir directamente aos accordos da União postal universal, a saber: á Convenção principal, aos accordos relativos aos valores e ás caixas com valor
declarado. aos vales postaes, ás encommendas postaes, á cobranca de valores e títulos, aos Iivretes de identidade e á
assignatura de jornaes.
Rogamos, por isso, ao Governo da Confederação Suissa
della tomar nota e notificai-a aos outros paizes da União.
I Capitani Reggenti:
DoMENico FATTORI
FERRUCCIO MARTELLI

Ao Governo da Conf':!deração Suissa. Berne,

DECRETO N. 11.5312- DE 25

M

MARÇO OE

i915

Abre pelo Ministorio da Fazenda, o credito especial de 502:136$446 para
occorrer ao pagamento devido aos herdeiros do almirante Elysiario José
Barbosa e outros, em· virtude de sentenças judiciarias

O Presidente. da _Republica dos 1E.stados Unidos do Brazil,
usa.ndo. da autorizaçao constante do artigo unico do decreto
legJ!'l!ativ~ n. 2. 95?,. de ~3 de janeiro do corrente anno, resolve abrir, pelo l\hmsterw da Fazenda, o credito especial de
502: 136~44~ pa~a occorrer a pagamentos em virtude de sentencas JUdiciarias, sendo: 105:405$870 a D. Germana Pel'odcr ExecutiYo- Hll0 (Yol. I)
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reira Pinto Barbosa, viuva do almirante Elysiario .Tosé Barbosa, e seus filhos i • tenente Arthur Elysiario Barbosa, Dr
Em~gdio José Barbosa, Raul Barbosa e D. Lui.la Barbo11a
Bahiana, conforme precatorio E>xpedido pelo Juizo Federal da
2" Yara do Districto Federal, em 13 de outubro de 1913;
i i 7 :949$538 ao Dr. Francisco J'Osé Coelho Netto Junior,
filho do fallecido almirante Francisco José Coelho Netto, de
accôrdo oom o referido precatorio; 104:098$121 ao Dr. Guetavo Galvão, inventariante do espolio do marechal Rufino
Enéas Gustavo Galvão, visconde de Maracajú, conforme precatorio expedido pelo referido juizo em 17 de novembro de
i913; 60:019$309 a D. Zulmira Martins Vasques, viuva do
marechal Bernardo Vasques, conforme precatorio do mesmo
juizo de H de abril de 1914: H4:663$608 a D. Eurydice
Cordeiro de Moura e D. Jov•ita Cordeiro de Mourra, filhas do
marechal .Francisco Antonio de Moura, de accôrdo com o precatorio expedido pelo referido juizo em 14 de outubro de
1913.

Rio de Janeiro, 25 de março de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.

P. GOMES,
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11. 533 -

DE

27

DE

MARÇo

DE

1915

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
25:000$ para pagamento da subvenção ao Instituto Historico e Geocra·
phico Brazileiro

O Presidente da Republica dos Est.ados Unidos do Brazil,
usando da 'autorização concedida pelo art. 5• da lei n. 2.924,
de 5 de janeiro deste anno, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5•, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 25:000$ para pagamento de subvenção ao
Instituto Historico e Geographico Brazileiro.
Rio de Janeiro, 27 de março dê 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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HECRETO N. 11.534-DE 31 DE :MARÇO DE 1915
Crêa no Distrieto Federal mais um distrieto policial, de' segunda entrancla,
com a designação de trigesimo

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attribuição que lhe oonfere o art. 101, n. XVIII,
da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, e tendo em consideração o desenvolvimento que attingiram o Leme e Copacabana, eom uma população de cerea de 40.000 habitantes, resolve:
Art. f.• Fica creado com o n ..30• um distrir.to policial
de segunda entrancia, cuja área de jurisdicção oomprehcnderá
os seguintes logradouros publicos: avenida Atlantira, Baixada da Villa-Rica, Barra da Lagôa Rodrigo de Freitas, Caminho do Ganniço, Chacarinha, ladeira da Babylonia, ladeira
do Barroso, ladeira do Leme, ladeira da Villa-Riea, morro
da Babylonia, morro dos Cabritos, morro do Cantagallo, morro
do Harpoador, morro da Saudade, morro do Leme, praça Coronel Valladares, pl'aça Ferre-ira Vianna, praça Sacopcnapau,
praça Santa Leocadia, praça Malvino Reis, praça Vigia, praça
Vinte de Setembro, praça Vinte e Seis de Janeiro, rua All.lerto
Campos, rua Almirante Gonçalves, rua Annita Garibaldi, rua
Araujo Godin, rua Barata I\oibeiro, rua Barcellos, rua Barroso,
rua Belfort Roxo, rua Buarque, rua Bulhões Carvalho, rua
Constante Ramos, rua Dario Silva, rua Dezeseis de Novembro,
rua Dr. Domingos :Ferreira, rua Dr. Sá Freire, rua Dr.
Souza Lima, rua nuvisier, rua Farme de Amoedô, rua Fialho,
rua :Figueiredo Magalhães, rua Floriano Peixoto, rua Furquim \Vernook, rua General Gomes Carneiro, rua Goulal't,
rua Guimarães Caipora, rua Gustavo Sampaio, rua Haritoff,
rua Hilario de Gouvêa, rua Igrejinha, rua Inhangá, rua I'panema, rua João Franeisco, rua José Anchieta, rua Maia Laeerda, rua Montenegro, rua Marinho, rua Martim Affonso, rua
Nossa Senhora de Copacabana, rua Naseimento Silva, rua Nove
de Fevereiro, rua Octavio Silva, rua Otto Simon, rua Oscar
SilYa, rua Padre Antonio Vieira, rua Paula Freitas, rua Pedro
Silva, rua Pereira Passos, rua Prudente de Moraes, rua Quatro
de Setembro, rua Salvador Corrêa, rua Santa Clara, rua Silva
Telles, rua Teixeira de Mello, rua Thomé de Souza, rua Toneleros, rua Valladares, rua Vieira Souto, rua Vinte e Oito de
Agosto, rua Vinte de Novembro, travessa Miranda, traYt'ssa
Santa Margarida e travessa Santo Expedito.
Art. 2.ft Ao actual 7• districto ficam pertencendo os seguintes logradouros publicos: avenida Beira-Mar (da CS!llllna
da praia de Botafogo em deante), becco do Leandro, largo dos
Leões, largo do Pasmado, praia de Botafogo, praia da Saudade, rua Assis Bueno, rua da Assumpção, rua Barão de Itamhy,
rua Barão do Rio Bonito, rua Conde de Irajá, rua Dona Anna,
rua D. Carlota, rua D. Carolina, rua D. Constança, rua Dona
Marciana, rua D. Polixena, rua D. Thereia Guimarães, rua
Delfim, rua Dezenove de Fevereiro, rua Elvira Machado. rua
Farani, rua Fernandes Guimarães, rua General Menna Barreto, rua General Polydoro, rua General Severiano, rua Humaytoá (da rua Voluntarios da Patria até os ns. 43 e 56), rua
Itapemirim, rua Macedo Sobrinho, rua Marechal Niemeyer, wa
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1\faria .Eugenia, rua Marques, rua 1\Iarquez de Olinda, rua Marechal Hermes, rua da .Matriz, rua do l\Iundo Novo, rua Oliveira
Fausto, rua das Palmeiras, rua da Passagem, rua Paulino Fernandes, rua da Piedade, rua Pinheiro Guimarães, rua Rodolpho Dantas, rua S. Clemente, rua S. João Baptista, rua
S. Manoel, rua Sergipe, rua Suzana, rua do Tunnel Novo, rua
Vicente de Souza, rua Visconde de Caravellas, rua Visconde
de Silva, rua Voluntarios da Patria, travessa Dr. 1\Iuniz Barreto, travessa Fernandes, travessa Figueiredo, travessa Honorina, travessa João Affonso, travessa da Lagôa, travessa Oliveira e travessa Sorocabl\.
Art. 3. O chefe de Policia designará, em oommissão, som
augmento de despeza, um dos funccionarios da policia civil
para desempenhar as funcções de escrivão.
.
Art. 4. o A despeza com os veneimentos do delegado que
fôr nomeado, até dotação orçamentaria, correrá por conta da
verba- Diligencias policiaes.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1915, !H da Independencia e 27° da Republica.
0

0

\VENCESLAU BRAZ

p.

G'OMES.

Carlos Maximiliano Pereira

DECRETO N. i 1. 535- DE 31

l~iJS

Santos.

DE ~IARÇO DE

HJ15

Approva o projecto e or~amento para o revestimento de dons tunneis, na linlta
de Theopltilo Ottoni a Tremedal, da Rêdc de Via~ito Geral da Bahia, do
kilomctro O ao kilomctro 50

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ás razões expostas pela Inspectoria Federal das
Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o projecto apresentado vela
mesma repartição para o revestimento de dous t.unneis, .no
trecho do kilometro O a 50 da linha de Theophilo Ottoni a
Tremedal, da Rêde de Viação Geral da Bahia. localizados entre
as estacas 4·88 mais 15 a 495 mais 15 e 518 mais 5 a 523
mais 15, e bem assim os respectivDs orçamentos nas importancias de 112:663$449 e 87 :245$966, de accôrdo com os desenhos e mais documentos que com este baixam, rubricados
pelo director geral de Viação da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas; sendo por esta fórma modificados os
projectos e orçamentos para a construcção do dito trecho approvado pelo decreto n. 9.931, de 11 de dezembro de 1912.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1915, !Ho da Indcpendencia e 27° da Republica.
P. Gol\IES.
A. Tavares de Lym.

'VENCESLAU BRAZ
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DECRETO N. f 1. 536 -

DE

31

DE MARÇO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito de
6:000$ para despezas de material da Estação Central de Chimica
Agricola

O Presidente da Republic!l dos Estados Unidos do Brazil.
usando lfa aut()rização que lhe foi conferida pelo art. 79,
n. VIII. da le.i n. 2. 924, de 5 de janeiro do r..ori~ente anno,
e tendo· ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do art. 70,
§ 5". do respectivo regulamento, resolve abrir ao Ministerio da
Agricultura, Industria e CommerciQ o credito de 6 :000$ para
attender ás despezas do material da Estação Central de Chimica Agrícola, creada pelo der-reto n. H. 477, de 5 de fevereiro de 1!115. inclusive salario de trabalhadores e. pequenas
obras de adaptação.
llio de Jan-eiro, 31 de ma,rço de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica,
\VENCESI..AU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.
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N. 11.537 -AGRICULTURA, I~DUSTlUA E CO' >I
CIO- Decreto de 7 de abril de 191.5
cede autorização á « Companhia Phenb
1 ,
funccionar na Republica. • • • • . • . • • • • • .
N. 11. 538
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- I
I
I
de 7 de abril de 1915
Approva o pr•
orçamento, na importaneia de 10 :498$!t:
lativos á construcção de tres desvios p:1
posito de carros e vagões, nas proximid;:
. esta.ção de Santa Maria, ·dia rôde de
ferrea arrendada á Compagnie Auxili :1
Chemins de Fer au Br{>"H. . . . . . . . . ...
N. 11.-539 -VIAÇÃO E OBRA~ PUBLLCAS- I
de 7 de abril de 1915....,.....Approva o pr 1 ~· ,,
orçamento na importancia de 13:591$1
; :1
a construcção de uma linha de ligação 11 '· t
rêde da Compagnie Auxiliaire de Che; !I I c
Fer au Brésil e as linhas ferreas de
do novo porto do Hio Grande do Sul ..
N. 11.540- GUERRA_._ Decreto de 7 de abril . !
~.•. )
- :Approva o .regulamento par·a os ' · ll d, .:
Commandos, Commandos de Brigada e
cumscripção .Militar . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. 5H __:_GUERRA- Decreto de 7 de abril d ·' 1 :·,
__, Approva o regulamento para as ln

1

I·

I

1

I

1

do Armas ou de 8erviço do J;:x••r,~ilo .
N. H. 542- JUSTIÇA E NEGOCIOS lNT.E.fil t 1
Decreto de 1O de abril de 1!J15 -- Abr~

.2
J8

:

!· ~
1,

.•

lt ~·

nisterio da Justiça e Negocios Interior•·" ,, r
dito especial de 20 : 000$ para pagan t " 1, ~
subvenções ao Asylo S. Luiz.... . . . . . . .
1•

27

Pags.

:. 'tt

~J.~~~43 .:....:~GR(COLTÜRA,· ÍNQUS~RIA.'E .COM1~R- .
CI~ Decreto de:14 dH
c~tle autorizaÇã-o a « The

abril de. 1915- Con:"Ti,iuco Com],any, Lili:litcd >>, para funcciClnal' na Hepuhlica........
N. *lf,~44- AGRICULTUHA, INDUSTHIA E CO.i\IlUEHCIO -.Decreto de 1'4 de abril de 1915- Concedé autorização oá soei~dade anonyma «: Augusta» para continuar a fUIH'(~.ionar na Hepublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~· i :t. 545 ___, AGilJICUL'fUHA, INDUBTlUA E COl\ll\lEHCIO-Decreto de 1-1 de abril de 191!3-Abro
ao Ministcrio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de Gü :!373$1!30 para pagamento dos salarios do pessoal que trabalhou
na Villa ProJetaria Marechal Hermes durante o
anno passado, em serviço estranho ú installaç·ão do esgotos e para indernnizar o eofre da
mesma villa da importancia das folhas de pessoal pago com o rendiment-o dos alugueis dos
predios . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~8

:!D

30

N. 11. 5~6- RELAÇõES

EXTEHIOHES-=- Decreto de
14 de abril de 101!3- Crêa um Consulado em
1~o1nbain1 ............ ·. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. 54'7- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto
de 14 de abril de 1915-Approva os planos e o
orçamento na importancia de 2!3 :~76$-1~3 para
a tconstrucção de dous armazens de mercadodas
na linha fede~ral, de Itararé~ frJa. f::.or·oenbana
Hailway Compm1y ............ '. . . . . . . . . . . . .
N .• f 1. 548- FAZENDA - 1 Def~rcto de 1!3 do abril de
f915- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito
de 1. 500:000$, supplementar ú verba 31"Exercieios findos_._ do art. 100 da lei n. :?.9~4,
de !3 de janeiro do eol'l'f~nfe <lllllo.............
N. 11.549-!..FAZENDA-necreto de 19 de abril de
·
1915- Approva, oom modificações, as alterações feitas nos e"statutos da sociedade de auxilio:-:; mutuos « .\ Protectora >>. • . • • • • • • . • • • •
N. f(. 5510- MARINHA- Decreto de :!:! de abril de
· d.91!3 ...___. Reor~aniza o Gabinde de Aimlyscs da
Marinha, creando o serviço tl~elmieo analyt:ico
da Armada e uma secção de ospeeialistas no
_c1uadro de pllarmaeeutieo~ do Col'po de ~audt!.
N. 11.551-RELAÇõES EX1'EiltOitES-Jlr•er!'to de 22
de ab.J;il de 1915- Publica a dr•nuuda da Gl'ãBret;J.nha pela Colonia Britanniea Nigeria do
Sul da Convonr:ão Posfal Uni,.,.,.;-;al..........
N. 1 f. 5!32- HELACõES EXTEitiOltES --Decreto de 22
de abril de 1915- Publica a adhesão da Colombia ao Instituto Internacional de Agricultura eth-llouia . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . •..••

30

~) 1

:H

:J:~

:J2

:H)

40

~-

EXECtrT:t\10

N. {1'\55~ ~ th;LA()ü~~R EX'rEil1 I •k :H- . 111
de abril .de HH5-Pullii, :1 ta llr
Bretanha, ·.pelo Estad<~ n r i !arlli i t> ·
do Norte, ao Accôrdo dl' 1 :c ma (
tivo á permuta de ea ri :t: r~ m· x:r:
declarado . . . . . . . . . . . . .
N.

11.551:-d.!.,AZ.BNDA--Demt~l~~

,_I·.~

.)

:~ ~2 .-~-,_

to da. Grack ;Bttrnéo

1 liOb, ::-el~W,

eom ·ralor
..... ....

40

al:l·il de

3

1915- Abre ao .MinislPr i1 · ia i•'a ~
dito de 50: nO O$, papE-l, p 1 ,. L (•· ·e, :
pezas de administração r· ,·q ::lei ' d :1
letarias Marechal H~.;rw 1· ~ • D. O; ~
seca ....................... .
N 11.555-AURICULTUH~\. 1\lll <!']l)\
CIO-Decreto de ~·.:! d,• :iiJ ·il ·lt
cede autm·ização :i «(:,,1,'1; tnl a
1\-loreanfil Casa l'l'aeall'll/ 1 llar 1

'\l.'d(l

nda o erc·c l' :Í$ des" illa!: pro-·
rw da Fon-

'41
l>J.\1 '·IEHDUi··-· Cou-

ldusttial o
1 w(~ior: ,r

na

Hepublica ... ·.· ........ .

N.

H.5~ô-FAZEND.\-J)pe 't•:.

ti-·

:3

:1br i I de

1.'

:::J de
lt 1cdon .11' lllll
agosto de 1 \) 11' quP a·.tl,, ·, ,~l'll
I
Jlepuhliea a sodedadP
ut· :1 l Ll'.Uln(' lSC»,
com Sl~de ('lU Ponta (_l !'1 I>~ , ]~ ~ :-; ui I [I o l 1DIUDÚ.
1HI5- Cas;';a o tkl'J'll

1

4

H 1:.

1

'

~

d·~

i

N. ll.5·:J7 -F.Ai':E:\VA-.Dee··~·l·
HH5- Cassa o~ decntn:-: :; . J 'I.
outulH'O de HH3, e 1(1.'; i ·, de ·: ~;
de 1914, i·efet·entes ú ~CT titd( 11
)11<1
drneia .Dotal Bl'azilt•i .·a ·
pital .....· ... ·.......... ·

P abL il de
!, llc 15 de
:e l'CVI'l'CÍl'O

L tl:l

« lTeviCa-

Jw~:t:r

lt• ·~:
e a1J1·[l de
i!H 5 - Cassa o dect·l·tu i
H• ;; . clr~ I~ de
setembro de J!JJ:3~ qu,~ :1 ,·u··[z ·u ~ Ccmv:mhia
Seguros sobre a vida. « 1 ··:uual :tr t , (~Olll séde
nesta Capital, a fUill'eiOIJ:tr· tm lk: LtHca e approvC?u, com altcraçõf·~, 1 wu 1·~ · atuto~J ..•••••
N. 11.559-Estc deereto Ilfíf' l11i 1 ubl1e: t 1 . . . . . . . . . . .
N. 11. 5GO- RKLAÇõgR F.:X TElll• 1 ''li~~~ - I ~e t··~lo de ;!()
de abril de 1H15_:Prom"'f~a :1 a,Ji,esão :'1. Convenção Sanitat·üt lllb~J'II:h i·mu 1.• :J signacl:.t em
\Vasllington a 11 de otLittl. ·o . le I !H~.........

N.

42

11.55~-FAJ-':ENDA-DPe~·r·11•

43
43

43

N. H. 561- GUI~UlL\- Del~l'·~t~r 1l1' :::~K .J,. :tia·il dt: 1015
- Abrt~ ao J\1 inistl.·t·io da ,- •lll'J 1':.1 , 1[\l'udi 'o PXtmordinario du 1.3UO:o:··~~; 1
urgentes . . . . . . . . . .

du~pezas

11:1

al.lcmk~r

ú~

.... .......

N. 1 I . 5(i~- AÜIUC:lJ L'l'U lL\, VI I ·I J ·;'I'J: L' 1; C(D I ;\lEHCIO-D<~erdo ue .:!B Li1~ :i.lnil d•· l~ll5----·Abre
ao ~liui:-::tcrio da Agricu
;·:t. l!tci~J :!:tia o Commcreio o credito de ~~:\di~' f1 1ÜO p:1t _atteudcr ás
despezas com o pessoal d:J, tyJ togr:~.phia da Directoria Geral de Estatis 1 i·:a ...... --~········
1

Ui

:

95

-UtDIOE DOS ACTOS

i.;

?f.• 1·(.:~ -AGRIClJL'l'Ult\,

"" ·

JNDUSTRL\ E t:Oi\IMER,'CIO-DeerPto de :!H de ahJ·il de l!ll:í
Concede nutor·izrt~:ão á « Tho Itin Or·audn LighL and
Powe!' Hyudit·tltP, Limi!Pd », par·a l'tllwt·ionar· ua

;
ltPpulJliea ...................... : . . • . . • . . . . •
N •. ll.i\lil
.\(:!IHTLTUIL\. 1:'\J>UHTIIL\ 1•: Cl>'l.\11<:11ClO- 111'1'/'Pio d•• ·!H de ahril dl' 1\lj:,- .\1>1'1~
·•
ao !\lini,;fl'rio da .\gl'il·tiltlll'll, lndq,;lriH I' r:oll!llH'I'I'Ío O t:IPdiln dl' I, :!i00$, lll't'I'~~:>I'Í<> ao 1'11~kio da l•:st;u:fio d•· Biologia d•· \larinlla.......
N. il.5!i5
VL\Ç.\11 J<; OBII \8 l>llllUt:.\~ -·lil't't·d•l
dn :!H tiP ahríl d•~ l!tl:í-·-Appl'o\a o l'l'gulanwuln parn a III~JH't'l"r·ia d•.' l•:"'i'"l<>"' da Cupílal
1/eder·ai .• • • • • . • • . • . • . • • • • • • • . • . . . . . . . • • . . . •
N. 11. tilili ··- \'1.\t:.\n 1•: !ll\11.\1' i't 11\Lir; \:-' ~· (IPI~t· .. rn
dP ~·H de uht·il tl1• IHI~•
D•·1·lat·a "''111 dl'••ilo o
t!Per·dn H. 11. lliO, dl' :!:.\ 11!- ~··il'llllil'o dl' !!li í,
J'l'i'"''"llle :í linlw d•! l>íl•1la lar~·a da Ltlltlpatdtia
l'.tnli,:la ri<· I•> In• da:< d" l'l'l'n•......... ... . . . .

107

F.\í':l•:\11.\ --~I h•1TI'!o d<' ·~H "'' al11'il ti"
l:ri~•--Ca,.:·'a o d··r·r·•·ln 1!.
IO.IIO. d<' :, do
IIIUI't:o 1Jr• I !I J:l, fll!l' <lii[U!'ÍZOll a l'!llli'I'ÍIIllll!' lia
ll1•pu1Jii1'a a srwil'dad" IJr•ttel'it'<'ll[t> "" !P'I'Hiio;-;
«A Haranl i:1 l'anli:-:fa '>. e•m1 "';"'' 11:1 <'ttpítal d11
E~f.adn dP ~i';n!ln ....................... .

108

..N.

!):J

!l{j

!)I

ll.;i(ij

N. 11..\ltiH

., .
1\'

1'.\ZJ<:\Il\
ll•·r·r••lo d•• :'H ,j.. :tln•il dn
IHI!">-···Ca~-<a n d<'l'l'l'io ll. H.lif. d•· :;;, d<'
ag·o~lo di' 1!11!1, 1!111' 1'1111!'<'11<>11 aulni'Ít:H:iin ;\
« Cr•npPralh n ll••n,.J'i•·~·nl<' 'lllllr:l ltnvil••í1·a :>,
1'01!1 ,_,;rJP <'111 1\al;rlnPs. l•~,;latlo dt· ~. l'allln, p:11·a
l'tuwf'iomu· na II••JHrhlit•;r 1\ appr"'"'' .. ~ ,,.,,,., ,.,,_

taluln,;

................................... .
I•: \ 1•:1 :!ICIO~ 1.\TJ.:ll H r[I 1•:~
D'Pi\l'l'!o "" :.':-! d1• ahl'il d•• !!li~.-- \IIPI'a ~'"
ar I,;. · J O do r·•·;!.ularrwnlo appr·o, :uln l'"lo dl't'l'<'l o
li. H. I!Hi, d" !I dl' dl'Z<'Illlrt·n "" I !li l: :!H do 1'1'gulauwnlo appr·ovndn I"''" d•·•·rP!n 11. H.H:I:i, d•·
I I dr~ junlt" dP l!ll I: \" do J'l'gnlall!i'!llo apprn~
vado IH'Io d<'t'I'Pio tl. IO.H:!I, d•• IH d•• ll!aiT" ""
i!H I, P d;í ou! me: pt'll\'id"n•·in.' ............. .

IOH

11. iítl!l- .1 U:::;Ttr..: \

IO!l

111'1' 1'10 dl' ;; "'' II~:IÍII d·· 1\11 ~.
l'l'll\'Írfl'III'ÍH >'11)11'1' :1 PIIIÍ~,.:iin 1i1• J.•il'll,~ 1!11
Thl'l<llttr'o ai•; o \ator· d•· ~.o.nnn :non.~. pap••l ..

N. li. 5 iO- 1'"\ZE\ 11:\

1

N. JI.Gil--.\t:lti!TLTUII\. 1\III.'~Till.\ 1·: Cfi\Dili;ll.
CIO- ))('1'1'1'111 dl' ~. d•• lll:tin d•• 1!11 :-,
I :niii'Pd"
autor·izat.:iiP ú « Th·· "'· hwln l.l:rm:ilian • lhdl'xay t:nmpun.v. Lirnil•·d », pat·a l'lllli'<'Íonar· na
lll'puhlit·u •....•..........••..•............
~. lJ.;,;:!--\'1.\(,:.\o t-: Oltll\:~ Pl'f\Ur.\~11,.,., ... 1..
d··;; dP lll:tio "" lnt:·,
.\111'<' "" \li11i'l•·rio da
Yia1;iíu ---()f>t·a,.; l'llldi,·a~ o l'tediln d•· r(•h

I

I 111

'!
l

I

'

DO f'(II>En EXECtn'lVO

551 :219$99i, s.endo 1H :2-19$997 para pessoal e
RO :nno* pam mat~rial, destinado a t~ompletar à!
\'flt·ha ot·t.:atnPntaria da lnspcetoria F~dN·al das:
I•>;;; f !'a da,;

N.

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

11.:-,i:!--.lli:-\TI~.:\

~

i

ti

:'H<~<lOGIOS

JNTF.IUORF.S1lPt·t·c-to do• ;, dP maio de 1!!15 ~ Gt·üa maí~-1 uma
IH'i!-!adn d•• infanfal'ia (' mais uma dt> ~~aYallal'ia
dP !-!lHll'd:l~ IHWÍtlltaP:-1 lla COIIHll'lm !Jp Campo
t >t·and<', nn l•>tado dP :\lat!o-{11'nsso..........
'\. ll.~•ií---.11':-\TI~:.\ E :XEI:OCIOS lX'l'RIW)nJ<:S-•
llPI'I'I'In dp.t{ dl' df' nÚtio ilc HlHí
Crt·a mais
unw ht·igadn dP inl'anlaria de guat•da" uat·iona1•s
11a '''''''at·,·a dP \í::ia, do P.~lado do l'at·:L.....

U3

l\'. ll.c,;~.--.ll'~Tit,'\ E 'íi~GOCfOS l~TEHHJRE!{
llPt'l'<'lo dP :i dP mnio dP 1\ll5- Gt•~a nmu l11·i·
.::a da d" t•n Ya llat·ia d" gual'das 11adonaP,; na eoltlf!n·a d•· !:IHt\'P,;, no E::!ado do Par·;í... .... •

113

;'-;.

H3

ll.~•ili

F:\i':l·~~ll.\
llt>ercto de I? !),, maio de
l!ll;, ·· 0 -l:a,.;,.;:-J o dPI'I'Pio ll. JO.'ili'i, dP !l l(p aftt•il
41,. I !ll:l, qw· lllllnt•ímll a ,;ociPdad.- auouynm de
l"'t'tiliH ,. :mxilios IIJUiuo;,; «A l.ii;Pt'al », r•om.

,,.··dt• llP~I:t ,•apilnl, n 1'\nweinnaJ' na ltPpnh!iea e
nppt'o\'OII ~~~ Sfl\1~ PS!atulm;, •....•••...•. ,...

H.l'

N. lr.:,;; __ fi_\i':E;.;n:\

:'J.

Dnf'r('fo d11 t? rio maio de
1!ti:,-· Mnnda iw·nt·por•ar· ao qundl'!l dofl fnncl'ionarin." "-'' inelo.~ dn :\HnistPl'Ín da l•'a:I.PtHla of!
PX-iii~P~"•·Ior·p,-; d<' Fazenda Cal'ln>l ViPít•a .\lar·hndn " .lo:<<\ BPllr•ns dP Alml'ida.............

H-i.

-- .\(:J\IC:I1LTUI1.\, INDUf'TIH:\ g C{r\li\-11mt:ln --J),.ct'Pio dP 1? dP maio dl' 1\Htí-.\IH'e
ao \lilli·d••r·io da .\gt•iculhll'a, lndtt'llr·ia f' ComlllPI't•ío rr <'I'Pdítn dP li :OOO$ pam !lcrqwzas de
111a fpr·ia I da "~1 ar:fín Centr·ai ch~ Chimi!'a :\gr-iPe la ...................•....•.......•••• ,,.

115

IJ.~,;H

X. ll.:íi!l--:\(iJllf:I'I.TlHL\, INDUSTniA E CO:VIMERCIO -- ll!-.·r .. ln ri•• 1?- dr~ maio d(• 1JH5
Appr·o\a o I'PI-\IIIaHH'lllo para imrwrtaç-ãn, c·om auxilio do 1:o\ <'l'tlo FNIN·al, c tranSJ)OI'tP, no paiz,
d1• llllÍIIHli'' I'Ppl'rHhWtOI'P.'1 , , ••••••• , ••••• , • • •

:'\. I I . :-,pu- - .lll~TH~ \. Ji! NEGOCIO~ TNTERIORF.Rll<'('t'Pio ti•· I·' d1• rPaio ~~~~ Hll5
Crt'a mais
llllt:t llrigada til' inl'anta1·ia d1• guardas nal'io""''~ 11a t•onuu·t·a dP Car·mo do ltio Clar:o, no Estado dl' .\linns (if~t'afl".......................
--,JI.:~.;I'JU.\
F: ~E<:OCJOS JN'I.'EHTOllli:R1,,.,·r·l'!o d" I'! dfl main de I !H ::i
Ct·t·a mais
t1111a ht•igatla !],. infantaria d.- gwu·das naeiotrat·~ 11a ,·nrmu·,·a de 1\laracnnã, no H•lado do

1JIII)

122.

.N. IUíHI

J_,;l r:í , .•. , , , , , ••.••• , •.••• , ••• , ~, , ••• , • •

!2.2

&

INDICB 008 Aaroft
Paga.

N. .I f. 682- JUSTICN E NEGOCIOS INTERIORES

Decreto de~ 12 de maio de HH5- Cri\a mais
uma lwigada dP infatilaria de guardas naeio-

naes na comar·r·.a da catúlal do Estado do Par:í.
N. 1 i. 583 --JUSTIÇA E NEGOCI08 INTERIORESDecreto de 12 de maio de HHG
Crêa mais
uma hrigada de infantaJ'Ül do guardas nacionaes na comarra de 8onre, no :Ei:tndo (]O l'ar{l.
N. ll.5Ri
JUSTICA E NEU.OCI08 JNTERTORBSDecreto dn ·· \_2 do IP.aio dP 1O15 _:_ Crt~a mais
uma brigada de infa1llal'ia <le guardas nacionaes na comarr~a dP HrPvrs, no Estado do .Pa1·:í.
N. 11.585- JUSTIÇA E NEUOCI08 INTEI1IOHP.:S

Decreto dr~ 12 de maio dt~ HH 5
Crôa mais
uma brigada de infantaria de gual'da.'l nadónacs na úomarea dn Bt'Pvcs, no r~stado dn Jla t·ú.
N. 11.586-JUSTIC.\ B NEGOC108 INTI~3IliOllES
Decreto de ··12 de maio de 1015
Ab1·e ao .1\li-

I(.

N.

N.

:N. ~

N.

N.

nisterio da .Justi«;a e NngoC'ios Interiores o credito ext.raordinario dl' -1 :ROO!f, para pl1gamenlo
do pensão ao maestro Elpidin Jlpeoira ....•.••
H. 587 -RELAÇõES EXTEIUOilES
Decreto de 'l H
de maio de 1H15- Promulga trer-; Convünções
assignadas pelo~ DPleg-ndos ;} Gnnfer·pncia de
Defe~a 1\gri1~ola mn I 11 de maio· dr 1nt~l, na
cidade df; .Monte\ idt~o ............•......•..•
11588
RELAÇ()E8 EXTF:H10HJ~R
Dt'r,reto do 1H
qe maio de 1H15- P1·omnlga as Cor1vrnçõos nssignV-das pelos Df•ll'gados :í. lV Conl'erPm~ía Intornacional \mf'l'if'ana J'l•alizada 1•m jull10 I'
agm~to <h~ 1DIO na cirladl' de Bnf'lll\S Aires ...
H. 580- GUERRA- Derreto dr~ In dr maio de
1191·5
Ahre ao 11inisterio da OtWTTfl o credito
especial dP !>O :000!!-\ para pagmJ~Pnf.o :ís dflspe7.M com os vonr,inwntos dr• ll'cs off'ií'iaes do
Exf'reito flT'fl~H~ntPnwnfP 11a Em·opa ..........•
Ü·. 590
R~Tt/\ÇõER EXTJ<~HIOIU~~- Decreto de 24
de mmo de 1!H5- l\land:t qw• sP.ia ohs~:rvada
completa neutralidadP dnra11fn a gurr'l'a rnh·o
a· Ilal.ia e a Austt·ia-Hungr·ia ... . . . . . ....... .
11.501 ....- RELAÇt1ER EXTEllTORER- .Il0nr••to dn :?fi
maio de 1915- Jluhlica a arihPsão 1la Bolívia
ás ConvençõeR ~: Rf'solncõr•;;.; sanccinnadns pela
TV Gonfermwia Jntni'IIar:ional .\IIJPI'Ír~ana ..... .
11.502 . RELAÇf1ER EXTF.HIOP.E!--i
Dr>crntn dn ?<i
·de maio dn t n I G --Pu h! it·n a nd!H•sfio da GrãBretanha, llPin.;; R"tadns Ft•dr>~·ad,,:-:; l\lalavo~
(NP.!~Ti. 8f'JHI,ilan. Paltang-, Pt•J·ak I' HPlnngi;J'),
ao aecô1·do l'l'latiyo :í pt•t'IIIUfa dt• r•arlaR (' eaixas
emr_t valor dedanulo ,. :i 1:on\.I'IJtfío pl'íncipal,
nssJgll~f'lll Ho11Ja a ·:ti dt' JtJ:lin tlc• 1UOü .••
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N. i 1. 5\):-J- FAZENDA
Der~reto d~ 2G de maio de
1915- Approva a..; J·esoluçõ~s da aR~embléa
geral Pxtr·aorditHU'i:t da Companllia Pauli~ta ue
H(~gu r os, ,. n m s<'dl~ na l'n pita l do Es lado de Rã o
Pa11lo, realizada rn' :ti de mal'l{o dP HH G. . . •
N. t 1. Gn 'r -'-FAZEN-DA
DPcreto dP 2G df• maio de
l nt [) -- Ahre no :\flnio;fPl'in da Fazenda o ~r·edito
de R '13: .f79!ji500. papel, v:u·a oemH'I'f't' aos compromisso~ J'P"U ltanlPA do eon Lt·ado par-a a I'OJlstrucção do edil'kio da ])p}Pgaeia Fi~1·al do Ilio
Orandf' do f.h1l. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . . .
~-
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N.

N.

N.

N.

:'l.

N.

t1.59ú-.JURTIÇA

m

Xl~OUC(OS

229

230

JN'I'J~nTOnT~R
I Hl!) -- Cr•~a mais

Deereto di' :w dP maio dl'
uma brigada ue inrantal'ia e mai;.; uma do eavallaria de guardas naeiouars na <~omat·ca dP
Bnlla Vista, no J~::~laflo dP :\lattn-(irosso.......
t1.59H-GUERRA
DPer·,~to dn 2 dP .innho elo
191G-Abre ao l\Hni~terio tla Guerra o erndito
de (J.·i>OO :000$, destinado a paganwntos l'!'lativos a foenecimPnto~ [PitoA •·m virtude d1>, eontrar,tos, a.iu~tP e termo de ent~omnwnda. . . . • .
11.5!17 -JURTTCA li; NF.HOCIOS T~TEHIOftER
Deer<>to de·
dP .i unho dP 1!115- ÜL'(~a mais
uma brigada de infantaria <' mais duas de eavallaria de guardas naf'ionap;.; na ~~OJPa t.'1~n de
n. Pf•drito, 110 F.f'lfadn dn llin Gr·andp do Snl..
!I. ti98- VL\Ç.H> E OBHAS Pt:BLTC.'\R
.l)pr,er:to
de 2 de junho de lHL5- Abr·p ao l\lini~tm·io da
V~ação e . 'Obras Pnhlie.as o el'!'dit.o dP, réis
311~8R!1~ 107!, drstinado ao paganwnto df' fnnecionarios addido~ da In:-p1·r·fn1·ia Frcle1·al das
E;;;trarla:c; •........... ·............ : . . . . . . • . •
1 L 5!19 ·- AGRICULTUTIA, TNDURTRTA E CO'\B1ERCTO-Deneto Jn :l de junho flf' '1!115
Abro
ao Ministceio da Ag1·ienltura, fnduc:U·ia 0 Commnrcio o credito de !i~{O :O'tO$;I2:J, para oecorecr ·
âs despezas necn~sarias ~ execução dos regulamentos appi'Ovado~ pelos deeretos ll'l. ·tl. HlO ~
tJ ..Hi1, de '!i dP janPir·o ultimo ...... .'." .....
11. GOO- F~\Z.E:l\' D.\
llt>cl'Pto de :! de ,junho de
1915- CmwPde aulol'iza(,'ão an Banco N:winnal
Ultramarino lHll'a PstahP\t>('PI' agt>lli'Íllf' Plll Siío
·Paulo P Aantos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'll.fiOI-F_\ZJeNDA
Üf'ei'cln flp :,~ tln .iunl10 (]p
df\15-CniTigP o df•,·rPtn n. U.OíR, que conCPlhm nul.or·izaeão iÍ « ~n,·i••dadf' ~lu lua t:on,·ordia » p:ua flllll'l'innar· na Ht·p<lll!i,·n...........
LL.GO?-l\L'\Hl~JL\
D1•c•r•plq dP H d1~ .iwrlrn dí'
HH5
Approva P manda PXI'rmtm· no\·o I'PgumPntn parn o Corpo d1• l}alr·fíp.;: :\J(,t·eH dn ArJnalla •.••....................... ......
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N. H .603- FAZENDA- Decreto de 9 rlP ,i unho de
1915- Approva as altera(;ÕPS Jpifas nos estatutos da Nord-Dcutsche Vci·sieh,~t·ungs-Grs:.:Pllschaft, com séde em Hamburgo, 11a Allcmauhn.

238

N. 11. ü0-1- AGRICU LTUHA, TNDLTf;TRL\ E GOl\ll\lERCIO- Decreto de 9 de junho dt~ 1ü 15 -- Abl'f'
ao .Ministerio da AgJ'ieultura, Industl'ia e Commercio o credito de :20 :000$ para attendcr, no
·COlTente anno: ás despezas de material do ~er
viço Geologico e Mineralogico do Brazil, de ac·côrdo com as exigencias do regulamento approvado pelo der~reto n. 11 ..H'S, de 20 de janeiro
de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3!1

N. 11.605- JUSTICA E

~EClOCIOS

INTERIORESDecreto de· D de junho dP HH5- Crt·a. mais
uma bl'igada do cavallaria de guardas naeionaes na comarca de Cast1·o, no Estado do Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

'239

N. 11. GOH- JUSTJC:A E NEnor,rof-\ IN1'ER~OR8S
Derreto- de .. B de junho. df' .19'13- Crt~a uma
brigada dr ravallaria de guarda~ nacionaPs na
eomarca de F(,z de Iguassú, nn .Estado do Paraná ...........•....................,. . . . . . .

'.?.39

N. 11.607- .JUSTTOA E NEGOCJOS I~1'ERIORES
DPereto de !l de junho de t !115- Abre ao Ministerio da Justiça P :\0gorio~ Interiot·es o rredito de 2·5R :OOO!fi, supplerncntar ú verba 9" do
art. 2" da lei n. 2.92'1, de 5 de janeiro de
1015, para pagamento de ajudas de custo aos
membros do Congresso Nacional, no artual
exerciciô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-10

N. H. 608- VIAÇÃO E !OBRAS PUBLICA~-- Dt>crcto
de 9 de junho cte 1915- :\pprova o projceto
de um cdifieio destinado a lavanderia e outras
dcpendcncias do Hotel rlas Paineiras, da Estrada de Ferro Corcovado c hem assim o respectivo orçamento na importanria dr r•; is
i8 :000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

N ..11. 609- GUERR;\- Denf'lo dP 1 o de junho df'
1915- Altera o regulamento da Escola )lilitar
a que se referem os d•·r~reto;;; ns. 10.19fl, de 30
de abril de t 913, P 10. Ril:?, de '!8 de marr,o dP
1914, quanto ao ai'!. 1o rm mP.a d0 suas
parte:; ................................. ·-·.

2,'t ·t

N. 11.610 ·-FAZENDA- DPCI'f'ÍO dt> H)

dP

junho de

Hl15- Concede autm·iznt:.fío para funeeionar ú
Sociedade df' Segut·ns .\! utuos soht·c a vida P
contra accidentPs « NnYa Em» e approva -com
alter~

srus e.;.:tatutos ..••••.•••• ~........
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N. 11.611- VIAÇ.:{O E OBRAR PUBLICAS- Drcreto
de 16 de junho dr HH5- Pr·m·oga pOL' mai!4
um anno o prazo fixado ú .Mauáo~ Harbour,

LünitPd, para a conelusão da pa1·tc L'P:;:;tante da

mm·alha do eúc~ c L'C81H'etivo at<·rro ...•...•
N. t 1. üU- FAZENDA- Df'creto df' 23 de .i unho <l~
1915
Ca:o;sa o dPc1·eto n. 10.Hi5, deU de abril
de 1913, q:ue concedeu autorização ú soeiedade
anonyma de pecnlios, pensões e habitações populares « Ft·atc~L'uidade Rul !\lilwi1·a », eom :<.t'do
em rtajubá, Estado de i\linas Gel'aNI, pam funceionar na Hepublica .......•.•.•........••.•.•
N. 1 L ü13
FAZENDA
DecrPto rle 23 rlc ,iunho de
1H15-Ca~~a o dPcreto n. 11.3'18, dr 1ü de
dcz<•mbJ'o dP 1 nt 1, qtw coneNl•·u autm·iza\,'íw ú
.soeiedadP mutua «A <ilol'ia ». eom sN)P IH' SI a
Capital, pam funeeiouae na Ilcpuhliea ...•..•
N. 11.01-1-FA?.;EXD.\.
DPe1·eto dP 2il df' junho dP

21tl

21'

HH5
Cas~a o dect·eto n. Hl.:221, dr 21 de
maio de fB13, ·que conePdnu antm·izaçi'io para
fum~eiouar na llcpublica á socieda(k anonyma
de segul'OS, peculios e t'C'lHla,.; «A Popular»,
enm s(~dc rwsta Capital, hem assim os d::!''rdoi;
ns. 10.7;:)0 e 10.751, de 11 de l'PVN'eiro de
I Df.i, ·flllP approvaram resoluçüPs da n11~sma sodedatlo em assPmbl(·as gemes de ;.:;Pus accio-

nistas .............. · · · · · · · · · ·· · · · · · · · • · · · ·
N

1l.ü15
FAZENDA
Dec1·cto dr :!3 rle ,junho de
1915- Appr·ova, com alh~raçõr~. a r0fol'tl'a doa
estatutos da sociPdade mutua dl' peeuJios e garantia de capital « Tranquillidndr », autorizada
pelo df'creto n. 7. 5 'tH, dt> 1ti dP :-;ei.Pmhm de
1909 ..........................•.....•.......
N. ll. ü 16- JUSTIÇA E NEGOCIOS TNTElUORESDecreto de 23 de junho de HH5
Crf,a mah~
uma brigada de infantar'ia de guar·das nacionaes na comarra de Vianna, no Estado do ERpirito Santo ......•..••••••....•••••• ·-· ••••
N. 11 • ü17- JUSTIÇA ,E NEGOCI.OS lNTERlORES.Dcerr•to de 23 de junho de 191'5-:- Crêa mais
uma brigada de infantar'ia de p;uarrlas nacionaes na comarea dP Pon:!Jal, 11n Ef'lado da Pa-

rahyba .....................•...•...••.....•
N. 1l. G18
,JUSTIÇA E NEGOCiüS INTERIORESDccrPto de 2il dP junho de HH 5 - Cr('la ma i:<.
uma hr·igada dP infanlaJ·ia flp gmu'da.;;; nacio113f'~ na cnmat·r·a df' ~onza, no E~tado da Para:t~ lia

...•...........•........•••••• ·-·. ·-·.

N. 11.Gtü- HELAGõER .EXTERIORES- neerf'\to (]p 30
dP junho dP 1915
Puhlit'a a adht>~ão dns Rc-

publiras de Guatemala e

Parag~ay_

;i Conven-

I I
2 ,'
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Ção Postal Universal, a~signarla rm Roma a 26

d~ maio de I fHHi ••......• ·-· . •.• • • . • • • • • • • • • • •

245

. N. 11. G20
VTAÇ.\0 K OBT1.\R PUBLTC~\~
DPrr0to
tio :JO de ju11hn dt• 1\íl:>
Anlol'iza a l'PYisiio
do eontract.o I'Plf'hrado com a Companhia Pernan'lbueana dP ~rvPgacftq a \~apnt· f'm YirtudP
do f)pr,rdo n. n.,JfHi, dP ~HI dn Infli'GO (]p HH:?.

2Hi

N. I L.G21
de

VTACj\0 E OBIL\~ PU.BLJC.\8
DPcrf'lo
dP .. Ju!Hw dP 1 H15 - "\ht·p ao l\1 inisterio

:w

da Viação e übras Pnhlieas o eredito de rt''i~
535 :SlG$750, destinado an paganwnto dr fmweional'ios addidos da Hf'part ieão <:r:ral dm; T('legraphos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

252

N. H. 622
VTAf!ÃO T~ OHTL\R PUBLICAR- Decreto
d<• ~W de .. junlw dt• HH3--Appl'O\a o pro.iPcto
l' orçamento Wl iTPpol'taucia dt• 7rí :'iG:!:j;:21H
vara a eonslJ·tw~;ão de nma voutP ~~om oito mrtros de vão sobr•' o rio Aeú, f'm suh:;tituição do
pontilhão dn quatro ml'tros 11a rstaea 160 + G,
variante dP 8. nonçalo, do ramal da Feil'a dr
Sant' Ann:-t, Estmda dP FPlTo CPnf ral da Bahia.

253

N ~ f1.,fi2:l-l\IARINIL\- D•~errt.n dP 7 de .iulho de
19J 5 - Altera disposi1.:õPs do rflgulamento daR
eapitai~ia!=! dn pol'tos. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • •

:?ti:l

N. 1'!. 62ft- AGRlCUr:run.\, T~lH.J~'I'HL\ E GO)DIERCIO- Decreto dn 7 d(• .i ullto df• 1!lt 5
Ahrn
ao l\liui;;;tPrio da Agt·intHura, Tndu:..;tl'ia (' Cnmmercio o crPdito dl' I:! :';oo~, para ori'IWI'<'t' :ís
despezas de matm·ial t•om a <'xreueão de sm·viços no rrgulamPuto app1·ovado pelo dr1~rrfó
n. 1l.17ô, dP G dn l'r'\-N'Piro d(l 19F"í........

255

N. 11.025- .F.\ZE'NDA
Dct~l'f'tn df' 7 d1' .iulho de
1 B15- Abre ao :Vlinisterio tla Fazenda o credito
de 52 :600~, supplementar :i verha « Alfandegas » do orr,amntno vigPnle, para pagamf\nto a
20 guanJas a.ugnw11! a dos na A lf:nHlP~a df~ Porto
~1\ lcgrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

25il

N.

H.ô26-JURTJÇA E l\EGOCIOS 1l\TET1IORESDecreto de 7 de julho de I H15
Crf•a mais 11mn
hrigarla de infantai'Ía tln guardas n:winnacs na
nomar!'a do Vigia, 110 Esfndo rlo l'ar:í........

2GG

N. H.G27- .TURTIÇ:\ E . NEGOClO~
Decreto de 7 de .iuho de 1!H5

INTEIUORESCrt~a mais uma
hL'igafla de in f'antaJ·ia dt• guardas nadnnac::; na
eoma1·na do ,\T'ÍI':t r~, 1111 E.-. I;u]fl do- P:n·ü......

?:JG

N. :11.6:?8-.JUSTTÇ.\ E l'\E<HWJO~ 1STERIORF3Snocrcto do 'i do julho d11 I !ll5
CJ't•a mais uma
llr·h~atla dP ill!'anfnt·ia dt> gnal'da-< llat·immn~ na
eomana de S. Fr Hlwi~~·o. 11n 1•.-:tad~t d1: ~el'~ipe.

2;)7
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N. 11 . ô·:?n
JUSTIÇA E NEGOCTOS INTEUIOHESDnnreto de 7 de .julho rle 191r)·- Cr·êa ma i~ uma
lH'igada de infantaria dt• gnal'da~ nadmHtPR na
eomarea df' H. Chl'istoviio, 1m l·~~tado rlt~ ~f'l'gipe
N. U . H:IO

• . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •.. . . . •
.JU~TlÇA

E

NEGOCIO~
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lNTEiliOl1KR-

I lf'!~I'Pto de i dr julho df' ·l 01;, -- C1·t•a mais uma
1J1·igada dP infantaria dP gu:wdn.-: naeiomw~ na
t•omaJ·pa d<' Propr·i;'i, nn Es!nrln dP SPI'~ipe. •.••

N. H .t>:IL
.nJ:-::TIÇ.\ ]i~ NEUOCIOS INTEiliOUESDecreto de 7 de julho dn UH:>- C1·i'·a mais uma
hl'igada de ínfautal'ia dP guardas 11aeionaes na
eonHH'<•a de l.aran.ieirag, 1w J!~-.;tado t)e 8N'gip<·.
N. 1l. n:l?
.lU~TTf!A E NEOOCIOS TNTEHTOlU~SDPel'l'to <In 7 de ,lnlhn rlf' 1nI:>- C1·i•n ma i:-; unm
hl'igada rln infantaria l]p gwu·tla:;; wH·.ional's na
1~mmu-ra de Galwlla, no Estado ·tio S••t·gip~...
N. 1 l. o:~:~
JUSTTCA E NEUOCI OS lNTEHHJU.ESl)pcreto ;]e .. 7 de julho de I UJ r.- A IH'(~ ao l\linistm·io da .lustiça n Nngodns Intf'rifll'($ o credito PStweial dP .1 :OOO!B va,·a paganwnt.n da sn\)vençã.o :I Estrada de Ferro S. Paulo-lHo UraudP
N. 11. n:l'i
VJ1H).lO K oBnAs PonLrc_\S- DPt'I'(~to
do 7 de .iulho 1le 1!l1 fí -- :\utmiza a Cornpanhiu
Estrada d!• FeiTo ~. J>aulo-Hío (iJ'andP a reforçar (' I'CIIOVIH eOllVPOÍClltPII11'lllfl as ponte~~
do t.rPnllo dn Pal'llnagn:í a Pon ia (: J'o;.;;.;n. da E:-:tl'ada r)p FPTTn ~. Pau lo-Hio 4: nwd~'..... . . . .
N. U. ü~m
V fAÇÃO E OBfi:\S PUBLICAS- OPn1·eto
d•~ 7 de ;julho (]p HIL5- AlJt'P ao ~li nistJwlo da
Viação n OlJt·a~ Publicas t) t'I'Pt\ito dn :l :7fí0$,
rl~stinarlo 1~0 paga,mPnto dP lltn fnneeionario
addirtn da InspPI'tm·ia H<>ral 1!1~ IllumimH:fio..
N. 11.·636
VL\Çt\0 E OBIL\S PUBLIU.\8 ~ DPr.rcto
de 7 d(• ,julho dP I!H5- Abt'P ao J\Iinistcrio ela
Via(~fio " IOhms Puhliea:s o eT0díto df' r(·i~

2r)S

258

258

259

2!JO

260

H :.~O:J~:)fí(l, destinado ao llll~:un(·nln d•' 11111 l'mweional'io addidn da rnspPetor·ia FPtkr·al das Es-

tradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ôO

AORICULTUR:\, I~IJUSTHT.\ E C01\ll\LEHI:J0-DPrl'f'to tlP 7 dl' ,julho d(~ ·Jn1r,
Alm~
ao 1\linisl.-t·io da ,\gl·inlll.ura, 1udu:::ttia e Commen~io o ('t·edito dP :·W :OOO!k para atleru]pr, no

N. ll.ti:1i

eor·t·mltP anno, ás <h'i-ipPzas eonr a t·onspr·val:.ão o
ousteio dP lanchas, sr•l'mria P matt·rial das fazenda:-; dn H i o Ht·ant·n, 11n 1-::·d ndn dn Amazo-

nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
AHHlCUl/l'líHA. l~l,USTHfA F, CO:\L\IEHC10-DP!'l'Pio dn 15 du Julho d<' 101[)
"\lH'l'
ao l\l ini.:;fpt·io da Agl'intllut·a. llldtr~;Lt·ia ,. t:olllnwt·t:iu u t•J'editu dt> fí :G P~~;lHi, para a t1 r-.uder·

N. lt.O:lH
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do~ Yencimentos, no pf'riodo de
15 de julho a 31 d~ dezembro rlí' HHG, do subdirretoe da Rub:.diredoria Tcelmica da Dirretot·ia do Servil}o d(\ .\gTieultu1·a P1·atica.....

ao pagarrento

N. 11. G30

.TU~TICA

E

DcnPf.o df' 1:> de julho de 1D1·0
Crf·a mais·
uma bt·igada de cavallaria UC' gual'das naeiol~aes na comarca dP Palmas, HO l~stado de
( .oyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. •
N. 11.610
JUSTTC:.\ E NEeiOCTOR L\TEnfOHERDf'erf'to de ··15 de julho de 1915
1\l.H'(' ao :'\linistPI'io da Justiça P Nogoeios Interiores o r·redito esprcial de 21 :000~ pam pagamrnto da
:-nbYeHção á Liga Bl'azileim Contra a TuhNrulosr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.6'd- VIACi\.0 .E ODlL\S PUBLJGAS-Dí't'l'ofo
de 13 de. julho dr HH 5 - Ahre ao l\lin istPrio
da Via(;fio ,, Ohra~ PnlJlieaH o lm'dito f'XÍ.J'am·dinario do 5.000:000l!i pa1·a srr UPI1li(•ado IÍSl
ohra'\ df' J'N'Onhedda utilidadr• na znna do llOt'dP~fp a~solada

pela ~PI'I'a....................

DPcrdo d~ ? I df• julho de
1915-Autol'iza o .\liniRli'o da Fawnda a ('tnit.tir apoliecs at1' a quantia dP :.'O.OOfl:OOO*, ,inro:4
dn 5 ~~. papel...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 11. G12-

N.

2(it

NF:GOClOH L'lTEUIOn~R-

26:?

~0.~

2G:1

FA7.R~T).\-

2G3

11.6~3

:\ORICULTURA, TNDUSTRTA E COl\1:\IEBCTO
.Df'cl'Pto dr 2·1 de julllo dP Hl I r í - Aln·p
ao Mi niste1·io da Agr·i1~ulturu, lwlu.;;;lr·ia " Clltnmereio o credito de 90:000$ ]>ara arquisi~;fín
de vaccina contra a manguriea f' st\J'O antiophidieo, de que rarren a nir·rt·toria do ~Pt'viço dr• Indu~tria PastoriL..................

2G1

JUSTIÇA E ~EGOCIOH T~TEIUORE~ -DecrPto de 21 de julho df' 1!115
Cn'\a mais
uma brigada de infanta1·ia dfl guat'das nat·ionar~ na eomarca dr• Palmas, íiO l~s!adn dt•
(;oyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • .

2ü1

N. 1 L 6i5 -- .JUSTTÇ.\ E NEGOCIOR I~TERIORF.S
Dccrflto de 2 I de .iulho de t9t5- c,·.~a mais
uma bt'igada de infantaria dP guat·da~ naf·innaP~ na comarca flp Arauearia, no E~t.adn do
Paran~í ................................ ·-·...

26:>

N. 11. G11

N. f 1 .·G16
VTAÇ"\0 E OBft\B PUBLICAS-- n0erPto
de :!l de julho d0 1015
fiPdifil·a a dau~ula
1, u. r, da.;;; fJUP haixar·am 1~om o dP1~r·do nurncro
11 . f>2 t, dn 17 de marco do !'orr!·uto mmo, fJlW
autorir.ou a revisão do eontr·n(·to I'PIPiwado enm
a Companhia de Navegarão n Ynpor do !\Iara:..
nhiío Ptn yit·tnde do drl'l'Ptn 11. 'Jfl.:'!Hí dn 25
de junho de HH3 ·-· .................. :... •.• •.

265
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DO PObER EXECUTIVO

VL\G.\0 E OBfi.\S PUBLH~"\~
Dcen~lo
de 21 de julho de UH::í- _\pprova as dalfsnl.as
paea o pl'o~rguinwnto, t•m I'Pgimcn pt·ovtsorw,
das obra::; do pol'to dP Pe1·nnmlHu~o, ora suspensas IHW motivo tle l'oL't;a maiol' ........... .
11 ;UH~
Vf.\(:.\!(J t·~ OBRAS PUBLICAS- Decreto
de :!·1 dl~ julho dP l!J15
"\utol'it.a o aeeõrdo
com a Companhia E.:'IJ'ada til' !<'PITO S. Paulollio C~rande ..................•.•....•......
'1 t .tHO
FAZENDA
Deerl'to dt> :!7 do .iulho de

N. 11. Qí7

~.

N

1Ul5

~\IH'<' ao ~linh;terio

da

Faz1~JH.la

266

.267

o ne-

dito dn .!..: W:.>. 000, Pm lPI.I·a:-;, ou I'O, ~~fH'LTS\Hilt
deutc a 3.37:3:7HW!i, oul'o, pal'a pagamento ú
« Soeid1~ Française d'Entt·etll'ise~ au Bré::Jil >>,
Pll1 virtude de rescisão do eoulracto ........ .
N. li .030
HEL.\ÇüJ~S K\Tl~niO[\J'~~'
Dl'l't'l'lo dP ·~H
de· julho d1~ HH5
Pu!Jliea o dPposiln dP mtificação, pda Hepu.IJ1ica do PPI'Ú, da Convenção
Postal Univnrsal, assignada ~"lll noma a '2ti dn
maio de 1 UOG e do Aec•kdo pat·a o :'Pt'viço de

272

Vales Pos tu e:-; .......................•......
X. ll.G51- HELA(]õ:JI:S l~XTEIUOHE~- DPI~l'I'ÍO dP .:.'H
UP julho de HHtí
Publica o (Jppnsito dl' ratifieat;;ões, pela::; Uepubl kas do Eqnador· " 11 onduras, da Couvenção Po~Lal Univer~al dt• llomu,
dt> ~G dl' maio de IHOG ............•.......••
:\. ll.Otí:!
FAZE:\D.\
])('CI'efn dt> :?H dP .iulhn dl~
J n!:)
Ca:"~n o dl'l'l'do Il. !(). I ~lO. dP :!:l dl'
ahl'il lit' I \lI J, qu1~ auto~·izou a snt:i,·d<ull' anouyma Jn IH't~ttlios e pi'Pdins « _\ \lul.ua FP-

dl't'al », eom :-;(•de Jwsta Capiln!, a

I'HJH~douat·

ficpuhliea ........................... , .•
:\. II.G.3~~
FAZli~~D.\
Decrdo de :?H dt• julho d1~
HH5 -- Approva os noyo,:; p.;;fulni'H do Batu~o
Cr·editó Real de J\linas ( :Pra"~. 111~111 ~~o mo a 1'1'solnção ua ass~~mbl1;a gpra1 f' Pxtraonlinaria dos
aceionistas realizada em 1 'í. d1~ abril de HH 5 ..
~. ll.G5·'í-FAZE~DA-Dt>et·do dP :!~ dP julho rln
1015
Cassa o dPI'I'I'lo 11. lO.!I!lG, do .:!0 de
.i ulho de 191 li, ·'lUC~ autiJJ'izou a l'tiiH'!~ionat· ua
Hopuhiica a !"cwiPdade mnlua dotal '~ Imrema »
com séuo nPsla Capital. ................•... :
N 1 l. G55- FAZE:\ DA
DPCl'Pio de ?H l]p julho ue
HH:í
,\ ppro\ a, (~Oill allcJ·ac;ii!• ..;, as J·psolw·t)ps
da a~sPmhlt'a gPI'al extraol'dillaria, dP 1·i' de
.i unho dP I H 13, da soeiNI:HI•~ (IP llPl:ll I im; <<A
Cosmopolita» I' a aulo1·i7:a a ftliU'l'Ínnat· na nc~publien ...................•..........•...•
X. Il.GGii-:-A(:nlCUJ:run.\, J~DtT~'l'HI.\ E CO~\L\IEH
CIO- J)p('l'dO dP :!H de julho d~" J !li r ) - tJonel'de auLor·ização :'t Comvanh ia d(' AvkultLu·a
pat·a fuuceionat· na RPtmlJJica .......•......•
IIU

27ti

JNDtOE DOS AarQ~
Pagso

No 11.657-.JUWfiGA E NEG:OCIOS tNTERIORES-Decreto de 28 de julho de 1!H5 ---1\hre ao l\li- ·
nistf•rio da Jnstiça (' N1•gcmio~ lntPr'ilH'PS o et·l~
ditn dn l·0·0 :OOW~ pant ol~eol'l'l'l' :í~ d1•:-:pt•za~ 1~0111
a alwrtum dos rtuatnl pavilhfí··~ ~~~~ tubt·l·eulusos do 1-Jospital de B. :-:;e])astifio..............
278
No 11. ()58-- JUR'I'IGA F: NEtHH!IO~ I \'L'I~~HIOHE~ --Deerl'Lo dP :?8 du julho de I!II;J----,\}11'1\ ao l\linisll~rio da .Justic.;a 1• Nt•goeio~ lnlt•t·ior·ps o eredito 1•speeial dn H ::378*(5tirj, para pagamento de
gmtifiençõPs addil'ional'" a l'lliH'I~inn:uios das
~ecL'ctarias do Senado e da t :amara dos .Jkput.ados ............ _ .............. ··........ . .
278
N. 1 L GG!l- .JU~TICA E _\n:r:ot:IO~ l.~Tl~BTOflE~ -Dcl~rdo dP-·.'28 dP julho dn Ul!G--Crr~a Hmi:-;
un?a brigada d1~ in l'anlal'ia dP .~uanlas nadonaes na eomarca de Santo .\nlonio do !\l<ukira.
no Estado de l\latto Ciros~o ................. :

N. H. GGO- l\IARINHA -l>Pen~!~~ d(' 'l ch• agosto do
1!HG-Abre ao I\JinisiPI'io da l\la1·inl1a o r·r·pdif.o
~uppl1~1Ill'lltar dl' l H : í'-!8~9 17 ú rubrica 7n -Corpo da Armada 0 ClassPs .\nnexas- do eoL'rcnte exPt·cicio, para pngamrntn ao::; nfficiaes
reformados qui' PXI'L'I'Pm eoll'lll is:.:õt•s do;;; da
acli\·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. H. OGJ - FAZii~~n\.- Dt•r•rpto dt• 1 de ago~tn du
HH5-Cassa i) d('e1·eto 11. lO.!jí;L d;~ :~r rl1~
dezemiH·o de J!lJ:~. qut' autorizon a fUIW1~in11ar
11a H1•publiea a stwiPdadt~ « :l\111lnal·ia Cl1rist.ã
Bmzilr~i1·a », 1~0111 St;d,. t'IIJ r~,.lln ITIII'ÍzmLtt•, J~~:-:-tado d1~ Minas (:(•J'ac•:-:........................
N. 11.HG:2-- FAI':ENDA-Deercto tk 1 dr~ agn;:;lu de
1915- Cassa o deereto n. 10.R85, de ·1 1 de
maio de 10111, que autorizou a soc·.it~tladu de
JH~eulios mutuos «A Conei~!J~~iotll'll~r\ » a runeeionar na Hefpubliea. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

279
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N. 11.Gfi3-FA~E'NDA-DPer·do de .'~ dt• azo:;.:fo dn
1915- Cassa o decrdo n. ll.JH't. do '7 de ous01~ir~cladc mutua
de sPgur·os solJI'e a vida«.\ Capitalizadom>> a
funceiorw.t• na fiepuhliea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tubro dn 1!l1 1, qun autorizou a

:280

N. 11. ()64- FA7-END"\- Dt•cr·elo dl' .'f de• ago:-~to do
1H15- Cassa o dt•el'do n. 1 O. HrjH, dÍ\ :!!I d1~
abril de ·UH 1, qw~ autor·izou a ~or·ierlade auonyma de peeulios dolal's pot· ~~a:-;anH•nlo «A Protcdol·a Nupeial » a funccionllr' ua Tlt~publica..

:28 L

N •. 11. (i!i3- F;\ZENDA --- nPel'do dP 'i d1• a.~osft) dt\
lHJri --Cassa o di'Cl'do n. -J I . .2!1:!, dt• ·'1 de noVPmiH·o d1~ UH!t, que autorizou a soeiedadc
mutua de seguros contra fogo « Atlantica » a
i'unceionat: na Republica.

281
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N. fi.()(Hi

FAZENDA
Dt•crdo ti•! lt de agosto de
10H}
Approva as rP:-::olu~,;õm; da assembMa
geral extraordinaJ'ia da Associação l\lqtua Paulista, hem r:omo a t'IH·mnp:u:fio (HH' n:'sa associação da sl~tittdad•~ l111tl11a << KxePJ:..iion>.. . . .
11.667--FAZENJJA.--DPeJ·do dP lt de agosto de
·1H15- App1·ova as J'l'soluções da assmnJJl(•a
gm·al «>xll·ao1·diua1·ia da soeit~dadP auouyn~a
«Zona tia l\lalla >>, tu•m ~~orno a c•nr~:t111mu.jfio por
nssa SUl'Íf'dadP atHmyma dr! s1~gums « .( :amnUa
l\Iineira » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. OüH
1(\/.END:\
I h•er·Pto dP 'í l)p agosto dt~
UH:í
.\pprova a r~ne:unpa~ão !'Pila pr·la sodedadl' JHleional dt> st•gtu·os, per· til Í(l~ e r·endas «A
Uaúr~ha », tla sot~iPtlade
rnut.ua « llio Ontndensc », autnriwda a fuJH'f'Íonal' na Hepul1líea
[H~lo de!'.t'(~to 11. to. í:3:3, dr~ 10 dn sPfemhro dP
'I~H:J, que JlO!' psfl• l'i1:a J't•vogado............
J L. tili!l
F1\Zl~N'D:\
J )Pe f'!'to 1lr• 'I de agosto dn
1 ~)15 ·- A!Jpt·ova, eum a lt•~ra~:õt·~. os novn~ estatutos do « :\lontf·pio Ul't'al dP Er:onornia (lns
~ervidorPs uo Estado». •·ottl -:f.d!' m·sta Capital.
J 1.li70
.JU~Tll).\ E N.E( :ot:IO::i I N'I'I·:HIOHEs-,
JlecJ·cto de () dP agosto de l!l I;,--- Abri' ao l\linistel'iu da .Justi.;a e ;\ 0godos lu ltH'Üll'P:-l o ercdito SU)lplcrnPnt:u· dt~ HíH: iOO::.:, SI'1HIO :17H$800
á verba ·0" ~' ti()!J: 000$ :í vprfm I" do a t·L. :!" da
lei 11. 2.tl:!'l., d1~ G de jant·il·o de IH! ::i .• ·••••••

281

N. '1J.ü7,J -.FA/.Ji~NDA-Deet·l'lo dt' ll d" agosto de
HH5-Cassa o dl•t:l'f•to n. HI.:!J7. lln H> de
maio d" 1HI :1, qw~ r·otwt~d·~u aufnriza~:üo :í ~o
ciet.lade anouyma dP ]wHsüos, l>C'culíos e dotPs
«A Carioca», eom s•~dn IJPsla Capital, para
funeeionar na Ht•publ iea. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .

28í

N.

!\.

1'.

N.

N

1 L. 61.:!- F1\/.E); D.\
1915
:Cassa a

l>t•ert·fo di' ll d,.

eoner~ssfio

f1~ita

a~o:ilu

283

28~~

28:3

du

pelu~dc•ei-do
n. ''i. :.:HH3, do :!U dP ahl'il de HJO~, :to bacharel

João Alval'es PerPira 1ll• Lyra dos direitos e
obl'igações nonstantes do dPet·eto H. 'i i I. do ::o
do setemlH'O de HmO. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

N.

282

28[)

1Lt>7:~

l\lARf..\'IL\
lW!·r·f'ln r)p IH tk agosto do
· ·HH5
Itnor·gan iza o quadr·o do p1•ssoaÍ ~la THJ'f~doria

rinlla

do Exrwdieuk do :\lini~tl'l'io da 1\la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••

~8:í

N. 11.67.1- AOHICVLTIJÜ.\, J~DUSTHL\ 1<: CO:\li\II~R
CIO~Ik~H·do de
JH'OVa a r1•fol'llltl

IH dP agosto dP
dos ~~slatulo-=

.I~JI5~Ap

da Rncit•cladc

anouynta « Jndnslria:-; i\lalat·azzo do .Paraná>>..

N. H.67ri

CIO

AORICULTUHA, INDUSTilLA .E GUJ\lMERDccreto de 18 uc agosto do 1915- Ap-

QSG

IN1111JE DOS ACTOS
Pa.gs.

prova a reforma dos estatutos da soeiedadc
anonyma « lndustl'ial-5 reunidas I'alJekns .\latarazzo » . • • • • . . . . . . • • • . . • . . • • . • • • • • • •.• • • • •
N. 11.G7G-AGiliCULTUIL\, l~DUSTHIA E GH:\L\IE11Clü- Dcereto de 18 de agosto dP U) J 5
CouCl'{h~ autorização :í. soeiPdade annuyma « .Engon h o Central Conde \Vilson » pa1.·a funeeioual'

28G

na Rcpuhliea • . . . . • . . . • • . • . . . . . . •.. . . . . • . . ..•

287

N. 11.677- JUSTIÇA E NEOUCJOB 1.'\Tl~RlOIU~S
Deen·to de 18 de ago:-;to de 1Hl5
Crêa- n~ai::;
uma brigada de infantat·ia e urna lh\ eavallal'ia de guardas nacionacs na eomat'ea de Santa
l\lat·ia •la Boeca do ).lontP, uo ]·~;-;lado do llio

(-Jr·ande do Sul...............................
N. 11.Gi8-.lUSTfC.\ E N,J~(~OClOS 1.'\TEHIORI~~
Decrcto de ·1s de ago~to de I U lri
;\.111'<' ao :'linisteeio da Justic;a (' N('goeio~ htll't'iOl'Ps o eredito t•spt>eial dP 1O :000* para paganwnto de
su1Jvent,\ão ú Cruz V(•mwlha Bmzill'il'a.......
N. iLG70-JUSTJÇA E NEGOClOS 1:.\'n;RIURE~
Decrcto de 18 dü agosto dP J nlG
Ahr·r ao ~I i1lÍ:ÜI'r·io da ,lnstiça f' ?\f'goeio;-; lniPI'ior·p:::; o er·cdito tle 15:000$ pal'U j)Uganwnlo di' f'UhVf'llc._:ão
(t .\s:'li:.:V•neia · de Cr·Paru;as Pohr·''"• amwxa ao
ln;-;tituto dn EIPctr·kidadf~ :\IPdka dn I lr· ••\l\Tn·o
.\l\·ini

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

N. li. liHO- YL\CSO E ( H~JL\~

PURLit.:.\~

:287

287

2HS

I lpt•r·,•tn

Ll•~ IH dP.agm;to de l~ll:í
;\ppr·m·a a,; modil'ido pt·n.iPeto da poniP a :-:r•J' •·on~lntida
sobt'P o l'io (;randP, na linba dl' l;.!arapnvn a
lJbet·alm, as l'Piativas ao l1·:.u:ado dP::::ta I in h a
enlt·•~ as m;tacas (i05 nmi,.; 7 " til}:! mais •1 :~ .o Ol'~:atrwnto da diff'rrPnça de :1:.> i : tiO:!!!;Ofi l pal'a
mais entL·e o primitivo e o llf)\'O pro.jPdo. . . .
,.a~;õPs

N. i l.mH- VfAÇi\..0 :E~ IOBH.\8 PU BL lC.\~
Jkl·t'Pto
de t8 dn agosto de UH3
Prnl'oga pm· trPs
annos o prazo para a f'Oilí·:Ju.;;ão da~ nhms do
porto do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. üH:?- VIAGc\.0 g OBRAS PUBUI;;\~
lk,~t·t'Ln
de 18 de agosto de J \)15
.\brP ao i\1 inistrr·io
da Yiação e Ohms Puhlit•a::; o et'Pdilo PSpl'eial
ue U7 :OOO!f; rmra atlrndrl' ú dt>l'ii'ÍP1li'Ía da I'Oll:'iignat_:ão « Districtn Hatlio-I.P]••graplli•·u do ;\mazonas» do Pxerdcio dr UH 'I. . . . . • • • • . . . • • . • •
N. 11. GR3 -- YTA(:,\.0 E OBH.\R PU HI J C.\~
D('l'l'(•tn
dl' I. H de ago:;:lo tlP I DlG
Appr·nya n aet~tlnlo
J'Palizado com a l<:mpi'I!Za I•:..:ITada dl' FPt'J·o Tlt•~
l't'zopolis pam o fim •I" J'Pduzit· a..: r·.-:.:pothabilidades assuu·ida:-~ p.-Ja Vn i fio 11o I'Oilt t·ado eelPln·ado eom a nwsnm Emvt'PZa •.'lU Yil'l\l{IP do
decreto n. ü. 255, de 2tl dr~ tlez~'ml.n·o de ·UH 1.

288
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N. 1 t. 684- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de 24
de agosto de 1915- Manda que seja observada
completa neutralidade durante a guerra entre
a Italia e a Turquia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11. 685- MAHINHA- Decreto de 25 d1~ agosto de
191'5 - Manda cessar o nbouo gratuito de fardamento aos foguistas 110 acto dn conLraeto para
o serviço da Arillada .. ooo.... o.. oo..... . . • • •
N. 11.686- FAZENDA- Decreto d" :?rl de agosto de
1915- Abre pelo 1\linisterio da Fazenda os
creditas de :23 :800$, especial, e de 24:000$,
supplementar, á verba- Empregados das repartições e lagares extinctos- do exercício de
1915 ........... o.... o......................
N. 11. 687 -FAZENDA- Decreto de 25 de agosto de
1915- Approva, com alterações, os novos estatutos da sociedade mntua de peculios « Thesouro da Familia », com séde na capital do
.Estado de .Pernambuco, adaptados pela assembléa extraordinaria realizada em 25 do janeiro
de 1915 ....... oo.... oo....................
N. 11. 688- AGRICULTUHA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 25 de agosto de 1915- Abre
ao Ministerio da Agricultura , Intlustria e Corrmercio o credito especial de 42 :7 4.2$397 para
occorrer ao pagamento devido a funccionarios
da Secretaria de Estado e dos Serviços de Veterinaria e de Estatistiea, que ficaram addidos
por occasião da J'(~modelação das mesmas repartições ., .... o. o•... o. o.......... ·-· •.••. ."..
N. 11.689-AGIUCULTUHA, INDUSTRIA E CiOMMERCIO- Decreto de 25 de agosto de 1915- Concede autorização á Companhia Brazileira Gasaccumúlator (A. G. A.) para funccionar na
Republica . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... .
N. 11 . 690- VIAÇ_~O E OBRAS PUBLICAS -.Decreto
de 25 de agosto de 1915- Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito especial
de 13:985$025 para attender ao pagamento das
subvenções á Empreza Fluvial Piauhyense,
pelas viagens realizadas no anno de 1912. . . .
N. 11. 691 --VIAÇÃO .E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 25 de agosto de 1915- Rescinde os contraelos celebrados com João Corrêa & Irmão e o
Banco da Província do Rio Grande do Sul para
os estudos e a construeção das linhas ferreas
de S. Pedro a S. Luiz e S. Bor.ia e o prolongamento do ramal ·d~ Quarahy a Alegrete. . .
N. 11 . 692 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto
de 25 de agosto de 191•5 -Declara a caducidade
do contracto celebrado com a South American

293

~93

294

294

296

296

297

298

t8

INDIOB

DOS~

Pags.

Railway Construction Company, l.irrited, e!n
virtude do decreto n. 8. 711, de 1O de ma10
de 191 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
N. 11 . 693- FAZENDA- Decreto .de 28 de agosto de
1915- Autoriza o Ministerio da Fazenda a
emittir em notas do Thesouro Nacional até a
,quantia de 150. 000:000$ e igual ,quantia em
avolices de 1 :000$, papel, juros de 5 o/o, papel,
com garantia especial para o resgate da mesma
emissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
N. 11 . 694- FAZENDA- Decreto de 28 de agosto ~e
1915'- Autoriza o Ministro da Fazenda a emittir apolices, pa~el, db juro annual de; 5 o/o. •

303

304

305

N. 11. tl95- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEH-

CJD- Decreto de 1 de setembro de 1915-Concede autorização á sociedade anonyma
«Grandes Moinhos Gamba » para organizar-se.

305

N. 11.696 -- FAí:;ENDA- Dt~crcto de 1 de setembro de
19H5 - Ca~s3 o decreto n. 11. 835, de 11 de
novembro de 1914, que concedeu autorização á
sociedade mutua predial e do peeulios «A Gua-

ranesia ~. pat·a funccionar na Hcpublica......

30.6

N. 11.6-97- VIAÇ.1.0 E ODHAS PUBLICAS- Deereto
de 1 de setembro de 1!J15- Approva o projecto

e o orçamento de um armazem para servir de
deposito de inflammavois no porto do Rio
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3"6

N. 11.698--:--- MARINHA- Decreto de 15 de setembro de

1915- Abre ao Ministcrio da Marinha o credito supplementar de 603:050$500 ás veFb~ 10a
- Arscnaes --e 27"- Directoria de Armamento-- do orcamcnto vigente, para pagamento
de domingos P feriados aos operarios, aprendizes e serventes ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307

N. 1L6!l9--FA7.ENDA-Dt~crnlo de Hí de set.cwbro de
1HJ'rf ·-- Aulm·iza o t\1inist~~r·io da t~'awnrJa a
':rniU.ir apoli1~es da divida publica, papel, do
JUI'O unnual de ri %, dos valot'Ps de 200$ !1
500$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307

N. 1 J. 700--- fi'A7..H:NDA- J h~cr·eto dP i ri dt~ sdmnhro de
1U15 -· Apnrova, com altnr:u:õPs, os novo!-:\ est.atut.o~ do 1\'lonLPpio 0Pral dt~ fi~ronnm ia dos
St:'I'vidor·ps do Estado, com só(k nesf a Capital.

308

N. 11. 70J -- AUHICU L1'Ull'\, l NIHJSTllL\ r~: 1:01\IMERCIO ----· Dt~CT'PLO dt~ · I ri dP ~dnmhrn r]~ 1915-Ahl'!~ an ~lirlistr~rio da Ag-t·if·.nllttr·a, Jndustria e
Gomrnereio o et'edilo de ?2 :000$ para attender

a despozas da Directoria de Meteorologia e As·tronomia, no corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . •

308
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N. 11.70.2- AGRICUL'l'llRA, INDUB'l'RIA Jt~ CO.MMERCIO- Dccrrto de 15 tle ~etr-rn)n·o de 1915
·Concede autorização á ~~ Tho Texas Corrpany
(South Americaa), LimHcd », parn funceionar
na Republir.a .........·....... . . . ... . . . . . . . . .

309

N. 11.703- JUSTIÇA E NEGOGlOS JN'l'EJUORES
Decreto de 1.5 de s0tembro de 1!!15
Grêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Curnçá, no I~stado do Pará.

310

N. 11.704- VIAQÃIO F~ OBRA~ PUBLTCAS
Decreto
de 15 de setembro de Hll.::i
Dôclam exLinctos
os cargos de inspectores cl'fecl ivm da Inspectoria Federal das J,!jstradns o da ln~pcctoria
de Ob1·as contra as Seccas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3fo

N. 11.705- FAZENDA- Deereto do 2.·! •lP sefmr~bro de
HH5--~t\bre ao MinisteJ'jo da F'aznmla o credito especial de lf.7:300$1:n pnnt pagamento a
D . .1\hu·garida da Ca~t~arn ]}ll<ll'lf" Pl!l'eim c
outros, em virl.tnk de. scrll(!IH;a ,iudieiaria....

31·_•

N. :li. 706- F"\ZEND:\
Deero4o •k '::!."! d0 ~wternhro do
1915 --Eleva até o rnaximo dP I o: noo* os ciopositos nas caixas ec•momica'-'. . . . . . . . . . . . . . .

·:H::

N. 11.707- FA7.ENDA
Doerdo de 2'! de sdembro dn
Rrstalwlpr,(~ g rvTon Ie do SoeeOI'J'O anHH5
nexo á 'Caixa Eemwuth·a d1) ~- Paulo.........

:H::

N. H. 708- FAZ.ENDA
DccrPLn de 22 de outubro do
1915- Approva, com aii.Pr·açõe<.;, as modifica-ções feitas nos estatulns da Companhia do Seguros « Lloyd Paraen:::o )>, cou1 séde no Pará,
pela assembl(•a geral nxL1.·aordinr:l'ia realizada a
2 de junho do cnrr·enl () anno. . . . . . . . . . . . . . . . .

31:

Doerei n dP '22 de sPtembro de
1
1915
Abre pelo Ministcrio dn Fazenda o -credito especial de 20t)'}l8tl0 pal·a 1mgarnento a An~on~o. F?ITeira Netto, em virf.ulle de sentença

N. li . 709

FAZENDA

JUdiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:n ~.

N. 11.710- AGRICUL'l'UilA, TNDUSTllJA J<; COl\11\fEll-

Decreto de 2~ de sete1rbro do 1!H5á Emprcza Fluminense de Pesca os
favores de que trata o :u'f.. (in do reg-ulamento
apprôvado pelo deerelo n. 9. G1'~, flp 1i de julho de 1912................................
CIO

Conc~~de

'

N. H. 7H
.JUSTIÇA 1~ NEGOCIOS INTEHH)R.J~S -'Decrf>to de 22 de ~etembro de I ~lJ;j- Ahrro ao
.1\UnisL~:rio da .Tust.i1.:.a f' N1~gocin-" TniPriores, pOI'
conta do exereirio dP 1!115, t) r~rl'difn !'llpplcmenlaL' de 30:500$, Mudo: J2:500~: á verba
« Seceetaria do Senado» e iR :OOOiii á \·í'rba
«Secretaria da Oamara dos Deputa(~. . . . . .

31:,
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N. 11.712-JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de ·22 de setembro de 1915- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por
conta do exerci cio de 1915, o credito supplementar de 825:000$, sendo: 189:000$ á verba
<Subsidio dos Senadores» c 636:000$ á verba
« Subsidio dos Deputados ». . . . . . . .. . . . . . . . . .. .
N. 11.713- FAZENDA- Decreto de 29 ele setembro de
1915-Cassa o decreto n. 10.484, de 15 de outubro de 1913, que autorizou a sociedade anonyma de seguros «Ideal Mineira», com séde na
cidade de Bello Horizonte. a funrcionar na Rcpubfiea ............... : . . . . . . . . . . . . . . ... . . .•

318

N.. i L 71 l t - FAZENDA- Decreto de 29 de setembro de
1915- Cassa o decreto n. 10.389, de 13 de
agosto de 1913 1 que autorizou a sociedade mutua
«Beneficente Familistaria », com S(;cle em São
Paulo, a funccionar na Rcpublica.............

318

317.

~~. H.715~FAZENDA-Decreto de

29 de outubro de
1915- Cassa os decrntos 1O. 366, de 30 de .i u lho
do 1913: 10.836 e W.864, do 1 e 1n de abril;
e 11.347, de 11 de novembro de 1914, referentes ao funccionarnento da Companhia de Seguros <<.:\!ovo Mundo»......... . . . . . . . . . . . . . .

319

-N. 11.711>-FAZENDA.-Decrcto de 29 de setembro de
1915-Cassa o decreto n. 10.786, de 25 de fevereiro de 1914, que -concedeu autorização á
sociedade rnutua « Dot0 -'f at.rirnon ial » para
funccionar na Ropublica.... . . . . . . . . . . . . . . . . .

3t9

N. 11.717- FAZENDA~ Decreto de 29 de setembro de
1915-Cassa o decreto n. 11.337, de 11· de
novembro de 191 '~, que eoncedeu · autorização á
sociedade «Dotal Pauli~ta », com séde na capital do Estado de S. Paulo, para funccionar
na Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

N. 11'. 718- FAZENDA- Decreto de 29 de setembro de
191•5- Cassa os decretos ns. H. 246, de 28 de
outubro, e 11.342, de 11 de novembro de 1914,
referentes ao funccionamrnto da sorif'rlarlc anonyma de seguros « Brazil Unido»............

320

H. 719 ~F AZEND_\. -Decreto de :29 d0 srfr·mbro de
1915- Cassa o decr~to n. 1'1. 33;), df' 11 de novembro de 1914, qu(~ conceden autorização á
sodedade « Guaranesia », par·a fm1er•innar na
Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

E :\'EGOCTOf~ T;\'TF:HTORJ~S
Decrr>to de 29 de sdemhrn fk J ~ll::; --- Crt·a mais
uma ]H·is-acla de infantaria dn guardas nacionaf's na comarca dr Monte Alegr·r. no Estado
do Paz:á- ............................... ·-· .

321

f{ .;:11. 720- JUSTIÇA
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N. 11.721.- JUSTHiA E NE<:OCfOS JNTF:HfOTtl•:SDecreto de 2o de setemhm tl1~ 1!J U5 -- Grêa mais
uma brigada de eavallnr·in UP guardas uaeionaes na cmuarca de Smu·e, no gstado do Pará.

321

N. f 1. 722- AGRICULTURA, INDUSTHIA E COMMERCI10 -Decreto de 29 dn setembro de 1915Concede autorização á soeiedade anouyma « La
Banane » para funccionar na Hepubliea.......

322

N. 1f. 723
AGRICULTURA, lNDUSTUIA E COl\il\lERCIO- Decreto de 29 de setembro de 1915
Concede autorização á « 'l'lw Dental M anufacturing Company (:Bmzil l, Limi tf•tl », para funccionar na Uepublica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322

N. 11.724
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 29 de setembro de HH5
Approva os projectos c o orçarrento dos trabalhos complementares de consolidação a executar na ponte sobre
o rio Taquary, na rôde de viação ferrea do Rio
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

323

N. 1 i. 725- FAZENDA- Decreto de 20 de setembro de
1915
Cassa o decreto n. 10.:..-'GG, de ·12 de
junho de i913, que concedeu autorização á sociedade de auxílios mntuos c pe1~ulios por mutualidade <<A Bonança» pam funeeionar na Bcpublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

32,í

N. 1 i . 72·G
FAZENDA- De c reto de 20 de sntemhro de
HH5- Abi'P, pelo Ministeeio da Fazenda, o
credito de 300 :000$, snppl••mf•ntar ú rubrica 5n,
lettra b, «Aposentado~», do orearnento do mrsmo Ministerio no conrnte exereicio. . . . . . . . . .

324

N. 11.727
AGRICULTURA, T:\fDUSTRTA E COMl\lERCIO
.Decreto de n de outuhro de L915- Coneede autorização á « Sociélé Forestii'>re et Industrielle, de São Matheus» para eoutinuar a
í'unccionar na Hepublica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

N. 1 f. 728 . RELAÇõES EXTERIORES
Decreto· de G
de outubro de ·J B15
Puhliea a adhosão da
Grã-Bretanha, lWlas suas pos:wssfíP~ I )orninio
da Nova Zclandia, Colonja lln C<>:;lão, Cnlonia da
Trindade e Tobago, á Conven~:iio da União de
Paris, pa1·a a pr·ot.~m;·ão da lll'Opl·ir·rhuh~ industrial .. ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32:-í

HELAÇõES EXTETtTOHE~:
I )(•ereto de G
de outubro de 1n15
Pnhl it·a a adlwsão dos
paizes sobre o protectnJ·a1lo allPmão ú Convonção da Unifio de Paris, 1],, 20 "'~ mar•;o de 1883,
revista em Bruxellas a li de dowmhro de 1HOO
e em \Vashington a 2 dn junho de Ull1, para
proteccão da JH'oprieuado industriª'l...... . • . .

32(~

N. 1 i. 729

il
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N. 11.730- RELAÇõES EXTERIORES
Decreto de 6
de outubro de 1915 - Publica a adhesão da
Grã-Bretanha, pelas suas colonias de Ceylão,
Trindade e Tobago, an aceôrdo de Madrid, _de 14
de abril de 1891, concernente á repressao de
falsas indicações de proviniencia sobre as mercadorias, revisto em \Vashington em 2 de junho
de 1911 ........................... ,. . . • . . . •
N. H. 731- FAZENDA- Decreto d~ G de outubro de
1915-Cassa os decretos ns. 10.0H, de 6 de
feveré~ro, e 10.588, de 3 de dezembro de f9t3,
referentes ao funccionawent.o da sociedade nacional de pP..culios e rendas « 1\. Vidoria '> • • ·•••
N. 1 J. 132- FAZENDA
Decreto de ô de outubm de
1915- Approva as resoluções tomadas na assembléa geral dos associados da Sociedade Paulista de Dotes effectuada ent :10 de abril do
oorr.te anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.733
JUSTIÇA É NEGOCIOS INTERIORES-Decreto Ide (3 de outubro de 1015-Crêa mais
uma brigada de infantar·ia de guardas nacionaes na comarca de Parnahyha, no Estado de
Piauhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... . . . . . ..... •..
N. ·11 . 734- JUSTIÇA E N.EGOCIOS INTERIORESDecreto de 6 de outubro de HM5
Crêa uma
brigada de infant:aria de guardas nacionaes na
comarca de Pedro Segundo, rw Estado do Pi,.auhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... . . . . . . . . .
N. i 1. 735
VIAÇÃO E OBHAR PUBLICAS
Decreto
de 6 de outubro de f 9Hi
Abre ao .Ministerio
da Viação e Obr'as Publicas o credito especial
de 8:652$75.2 para pagamento 'dos vencimentos
ao administrador dos Correios de Goyaz addido
á Directoria Geral dos Correios, Manoel Santerre Guipmrães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.736
VIAÇÃIO E OBRAS PUBLICAS
Decreto
de 6 de outubro de 1915
Approva o projecto
para a construcção de um mies de saneamento
no porto do Rio Grande do Sul, em substituição do que foi approvado pelo decreto numero 9.912, de 7 de dezembro de 1912........
N. 11.737- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 6 de outubro de HH5 -Approva o project.o
e o orçamento, na impnrfanr~ia d0 84 :205$40l,
de uma barragem de terra enm llOnte projectados para a travessia do riar•ho rasinha, no
nucleo cr.ntral de alvenaria, f'm suh'-'tiluição do
atNro e trecho de Lag-rs a Caieó, ila F~strada
de Ferro Centra1 do Ilio Grand(~ do Norte.....
N. ·l t. 738- VIAG~\0 E OBRAS PUBLICAS-- Decreto
de 6 de outubro de l fH5 -- 1\lodifira o traçado

327

328

328

329

329

3-30

330

331

DO PODER BXEOUTIVb

Pag1.

da linha da ~~~strada dP. F0rro OE'!flf.c de Minas,
entre Henrique Galvüo e a I~slrada de Ferro 1lc
Goyaz ............................... ·-·....
N. H. 739- VIAÇÃO E OTIRAfl. PllBLTCAR --l)ecreto
de ô de outuhro de 1!H5- Approva o projecto
e orçamento na importancia dn 110:708$643,
para a construeção l.lo mna estação, que será:
denominada « Gnaxirna », no kilomrtro 546 da
linha de AJ·aguary, da Cnmpanltia 1\fo~yana de
Estradas rio Ferro c Navegaçflo. . . . . . . . . . . . . . .
N. 1.1. 7 40- MARINHA- Decreto de 13 de oul.nbm de
i915- Clas~ifiea r~omo nsrw1~ial c não supplementar o credito ahNLo ao Minisl.erio da Marinha pelo dPcreto n. 11. mm, de 1!í dP sdPmlu·o
do cocrente nnno.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

332

~332

N. 11.741.- (RJERRA.- Decl'rto d1~ l3 de outnhrn de
i9i5- Ahro l)clo MinislNio da Gnerra o credito espncial de ill2 :R~5~16!), destiundo ao pa-

gamento de vencimentos a oiiieiaes e praças da
3a companhia J'rp;ional dr. infantaria de dezembro de Hl13 a soLemllro de Ull '-.... . . . . . . .

:132

N. i 1. 7 42- FAZENDA- Decreto do 1:3 de outulH'o de
i9i5 -Abre ao Ministcrio da F'azenda o eredito extraordinario de 1 :'527$~04 para occorrer ao pagamento devido ao i" escripturario da
Alfandega do Rio de .Jan0.iro, .Joaquim Augusto
Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

N. H . 7 43 -FAZENDA- Decreto de 13 de outubro de
i9i5- Cassa o decreto n. 9.65•2, de iO de
junho de HH2, lJ.Uf\ autorizou a sociedade <lA
Providencia», com sédc nesta Capital, a funccionar na Repub1iea............. ... . . . . . . . . .

333

N. 1.1. 7 44- JUSTIÇA E NEGOCJiOS INTERTORESDecreto de i 3 de ou tuhrn de 1915 --Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de -18:000$ para pagamento de
subvenção ao Instituto e Assistcncia á Infancia.

33·i

N, 1 t. 7 45- JUSTIÇA E NEGOCIOS INT'ERIORESDecreto de 13 de outubro de i915- Abre ao
Ministerin da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 3 :000$, afi.Ql de oceorrer ao
pagamento da indemnização devida ac) har.harel
Antonio Geralclo Teixeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.'1

N. 11.7 46- .JUSTIÇA E N.EGOCIOS INTERIORESDecreto de 13 do outuhro de 191 r i - Abre ao
Ministerio iila JusLiç.a ~' Negoe-ios Tn1 criores o
credito especial de 80$ para oecoL']'(~r ao pagamento da differença de soldo •que compete ao
tenente reformado Antonio Romualdo de Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33!r
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N. 11.747- JUSTIÇA E NEGOCIOS IN'"rERIIQ:RESDecreto de 13 de outubro de 1915- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de l\Ionte Alegre, no Estado de
l\1inas Geraes ... ·-· ...................... · . ·
N. 11.7 4S- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 13 de outubro de 1915- Reorganiza
o Instituto Nacional de Musica .............. .
N. f 1. 7 49 -JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES Decreto de 13 de outubro de 1915:--- Reorganiza
a Escola Nacional de Bellas Artes ... ·-·.·-····-·.
N ~ 11.750- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 13 de outubro de HH5- Concede ao Dr. José
Agostinho dos Reis privilegio durante 60 annos
para a construcção, uso e goso de uma estrada
de ferro que, partindo rte Cuyabá, se dirija a
Santarém .................................. .
N. H. 751- RELAÇõES EXTERfORES- Decreto de. 22
de outubro de 1915- Manda .que seja observada completa neutralidade durante a guerra
entre a Grã-Bretanha e a Bulgaria .......... .
. 11.752- FAZENDA- Decreto de 22 de outubro de
.N
•1915- Approva as resoluções tomadas na assembléa geral extraordinaria d'« A Providencia», Caixa Paulista de Pensões, em 12 de
agosto do corrente anno .................... .
N. H. 753- AGRICULTURA, TNDUSTRTA E CO:\IMERCIO- Decreto de 2•2 de outubro de 19HiAbre ao Ministerio da Agrieultum, Tnclustria e
Commercio o credito ele 20:000$ para attender
a despezas com a acquisição de plantas e sementes para distribuição gratuiLa aos agricultores ..................................... .
N,. 11.754- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 22 de outubro de 1915- Abre ao
Ministerip da Justiça e Negocios Interiores, por
·conta do' exercício de 1915, o credito supplementar de 30:500$, sendo: 12:500$ á verba
«Secretaria do Senado» e 18:000$ á verba
« Secretaria dl_l Camara dos .Deputados » ...... .
N, H. 755- JUSTIÇA E N.EGOCTOS INTERIORESDecreto de 22 de outubro de 1!H5- Abre ao
Ministerio da Justiç.a e Negocias Interiores o
credito especial de 1O: OOO!li para pagamento de
subvenção á Academia Nacionai de M.edicina ...
N. H. 756- JUSTIÇA E NEGOCJOS INTERIORESDecreto de 22 de outubro de 1!H5- Grêa
uma brigada de infantaria, uma de eavallaria
e uma de artilharia de guardas naeionaes na
comarca de Divinopolis, no Estado de Minas
Geraes ••.................. -· .............. -·
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N. 11.757- JUSTIÇA E NEGOniOS INTERIORES-;Decreto do 22 de outubro de HH5 --Abre ao
Ministerio da .Juslir:a e N e;:;oc i os Interiores, por
conta do exercício de .t!ll5, o Cl'edito supplcmentar do 85~ :500$, sondo: Hl5 :300$ á verba
• « Subsidio doR Senadores» c G5 7 :200~ á verba
« Subsidio dos Deputados ». . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. H. 758- VIAÇÃO E OBRAK PUBLICAS
Decreto
de 22 de outubro de HH G- Appro\'a o projecto
e orçamento, na importancia de 11 ::3[il$890, de
uma casa para o agente da estação de Uberabinha, da linha fel'I'ca de Ar·aguary, de que é
concessionaria a Companhia l\Iogyana de Estradas de Ferro e Navegação................
N. 11.759- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
Providencia sobre
de 22 de outubro de 1915
o custeio dos serviços das linhas em trafego da
rêde de viação ferrea do Estado do Ceará.....
N. H. 760- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto
de 22 do outubro de 191.5- Abre ao Ministerio
da :Viação e Obras Publicas o credito especial
de 12 :000$ para oceorrer ao pagamento de vencimentos quo competem ao chefe de secção addido da Rr~parti.;:.ãn Geral dos TelegTap·hoR Dr.
Jeronymo Baptista Pceeira Soht·inho, durante o
corrente anno ................. ; . . . . . . . . . . . .
N. 11.761- VIAÇÃO E !OBRAS PUBLICAS
Decreto
de 22 de outubro de HH 5 - Ahl'e ao .Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito especial
de 32: 162lll883, d<.•stinado ao pagamento de vencimentos devidos a dous funccionarios apo~eotados do~ Cor~·eios da Hormhlica.......... . . . .
N. 11.762
GUERRA- Decreto de 25 de outubro· de
1915- As" ao Ministerin da Guerra o credito
especial de· 6:000.$ para pagamento de vencimentps a Agripiniano de Barros, l'rofessor do
extincto Arsenal de Guerra da Bahia, r e lativ os
aos annos de 1911 a 191ft.....................
N. 11.763
RELAÇõES EXTERIORES
Decreto de 27
de outubi·o de 1915-- Manda que seja ohservada comr1leta neutralidade durante a guerra
entre a Italia c a Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.764- JUSTIÇA E NEGOfUOS INTERIORESDecreto de 27 de outubro de 'l!Hi)
Abre ao
Minü;terio da Justiça e Nego-cios Interiores o
credito especial de 70:000$ para r1agamento de
subvC'nção ao lnstitutn ElPetl'n-TPrhnico de
Porto Alegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. H. 765- .TUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
Decreto de 27 de outubro de 1915
1\.bre ao
1\finisterio da Justiça e Negocios Interiores o

25
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dredito especial de aO :000$ para pagamenbo de
subveneão ao InsLitut~ ElecLro-'rechnico de
ltajubá ........ '.: ................ o.••.. o...
N ..i L 766
VIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS-- Decreto
de 27 de outubro de 1915 - Concede á F.mpreza
de .Navegação 1Uoepecke o pr.azo maxirno de dous
annos para substituir ou reparar o vapor denominado «Anna~ e recomeçar o serviço de
:navegação entre Florianopolis e Rio de Janeiro.
N. H .767- GUERRA
Decreto de ;28 de ouLubro de
1915- Abre ao Minisl.erio t1a Guerra um credito espf'eial á verba 3,.- Supremo Tribunal
Militar
e auditores- PesRoal c MínisLrusna importancia dn 6 ;6:35~416................
N. i1.768
MARINHA-Decreto de 28 de outubro de
1.915
Abre ao Ministcrio da Marinha o credito de 7. 593:209$813, supplementar ás verbas
7•, s•, 9•, ·tOa, 13a, 20" e 25•, tio orçamento em
vigor • . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • .
N. i L 769
FAZENDA DeBreto de 3 de novembro de
i915
Cassa o decreto n. 9.153, de 29 de novembro de 19H, que concedeu autorização á
sociedade anol'\yma de peculios « A Família~.
com séde nesta Capital, para funccionar na Hepub1ica ... o................. o........... . .
N. i i. 770- FAZENDA- Decreto de 3 de novembro de
i91'5'
Cassa o decreto n. H .346, de H de novembro de 1914, que concedeu autorização á
sociedade mutua. q: Caixa Geral das Creanças ~.
com séde nesta Capital, para fimceionar na llepublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. li. 77 f
FAZENDA ~ Decreto de 3 de novembro de
1915
Abre pelo M:inisterio da Fazenda o credito especial de 9:7 46$696 para occorrer ao pagamento devido ao 2° tenente do Exercito Ascin@lino Ferreira do Nascimento, em. virtude de
sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N •. f i. 772
JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES
Decreto de 3 de novembro de 1915 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Campanha, no Estado de
Minas Geraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. 1 t. 773
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deóreto
qe 3 de novembro de i 915- Approva o projecto e orçamento, na importancia de réis
8t :901$880, para a reconstrucçãC> da ponte
sobre o rio Macahé, no kilometro t8 e fuais
:1:72 metro ..;; da Estralla de Ferro Central de
Macahé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11 . 77 4 VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de ~ de novembro de f 915 - Ap'Qrova a revisão
do contracto celebrado com a Companhia Na-
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oional de Navegação Costeira em virtude do à.ecreto n. 10.176, de 16 de abril de 1913, e a.
que se refere o decreto legislativo n. !2. 9:l9, de
.6 de janeiro de 1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . 775 ~ MARINHA- Oecreto· de 1O fie novembro
de 1915 _.,. Approva. e manda executar o novo
regulamento para o serviço de Fanmda da Armada • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• . . . .
li . i 76- JUS'riÇA E NEOOClOS IN'J'ERIOHESDecreto de 16 de novembro de 1915- Crêa
mais uma brigada dr cavalll\ria de guardas na.cionaes na comarca de Pelotas, 1·o Itistado do
Rio Grande do Sul...........................
H. 777- VIAÇkO E .OBilAS PUBLICAS-- Decreto
de 10 de novembro de HH5
Abr·e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o eredito sup·plementar á rubrica ô", n. ll, « Es~rada de
Ferro Oeste de Minas'> de 105:1 'H$. para occorrer á despeza de custeio do trecho entre
Arantes e Barra. Mansa, no período de 1 de
junho a 31 de dezembro de 1915...... ... . . . .
11. 778- GUERRA- Decr-eto de 10 de novembro de
1915
Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 3:708$ para pagamento de vencimentos ao mestre de 1n classe da Fabrica de
Polvpya sem Fumaça, Joviauo Octaviano de
Araujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
11.779- FAZENDA- Decreto de 1'7 de novembro
de 1915 -Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 13:976$340 para pagament~ a
!lei~ 9liyeira & Comp., em virtude de sentenca
J ud1c1aria • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
11 . 780- FAZENDA
Decreto de 17 de novembro
de 1915_:.Cassa o decreto n. 10.887, de 14 de
maio.,.de 1914, que autorizou/a funccionar na
Republica a sociedade DotaV Fluminense, com
séde na cidade d~ CampoR, no Estado do Rio de
Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 11 . 7~H -

f
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FAZENDA- Decreto de 17 de novembro

de 1915- Rectifica o decreto n. i i. 709, de 22

de setembro do corrente anno...............
N. 11.782
VIAÇÃO E !OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 17 de novembro de 1915
Abre ao .!\Hnisterio da Viação e Obra~ Publicas o credito de
2. 737 :•404$ para pa.garnento do pessoal jornalefl'o da Estrada de Ferro Cenlral do Rrazil dos
domingos e feriados.........................
N. 11 . 783- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de i 7 de novembro de 1915- Abre ao ·Ministerio da Viação e Obras Publicas o eredito de

508

608

INDIOE DOS AOTOS
Pags.

686:860$, suppl~mentar :'í. verba Ol'Çamentaria

da· Estrada de Ferro Oestr: de l\linas para o
exercício de 1915 ...................... " . . .

508

N. 11.784- RELAÇõES EXTERIORES- Der,reto de 24
do novembro de 1915- Publica a adhcsão da
Grã-Bretanha, pelo Dominin da Nova Zelandia,
ao accôrdo de Madrid, de ·l í de abril de 1891,
concernente a repressã.o das falsas indicações
de proveniencia sobre as mercadorias, revisto
em Washington em 2 de junho de 1911.. . . . .

509

N. U. 785 ~FAZENDA
Decreto de 2·i de novembro
de 1915- Cassa os decreto:; ns. 9. 430, d(~. 13
de março de 191':.?., e 10.254, de 4 de ,junho de
1913, referentes ao funecionamento da sociedade de peculios e bonificações « Alliança do
Brazil », com séde na capital do- Estado de São
J>aulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·509

N. U. 786- FAZENDA- Decreto de .24 de novembro
de 1915 -Approva, com alterações, as modificações feitas nos estatutos da cqmpanllia de
seguros marítimos, fluviaes e terrestres Lloyd
Amazonense, com séde em Manáos, pela assembléa geral realizada PHJ 1 df! março do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

N. 1 i. 787- AGRICULTURA, INDTJSTRL\ E COl\DlERCIO- Decreto de 2 i de novembro de 1!) 15

Abre ao Ministerio da Agricultura, Jntlustria e
Commercio o credito suppiPmf'ntar de 750:000$
para occorrer ns de:;:ppzas das consignações«Transportes no intet·inl', r•tc. » c «{I necnssario ao f;r~rviço das in:::pectori as, etc.»
dos titulas IH e IV, da Yerha. 3", art. 78 da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro de UH5.. . . . . . . .

5H

N•. H. 788- AGRICULTURA, TNDUSTHIA E COl\IMERCIO- Decreto de 24 de novembro rlP 1.915
Concede autorização :í « Prodw~c & \Varrant
Company » para funcciona1; na Republica. . . . .

51 t

N. 11'.789

JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORBSDecreto de 24 de novembro de :1915- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especia,l de 20: ooo~; para occorrer ao
pagamento de subvenção {t « Associação ProtectQra dos Cégos Dezesete de SC't.embro ». . . . . . •

513

N. H. 790 JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
Decreto de 21 de nnvemhro de 1915- Abre ao
l\linisterio da Justiça e NcgTH~.io.;; IntPriores, por
conta do exercício dP HH5, o credito supplementar de 825 :000$, sendo : 18ü :000$ á verba
«Subsidio dos Senadores» c 636:000$ á verba
« Subsidio dos Deputados » ...••.•.•••.•.• ~ .. ._.

513
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29
Paas.

JUSTIÇA E NEGOCTOS INTERIORESDecreto de 2,J de novembro de 1915- Abre ao
Ministerio da Justica e Negocios Interiores, por
contá do exercício de 1915, o credito supplementar de 30:500$, sendo: 12:500$ á verba
«Secretaria do Senado» c 18 :OOO!J; á verba <<Se·crctaria da Camara dos Deputados».........
N. i 1. 792
JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESiDecreto de 24 de novembro de 1915 - Crêa
mais uma brigada de infantaria de guardas naciortaes na comarca do Vizou, nn Estado do
Pará ............................... ,,, .....,
N. 11.793
JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES:Decreto de 24 de novembro· de 1915- Crêa
mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Braganca, no Estado do
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ..• . . . . .
N. 11. 79/í
JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 2•4 de novembro de 1915- Crêa
mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Camisão, no· Estado da
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
N. U . 791

51-t.

514

515

515

N. 11.795
.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 24 de novrmbro de 1915
Crêa
mais uma brigada de infantaria de guardas na-cionaes na comarca de S. José do IUo Preto,
no Estado de Minas Gorars. ..................

516

N. 11 . 796
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto
de 24 de novembro de 1915
Approva a consoridação das clausulas do accôrdo de 27 de
agosto de HH5, realü:ado com a Empreza Estrada de Ferro Therezopolis, e do contracto de
31 de dezembro de 1911, que ficaram subsistindo em virtude do mesmo accôrdo. . . . . . • • •

51.6

N. 1L 797
FAZENDA- Decreto ·de 26 de novembro
de ·HH5
Abre, pelo Ministerio da F'azenda, o
credito de 16.653 :677$508, supplementar á
verba 31 a
« Exercicios findos» do orçamento
vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•
N. f i. 798
FAZENDA- Decreto de 1 de dezembro de
191'5
Cassa o decreto n. ·10. 702, de 4 de
março de 1914, que autorizou a sociedade de
peculios mutuos « Mutua Ribeirão Preto» a
funccionar na Republica........ . . . .. . . . . . . . .
FAZENDA- Decreto de 1 dc dezembro de
1915
Cassa o decreto n. 10.865, de 29 de
abril de 1914, ,qnc autorizou a sociedade anonyma «Caixa de Peculio:;; Campista», rom séde
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, a funccionar na Republica .........•.... ~·. • . . . . • . . .

534

535

N. i i. 799

535

N~ i i . SóO- F A.ZlBNDA- D.etfrelo de 1 de dezembro de

N.

N.

N.

N.

i9i5 -Cassa o decreto n. 11 .<176, de 30 de
setembro de 19!4, que autorizou a sooiedade
c A Protectora Dotal Mineira'> a funecionar na
Republica ................. ·-· . . . . . . . . . . . . . .
i i. 801 - FAZE:NDA- Decreto de 1 de dezembro de
1915-Cassa o decreto n. 11.050, de 12 de
agosto de 1914, que autorizou a sociedade de
peculios por mutualidade «A .Preciesa » a funccionar na M.epublica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . .
11.802-AGRICtlLTURA, INDUSl'RIA E COMMERCIO
Decreto de 1 de dezembro de 19i5Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio o credito de 134.:000$ para attender
á compra de animacs reproducto,l·es, para os
fins indicados no art. 2", ns. :?, • e 4, do regulamento annexo ao decreto n. 11.1Gi, de 27
de janeiro do eorrente anno ................ ·-·
U.. 803
JUSTIÇA E NEGOCIO~ INTERIORESDecreto .de 1 de dezembl'o de 1915- Approva
as alterações do plano de uniforme53 da Brigada
.Policial do DisLricto Federal.................
11.804 JUWriÇA B NEGO CIOS INTER fORESDecreto de 1 de dezembro de 1915 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nac~ío
llaes na comarca de Prados, no Estado de Minas Gera0t3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 11.805
VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-Decreto
de i de· dezembro de 1ü15
Abre ao Mhlisterio da Viação
j)lJras .Publicas o credito extraordinario de
:000~ para occorrer ao pagamento de sul)veoçü'' á ]i;mJH'cza de Navegaçãe
Rio-R. Paulo 1ll}}a.·~ ,,iag<'IIS rralizada'; no segundo

ROIIlCSll'l~ ~~~~

l \ll~l ...... - . . . . . . . . . . . . . .
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N. H .806- JUSTIÇA E N.B~GOClOS INTERIOREB '
RE.LAÇõES EXTElUORE8
M A R IN H A GUERRA
VIAÇÃO l~ :OlH\AK PUBLlCAS-AGRIOIJLTUllA, JNDlH-;'L'HL\ E COMM.ERClO
-FAZENDA Decreto de U de dezembro de
1915--:-- Declara de necessidade publica, emquanto durar a guerra européa, a desapropriacão dos navios da marinha mercante nacional.

Decreto dt~ 9 •le dezembro de
1915-Approva o regulamento para arrecadacão e fiscalização do imposto de consumo....
N •. ti. 80'8- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de !l de dezembro de 1915Abre ao Ministerio da t\geicult.ura, Jntlustria e
Commercio o credito especial de 9:380$645
para attender ao pagamento dos vencimentos
dos medicas dos Aprendizados Agricolas de

5::m

N. i i ~807 -FAZENDA

540
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Estado do Pará e S. Luiz das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 1913
e 1914 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . •.. . . . . ... . . . • .
N. 11 . 809 + FAZENDA- Decreto de 9 de dezembro de
1915- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito espeaial de 60 :590$700 para oceorrer ao
pagamento de differença de vencimentos a que
teem direito os Srs. Catão Bernardo de Oliveira e outros, em virLnde de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . .. . . . . . • . . . .
N. 11.810
JUSTIÇA E NEGOCIO& INTERIORES
Decreto de 9 dQ dezembro de 1915- CPêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes l'la comarca de Rio Preto, no Estado de
Minas Geraes . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .
N. 11.811-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 9 de der;embro de HH5- Grêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca da capital ~o Estado da Bahia.
N. 11.812- JUSTIÇA E

N.

N.

N.

N.

JUSTIÇA E

678

579

679

NEGO CIOS INTElllORES-

Decreto de 9 de dezembro de 1!H5 -- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Santo Antonio do Rio Madeira, no Estado de Matto Grosso. . . . . . . . . . . .
N. U .8L3

678

NEGOCIOS

680

INTERIORES

Decreto de 9 de dezembro de 1915- Grêa mais
uma brigada de· infantaria de guardas naoionaes no município de Gloria de Goit:í, no Estado de Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.814,- FAZENDA- Decreto de it> de de1.embro
de 1915
Abre ao ;\Hnisterio da Fazenda o credito extraordinnrio de 27 : 525lfi024 para pagamento a Manoel Ernilio da Silvn, em virtudn de
sentença jur1i e ia r·ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . •
1 t . 815
FAZENDA-- Decreto de t 5 de dezembro
de 19t.5- Approva a encampação da sociedade
«A Cosmopolita~, oom sr-de Pm Barbacena,
pnla sociedade de pecuJios mntnos «A Minas
Geraes ~. com s1'ide em Juiz f!1e Fóra...........
11.816
FAZENDA-Decreto de 15 de dezembro
de f 915- Cassa o decreto n. 9. 899, de 7 de
dezembro de 191•.2, que autorizou a sociedade
mutua de seguros «A Auxiliadora do Esf.ado de
Minas Geraes :a>, com sédn em Bello Horizonte
Estado do Minas Geraos, a funccionar na I\epu~
blioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
H.8t7-FAZE.NDA-Decrefo de 15 de dezembro
de 1915- Incarpüra ao .quadro dos funcoionarios extinctos do Ministel'io da Fazenda o exinspeotor de Faumda Dr . .José Joaquim Baeta
Neves Filho ................ ·-· . • . . . . . . • • • • •... •
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N. 11.818- FAZENDA-Decreto de 15 de dezembro
de 1915- Abre pelo .Ministerio da Fazenda o
credito especial de 46 :221$558 para occorrer ao
pagamento devido ao Dr. Manoel Pereira Heis,
em virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . .
N. '11. 819- FAZENDA- Decreto de 15 de dezembro
de 19H5·- Cassa o decreto n. 10.791, de ·i de
março de 1914, que autorizou a sociedade anonyma « Triangulo Mineiro», com séde em Patrocínio, Estado àe l\Iinas Geraes, a· funccionar
na Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. H . 8:?0 - FAZENDA - Decreto de 15 de dezembro
de 1915- Approva o noYo regulamento das
Caixas Econom i cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.821-FAZENDA-Decreto de 15 de dezembro
de 1915-Altera o art. 2° do decreto n. 4.865,
~e 16 de junho de 1D03.....
. . ... . . . . .. . . . .
N. 11.822- VIAÇÃO E OBR.\R PUih ICAS- Decreto
de 15. de dezembro de HH5- Cassa as regalias
de paquete concedidas ao vapor Campista da
Companhia de Navegação S. João da BaiTa e
Campos; nos termos do contracto celebrado em
virtude do decreto n. G. 164, de 9 de outubro
C\e 1906 ......... ~....... ... . . . . ... . . . . . . . . . .
N. 11.823- VIAÇÃO E \OBilAS PUBLICAS- Decreto
de 15 de dezembro de 1915 -Abre ao l\linisterio
da Viação· e Obras Publicas o credito extraordinario de 200:000$ pat'a occorrer a despezas
com transportes terrestres e fluviaes de flagellados pela secca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

705

N. 11.824- FAZENDA- Deereto de 17 de dezembro
de 1915- Cassa os decretos ns. 10. /iff e
11.655, respectivamente, de 27 de agosto de
1913 e 28 de julho de 1915 ... ·-·.............

706

N. H. 825- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 22 de dezembro de 1915-- Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de Sabará, no Estado de Minas
Geraes ......... ·-·. ·-·........... ... . . . . . . . . .

706

N. 11. 82·6 --FAZENDA-- Decreto de 22 de dezembro
de HH5- Cassa o decreto n. 10.886. de 14 de
marco do anno pas:;;ado, -que autorizou a sociedade de peculios «Garantia Dotal», com· séde
nesta Capital, a funccionar na Republica. . . . .

706

N. 11. 827- FAZENDA- Decreto de 22 de dezembro
de 191·5- Cassa o decreto- n. 10.497, de 24 de
junho de 191 ll, quP autorizou a sociedade de
peeulios « 6arantia do Porvir», com séde em
Natividade do Carangola, a funccionar na ·R'epublica . ~ ....••........ ·-· .... ·-· .... ·-··. . . . •

,707
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N. 11 . 828- FAZENDA- Decreto de 22 de dezembro
de 1915- Cassa o decreto n. 10.!183, de 15 de
outubro de 1913, que autorizou a sociedade
c Mutuaria Previdente~. com séde em Sete Lagôas, no Estado de Minas Gcracs, a funccionar
na Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
N. li. 829- FAZENDA- Decreto de 22 de dezembro
de 1915 -Abre ao l\'linisterio da Fazenda o credito extraordinario de 600:000$ para occorrer
á despeza com o transportP- marítimo dos retirantes do Nordeste Brazileiro................
N. 11 . 830 - FAZENDA- Decreto de 22 de dezembro
de 1915 -Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de H"l3: 165$4115 para occorrer ao pagamento, em virtude de sentença
judiciaria, á Companhia Luz Steariea. . . . . • • •
N. 11. 831 --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 2 r~~ dezemb1;0 de 1915--Abre ao
Ministerio da:JrJustiça e Negocios Interiores o
credito especial de 40:508$900 para pagamento
do excesso de despezas com diligencias policiaes
nos exercicios anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
N. 11 . 832- JUSTIÇA E NEGOCiüS INTE.RIORESDecreto de 22 de dezembro de 1915 ---Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores os
creditos supplementares de 7 42:567$896, sendo
642:993$131 á verba 15" c 99:574$765 á verba
17a do art. 2° da lei rr. 2. 924, de 5 de janeiro
de 1915 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• . . . •.
N. 11.833 ~VIAÇÃO .E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 22 de dezembro de 1!H 5 - Autoriza a « Compagnie des Chemins de Fer Ff~d(~raux de l'Est
lBrésilien ~. a fazer as modificações necessarias
:nas linhas de accesso ás officinas, depositos e
abrigos para carros em Aracajü, e approva as
respectivas plantas e orçamentos, na importancia de 20:906$540 ..................... ·-·.
N ~ 11.834- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- .Decreto
de 22 de dezembro de 191·5- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de 2. 000:000.$ para a execução de
obras de utilidade publica nas zonas assoladas
pela secca ou onde forem localizados os que da
mesma se retirarem em consequencia do flagello, incluindo nessas obras as estradas de rodagem c de ferro e o prolongamento de vias
ferreas já existentes nas mencionadas regiões
e que mais urgentes pareçam ao Governo para
effiéacia da protecção ns victimas da catastrophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

N. 11.835 .....;__GUERRA- Decreto de 22 de dezembro de
1915- Abre ao Ministerio d:\ Guerra o credito
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especial de 4. 985:631.$752 para liquidação das
despezas relativas a soldos, gratificações e
etapas de praças de pret em 1914. .. . ... .....
N. 11 •.836- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES Decreto de 2 de dezembro de 1915
Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial dé 360$ para pagamento de addicionaes sobre vencimentos do redactor de debates da Camara dos Deputados Sertorio MaxiIniano de Castro .............. .'. . • . . . . . . . . . .
N. i 1.837 - MARINHA- Decreto de 29 de dezembro
de 1915- Consolida leis, decretos e decisões
sobre ·vencimentos e outras vantagens do pessoal da Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. H. ·s38- MARINHA -Decreto de 29 de dezembro
de 191.5- Dá :novo regulamento ao Corpo de
Commissarios da Armada....................
N. H ."839 -MARINHA- Decreto de 29 de dezembro
de 1915 -Dá novo regulamento á Imprensa
Naval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
N. · 11.84.0- MARINHA- Decreto de 29 de dezembro
de 1915- Dá novo regulamento ao Corpo de
Marinheiros Nacionaes . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
N. 11 :84.1 - FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro
de 1915-Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 40:000$, supplmeentar á verba 22a
«Ajudas de custo» do orçamento vigente......
N. i 1. 8!12- .JUSTIÇA E NEG'OCIOS INTERIORESDecreto de 29 de dezembro de 1915
Approva
o. regulamento de custas da justiça local do
.
Districto Federal . . . .. . . . . . •.. . • . • . . . . • . . • • .
·N. Ú.843-AGRICULTURA, INDUSTRIA E ·coMMERC.IO --Decreto de 29 de dezembro de 1915Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio o credito especial de 7:200$ para
occorrer ao pagamento dos vencimentos devidos
a José Dionysio Meira no período de i de ja~néiro de 1914 a 31 de dezembro de 1915, na
qualidade de assistente do antigo Observatorio
do Rio de Janeiro addido á Directoria de Meteorologia e Astronomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
}{., iL844:-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 29 de dezembro de 1915- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 14:610$ para pagamento de
despezas dom a impressão de « Am1aes E~ Doeumentos Parlamentares :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N .. ·i t. 845- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 29 de dezembro de 1915- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores os
· éréditos de 22 :207$224 e 26: 195$•594, · supplementares ás verbas 27 4 e 8• do art. 2° da lei
n. '2. 924~ de 5 de janeiro de 1915...........
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N. 11.846- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
JJecreto de 29 de dezembro de 1915 --Abre ao
'Ministerio da Justiça e Ncgocios Interiores, por
conta do exercício de 1915, o credito supplementar de 770:000$, sendo· ·176: 400$ á verba
-Subsidio dos Senadores
e 593:600$ á
verba - Subsidio dos Deputados. . . . . . . . . . . . .

893

N. 11.847- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 29 de dezembro de 19'1 5 -Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por
conta do exercício de 1915, o credito supplementar de 30:500$, sendo 12:500$ á verbaSecretaria do Senado- e 18 :000$ á verbaSecretaria da Camara dos Deputados. . . . . . . . .
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N. 11.848- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 29 de dezembro de 1915- Crêa mais
duas brigadas de infantat•ia de guardas nacionaes na comarca da capital do Estado de Ser.gipe . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

N. 11.849- VIAÇ~O E OBRAS PUBLICAS-Decreto
de 29 de dezembro de 19t 5 - Abre ao Ministeria da Viação e Obras Publicas o credito
especial de 1. 497 :2·68$7-17~ destinado á liquidação dos compromissos assumidos pela Commíssão de Linha13 Telegraphicas Estrategicas de
Matto Grosso ·ao Amazonas...................

894

N. 1i. 850 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto
de 29 de dezembro de 1915 -Abre ao Ministeria da Viação e Obras Publicas o credito es-.
pecial de 4:659$ para pagamento aos herdeiros
de Carlos Pereira Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 11.851
GUERRA- Decreto de 30 de dezembro de
1915
Abre ao Ministerio da Guerra creditos
supplementares ás verbas 4•, 8•, 9• e ta• do
art. 42 da lei n. 2. 924, de ·5· de janeiro de
1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. M. 852- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO :Decreto de 31 de dezembro de 1915Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e
'Commrecio o credito de 3:879$032, destinado a
attender ao pagamento de trabalhadores c differenca de vencimentos do porteiro da Dire.:.
ctoria do Serviço de Agricultura Pratica.....

896

N. H .853 -'AGRICULTURA, INDUSTRIA E COJ\'1.:\IERCIO-Decreto de 31 de dezembro de 1915Abre ao Ministerio da Agricultura, Industrie e
Commercio os ·creditos especiaes de réis
127:039$972, ouro, e 388:580$7 40, papel, para
attender ás despezas com o serviço de Povoamento, em 1913 • . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .
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N. !1.853 A-GUERRA-Decreto de 3:1. de dezembro
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outros departamentos e intendencia, no Ministeria da Guerra .• ,
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DEORETO- N. H.537- DE 7

DE .ABRIL DE

1915

Conced-e autorização á Companhi.a rhenix pall."a flunQCionar na ltepublica

O Presidente da Republica dos Estad-os Unidos do Brazil,
nttendend-o ao que requereu a COO:npa'lllhia Phenix, com séd.e
ne.sta Capital, e devidamen:tiC representada, decreta:
.
Artigo unioo. ·E'· concedida .autorização á Companhia
Phenix para funceionar na Republica .com os estatutos que
ap.r.eEentou; .ficando, porém, a mesma companhia obrigad&. a
b.utmprir a.s formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 7 de abril de HHri, !Ho da Independencia
ê 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Caloueras~

DECRETO N. H. 538 -r

DE

7

DE

ABiltL

tJE

f 915

Approva o projecto e orçamento, . na importancia (Je 16:498$933, relativos :1
qonstru-cção de tra desvios, para deposito de carros e vagões,· nas proxi·
rni<lades da estação de .Santa> Maria, da. rê4= de vlaçã.o ferrea. arrendada ?i.
Co.mpagnie Auxiliaire. de Chemins d!e Fer au BrésU

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
·attendendo ao que requereu· a Compagnie AuxiliairQ de Che··
mins de· Fer au Brésil, arrendataria da rêdc de viaçã·o ferrea
do Rio Grande do Sul, decreta;
Art.igo unko. l~'ieà a.pprovado o rn·ojeclo relativo á consbrueção de tres desvios para deposito de earTos .e vagões nn
proximidade$ da estação de Santa Maria, bem assim o reSpP
etivo orçamento, na imp()rtancia de 16:498$933, de conformí
dade com a planta e mais documentos que com este bai:t&nt·
rubricado8 pelo director geral de Viação,· da Secretaria de E!'·
~ado d~ Viae~ e, Obras Publicas; ~vendo ~ d~speza, que fôt
PQdti,_xecu~v~~;L~l6 (V~l. n).

.

f.

üt)vidauiJI!te· 'aptiràda\até a dita quantia, ser tovada á conta de
C'àpitai· 4â oompanhia~ de accôtdo l{~om o § 5° tla 'elau~::ula VIU,
do decreto ,u. 5. 548, de 6 de junho de 1U05 .
.Rio de ianeiro, 7
abril tle 191G, ü i" da f.ndepondcnc.ia
.é. 27° da Republica.

de

p. GOME::;.
Augusto Tavares de LyJ•a.

WErNCESLAU BHAZ

DECRETO N. H .539-

DE

7

DE .\BRH, DE

1915

Àpprova O projec1o e orçamento, na importanc.i<;l de IJ:Sgi$488, p;u·~ a ~Oll&trU•
· cção det uma linha d~ ligação entre a rêd-e J>a Compagnic Auxiliaire de
Cbemins de I<'er au Br:ésil, e as linhas fencas dv serviQQ do novo po1·to do
•:Rio Grande do Sul

O PresideuLe da Republica dos EsLados Enido5 do Brazil,
att.ende.ndo ao que requereu a Coinpagnie Auxili'aire ue Chemins de ~'er au Brésil, arredataria .Ua rêde de viação ferrea
~do Rio Grande do Sul, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o projecto para a construcção de uma linha de ligação ent.re a rHde da Compagnie
Auxiliair.e de Chemins de lfer au Hrc>.sil, no kilometl'o 601.
mais 31n d'a Estrada de Ferro do llio (:íJ·awJe a Bagé, o as Hithn.s ferreas tlo serviço do novo por Lo do lHo Grande do Sul;
.bem. assim, o respectivo orQanwuLo. na importancia un
,f3:59l$-i88, de conformidade com a planta e mais documentos
;Que com este baixam, rubricados pe.lo director geral, de Vi'aQão
,da respectiva Secretaria de Estado; deven!do a despBza, que fôr
,;devidamente apurada até a dita import'aneia, ser levada á .conLa.
Ge capital da mesma companhia, de accOrd'o com a clausula
r:;VUI, § 5.., 1do decreto n. 5.5·H~, de 6 de .tunllú de 1905.
, .Riõ de Janeiro, 7 de abriÍ de 1ül5, U4" ua I~ndependeücia
~e~:27• da Republica.
\VENCESLAU BnAY. P. <JoM~.
Augusto 1rav.t1res de Lyi·u,

.DÉCRE'110 N.· 11.540 --

DE

7

D.E ABIUL DB

HH5

Approva o regulamento para os G~s Commwdos, Commamllos de lltigalla
;e de Circumscripção MiHLar

O PI·esideute dia Republica dos l~stados Unidos (llo Brazil,
us&.ndo da attribuiQão que lhe cf)nfere o art. M~, n. I, da
Constitui~;ão, e de accôrdo C()m o estatuitl!o no ~alrt. 43, n. 11,
da lei n. 2. 924, de' 5 de janeiro, e no art. 28 do dec!reto
n. t1.497. ~ 23 (ie f~vereiro, tud'o de 1915, r~solve approvar

AOTÓS DO PODER EXÉGU'flVO

o :regulamento par.w os Orandes Commandos, C'<Jnlinandos de
B~igadla e de Gírcumsctripção Militar, que com este baixa,
assf9nal(lk.l1 pelo genem;l de d:ivisão .lt01sú Caetano de Faria,
mimstro de Estado da Guerra.
Rio de Janei·ro, 7 d!c abril de 1915, 9.1<1 da lllldepcmlenciq..
c 27° da Republica.
WENCESLAU .BH.AZ

P. Go~uis.

JOsé Caetano de l! aria.
1

Regulamento para os Grandes· Commandos, Commaudos de
·
Brigada e de Circumscripção Militar
GRANDES COM;~fANDOS

At·L. L" Os Grandes Commando:3 são orgãos de que o
Alto CommandQ dispõe para o emprego das forças, isto é,
para. tornar effec.Uva n sua autoridade e transmittir a. sua
ac<'ão directorâ e administrativa sobre as mesmas.
,
• § L" Esses commandos. são exercidos pelos generaes cqm.:;;,
ümndantes da.s divisões, dos grupos de divisões, formados
eventualmente, e da~s regi6es militares.
§ 2. 0 Os comma1ndantes das regiões militar.es tecm acção,
de commando sobre toda·s as· forças d.e 1a e 2 11 linhas, com·
mandos, Iortif.icalÇões., repartições ~ estabelek3imentos~ mi~i
t.ares existentes rua·s respectivas regiões, excepto. sobre os que
estiverem, por lei ou decreto especial, subordinados directamente ao minis,tro da Guerra, ao chefe do Estado Maior do
Exercito, a outro commando de região. como póde acontecer
n um commando de circumscripção militar tempor,ariamente
desligado, ou Mnda a outra autoridade.
§ 3. 0 Em toda região militar em ql1;) existir a séde de
com1nando de uma divisão, o commandante desta grande unidnde será, ao mesmo tempo, o command;1nte da l~egião.
§ '-"·o Quando em uma região militar existirem as sédes
üe rcommando de duas ou mais divisões, será nomeado pM'a
o commmndo dessa região um official ~·erwi~U1l, que exel"cerá
ncção sobre os commandantes dessas divisões na fórma do
§ :! 0 desfle arUgo.
'
.
§ 5. 0 As fo.rças de uma divisão, que guarnecerem terri~
tol'io de região militar que não seja aquella em que ficar a
séde de comm:ando. dessa divisão, serão considerados temporal'iamente desligadas da mesma grarn:de unidade e .subordinadas ao commà.ndantc da região em que estiverem de guar·
nição. ·
No caso de haver «ordem de mobi-lização» da divisão,
('.SSUIS for«;.a·s volta.rão a se incorporar it essa grande unidade~
logo que seja recebida a referida ordem, si as suas zonas dt!
maiJilização estiverem fóra da região que guarnecerem; si
taes zonas pertencerem á 'l'egião em que se acha~rem, a incorporação á divisão só deverá ser feita depois que ellas conclui-

rem a sua

mobiliz~ão ·:

-~··

.·l:JII ; ~e ..éni 1-'butró/ c_aso. o ~ener.al rommandante . da
§i,visão ~..:~erá~·ma.uter; ·para a ..~oa marcha do serviço,
&lmstantes relacoes com o da regtao que as forças guarneeérem.

16.0 • As nomeações p.ara os eommandos de divisão e re ..
iiâo ·militar são feitas pelo Alto Gommando.
RELAÇÕES l>"S GRANDES GOM.~I::\NDOS

Art. 2. O ministro da Guerra, como chefe geral da administração militar e como orgão immediato <lo Presidente
da Republica no exercício de suas attribuições sobre as forcas
;do Exercito, exerce autoridade sohre os commandantes de
:t:egião. militar. As relações destes ultimas com o Alto Com·
plá'~o serão, portanto, estabelecidas por intermcdio do ministro.
\
:Varagrapho unico. üs commandantcs de região militar
.enviarão ao ministro da Guerra, por · intcrmedio dos chefes
~dos diversos departamentos e dirccções do ministerio, os papeis
que dissere.m respeito a serviços dessas repartições c que pre~~isem ser por ellas informados, afim de poderem ser rcsol~~idás ·pelo ministro as questões nelles tt·atadas.
Art. 3.° Cabendo ao Estado 1\faior do Exercito, durante a
t-Az, o preparo do Exercito para a guerra, o cstudü dos elementos necessarios á defesa nacional, o cuidado constante
pel'O progresso da instrucção das forças, os commandanles de
regiiio deverão manter com o respectivo chefe relações di~ectas, a respeito da organização, instrucção e mobiliz.açfto rlas
;(orcas de que dispõem e da defesa do tcrritorio regional correspondente.
·Art. 4.° Com os inspectores de Arma~ on 8cl'viços, que são
gão_s especiaes por meio dos qua-cs o Alto Gonmmndo exer. sua acção fiscalizadora sobre t.odos os commandos e forças,
Grandes Conunandos manterão relações directas, no que fôr
ncernente ás forças e territorio regional sob sua autoriade ~ ao objecto da inspeccão.
Art. 5. 0 Os commandantes de I:egião militar c os comandant.es de divisão subordinados a um mesmo commando
•· regiio militar manterão entre si relações directas, sobre
88Umpto que interc-ase aos respectivos commandos .
. . t t.• Entr:c um commandante de região militar c o de
vlsao subordmado ao commandante de outra região militar,
·re1a9ões que forem necessarias serão estabelecidas por innnedio d-este ultimo.
§ 2. As relações que se tornat·em ncco~sarias entre eomandantes de divisão subordinados a <~ornmaudm; de região
fferentes serãor ~antid'as· por intermrdio d;_·~es ullimos,
lo modo estabelecido no § to deste artigo .
. Art. 6.° Com os Grandes Commnndos, <lS ehnf('S c comn~s subordinados manterão relnçõ<~s JlOl' via hierarchiea,
vo cas(} de absoluta urgencia, em que (~s~a norma necarrete
ma demora que pre.iuci'iqu.e o Sf'I'VÍfJO nacional, devendo, cn'. se,r 'Üfl[n'l'tunanH'nte mformadas a::s· autoridade~ dnlcr, edtBrtaS.
Ls· . A.rt"' 7~o Os .conunandaule.s das regiões milita1·m; c os das
~!visões•. em obJecto de scrvu;o, scmpl'e que houver necessi0
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(iad'e, entender-sé-hão directament~ com as máis alt~s
autoridades civis, federaes ou estaduaes, que tiverem exerctcio no territorio pertencente ú respectiva região, respeitadas
as ;restricções legues. ·
~ Lo Quando se tratar da .coparticipa~ã.o das forças do
Exer'cito na manutenção da ordem puhl ica, os commandantes
de região - de conformidade com o estabelecido em leis fe~
llr:raes e reaulamentos, ordens c instrurr;iJes rer:ubidas - empregarão. essas forças, tendo sempre em vista que os respeetivos comma11dantes dt~verã·o agir dP accôrdo com as autoridades locaes. mas inunca lhes ficae subordinados.
Na Qbservancia deste paragrapho, as autoridades policiaes do
Districto Federal .são .consideradas. nutoridadP•S }Qcaes.
0
-~ 2. As tropas fcderaes nunca deverão ser distrahidas
em serviço de natureza policial ou semelhante, exceptuado,
todavia, o caso especial do auxilio que os commandantes de
foeças de guarniçãQ nas fronteiras devem prestar á~ autoridadPs -civis, mesmo para a prisão de criminosos.
Art. 8. 0 Em campanha, üs commandantns das grandes
unidades e os com mandantes terriloriaes com exercício na·
zona de yuerra manterão, entr-e si e com as outras autoridades, as necessarias relações, p~lo modo estabelncido no re ..
.gulamento do serviço do exerr.ito em fmmpanha e em outrO:S
regulamentos propriüs.
ATTRIBUIÇÕES DOS COMMANDANTES DE REGL~O MJLI'fAR E DE
DIVJS,\0

Art. 9." .Aos commandantes de regmo militar compete,
de um modo geral, tornar effediva a execução das decisões
do Alto Gommando, assegurar o desenvolvimento uniformn da
instrucção, a manutenção da disciplina e exrcução regular dos
serviços, zelando pela boa marcha dos negocias administra-·
tivos, criteriosa gestão dos dinheiros e materiaes dü Estadp,
e, finalmente, pela satisfação das necessidadr·s das forças sob
seu commando, tudo de eonformidado e-om as lf'i:;;, regulamentos e ordens em vigor.
Paragl'apho uni co. Compete-lhes especialmente:
. 1", velar para que as forças da respectiva região se mantenham no pé de Qrganização e composição estabplecido pelas
disposições ·em vigor, não consentindo que nas unidades e estabelecimentos haja ind:ividuos com 11ra~:a e graduações
i!legaes e s-olicitando do ministro as providencias que não se~
jam de sua competencia para que as mesmas forcas sejam ·
providas dos recursos precisos ú sua manutenção, instrucção
c acção;
"
2", prevêr, de um modo geral, as necessidade~ materiaes
das forças sob seu commando e prescrever, nos lirJ\it.es das
attribuições que lhes fm·em eonferidas JH'Ias leis e regulamentos vigentes, aos que teem a missão de pl'OV('l-as, as medida·~ <> providencias que eseapPm ú alçada uPsles;
3°, providenciar para que os aprovisionamentos regulamentares dos depositos estejam comp·letos, em bom estado de
conserv~ção ·e promptos para entrar em se::~;

4°~ re~~cer ~ssidua

:tisea.Hzação sobre à marcha dos nego ...
admiriistrati:vos das unidades e estabelecimentos subor:linados á sua autoridade, procedendo a 'Visitas adrnimstra.
tívas~ feitas pessoalme.n!Je e sem préviú aviso. on agindo por
de1~.gação de sem:· pod.eres, no todo ou em parte. n. um :1\unooionario do serviço de administração, de accôrdo eom as dis ...
f}tosil;.ões do Hegulamento dos Sr>rviçoR Adminisll·ativos nos
Corbos de Tropa;
5°, ·exercer 1acção sobre as. operações de recrutamento em
~U:a região, tomando as providencias que fo~c>m de sua r:ompe~nci.a, na fórma do estabelecido na Lei <' Rf'gulmmmto f1e
iAliAtamento e Sorteio;
6°, instr.u;ir o conjunto das forças de seu commando, ''i·
~ando sempre o seu preparo real para a guerra, e velar pela
ooá marcha da instrucção que deve E·er ministrada nas unidades e estabelecimentoE'• que lhe •s·ão subordinados, fazendo .e!X'eOO.tar os regulamentos em vigor e inspeccionando cuidadosamente esta instrucção, em occasiões opport.unas, principalmente n:a.s 1'e1.ristas de exame e durante o período de manobras, e-em interwir, po.rém nos methodos de ensino empregá(los, salvo o caso de erros indiscutíveis ou desidtia. afim
de'· não :prejudicar o desenvolviment-o do espírito dP iniciatJvrt dos officines;
·7°, dedjcar especial cuidado ao preparo para a guerra dm~ ·
commahd'anoos de •unidades· e mais officiaes, aproveitando todas. as ,occnsiões frnVI()i[18.Veis para dirigir pes:.:IQalnwnto !'lua
instrucç.ão e procurando conhecer, nas visitas de inspN~ção,
exercícios parciae::-·, na carta e no terreno. grandPs ma.nohra~.
etc., a aptidfio pron~sional P aR qualidades militares do
cada um;
8°, tf·acilitar, por todos os meios a seu alcance, a nr~ão
dos inspectores das Arinas ou Servicos·;
.go, estudar a org~anizacão defensiva do territorio da sua
região, visitando a~. fortificações que lhe estejam subordiriàdas, afim de conhecer suas condições, devendo solicitar do
ministro as providencias qu:e não sejam. de sua alçada, para
-que·· essas fortificações e~.te.iam. semp•re providas do que Jhrs
for necessa'l.'io;
10, v-ropôr ao chefe do Estado Maior· do Exercito as me~idas que Julgarem necessa.rias para melhorar ou rmnpletnr
;ã;, h1stru~!iio das forças e a organização defen::·iva do territorio de Sllla região;
f!, e."'t:e.rcer, na fórma do disposto no regulamento em
vigor1 acção diseiplina:r sobre os militares e taHs.emelhado~
s-.ujeitos á sua jUlrisdicção, tendo. relativamente á policia jndÍf;ial militar e aos conselhos de investigação e de g~u~rra,
o.s mesmas attribuicões que o R'egulamenlo Proc.essual Cri~
minai Militar confere aos antigos comm,andantes de districto;
12, dirigir ta mobilização das forças cuja.~ zonas de
mobilização estejam no 1territorio de sua região, elaborando a
tempo, c-om auxilio do seu ch·efe ·de estado maior. o I'f"Sftf'ctivo ,plano ger.al, tendo em v·ista os planos 11~:u·ciaes das unidàdf•s ~·ubordinadas e de conformidade com us not·mas geracs
e instrm"'CÕPS re:s('rvadas que: opportunamenle, 1he:o:; forem
comrnunic:::Hins ])lllJo ehcfe do Estacio l\laior do Exercito;
~ios
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f3, submetter directa e reservadaménte ~í nprecHtcão do
r.hefe do ~stado · Maior do Exercito ·o plano geral de mobili7.1ação das forças ~üb seu comma.ndo, e os elementos para os
planoR dê transportes das forças nos casos de concentração,
dPntro ou fôra da. respectiva região, dando conhecimento nos
i~uspecl,ores de Armas ou Servi<_:,os na parte rela.tiva a cada um;
1.~, oonceder, á '\tis ta das actas de inSipecção, licença, aoo
quJatro mezcs, para tra1tamenoo de saude, no territorio da região, an~ militares e a~·semcl'hados sob seu eommand:o, q;ue não
JWl'LPnecrem a alguma div~são subordinada.
Lt\s licenças concedif1aR para trat.amonfo dP. saude serão,
com urgenr.ia, lcvarlos ao eonlwcimonto do Ministerio da
Hw~rra;
•
,
15, transferir c engajar, de aceôrdo com a lei, praças, f.iOb
seu eommando, de uma unidade para outra, dentro da me~·ma
arma {)llll serviço, quando i!SISO 11ão f'Stiver na a1çada de algum·
eommando. subordinado;
·
16, dar baiXa do serviço ás 1praças qu:e, em inspecciio d9
saude, 11 t~nham sido. j.u~gadas inc.apazes, d-esde que não perl.ença'Jif a alguma dwi.mo subordmadla;
17, oommunicar a repartição compe,tent.e do Minlsterio·
rln. Guerra todas RJS alterações relat.ivas a Reus oommandado~.
qne devam Rer inseridla1s no Almnnak da Gtwrra;
18, rf'metter annualmP.niLe no All,o Commanrlo a~ informações de co'nduct.a dos offieiaeR e 'll1U relatm·io ~·'ohrn a mar·
cha dos Jlf'gocios militares {lo. sua· rrgiãn;
Hl. pr.ov.cr, interinRJmenLc, .os cargos ffll'e vagnrem rua :sua
l'P.giãn, desde que a !-mhsLit,ui(;ão não seja pi·rviHt.a B cP~La.bc
lecida P.rn lei ou regulamento e não se.ia isso das aLtribuições
das autoridades que lhes forem subordinadas, lnvando immefliatamente o seu neto :ao conhecimento do ministro da Guerra;
20, rJ()needer a se'll~ commandados dispensa do servíço,
até 15 dias.
·
•
Art. 10. Em caso de guerra, os Dfficiaes designado~ para
permanecerem no territorio nacional f'Xercendo c.Hnmando de
região militar, além· das attribuições citadas, que sejam compat.iveis com a situação. terãD as que lhes forem conferidas
(~m leis, decretos especiaes ou regulamentos, n mts instrnccões
n ordens que receberem da autoridade supPrior, tudo de conformidade com a posição do t;erritorio da rm;;per.t.iva região,
na zona do ínterim· ou na zona. de ancrra.
Art. i 1.. Todo commandante de divisão, embora subordinado ao dle uma região, tem. na paz, sobre as forç-as sob suas
ordens, attribuições identicas ás dos commandantes de_ região
militar. Em campanha, além das attribuiç.õ·eR de tempo de
p1az, compatíveis com a -situação. terã-o as que lhes forem conferidas em leis, decretm;· espe-ciaes e 1·e~ulamentos a vigorar
em raso de guerra, interna ou externa, " mais a~ df>legndas'
pf>.lo comm:indo superior.
Art. 12. Os commandantes de região militar ou divisão,
no exercício de suas attribuições, abster-se-hão eRcrupulosamente de invadir as attribuições de seus commandados, e ~só
podPrão intervir no desempenho das func..:ões destes pelo
modo e nas occasiões -e~tabelecidas nas leis e regulamentos em
vigor, afim de deixarem a eada um ·as responsabilidades·
inherentes ao respectivo cargo.
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Art. f3. Na falta do oommandante de uma divisão ou
·região militar assumirá o exercício do cargo ·o of.ficial mais
·graduadô do Exercito activo com direito de commando e que
se ache em effectivo serviço na divisão ou região.
. Art. 14. Quando uma divisão que .guarnecer uma região
:glilitar deixar o territorio desta, seguirá com ella seu commandante, mesmo que commande a região, passando, então,
o eX~ercicio deste cargo á ,autoridade designada no aet.· 13, si
'ainda ficarem unidades de 1• linha no referido territorio
e não houver ;chamada ás armas de tropas de1 2• 1in h a. ou á
autoridade designada no Registro das Nomea~~6es de Mobilização, si houver essa chamstda.
P·aragrapho unico. Desde que não se ausente <lo territorio
de sua região e o impedimento seja de curta duração, o commandante da região militar ou da divisão não passará o exercício de seu cargo. Neste caso, o chefe do estado-maior da
região ou divisão ass.ignará «por sua ordem'> as decisões que
tomar em seu nom·e, assumindo, p0rantn ell~'. ·a resnonsabilidade dessas decisões, que, normalmente. sü abranlitrão os
serviços correntes e jámais dirão ·l'P~peito {ts attrlbuições
concernentes a punições disciplinares, inqueritos policiaes
·'militares e conselhos de investigac;:.ão ou de guerra, por
serem essas attribuições pcssoaes do r,omrnando.
QUARTEIS. GENERAES DOR GR\NDES
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Art. 15. Em uma divisão ou região militar. o conjunto
constituído pelo general commandante, chrfc o pessoal do
serviço de estado-maior, pess-oal do Rerviço de ordens. chefe e
pessoal de cada um dos serviços auxiliares, f.l'em e prsg'1al de
tropa adstrictos ao commando c aos mcueionados ser.;i(:os
fórma o quartel general da divisão ou região militar.
· § 1.0 Quando o .commandanfl' do urna diviflfío t·ornmandar,
ao mesmo tempo, uma região milil.:u·, o f}unJ'IJ,•l g·~~wml da
divisão será. cotnmum á região.
·· § z.o Quando a divisão que guarnecer o territ.orio de uma
.região militar deixar ess.e territorio, mal'ch:U'ú com ella seu
quartel general. Si esse •quartel ge11eral for commum á regHio, deixará nesta o pessoal designado em l'l'gnlamentos ou
instruccões vigentes.
Art. 16. Ao estado-m.aio1· de uma di·.ds1o on região miJitar compete :
·
_a) procurar. reunir e preparar o.s elr.mcn to.:l que possam
auxiliar o commando da ftlV1Siío ou rcgr:in ll'1.S :o;nas dceisõ2s,
facilitando assim a sua acç1o oir'~•~t 1l'a t: administi'aL.iva;
b) prever e coordenar as medidas e providencia~ ne;~!!S
sarias ·ao commando nas diversas questGrs l'f~lntivas ao pessoal, animaes e material de toda a espetei o;
c) fm'mular as ordens oe, instrueçõ:cs do commando, trans. mittil-as ús forcas e velar por sua execução, ,~1em intervir
ne'Sta, mas prP,stando todos os eschtN'eÍTllPIJI.os solieilndos pelo9
~xecu tores.
§ 1. O estado-maior dn uma di vi~dio nn rPgifío militar,
sob a direcção do respectivo eltefe, s•~ divide em duas secções:
. a) secção do pessoal, a cargo do pessoal do se1·viço de
ordens e com~:wndendo, em tempo de paz: ord0ns diarias
0
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'(boletim diario)', servico d~ guarnição, mappas <I.e forca,
occurr.encias diarias, questões disciplinares, exelusão de .homens e animaes, licenças, recompensas, archivG geral do
Grande Commando, direcção do pessoal de pret do •rtuartel
general, omfim tudo quanLo disser resp.ei to aos sel'l.liços orclinarios;
b) secçao do serviço de estado maior. a cargo do pessoal
do mesmo serviço e cornprehendendo, na paz, estudos e mais
tt·abalhos relativos á organização e composição estabelecidas
para as forças .da divisão ou rPgião mil i ta r, questões re'Í'erenLeR ao recrutam•ento, mobillzac.ão o transportes em
geral, instrucção (•exercícios na em·ta e no teereno. vi·agens
de quadl·Os de jnfanta•ria e cavaUruria, viage11s de . estado
maior, manobras)~ principalmente na parte if'elativa aos
officiaes, relações com os serviçOf; auxiliares.; tmbalhols tofJOgraphicOS' e estatisLicos ~ <lofesa do 1Jcnito~·~o sob a j'tlrisdicç5o do Gnande Commandb, conhecimento das frontei~as
da rrcgião com os paizes visinhos, estudos e m·ais trabalhos
sobre os exereitos das n;n(:õos visinhns da rogiiío milit:tJI'' ll'especUva.
·
§ 2." Em campanha, o serviço de ordens, .iunJ10 a um
Grande Commmndo, continuará a abrangCJ' toldos os serviços
onli-na'tio..s, inclusive 'P·e<rdas, reforÇ'os de homens e animaes,
e te.: o sl:~rviço dle estado ma.inr terá as modificações d\(~co·r
rentes rJa mudanra de sitmH;ão de paz pu1r:a a ~de guerra, conservando, po;rém, a sua c:wacteristica, quo etonsiste em S'erem
os respt~etivos officiues - m6rmente ü chefe - os collaboradto:rcc; o auxiliares immediatos do comm:andlo, tal como
eRtabelece o 11eguln.mento para er~se sorvi0,o fim campa1nha.·
Nag manobras, um e outro serviço drvom snr fritos cnmo: em
rnmpanhn.
~ 3. Tanto na paz como na guerra 10~ scwviço~ de estado maio·r e de ord:ens s·rrão rigorosanwnto fl~ecutJrhd:os, em
todo:::
!'eu~:~ dctalhe,c:;, de conforn1idrlllf' ('nrn n;;; rf\gnl:unentos
et~pPeialf's a Pile Teferentes.
Art. 17. Em tempo de p;au., os officiaes ·rlo~ serviços de
e~tado; maior IH de ordens. junto ao e•ommnnflh de uma divisão ou região militnr, são os seguinte~:
Serniço de estado maior: um· chefe, ooron:el ou tcnentecoruneJ, e um adjunto, major ou capitão, ambo~ de qualquer
qrma. tendo o curso do ostadd maior;
Se1'11iço rlc ordens: um assistente, capitão c·om ~ curso
dle sua arma o dous a.iudnnt.~s de ofllilonA, subalternos, de
qnalque·r àrma, cu aspirante n. •officia1.
Paragrapho unic,o. Quando S'e tornar indispen~avel, o
servko dp estado maior te.rá mais um auxiliar. capitão (m:ais
modprno que o adjunto, qunndo este for r.apitão) ou subalif•rnt), dn qunlr(uer arma c com o enr.c:;o rlo Pstado maior.
ArL ·f~ • . A1o chefe r]n estarld maior rtfl Hmn divisão ou
rpgifí.o militar eornJ)CtP, de um moclo gc>ral:
a) r.1•·eeber e abrir t.oda a correc;pondPnf';ia official, inrlm:dvc a lPle!5raphica, estud:n;r os ass1nnpho:=:~ n elJa relat.iws,
levando tudlo ao conlll~cimento do general eommandante, paro
o dF:;;pneho, devendo, quando necess:.:l:rio. .iuntar apoetillasrom todas as informações tendentes ::r esclm"~~ os as•sumptos;
0
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b):Jiiqtioitar, elaborar ou fa~er elabo~a,r f.oldãs ás ordens
d:o 6oclnmando, d'esembairaçando-o dos deflllhes rcllltivos á
e.11ecw;ão;
c) transmit~k, wrbalmente ou por eseripto
(~()trmal
Inente p.o,r e..~r1pto), e em tempo opportunto, as ordlens do
coinmando reJ,a.tivas iís tropas e aos servicos, velandn P(}i· sua
execução;
d) dar aos .che'fes dos diffrrentps sr>l'nir;os as insf l'llri}ÕI's
necessarias;
e) manter relações com os diffe~rentes chefes de servi~:o
e commandos dJe h:'~opas immediat;a.mente subordinados ,ap
Grande .Oommandú, afim 'de conhec;e.r sempre exactamente sua
situação sob todos os nspectos e em todos os detalhes, espe~almente .~om ·relac;;ão ao prep~ro par.a a guerr.a,
e pocreu.·
assim forneef~r ao general eommandante cabaes informar,ões
a respeito;
·
f) obter, prepanlrr e coordenar to'dlots os <locumentos,
c·artas, m1a,ppas, relatorios, etc. que tenham valo.r Eob o ponto
ae vista militarr, assim como os necessarios dados estatísticos
·sobre a producção, piÜipul'ação, estradas, vias ferreas e fluviaes,
d'evendo, além de utilizai-os Plitra es serviç.os qwe l'he incumb~m, rPmett~l-os, semestralmente . em rrlat.orio ao nlwff•
do Estado Maior do Exercito;
·
'o) \I"ebOUlar, de accôrdo com as ordens dn gem~ral cbm.mandnnte, os ser~Jiços m·dinm·ios, fornér.endJo. ao assistente
os .dadlos pDeci~.o·s :í confecção db boletim. diarfo.
Art.. 19. O chefe do estado maior exeT'ee suns funcçõer.;
sob a autoridtvdie do general command'ante, a'Ssignand'o «por
01~em » · as inst:rucções, commnnic.aç.ões n :n:rdens f'xperllidas
em Jl:'OIJJW deste.
~rt. ·20. O chefe do estado maior de urna. divisão ou
.região militar será nomeado pelo ministro da Guerra, mediante proposta .do chefe do Estado Maior do Exercito, que
ouvirá, p·révia e rese,rvatdJamente, o general comm:andante da
di.visão ou região militar sobre os motivDs de inCJompatibi-·
Jidade que possám existir.
· Os outoo:S officiaes dio mesmo serviço na divisão ou
região militar serão nomeados pelo ministro, tamhcm nwdianl.r~
proposta do chefe f1o Estado Maior do Exercito.
Em cainyanha, nos limites da zona de otteM'R, essas nomeações serao feitas pelo Commando em Chefe, de f'lonfion·midlade com as disposições legaes.
Art. ·21. O chefe do ·estado matior de um Grande Commando será substituid.o, em ca:so de falta :ou imped1iment~'··
pelo resp.ectivo adjunto. ·
Art. 22. Ao adj'ltnflJ' .e, ao au.r-iUar do serviço de ('stado
maior eompet~. die um modo geral, auxiliar o ehef(~ do estarlo
maior em suas funcções, executando todos 'üs trabl..'l,Jhos QlH'
J'hes forem deterrqinados · por elle.
Art. 23. Relativamente á orientação e desenvolvimento
de sua i nstrucção technica, os officiaes dos sel'viços rln estado
'maior P ·de ordens ,junto- •ao eommando de uma grande unidadf' ou rf'gião militar são subordinados {t dirPrç.fío do ehei'P.
do Est.adn Maior do Ex·erciw, conformr o nstahf'lrrido nos regulamentos especia.es desses serviços.
1
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Art.- 24.- Os offioi.aes do S'&t'vico de estado-maior, nas suas
t'elacões com os chefes dos diversos serviços e commandnntes de tropas, não devem se immiscuir no modo de funeeionunwnto tles::H•s serviços nem na eonducta dessas tropaR; et.wai'J'PgadoR de transmitti.t' O pOUSUmt•nto do general COIIlOlUndn nl,t~,
() l~m nome deste que faliam, communicam ordnns e tJão c\xplieaçõrs un detalhe; os commandantes de unidades e chefes
do serviços auxiliares só são responsàveis pela execução dos
t r·abalhos correspondentes perante o general ou chefes de que
()P[lendam directamente.
Art. 25. Ao assistente de um Orando Commando, eomfldc, de modo geral. o serviç-o 'relativo ao detalhe, occurr·eucias diarias, questões disciplinares, baixas. licenças, redacção
•lo boletim diario, arehivo, direcção do pessoal de pret do
rruartcl general, tudo do conformidade com aí' ordens e in~trueções recebidas do ehefe do Estado Maior, e tambem
aeompanh::tr, em objecto de serviço, o genm·nl eommandante
ou representai-o em ceremonias de caracter nffici.al. quando
isso lhe for ordenado.
Art. 26. Os ajudantes de 'ordens de um Grande Commando são especialmente encarregados da transmissão das ordens, quando ellas não devam ou não possam ser transmittioas por outros meios, e dos negocios e correspondencia flUO,
cmbom1 de caracter offieial, só interessem pessoalnwnte ao
gmwral eommandante.
Art. ':!.7. No exercício de suas attribuiçõfls, os officiae!'l
do serviço de ordens dev~m estar em relações diarias e pernmncntes com os do serviço de éstado-maior, a cujo chefe são
fRtbordinados, recebendo dellc as ordens e inst:rucções neces~arias, salvo para os negocios officiaes que inte1•essam pdsnabnente ao general commandante, rom qtwm, a este res}l'fl·Í I o, se entenderão directamente.
Art. 28. Os offic~aes do serviço de ordens Junto a um
nr·anth~ Commando .serão nomeados pelo ministro da Guerra,
por proposta do general commandante, que os escolherá livremente, entre os officiaes com os requisitos leg.aes. , Em
cada campanha, nos limites da zona de guerra, essas nomeações competem ao Commando em Chefe, mediante as mesmas
condições.
.
Art. 29. Os serviços au:rilim•es referem-se á satisfação das
ner,essidades das forças:.
,
~ 1. o As forças não estando mobilizadas. esses serviços
ficam reduzidos aos •seguintes, nas divisõel'-l e ;r'cgiões militarr>s:
a) material bellico: armamento, munições. columnas de
munições. depositas respectivos e officinns de reparação, estudos sobre equipamento e arreiamento;
b) enoenharia e communicações: material de engenhoria,
flfJUipagem de engenharia, depositos respectivos, constrncções,
vias c meios de communicação;
·
r.) administra·ção: creditos, vencimentos militares. subsistencia, fardamento e equipamento, installação de tropas,
h·ansportes, marchas e remonta. comboio admini~tlo,nf ivo n
(lPposi los de .materiàl do serviço;
rl) saude e veterinarin: hygiene, serviço medico c veterinario, eompanhia de sande e ambnlancias divisionariaí',
inst,I'UfTão respectiva. enfermarias c h0RpitneR rf'gionacs,
quando se tratar do serviço em uma região mUitnr:
f') .instiça militar: ftHestõrs relnf.i\'a~ :í..iu:-:Lic:a. ('Ontcncioso e soccorros..
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§. 2. 11 Em tempo de guerra. os serviçoa nos Grandes Com:...
mandos serão os consignados no Regulamento de Mobilização.
§ 3. o ·ranto na paz como na guer.ra os serviços auxiliares
serão rigorosamente executados de conformidade com os regulamentos especia.es, a elles referentes. Nas manobras, o
funccionamento desses serviços approximar-se-ha, tanto
quanto possivel, do· seu funccionamento em campanha.
, Art. 30. Compete, em geral, ao ch.e(e de cada um dos
serviços· auxiliares de uma divisão ou ;região militar. auxiliar
o general commandante na previ·são das necessidades das forças, na parte relativa ao servico qne lhe corresponde, escolher os meios de satisfazer a e.-;sas nece,~sidades, dentro das
.ordens e instrucções recebidas, e a~segurar a exncuçüo desses
meios.
Art. 31. Os chefes dos serviços auxiliares de uma divisão
ou r-egião militar ficam sob a ·autoridade immediaLa do respectivo genernl commandante; mas, quando o Grande Cornmando fõr subordinado a outro, podem receber instrucções
dos chef~ dos serviços correspondentes ,junto !l este ultimo
commando, desde que essas instrurçúes sejam de caracter e.1:clusivamente techn'ico e não perturbern a execuçtío das ordens daquelle general. Instrucçõcs de igual natm·eza podem
()üigiJ' os che.,tes dos serviços auxiliares ;junto aos 'Grandes
Commandos, aos encarregados dos serviços correspondentes
nos corpos o estabelooimentos subordinados a esses Grandes
Comrnandos.
. Art. 32. Para a bo.a marcha diO serviço, os chefes dos
serviços -auxiliares de uma divisão ou região militar poderão
·manter rela~Ções directas entre si e oom os commandos subordinados ao da mesma divisão ou região.
Art. 33. Os chefes dos serviços auxi1iarcs de uma grande unidade ou região militar são orgãos de informa.ções do
chefe de estado maiQr dessa unidade ou região, sobre· todas
as questões relativas ao servico que 1hes disser respeito.
Art. 34. Em tempo de paz, são os seguintes os chefes
effecttvos dlos serviços auxiliares do uma divisão ou região
militar: ·
1 tenente-coronnl ou major de artilharht - Chefe 'do
Serviço de Jlaterial Bellico.
1 tenente-coronel ou ma,jor de engenharia ·- Chefe dos
Servir-os de Enqenlwria e Comm,unicaç{jeR.
f tenente-coronel ou major medico - Chefe dos Serviços de Saude e Veterinaria.
:
'"1 major ou capitão intendente:.._ Chefe dos Serviços de
'Adminish·ação.
·· 1 major ou capitão auditor -- Clu~fe do Serviço 'de Jus ..
tira.
,
§ t.o Q11ando {) Governo julgar convenientf', cada um
dos chefes dos servicoA auxiliares üe um gr.a.nde commando
poderá ter um auxiliar, que será capitão ou subalterno da
me~ma arma ou serviço a que pertencer o respectivo chefe.
devendo ser mais moderno que este, quando ambos forem
capitiies. Em tempo de paz, o au.riliar dos serviços de administração de'lempenhará, sem prejuízo dos outros trabalhos
a seu cargo, ns funcções do «in tf:'ndf'n tP. do qua rf.el generab;
não havendo o auxiliar, tnr,s funer,õrs cnlwm ao proprio chefe
desses megmos serviços.
§ 2. No caso de gue,rra ou grandes manobras, junto aos
commandos de divisão haverá todos os chefes e mais pedsoal
0
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dos serviços auxiliares consignados no Regulamento de M'obHização, que, para o· mesmo caso, determinará tambem o
pessoal do qu::utel general de um (lrupo de divisões, que venha a Rf'e formado sob as ordens de um commandante de região mili I ar ou de outro general.
Art. 35. Os chefes e adjuntos dos :)CL'viços auxiliares
junto u um Grand-e Commando serão nomeados pelo ministro da Guerra, mediante proposta da repartição competente
do mini::;terio.
J;;m cam()auh.a; e$sas nomeações competem ao Conunando
em Chefe, nos limites da zona da guerra c <]e conformidade
com as disposições em vigor.
Art. 36. Em cada circumscripção de 1'eerutamcnto .para
ce.ntral izar · e fornecer, em quaJquer occasiãu, á repartição
competente do l\1inisterio da Guerra, todas as informações
necessarias sobre o effectivo das forças de 1a e 2" linhas e
para a escripturação dos serviços de reservistas, desde o respectivo alistamento, haverá o «registro militar».
§ t,o Os encarregados d'c regiRtro milítar são subordinados dit·eetamentc ao general oommandante da região, mas
prestarão ao chefe do estado maior desta as inf.orm.ações que,
a respeito dos trabalhos a seu cargo, lhes forem solicitadas
pelo mesmo chefe.
§ 2. Os detalhes referentes ás opera.;:õcs do registro mi1ita.r sm·ão consignados no Hegulamcnto dle Alistamento e.
Sorteio.
0
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A1·t. a1. Os commnndos de brigada set·ão providos pelo
Alto Cmmnarlúo e exetcidos, effcctivamenle, por gener.aes de
brigada.
Paragr'apho unico. Na falla do c(}mmandanlo de uma
·brigada, assumirá o exercício do cargo o official mais gradua(\0, com direi~o de commando e que se ache em cffectivo
serviço nessa umdlade.
Art. 38. Na fórma do estabelecido no § 3° do art. 22
do deerPto u. 11. -i97, de 23 de fevereiro do corrente anno,
nas regiões militares em que o territorio, por ser muito extenso. não permittir a accão prompta e immediata do commando, poder"7se-ha estabelecer commandos de circumsrrjpção, suborrlinados ao da região ou temporariametite desligados, para ficarem sujeitos directarnente ao ministro ou
a outro commando .de região militar.
§ 1." O territorio de cada região militar será {llividido
f'm 1anfas drcumscripções de recrutamento quantos forem
os Esfad!()s que fizerem parte da mesma região, o ,·,ada uma
d1•;;laR dr.·eum~ei'ÍflÇÕPS, em tanlas zonas tle molJilização
qu:mf as for· em as unidades para cuia constituição tenha de
roneotr('r ('01!1 a resper.tiva J1oputacão c remusos, tudQ conforme o disposto no § i o do at·t. 21 do reft"ri.du drceeto numf•ro li . ii07.
§ :!." Cada rom,mando clf' eircumscripr;{io 'lnilitm· abr·an- ·
gf'l'ú uma ou mais ci.rcumseriçõ(~S uo recrutamento, inteiras.
1\d. 3~l. O comrnandante d-e uma cireumseripçiío militar
sPrá o official mais .graduado do Exercito activo, com l{)ireito
de commando c em effectivo serviço na circum~pcão.
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§··L o Esse official será substituido. em casu de falta ou
·impedimento, pelo que lhe seguir immediatamente na escala
hierarch1ca ' e que esteja .servindo na eircumscripção nas
mesmas condições.
§ 2.~ Todo commandante de circumscripçào militar h•m
acção de commando sobre as foreas de 1.. e ~~a linhas, commandos, fortificações, repartições e estabelecimentos militares existentes ·na respectivra. circumscripção, . excepto sobre
aquelles que estiverem, por disposições especiaes mn vigor,
subordinados directamente a outra autoridade.
§ 3. o Normalmente, o commandante de unidade ou chefe
de estabele·cimento a quem competir o commando de uma
circumscripção ·militar, exercerá, ao mesmo tempo, as duas
funcções; quando, porém, por diffieuldadcs de communica~,;ões,
grande numero de unidades existentes na cireumscripção, ou
por outro motivo. esse accumulo de funcções venha pr.ejudicaJ•
a boa marcha do serviço, o alto commando determinan't. que o
commando da circumscripção se constitua em separado, e,
neste caso, à circumscrip.ção V•rá um quartel gcnrr·al; euja
composição será determinada pelo alto eommando .
.,
§ 4. o Quando o commandante de uma circumscripção militar fôr, ao mesmo tempo, commandante de unidade c esta
deixar o territot'io da circumscripção, ellc- marehal'á com sua
unidádc, passando, então. o commando da eireumscripção ao
official designado no ~ 1o deslo nrtigo, si ainda ficarem tropas de 1a linha no referido territ.orio c não houver chamada
ás armas de tropas de 2" linha, ou á autoridade designada no
llegist.ro das nomeações de mobilização, si houver essa chamada.
nELAÇÕES DOS COM::\JAND.\NTES DE BRIG.\0.\ E DE CIHCUJ\1 SCHlPÇÃO
l\ULlTArt

ArL. 4.0. Os commandantes de brigada on eircumscripção
militar entender-se-hão directamcntc com as autoridadf's a
que estiverem immediatamente subordinados e com todas
aquellas que estiverem nas mesmas condições.
Art. 4L Sempre que houver necessidade, os commamlantes de brigada ou circumscripção militar entender-.se-hão directamente, guardadas as restricções legaes, com as autoridades civis, feder.aes ou estaduaés, que tiverem exercício na r~e
spectiva região, cumprindo-lhes dar sciencia á autoridade militar immediatamente superior, quando 'se tratar de assumptos de certa im:r;>ortancia.
Art. 42. As outl'las relações dos com mandantes de brigada
ou eircumscripção militar far-set-hão por via hierarchiea,
salvo caso de absoluta úrgencia, em que essa nórma .acarrete
uma demora, que prejudique seriamente o serviço nacional,
dewndo, então, serem opportunamcntc infoema.da·s as autoridades intermediarias.
·
Art • .tl3. Em campanha, os tommandanlcs de brigada e
os commandos de sub-divisão territorial manterão, Pntre si e
com as outras .autoridades. as nt~ecssal'ias rBlações, pelo modo
estabelecido no regulamento do sPrviço do Exercito em cam..
panha e. elll outros regulamentos- vroprios.
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At't. 4 i. Compete, de um modo geral, aos eorrunanuauLes
de brigada. fornar effectiva, em sua unidade, a execução das
Ol'den~ e instrucções dos commandos superiores, assegurando
a manutenção da disciplina e o desenvolvimento uniforme da
instrucção de sua tropa e zelando pela sat.isfa(~ão de suas necessidades c pela boa mQrcha dos negocios admiuislrativos., em
todos os elementos a ella pertencentes.
I•aragrapho unico. Comp~te.:.Ihes, especialmente:
1'', velar para que. as forças sob seu commando 'se manL(:uham no pé de organização e composição estabelecido pelas
disposições em vigor, não cons·entindo que existam Iiellas individuas com prw:.a ou graduações illegans e sol idtando tla autm·iuade immediatamente superior as providencias que csca- ·
pem á sua 13.lçada, para que as mesmas for1.1as sejam providas dos recursos precisos á sua m::mutenção, iustrucção e
aet,;ão;
.
2°, prever as necessidades materiaes uas forças sob suas
m·dens e prescrever - nos limites das attribuü,;ões que lhes
forem conferidas pelas leis e regulamentos vigentes - a.s
medidas que se tornarem precisas á satisfação dessas necessidades, desde que taes medidas não sejam das, attribuições
dos outros commandos;
3°, exercer fiscalização sobre a marcha dos neg;ocios admÍnistrativos das unidade'S QUO 1hes forem subordinadas. prpcedendo a frequentes visitas administrativas e providPLH.'.iaudo
pura. que cesse eompletamente qualqw~r irreguluridadn;
.)/', instruir o conjunto das forças de seu cornmando, visamlo sempre o seu preparo real para a guerra, e velar pela
lloa mareha da instrucção que deve ser ministrada nas unidades suhordinadQ·S, fazendo executar· os regulamento:; em vigor
e iuspeccionando cuidadosamente essa illstrue~;iio, em QeeasiõeH opoortunas, sem intervir, porém~ nos mcLhodos do eusino empregados, salvo o caso de erros indiscutiv(~is ou dPsirlia,
afim de não prejudicar o desenvolvimento do ('Epirito de inidativa dos officiaes;
tio dedicar especial euidado · ao preparo para n guerTa.
dos cormnandantes de unidades e mais offida.CI-.f sob sua:s
•wd'eus, a(n·o.veitando todas a!'i oceasiõPs .l'avoraYeis pam t11rigir pessoalmente sua instrucção e proeuraudo conlwcer·, nas
visitas d(~ insp~:e~ão, exercícios JlUl'cia.m;, na eart:11 ·~ no terr·eno,
grandes manobras, :etc., a aptidão profissional n as qualidade:~
militares de cada um;
·
oo, fanilitar, por todos os meios· a seu alcarH~P. ~l• ucçãu
dos inspectores de armas ou S(lrviços, reln Liv:Hueule :)os (' lemouloR sob seu commando;
.
7'\ exN·ccr, na fôrma tlo disposto no. r~;gulamcnto· mn
vigor. aeção disrriplina.r sobre os militnres e assPm~lhados sujt•it.os 'á sna .inrisdicção. tendo, rel,a.tivnmente á poHcia milif.ar
e aos eonselhos de iÍlYestigação c de gUl'l'f'a. as atlr·ibuições
tttw llw~ são conf>eridas pelo Itegulamento Processtml Criminal 1\Iilitar;
8.,, dirigir a mobiliz·ação do conjunto das forças de seu
commoaudo. d~ con(~Emidade com o estabqlec·ido no regula-

mento de inobilizacão c com as imlrucçõc.s reservadas do
c{)mmando immediatamentc superior·, e londo em vista os
planos· parciaes adopt.ados para as respcdivas unidades;
9°, prover, infnrinarnente, os cat·gos que vagnn~m em sua
brigada, desde que a substituição não SP}<IJ prevista. e estabelecida ..em lei ou regulamento em vi!!;Ol', üu não sP.ia isso da.;;
attribuições dos oomma.ndos subordinados, levando imme.diatamente o seu a.oto ao conhecimento da. autoridade
superior;
10, transferir c ~Cngajar, de ac:côrdo com a lei, praça.s de
uma paJ·a outra· unida-de de seu com mando., tendo em vista
. que, se a sua brigada, para um fim determinado vier a se
constituir em .destacamento mixlo. vela incorpoN1ção de tropas de mais de uma arma, 'essas tranferencias c engajamentos
s6 podem ter logar dentro da mesm~u arma ou serviço;
11, communicar, sem demora•. á autoridade immediatamente superior as altePações relativas a.os seus commandados,
,que devam ser inseridas no Almanak ;(j a Guerra;
12, c.ornmunica.r á autoridade irnmediatameH~e superior,
em épocas determinadas nos reguLamentos proprios ou nas
instruccões que receberem, as alterações relativas ao .recrutamento, que interessarem ás unidades de seu commando;
·13, remctter annualmentc ao comrrwa1do immediatamente
superior as informacões de conducta elos oJiiciacs e um re·;latório sobre a march~ dos negocios militares de sua brigada;
, • . 14, ooncedcr '3.t seus commandados dispensUJ do serviço, até

~oito di~s.

Art. 45. J~m munpanha,, além dus atlrilJtli,;ões de tempo
de paz, compa.tiveis com a situação, os ünmrnandantes de
brigada terão as que lhes forem conferidas em l'Cis, decretos
'especiaes c J:egulamentos a vigorar em caso de guerra. e mais
as <lelegadas pelos grandes commandos a que estiverem sub. ~rdinados o;
Art. 46. rrodo comrnandante de eil·cumscripçfto militar
tem, sobre as fO)I'Ç'as sob suas ordens, as mencionadas attri:huições dos comman.Pantes de brigada, c mais as seguintes:
.1 o, exercer .acção sobre as operações de recrutamento no
Jerritorio oe su31 circumscripção, tomando as providencias que
fQrem de sua competencia, na fórma do estabelecido na lei
.e regulamento de alistamento e sorteio militar;
~.
2°, estudar a organização defensiva do t.:~rritorio de· sua
·circumscripcão, visitando as fortificações que lhe estejam
·subordinadas, afim de conhecer suas condições, devendo soli~citar do oommando immedia.tamente superior as pro.videneiaa
que não sejam de sua alçada·, para que. es.sas fortifieaç:ões
estejam sempre providas do que lhes fôr neccssario.
P.a,ragrapho unico. O eomm::mdanl,e do eireumseripção
'militar <IUe depender dircctarrwnte dn 1\J in istro. da Guoera,
terá uos limites de seu commando o rel:"ltivameulc ás baixas
e licenças eonoedidas á visfu dn af'laR de inf.{lecção de sa,ude,
as mesmas atlrilmições :d.os eommarHiantPs do região. militar.
Quando o commandanLo da, circumseripçft.o fôr subordinado ao de uma região militar e os meios do communicação
ou a distal!çta,,não p~rmittir~m .que este pro·videnci~ (1 ~mpo
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sobre essas baixas c licencas, o mini,stro da Guerra, .por aviso
especial, conferirá ao commandanlie da circurnscripcão essas
attribuições.
Art. 1.7. Em casO< ode guerra. úS officiaes designados par3j
r~rma.necerem 110o territorio nadonal exercendo commando de
r~ircumr·r·ipr;ií.o milita.l', na zona do interio1' ·ou na zonÇt ~e
auel'l'a:, al(!rn da.s attribuicõel:l de Lempo de paz,. comp·ahv~Is
eom a situação terão as que lhes fo.rem eonf1er1das em lms.
decretos Pspeciàes ou regulamentos c nas. instrucções e or.dens
·reecbidn:s 1da autoridade superior.
Art. 1.8. Os commandantes do brigada e. d:e circum;o;.cripção militar, no exercício de suas attribuições, absterFe-hão escrupulosamente de invadir as attribuições de seus
commandados e só poderão intervir no desempenho das funcções destes, ÍJelo modo e nas occasiões estabelecidas naB leis
e regulamentos em vigor, afim de deixarem a cada um as
responsll,bilidades inherentcs ao respectivo cargo.
QUAR'I'EIS GENEI\AES DAS BRIGADA R,

Art. .HJ. Normalmenlc, o quartel .general de uma bri-gada independente de cavallaria comprehende: geneJ'al commandante, official do serviço de estado-maior, officiaes do
serviço de ordens, as praç.a~s e o trem; o de uma brigada de
infantaria, cavallaria divisionaria ou artilharia do camprunha,
terá os lllesmos elementos, nienos o official do serviço de estado-maior, que só entrará em sua constitui,r;ão quando o
Uovcrno julgar conveniente.
Art. 50. O of{icial do se1•viço de estado-nwio1• de uma
brigada deve ser um major ou capitão, de qualquer arma,
com o curso de estado-maior, c exeroe as Juncções que competem ao chefe de estado-maior de divisão, com as restricções
decorrentes das limitações das funcçõcs do ('ICJmmando daquella unidade.
··
Art. 51. Os officiacs do serviço de,ordens junto ao commando de urna brigada são os seguintes: um assistente, capitão, com o curso de sua arma, e dons ajudantes de ordens,.
subalternós ou aspiraon1tes a official, sendo preferível que tódos pertençam á arma constitutiva da brigada.
§ 1." Ao assistente e aos ajudantes de ordens de um commando de hrigada, competem, respectivamente, serviços identicos aos do assistente c ajudantes de ordens de commamdo
de di visão.
§ 2." Nas brigadas em que houver official do serviço de
estado-maior, os o.fficiaes de ordens são a ellc subordinados,
para todos os serviços que 1hcs di·zom respeito, â excepção do.~
rnte só inte?·cssem, pessoalmente ao aeueral commandante,
romo, pm· cxemp1o, o do I~cprcsentacõcs crn eercmonias de
earaeter officia].
Art. 52. Qua.u'do o official do seevir:o de estado-maior
tiver o posto do capitão, deverú ser JIJais anLigo quo o assistnnle da respectiva brigada.
~
A·rt. G3. Nas brigadas em que não houver .official do
:->(!l'Viço de cstado-maim', ao assistente são subordinados os
H,iudantcs de ordens, nas mesmas condições que seriam ao
ufficial do serviço de estado-maior._
\
l'odcr Executivo -1915 (V oi. li).
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.. \rl. Gí. u~ offidaes do quartel g,~11eral de um~\. c.irc..mm~cripção militai' terão as mesmas attL'iLmir;õe~ ~IUC os dos
servicos eone::;}JOtH.leute~ nus quarteis gerwJ:aes .de igual comJJOsic:;ão.
Art. G5. As nomeações dos officiaes dos sm·vi•ws de estado-maior e de ordeus junto ao eommandu de uma brigada ou
eircumscripção militar, serão feitas ll<'iG wiuisLr0 da Guerra,
de modô analogo ao dos offieiaes do:; servicos correspontlentes nus divisões. Os ~~ommanda.nLes de brigada. ou circums~ripção militar serão ouvidos velo chefe do JDstado 'Maior
do Exercito sobre a ineurnpatibil idade qw~ possa existir m1t1·•~
c.llm; e o offieiai de estado-maio·r a propOr, devendo Cl::íSa <eon.sulta '*~r luga:r pot· intebuL>dio dos GralKlt~s Commaudos a (JWl
.as l.H'igadas üU as cil'ütmise•r.·ilH,;ÕPS ~~stejam sulJordiuadas, ou
uirectanH••nte, no caso de se tratar de ·~ommaudo de eiJ·t~Hill·
::;eripção milHar na. d:cvcudeneia imuwdiata do minist.t·o.
Ji;m campanha, essas nomeações •~ompetem uo euunnamlo
em Chefe, nos limites da zona de artc1'l'a c de coufurmillalle
oom as disposições em vigo:r.
DISPOSIÇÕES DIVEHSAS

Art. ilH. Os commaudant.e}; de tlivi~rw ou rcgmo uüliLat·
c tlc brigada ou oh·cumscripção militar, inspeccionmulu as
forças sob seu eommando, terão em visf.a. as prel:!cripções du
.L'egulanwnlo pa.ra. us Inspecções de .Armas ou Sf>rviços do
Jflxerei to. no que lhes f'ôr applie~n el ~~ uão PSLe.ia. e'XJH'eHsameute uonsiguado no presc:n.te regutamnntt~.
Art.. ú7. O J)CSSoal do sc1:viço de recl'tttmncntu terá a-;
atLrib\li~;õcs que lhe forem conJ<n·idas no Regulamento dn
Alistamento n Sorteio e os commandante.s de zona dP- m.ubilização as que foeem tliseriminadas no Hegula.mento de i\lobili-

zação.
·
Art. 58. Os serviç-os ôiariog proprio!-:i do quartel-gerwr-:!l
dú urna região, divisão, brigada ou eü·cumscripção se1·ão feitos pt>lm; praças adstrietas a ·~sse quartt•l ,g·eneral, de confor·midadc com a. RUU. situação hierarchiea H tln modo a deixarlhes tempo sufficieuLe para o desempenho lle suas ohrig;l~:ueK
pebnaneu tes.
Art. 5H. Sem]we. que houve1· nee.essitlade. oH Grandes
Con~maudos e os eonnuandantt~s dn lwig-<Hla. nu eirf:lUUSlWÍP(JãO
militar terão, (~ada um, sua t'SeolLa, n.1Ja compo;,içãu K•m·l
ueterminada em «({Utadl'US» (~Speciaes.
Art. üO. Revogam-se as disposições em euntrrario.
Rio de Jauei~ro, 7 de abril de HH!). - Jm;é Caetanu de

Jl'ai·ia.

OE:UHETO N. lt. fJH --• rm 'i

~~~~ ABnll; JJE

HHG

Avprova o Rcgulamcntü pal'a as ln:;pccç<Jc,; •k Armas ou de S.:rviçus do :Excrcilo

O Presidente da Uepubliea dos

lt~stados

Unidos do Brazil,

usando da attribuição que lhe nmfere o art. 48, n. I, da
Constituição, ,.--e de accõrd() com o estatuido no art. 43, u. II~
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tla. 1ei 11. :2.921, de 5 d:e jam'iro, n no arL. ~H do de.creLo
n. H . .Ul7, de 23 de fevereiro. tud{) de HHG, re~olvo appro_var
o Jle~ulamento para as Inspee1:ões dt> Armas ou de ServiÇ·OH
elo J6:1mo,ito que com este baixa, as1signado velo general de
divisão .Tosé Cantano de Faria, ministro dP Estado da Guerra.
Hio de Janeiro. 7 de abrll de 1915, Ü·Í da ludepemlencia·
e ::no t.la Republica.
·
\VENCESLAU HIL\z. P. GoMES •
0

.José

Cacimw de Faria.

Regulamento para as Inspecções de Armas ou de Serviços
do Exercito
OBJECTO E CO~STI'l'UlÇÃO IJ.\8 1.:\SPECI)ÕES

As Inspe01.(Õe::; são ·orgão::: de qlh-' dü;põc o AlLo
para tornar effectiva, sobrn todas :JS {orças c com1nmulos, a sna acção fis1calizadora, por· meio dos quaes verifica
a marcha dos negocios militares, {)S progressos da instrucção,
o estado da disciplina. a situação administrativa, a maneira
dP proceder dos responsaveis. finalmente, a organiza.;.ã:o da.s
.Armas e Serviços, o seu preparo e efficiencia lJara a guc'l'I'a.
Art. ~.o Não podendo n Alto Commando nem os orgãos
~·~süneiaPs de que dispõe para o excrcieio de suas aLLribuiçõeH
I'Obr·o as forças·., o Ministerio da Guena n o JGsLado Maior üu
Exm·eiLo, estar simultaneamente em todos os loeaes. afim dn
aeompanhar de visu o desenvolvimento dos faet.os e a ercecução
tias vrovidencias neeessarias ao func.cionamento du cO'Jnrnandu
e da administração militares, confia a inspcclo1'es especiaes o
cuidado de irem ao log,ar onde esses factos se dão, onde sn
exeentam essas providencias, exercer. Lanto quanto possível,
uma. fiscalização pessoal c minuciosa.
Art. 3." Os inspüetores são os agcn!Ys IJOr meio dos quaes
o ministro vê c se certifica dos actos da administração c do~
nngoeios militares c por intermedio de qtwm o chefe do J~s
tado l\Iaior· do Exm·:eito vê c sn assegura da mardm da inst.rue..:ão, do preparo e effieieneia das fuq~,as }Jara a gunrra.
At·L. 't." Os ins)welor!:s Jieam diJ'Pctanwttln ligados ao
Ji:~lado l\laior· do ExPrcito em tudo quanto diga respeito ou
SI'- l'f.'la<~ionc com a organização e dii~e•··~:ão superior da iustrue..:ão ·(~ prrparo das forças JHll'a a gnPJTa ,. ao MinistPrio uo
qnn •·oneerne :í administração e mais Iwg-odos relativoH á
Ar L. J ,

0

4:ommaut.lo

ll'O{JU.

'.\ri.. r;,o 0::; juspeetOl'<'S eorrl'spoudPm--s•~ dir·ecLauwntt~
e um o ministro, com o elwfP do Estado :\1 a ior do Exe1·cito e
<'OIH os Gommandos das for·f~a~ sujeitas ú sua fis1~alizaç.ão,
rnlativamont~ ·aos assumptos dP sua eompf'tnwia P da al~:ada
df' eada um.
Art. 0." t )s inspBelores, nas suas n·laç:õf's <·om o~ Colllmandos, Direeçõcs c Chofias, devem h•r muHo l'lll visLa quo
11i'io podem se immiseuir na f~owluf'ia das 1.r·opas nem nu
fuw:r:ionamcnto dQs Seryiços. eomp.eLiruJo-llws a)wnus re~is
lr:Jt' a~ falhas que obsPJ:varem; eomo representantes do Ano
Commando para o eX'Cl,cicio dr· :-;ua funeeão fisealizadora, agem
e (allam sempre 1em nome deste. de quem lhes Yem toda a.

autoridade de que s.e

uchan~

investidos.:

·
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Pnragt·avho uuico. Os Com mandos, Dirct'~:ões e Chefias
só são respommveis pm·ante os sut,..~l'iorcs hierarehicos: a
quem esteJam immedlatamente subm·dinndo::;.
Art. 7." As InspeecÕl"S d~ Armas ou de ~"rviços, ereadas
pelo decreto u. 11 . 50 li, Llc i de ma.L·t;o l'Ol'l'ente, siio as se-

guintes:
a) lnspccçõcs da Arma de Infantaria;
b) Inspcccõcs da Arma de Gavallal'ia;
c) Inspecções da Arma de Artilharia;
d) lnspecções da Arma de Engenharia;
e) Inspecções dos Serviços de Administração;
f) Jm;pceçõcs do8 Serviços de Jl~ngcnharia;
o) Inspecções dos Se·rviços de Saude e Vcterinaria;
h) Inspecções do Serviço dn Material Bellico;
i) lnsr)ecçõcs do Ensino 1\lilil.ar.
§ I." O numero de lnspeeções de cãda At·ma ou Serviço

se.rá fixado de accôrdo com ns necessidnues da fiscalização do
serviço militar.
§ 2, A acção dos inspectorcs pôde ~e est('nder a uma ou
mais regiões militares ou mesmo a todus. conformu determinat• o Govet·no.
Art. 8. o. As Inspeccões são exercidas poe officiaes do 1
Quadro do Estado l\faim· General, c só na falta absoluta destest poderão ser nomeados cot·mwis para o desempenho dessas
funcoões.
Parageapho unico. Um mesmo inspedor, dPsdc que tenha
eompctcncia technica e que os effectivos das Arma::; e Set·vioos a fiscalizar e as circumstancias de tempo e Jogar o pm·tniU.am, pod{~r{t desempenhar os trabalhos de mais de uma
Inspeccão, durante o exercicio de sua funcçüu ou nos impedimentos de outro insvector e ainda quando o t~ovcrno assim o entender conveniente.
Art. 9."' Cada uma das lnspcecões das Arm~hi de Infantaria, CavalJaria, Artilharia c Engnnhnl'ia, comprehende, Rob
o ponto de vist.a technico e administ1·ativo, a fiscalização dos
corpos das respcetivns armas. exccptuada a parte administ.rativa, quando jt\ esteja, no momento, sujeita a ouh·a
Inspem;.ão; tendo muito espcciahnenle em . vista a sua
instrucção e preparação effectiva para a guerra.
Art. 10. A Inspecção ·dos 8erviços de Ji~ngenharia comprehende, sob o ponto de vista technico, administrativo c do
preparo cffectivo para a gucna, a fiscaliz:.u;ão:
a) da Dh·ecção Geral respectiva;
b) dos Set·viços do - s.apadOI'PH-mineí1·os, Vdegl'aphia e
communicações em geral, am·onautica, nonlf•:-;, c~Lraua::; de feno,
fortificações c constl'uccões militares;
c) das {onnações dos respectivos Rervic:oR:
d) das commissões teehniras que lhes d issOI'{!fil re~J)eit.o:
e) dos cslabclccimcn tos c depositos do mat.crial respectivo.
Art. i 1. A JpSJH''cção dns Sct·\·iços de Saudc e Vetednal'ia
comprehende, sob o ponfo de vista tr'ehnieo, ndministrativo
e da prí'p:.u·a~~ão cfft·ctiva para a gtH't'l':l, a n~calizacão:
o) da JJit·eeção Gl\ral l'l'specliva;
b) das fo. rmtt~·õcs do SNvh:n cl•~ Rattdt•:
e) dos hnstlitaes c enfermaria::;;
d) dos labor·atorios;
e) dos dcp~tos do material de saudc;
0
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f) do pessoal do Serviço do Snndfl no~ corpo~ e f:l~tnbelecimentos militares;
g) do ensino medico-militar;
h) dos trabalhos relativos ao Serviço rle Yeterinnrià;
i) das enfermarias veterinarias;
j) do se1·viço veLm·iluu·io uos eorpos n eHtabelecimentos
militares;

.

do ensino vcterinario militar;
l) dos depo8itos de material vetednario.
Art. 12. A Inspecção do Servi co do Material Bell i co comprehende, sob o ponto de vista teehnieo, administrativo e do
prPparo efficiente para a guerra, .a fiscalização:
a) da Direcção Geral respectiva;
IJ) das formações do Serviço do Material llellico;
e) dos nrsenaes, f.nbrieas, eslabclf'eimontos o dnpositos de
mnh\rial de guerra; .
d) da'·" commissões techniraR que lhe disserPm respeito;
f') do Serviço do Materinl I3cllico nos f'OI'llOS o f'sfabelek)

rimentos militru-es.

Art. 13. A Inspecção dos Serviços de Administração comprehende, sob Q ponto de vista teohnico, administrativo P do
pl'f'parn effectivo para a guerra, a fiscalizn(:ão:
a) da Direccão Geral respectiva;
.
b) dns Serviços de ~ fundos, subRistencia, transporte e
remonto, fardamPnto c equipamrnfo, rsqwlrL.. Inmeufn e alojamPnto;
c) das formações respectivas;
cl) das faht•icas, officinas e dcpositos corrrspondentes;
e) do Rorvko dn ndministr·nção nos eorpos e Pslahelecimrnlos milit.l'tres;
f) dns commissõcs tPchnicas que lhrs dissel'f'm rPspeito.
Art. 1L A Inspecção do Ensino comprehende, sob o ponto
de vh;ta technico, administrativo e do prepm·o para a guerra:
a fiscalização dos estabelecimentos det em~ino seeundario e superior (Collegios Militarf's. Escola Milil.m', J~scola Pratica e
Escola de Estado Maior).
ATTRIBUIÇÕI~S GRRAES DOS INSPECTOOEA

!Art. 15. Os inspectores, no exerci cio de ~ma funcção fiscalizadora, teem competeneia paea vt~r tudo e tudo examinar;
iuformam-se, verificam, obsel'vam, eertificam--se da situação
dos negoeios militar<'s e administrat.ivoF!, da ma1·cha dos serviços, do c~tado dos recurso~, da instt·ue(;ão dn pessoal e de
suas qualidades, etc.: tudo lhes deve ser facilitado. todos os
exames do pessoal e do mnllwial lhes são pc>rmittidos.
Parngrapho unico. I~' formalmente interdicto aos inspectores envolverem-se na direrção, (INWo c e;J?ecuçtí.o dos uel'!'OCio~ militares e administrativo~ das forças ou commandos
sujeitos à sua inspecção, salvo o raso em qw: ordt 11lS Psp<'eiae:;
ou im~trurções partieulares lhe::; dt>lPgtH'm t>~sa nU l'ihuieão,
precisando clal'amente o ohjcclo.
A competencia delles, porém, no que se nfe1·e á fiscalização technira e administl•ativa dessPs negoí'ios é absoluta e
completa.
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Art. HL Compete ao8
rHir,ar:

inspP.etore~.

dP um morlo geral.

VP-

o) ·Ri as Armas on Serviços Ruj•~ítos á .-;ua accão fiAra!,
est.ão provirlos dP t.ucto quanto lho~ (• ;~Urihuido IH'lo::. rt'gularnentos;
•
b) si os provimentos eslão eompletos, Pm hom rsl.ado <lP
·conservação e disponíveis para a guerrn;
c) si a instrucção é mini~trnda na fórma prescripl.a. o df'
conformidade com os princi})ios. douttina í\ reqí'lts qun a.
r~em;
·
, ll) .si os regulamentos. instrueções, decisõf's c· ordens '1'-W
regulam o funceionamento do !'lervi~:o ou da unid~Hh~ 1N~m sífln
executados com pontualidade. ef:'crupulo e <·uidado;
e) si esses regulamentos. inst.rucções, decisões e ordens
teem produzido effeitos uteis ou si por falta de applicação df'
suas disposições existem falhas, incoherencias f' ilTf'gularidndes no funccionamrnto geral do serviç:o;
·
f) si o pessoal da tropa, serviço::~ e' estabeleeimentos ·têm
a capacidade profissional theorica e pratica sufficiente e a~
qualidades moraes para o desempenho de suas respectivas fnncções, designando os que devem sf'r substituídos e informando
escrupulosamente sobre tudo o que disser J't'\sprHo á f\Xecução
dos gerviço::; e á hpa (•fdl'lll. l'l'nnnmin f' di~riplina. dos rm·pn"'
o e~tabelecimentos.

Art.• 17. Compete nos in::;pN·forf's. ""l•h n pontn f1P vL-dn
ndm in ist.ral ivo o financeiro:
n.) vm·i ficar todos os netos UílministraUvo::: qunnto n Pmprpg·o
de fundo:;:, eomp1·as: recep(iÜO, consrrvação, trausfol'lnnção e
consumo do matel'ia1. exf'l'f•endo n. mais adiva P snvera vig-i·lancia sobre a n.pplicação dos recur.sos pn:-;t.oP. pf'ln Nação :í.
disposioão do Ministerio tla Guerra, para a satisfação da~ nPcessidades do Exercito e da defesa do paiz;
b) examinar attentamente a regularidade e fidelidade da~
distribuições feitas e pagamentos realizados, verificando a legitimidade e regularidade dos factos que derem Jogar u dP~
pez.as por conta do Ministerio da Guerra;
r.) verificar o estado do material, a escriptura~ão. contabilidade e existencia effect.iva, em caixa, deposito c rm ~f'l'
viço; em caixa, quanto n dinheiro; em derwsit.n P Pm servit;o.
{jnapto ao material;
d) verificar o zelo. intelligencia e capacidade .do pP.-..~soal
que concorre para a realização dos serviços administrativog:
e) propôr as recompensas. repressões e medidas que a boa
ou m:1 situação dos ncgocios technicos e administrativos pns:-::a
~uggerir;

f) velar para que se mantenha a uniformidade o regularidade da escripturação, de nccôrdo com a;;; ordem; existeulPs
e os modelos em vigor;
o) verificar, pelo exame da eseripturação dos conselhos
administrativos, si existf'rn divida." nf'Hvn~ nu passivas P a
('nusa que as motivaram;
h.} fiscalizar a legalidade do mrwimenlo de carga r. dP~
cnrga (lo armamento, fardamento. equipamento, e te., prorurando saber si Psses oh.iectos sfio rN·ehidos com reg·ulm·i•lndP. dr- nrer:-:'!o rom a::; PI'PS<~ripr,[)rs dn n(l~nlamr,nto dos SC'r-
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viços Administrativos nos eorpos e

estabelecimento~

militares

n da mesma fórm.a distribuídos;
i) indioar os erros1 omissões e abusos que 'encontrar, saHnntando as providenmas para que om twlo se ob!mrvrm as
JII.'Pscripções da lei;
·
j) examinar cuidadosamente~ os documentos de despm:a n
de. tudo que se referir á contabilidruJp, folhas de pagamento.
fornecimentos, conta~ correntes, e te., podendo, en,s.o julguem
ncccssnrio, solicitar informações das Delegacias do Fazenda
c da Direcção )fiscal et de ContabiJifl:\(l<~ da. <1ncrra. Taes dormmnntos, depois de examinados. Rl~rfio Pmassadn;.; n 1nrrridns
~~om o sinet.e rfa inspecção.
Art. 18. Compete aos inspectores, Rob o ponto dn vist.a
I,P.ehnico 1 isto é, da organização n en~·ino Uwm·ko e prn.t.ico:
a) verificar assídua e cuidadosamente a organização das
tropas e a instrucção theorica e pratica respectiva, certificando-se si ellas satisfazem plenamente :í.s necessidades dos
serviços, si correspondem aos intuitoR e fins a que são destinadas, si obedecem aos princípios, dontrinfl.s n reg1•n.s qun
lhes servem de base, P, muito especialmentC', si Lf'Pm o cunho
Himples e pratico exigido para a guerra;
h) examinar attentamentc os corpo:;; fht respeel.ivn arma
ml a~ formações do t·espectivo scrvit:o ,c.;oh P~Sf' ponto de vista:
c) {~ertifirar si .c~;stãn preparada c: n !-{i são enmpridas as
t1 isposiçõP-s de mobilização relativas :'t arma ou ao f>f'rviço sob
sna ütRpeceão o si o'< mr'ios df' mohilízn~ão •~ ,Jf' tf'lnnf-lporh~ da
unidade ou formortío a~ hnhil itnm :í. prnmpl a pa~~:t~on•m dn P'~
•lfl IH17. para o de guerra;
d) vcrific·ar a. ctisciplina da~ h·orm~:. da l'PRfHlel.i·va Arma
Oll do pnssoal do l'f\;Siflt~rth'o ~f'l'VÍ.~o, Íllforrnamln-sc daR transp;t·.-s~ões disf',ip!inarf's (• doH et·imP;;l oPc·nrridn~. twm nssim <las
t'1H't'PHpondcnf}es reprPssões:
f~) verificar si são pel'fcitameutc conllf'ei<1a;:. o scgu;id.amenh1 praticadas toda~ as disposiçõp~, regulamentares rel•a...
tivas no Sf'rY!ço de eampanha da Arma oü 8Prvit;o iusprrcionnd.o:
/') CX:lffiillfll' OS f.rnhalhOS d(' {'01T1IDh;gÕf'S teChllÍC"AllJS, e·t~~.;
!J) ajnizar· da iu•stt·tte(}iio dm:· ol1'it•.iam; P snrgf'nto!'\, inquerind0-0!0; sohre 1 os misL1~res rlf' sua profissão. :-l{lhrP o Regula·
nwnto do RerviÇo Interno on de .Campanha e outros, em· a-RsumpLos que sejam do ;:.ua rornpetenria. llPlH ass:im. rxmminundo-o;.{ assidumnente nos Pxcreirios tlP qnndr-os, lcwnni.amonf.os, ttquHação, esgrima, e{ c.;
h) ajuizar da im:;truecão dos officiaeR~ eX:."lminando\-os
~·eguirlamente no jogo dllll guerra f~ dando-lhes a resolver thema~ t.actieos, dentro dos limites das respectivas insf.rue~ões
r·Pt.rlllnm:entares;
i) uiOtar si ria uui(lade d•\ tropa ,~ solit~it.ammtt.P ohsf'rvada
a pratica do tiro sobre nlvoH a di:-:·t·arwia val'i:l\ .-•is, f.nnf{) para.
HR o.ffir.iaes eomo para as praças.
Art. :tn. Os inspccLores, sob o ponto th' vis·fa nr1mini::d.raf.ivn, t.Pr>m o Pstrirto dnver f)P (•omprnvnr:
a) n ea··islt?m•ia. l'{fectü·a do .pes~mtL aninwrs ,, uúll.c-

riacs;

b)_ os dü•citos dos rnilitares e do:;; ~~J'Niores dn F.:31ndo.
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§. 1.0 A existe~cia . é ~omprovada: ar p~:ln~ TÔV1•stâà 'de
eflechvo; b) pelos tnventarws.
As :ve.vi·srtas de effectivo es.tabelecem a situação do pessoal e an\maes e o seu numero, ba~·es dns ·d rspezas, que ~n
regulam por dia ou por mez.
Os inventarias. comprovam o material e o .sen' estado.
As revistas de efl.fectivo E·e operam para o pes~;oa l P. ani ~
maes, de visu e sobre o terreno.
~ 2. 0 O direHó dos militares e dos r,redores do Estado é
sempre c{)mprovado por meio de documentos authenticps~
é fixado para O~· militares em razão do 1JOsto, funcção e si~
tuação que ()Ccupam; para os credores do Estado resulta dos
fornecimentos realmente feitos ou dos trabalhos effectivamente executados, provados por um reconhecinwnto prévio
e um lançamento regular na carga.
Art. 20. Os inspectores observarão, tan!:o l{uanto posE·ivel, o moral oos tropas, sobreLudo o dos offieiaes; pro··
cll!fando verificar si o que se acha consignado nas l'f~lações rJ(!
conducta está de accôrdo com o~· l'~'snltadnH dt> sna ull~f'rvar:ih•
pessoaL
ArL 21.. Os inspectores deverão irl'vl·stigaL' P Oll!V ir as indicações que lhes forem feitas e qne a pratica hnuYPI' acoHselhado no srntido fle RPrem ll1f'llwrr~rlt·•"· n~ l't·~..::ulamentos
vigentes.
Art. 22. F.xn.minarão ~i nxistPm na 1111 idacle di~ lropa in·
d'ividuos com graduação un eom pra1;a ílíl'~·d.
Art. 23. Ent.rarão no conhecimPnlo düs dnlrdhl''' relalivos (ts diversas espceialid:1d.r~· tln l'el'\'il.:·' iulet'll•J da nmidade ou da {ornwção do Serviço, s1~111, r~11l r·t·l:llllo, perderem
de vliiSta a idt~a de conjunLo.
Art. 21. Os inspector·es. podel'iío d•!l 1!1'111 in ar ~ cessação
dos• abusos dü que reSJuHem ou poss1am t·esultae ~n·ejuizo ~í
discip.Una, ao ensino, á instrucção A ao prpparo >tias tropa::;
p.ara a guerra -ou _á Fazenda Nacional, quando essas attribuições lhes forem commef>tidas. Ilia fórma do paragraplw unico
do art. 15, devendo communicar sua resolução, respectivamente, 1aos eommandantes do regiões. ftg repn rLi.;:.õcs fiscaes e ás aut()ridades .competenles para conhecei-a.
Paragrapho unico. Quando, porém. não lhes tenh1am sido
delegadas essas attrilYUti~ões, na fôrma do dtad@ parugrapho,
levarão o facto ao conhecimento uu anloJ·üJ.a<IP 1·ornpetente,
para que sejam sanados taeE• abuseis.
Art. 25; Os inspecl:ores deverão infol'nw.e, por meio d•~
relator.il()s semestraeSI, ao (',hefe do Ji~stado l\laior do Exercito
e ao ministro da Guerra, na parte relativa a cada um, sobre a
marcha dos seUE• h::abalhos, nelles f'XpPndendo os alvitres e
propondo as medidas qne julgarem mais acertadas para a
correcç.ão dB!s faltas om inconven ienf es observados.
Lo Goneluida a inspecção, os inspPPI.nres eommunic•arão ao nrinist.ro da Guerra, ao 0lwfo do J·~ffadn Maior do
Exercito, ao IC.ornmanda.nt.e da rngião •~ ao «'1ltnmandante d:\
unidade on Phrfre fln Sl'l'Vi<:o inspPr·t·innarlc) o Pllf'etTamenlu
dos trabalhos.
~ 2. Os re:mlbaüos dus exames e l'i.scaUzacfío fei~OE'• deverão ser pre~·entes á 'autoridarlc rDmpPI PntP p:n;:t ~~onhecer uo
assumpto a qp.t\ o~ mesmos t"·e refPJ'i t·em, dPpoi.:;; de rRduzidos
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a relatorios circumst.anciados, em que com clarezã e precisão
f~stejam
lnnç.adas as übservaçõe:S~ JeitaE"· n D~ Lnabalhos da
inspecção.
Art. 26. Os inspectores deverão effeduar com brévü.lade
as iusnecções e apresentar <Js reE·pect.ivos relatorios, de modo
a uã.o ser despendido com tal servi<:o !=!inflo o tempo f'strietamrn te lll'cessario.
Art. '27. Com o fim de alliviar o arrhivo tias unidades e
s.crviços, os inEpectores poderão mandar, dcp()is tln inspeccio- ·
nados, ínt.inerar os livros e papeis sem utilidade quo .íã tiver·cm mais de fO annos e já houverem r vd:uzido seus effeltos, observandtOI-:Sc o dispzysto no •a.viso dB 11~ de abril de 1886,
pu h! ieado na ordem do dia do Exercito 11. L ü04; não deveeão1 Jl1011'ém, ser queünados tlocumento's relativos .a, it-re•
gularuladf's denunciad~~s prlns inspectoJ't~s. Pmquanto 11ão fôr
resolvi>do a respeito .
.Art. :!H. Os inspecfores P,Xaminarfio o methodo de ensino
professado nas escolas regimentaes, be·m eomo si nl'llas s.ão
firhm•nte cxecuúadJa,s as pres{~rip.c;ões do respnntivo regulamnn to, f'!spcci ai mente quan Lo aos prw~ammas.
A1·l. :.!9. Com pote ao im;pcctor doR H1~rviçoR fln Engenharia, vorinca·r si são cxccutatdoR tbesdo o tempo de paz c
sn estão uispostas para serem facil e rapidamente executados,
no momeulo d'a mobilização, os trabalhos de .apropriação do
materütl eirenlante das linhas fe~.~r·eas e ns maiA que tenham
sido jiJJ;gadO>s neoessn·rim; para facilitar a c•xeenç:ío doA transJHll'll•s e::;trategicos.
P1lwagrapho unico. CompeLe-lhe tamhem vnrifie:1r si está
Jll'l~pa1·ada a exceução do todaF! as medidas fixadas .r·elativamcutl' ú (',:cploJ·orão. constt·ucçfio, JYrOtecção, 1'e'J.1aração e
irwtilizw~ao d:1s via•s ferreas e si as dliffcrentes estradas llo
ferro do paiz cumprem vontualmente as twe·sc.t'ipções fixadas
para o fim de far.ilit:w a npp1icaçfio das via~ ft"l'fe.as :aos
SC'trvil:o~ mil itaros.
DIHPOSIÇÕEA flRnAF.A

Art. 30. Os comm.andantes de Divisão ou Região. quando
em inspeccão das unidades das Armas e f'ormações dos Ser·vicos soh ~:ma jurisd'icção, deverão g1Ül11r-se pelo pre1sente
· regulnmP.nW, na parte não consignada no que lhes é proprio.:
Art. :u. As unidadtrs, formações, estabelecimentos, etc.,
~ujeitos á in3pccçft.o, deverão preparai' para as revi.<~tas, relações ou mnppas onde se a.clrem disc·riminadas as condições
do· pessoal, animam;, material, ef.c.; f·acilitando aos .ins:pe....:
rtO'res as que forem especialmente J'Pqui~il.aclnFJ, ]J~'In como
fodas n~ informações c dlOcument.os.
Art. :t:.>,. Os inspectores quando se aprPsPntarem serão
reeebidns c1o:n1 as honras que lhes compeU.rem, devendo ser
aromp:mhados nos netos de inspecoão p·elos respectivos oommandaHt.es ou c·lle1\~~ th~ fHq·vi1;os, salvo f{llflllll•n di~pemmrem a
~:·na

presPn~a.

Art. 33. O desempenlw de mais de uma inspecção, de que
o JHl'L'n.g.rapho unico do a~rt. 8", não ii111porta em accumulaçiio d·~ fnncções ponTa o fim de vere:epção de 'YJWCimentos.
t~ata
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A.rt. 34. As insplecções deverão câmprr,hcnder todo o
tempo dec.01rrido desde a data que alcançou a ultima inspecdín que tivt•r havido na unidade, {ormarâo, e~tahelPcimentp,
de., .salvo o caso d"'S inspeecões extm~wdirm ri~ts · que vismn
lJJH fim ·especial.
,\t'L :Jr). Os in-.;peelot'Ps, antns df~ i11ieiai'Ptn snuR Lr·ahalhos, d1~vet·ão providuneiar junlo dos t•onunantlault'S dP
llogiões, afim de quo a respectiva unidade rle tropa, {orma.ção do Rcrviço, estabelecimento, etc., fiqw~ á sua dt.isp!Osiçã<~
Jlal'a Rf'L' insprt·eionacta·, soJi.eitando-lhns as neePssarias orciPns
no caso dJC serem menos g1raduados ou mais morlernos qllf~
esses eommandantrs ou communit·ando-llJPS n in idn tlPssrs
trahallws em caso contrario.
Art. 36. As operações de inspel\r.ão eomprehlf'nd~Prão:
a) revista de conjunto;
h) exame de categorias;
c) revista de detalhe;
d) exame da instrucção;
r) mmme da administração;
f) visita ás dependencias dio estahelechnenfn:
g) trabalhos de encerramento da inspecçã.o.
Ar L :17. Cada in~p~etor d~vn sr•r auxiliado rpor um rnpil.ãn as~istente i' um subalterno, a.iudant~ de ordens: dfwe
f,er, o:lém dr~t.ns officiaPs, ()S amanuensP~~ n :ns P'rat~as met~essn;rias p:u·a a PXt't~ne.ão flos "'\N'V i eos d~~ ''R'''eipta n de fll'chmnnr,a.
. ~ 1. Rnmpre que fiir pos&ivel, n~ses offifo.iaP~ dr•w·m JlPI'I.mwnl' ao quadro da mma suJeita :í inspecçã.o.
~ 2. Os assistPnlcs dm:; inspf'elorr•s dos RPrYi!:ns dn Rnltlln
r Vnterinaria e de Auministração dcvmn JH'r·tmwPI' aos roR(lect.ivos quadros.
§ 3. Os trabalh,os de escriptnração rJ!twrm srr, em gel!'n l,
eXJC'cutacfos sob as visbas do assistente o os relativm~ á
ex:er.ução de ordens ·pelo ajudante. de ordens.
§ ·1. Quando o C'lOve,rno julgar convPnientP, designará
um official, com o curso de estado maior, para auxiliar \OIS
inspPetorPs no nxrrf~irio dn snas funcrõps: pndrrá tambem
desigTmr um emvregmdo da Dirccção Fiscn,J e d~ Oontabilida.dc parH: auxiliai-os em assumptos qtw dig-am •t"rspeit.o :'t
fisealização administTativa e financeira.
Art. 38. üs inspPetores srrfio nomeado~ por doeJ'Pto r
os sPus auxiliares por portaria do ministro da Guerra, mediante a r'espectiva proposta.
Art. 3!l. Os inspActores reeeherão as queixas ou reprPsentJlÇÕe!l!, ('seriptas e fnndamentaüas, que os officiaes e pra<:·as queiram fazer em prol dos sem~ (lirrit.os o sobre o qnP.
lhrs f.or r.omn1nnicado ouvirão J'P$f'l'VrulamPilte P por Asr,riplo
:10 t·Psywdivo commandante de unidade ou chefe de servie-o.
Si :J, qtwixa on representa<:,ão impor·tm· Prn ~;raves accnsanõPs atty·iJmidas ao eomrnandn1Ür:> da unidade ou :w ehefc dn
~f'rvi~:o, o insppef.or solicitarú do rommandante (]a região orllt>rn pal'n q~w .o quPixoso s~ja proYisoriamPntP subordinad')
n nnl rn l'flmmnndn a~(~ qnP o AHo Commando, a. quem o :fado Si~r·:í_ nal'lif'.ipndo·. dê a cstn uma solnção dPfinitiva.
Arl. Hl. Não ~ lirit.o aos in;;pp('[orP~, llf'm antPs de abPrlas nem rlrp.a,is rlr r·ncrl'Y'arlas as inspt'tWiíPs, r>nlP-nclerrm-ge
0

0

0

0
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com os commandantes ou cheff$ rlP serv i<~os sohrn :u.:snmpl.o:-; que llws se,jam flirentnrnentf1 velaLivo:-.
Art. H. Aht'I'ta a iHspec~ção mn um <mrpo, ü inspedor
cl!'Ye :qn·o\·Pitnr n;:; clondioõcs em que a tr 'Pa rf'celwr os diypr·~os P'~'IWJ'OS de
~"\:tmirwl-n, f.t'ndn

insh·ucção ou executar os ~eL·viços para
assim uma hasp sngm·a para apl'OeiaL· o

\ :1!or· 'tia fot·ea o Pspecialnwnte <lol" qnadt·, ;;:,
.\r·t.. 1:?. O im-1peotor, ao ffn·minar um exercício ou servico a fJUe tenha ·assistido, fará ao commandante da t.ropa
ou c·lrl'fe dn serviço oh~rrvações sobrP o que tenha notado,

h>mlo o nridado de> nfío ot'fender o p!'(•· tigio dns oHiciaes
par-a c~nm a tt·opa.
Art. -13. No local em que ~'C cfifechmr a. inspecção da
lJrticiad~~ on sprvieo, havendo apenas Com;nando de CírcumSI'l'iJlção ·ou de Zona de Mobilizaçfio, as relnções entre os comma ndnnt~R destas e os respectivos inspeetores são analogas
:ío.:; existen'trs entre estes e .o command::mt• de região.

Art. ·H. Cumpre ao com mandante de região militar, sem
perder sua plena jurisdicção sobre qual o uer arma ou serviço de sua região que esteja sendo nspeccionado, não
c•nntrariar a ac~:ão do inspector, evitar qtle suas ordens pos~.::un im!lorlir .nu pr0,iudicar aeto~ da h1SpPcção ,, facilitar toda'! n~ nwrlirlns e provid('ncias que po:-sam anxilinl-o no
PXPI'P.icio de sua missftn fif:;calizadora.
PnPng'l'apho uniro. Afim de evitar eompli('.ações com o
SPrv i co c·nrrpnf.e, os inspeetores eommu n icarão ao 1\0mmantlnnlí• da nni•l.ad'e sn.ic~ita ti in~peeçiio o dia. em que tiverem
dP rl!'nupar· a rPsperti\'a for~;a 1'111 pxm'eido!-1 geraPs, revistas,
frwmaf.m·ns c> r)emais actos dr fiscaliz~wfl ) f(Wl po::~sam pl~<'
jwliPat' ou p!'Pf.Prir aqnelles servh~os.

A 1'1.. !f!). Os inSJH'C~torns no desnmpc•nho íl·a fis•·aliza~~rvn
mlmin istrativa P financeira deverão· A11Ütr-R(' pelas disposi~;ÕPR do. regularwmt.o que. baixou com o decreto n. 9. 996, do
8 dfl janeiro dr '1 91:3, tPndo muito em vista n art. -i9 deSfie'
l'í.•.gulmnento.

· Arf. 4G. Os inspectores verificactio constantemente os
effectivos, wfim de ver si eslão de accêl'do eom os quadros
dt• fí.-,·or;tio, eommunicando immediat.amenfe a.o Governo qualllllPI' Pxrrsso que não provenha de pra('.as legalmente addijd<IS ou :tl!!!l'Pg.adas e pertencentes ao est:1do effect.ivo de oufJ•a 1111id:Hle: n•'S~e MSO dtw•wão Ror 1omndas immediat.as pro\'ifJPneias par.a cessaç.ão do ahu.so e resp1msabilida.clf' dias •mlpados.

.

Art. .íi. Aos inspectores e !:wus imxiliarc~. quando em
s<>r\·h,:o de insoecção, félra da séde~ ·será conr,edida uma dial'i:t nu n.iutla rle cust<J, arbitrada TlClo minisf.To da Guerra.
Art. 48. Rflvogam-Re as disposições em contrario.
Rio de ,Janeiro, 7 dP ahril dP HlHí . - Jo!•u~ Cnetmw fk
Fm·in.

DF!
Ahr<" no

Mini~terio

·I 0

DF! i\BRI L DE

1 !H5

da Justi<:a I' Negocios 1nterbrrs o ercdito c~pcC'ial
:20 :ooo$, para ,pagamento tlo !'lllH·cnção ao Asylo S. Luiz

rl<'

O Pl'f'F~idf'nl.e da n(~l)llhliea do;;; Estndo:o: llnido;;; do nrazil,
u;::tiuln rtn auforiz.ar.ãn r.om•Pdida 1wlo nrl. !í". ~c~, 1f'i 11. '!.!l:?'1,

.wTOS DO PODER EXECUTIVO .

de 5 de janeiro de 1915, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
r.os termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo
d.ocreto n. 2. 400, de 23 de dezembro de 18HO, resolve abrir
ao Ministerio ,(ia Just.ica e Negocios Interiores o m·edito e~
pectal de 20: OOOíj;, para pag:mwnto de •'5ttlJYenção ao Asylo
S. Luiz .
. Rio de .Janeiro, 10 de abril de HHtí, 9i" da lndepend~n
cla e ·:no da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Cm·los Maximiliano Pcrdm dos Santos.

DECRETO N. H.543-DE 1,]
Concede autorizn<;iío n Tlla Tljuco Compnny,
Repllhlit•a

DE ABRIJ, DE

1915

Limi1Nl, Tlllra funrrlonar na

O PPesidenle da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu Ta1e Tjjueo Gompany, Limiled,
sociedade anonyma, rom s-~de na lnglaiPrTa, e d<>vidanwnte representada, decreta:
Artico uni co. E' concedida autoriza<;ão a The Tijuco
Company, Limited, para funecionar na Jtppubli.ca eom o::; estatutos que apresentou mediante as <·lausula~ quP t>ste acompanham assignadas ·pelo :ministro de Estado dos Negocios da
Agricultura, Industria e Gommen•io, fi.eando, porém, a mesma
companhia ob1·igada a cumpri!· as l'm·ma Jida{)Ps Pxigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 1'11 de ahril de 101G. 9't" da Tndependencia
e 27° da Republica.
'VENCESLAU BRAZ p. IGOMES.
João Pandirí Calogeras.

Clausulas que acompanham o decreto n. H. 543, desta data
I
The Ti.iuco Company, Limited, é ohrigada a ter um representante geral no Brazil eom 11lenos n illimitados podet·es
· para tratar e definitivamente rPsolvee as quPstões que se
suscitarem quer com o Governo, quer com part.h~ulares, podendo sPr denmndado e rrm:·ber 1~itaçfín illil'iaJ pPla eompanhia.
TI

Todos os actos que praticar no Brazil ficar·ão sujeitos
unicamente âs respectivas leis e regulamC>ntos e ál jurisdiccão de sett~- tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
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.que, em tempo algum, possa a referida companhia: recl~mar
qualquer exccpcão fundada em seus c~tatulos, cUJas disposições não poderão set·vir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obl'as ou I:)Cl'viços a que ellcs se
referem.

IH
~Fiea dPpl'lHtcnte de autorização do tíove1·no qualquet• al-

teração

f}Ue

a eumvauhia lenha de fazer

um;

re:-:;pectivos esta-

lutos.

Her-}hc-ha cassada. a auturizal,{ão para Juncdouar na Itepuolica se iut'ringit· c~ta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização l~ dada sPm prejuizo
do principio de achar-se a companhia sujeita ás dispos1ções
de direito que regem as sociedades anonymas.

v
A inrraeção de qualquer das daúsulas tm1·a a qnal não
cst('ja eomminada pena eHpeeial set·á punida eom a. multa de
nm eonlo de réis ( 1 :000$) a üinco contos de réis (5 :000$) e
no caso de reiucidencia com a cassação rla autorizaçã.o cone~di-da pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 14 de abril de l!JlG.-João Pancliá
Cf!logems.

DEUllE'l'O N. 11 . 541~--< IJE 1 i DE .\BiliL OE I!} 15
Coneede

autorização

{\

sociedade anon\·tna Augusta
funccionar na Uepublica

1)ara

eontinuar

a

O Pt't'sidcnte da Repu]Jli,~a dos E~slados Unidos do B.razil,
nttrndendo ao .qm~ rcque.reu a sociedade anonyma Augusta,
autoriza-da a funccionar na Republica pf'lo drcrctn n. 9. 856,
de 6 de novemlH'O de 1!J 12, o devidamente l'(~!H'I'SPUlada, de-

ereta:

A rUgo uni·co. }]' concedida autol'izacão á soeie1lade anonyma Augusta para 'tontinuar a funcciona.l' 'lltt Jtepuhlíea eom
as altf'l·a•;ões reilas em seus estatutos, sob as mesmas clausula.,
que aeompanlul!r:am o citado dect·eto n. O. 856. fieando, tJOl'ém,
a me~ma t·ompanhia obrigada a cumJWiL- as formalidades exigidas JWia lt>g'islação em vigor.
·Hio de . larwiro, t í de alJril de lU UJ, H~·, ela- lnd('llt>Ildencia
e :!.io da Ilepublica.
\VENCESLAU BtL\Z P. Uo:\lES.
João Pandíá

Ct.llo(}Cí'W:;.
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UEO.ruiDTO N. 11. 54/5·- DE 1 Í
Abre

DE .-\BlliL OE

1\) lG

1\linistcrio da Agricultura, Indu~tria e Commorcio o credito du
para pagamento dos sala rios do }Jes:;oal que trabalhou
na. Vílla ProJetaria Marechal Hermes, durante o anno pu.s~;ado, em
serviço estranho á installaçiio de esgotos, e para indcmnizar o cofre da
mesma villa da. importancia das folhas do pcsl!oal pago com o rendi·
meuto dos alugueis dos predios
110

üü :573$150,

O Pre:::identc da H.epublica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 70,

11. XVJT, da J,~i n. 2 .92,í, dn G dP jmwit·o do COI'I'tmt'~ anno. c
tPlldO ouvido o 'J'ribunal df~ Uonta:-t, ua Jól'ma do art. 70, §

v''.

tio respC<}tivo regulamento, 11csolve abrir nu l\Iinisterio da Agricultura, Industria e Commerr.io o ~:l'edit.o de 66:573$150, para
attendt>r ao 1)agamento dos salarios tln pessoal qui' trabalhou
na Villa ProJetaria Marechal Hermes, dnranto o anno passado,
em serviço estranho' á installa~;:ão de Psgolos, ~~ 11ara indcmniza1·
o eofre da mesma villa da importaneia. das folhas de pessoal
pa1go com o rendimento dos alugueis dos predios.
Rio de Janeiro, 11 de abt·il dl' tntr., !lí" da Indopcndcncia
e 27° da Republica.

Jui'iu Paudíá t.:a.loycrus.

DEOflETO N. 11.Gi6
Cr~a

um

IJL: t Í DE AUIUL DE

t'onsula;dn

("111

l !115

B•nnbaim

O Pre::;íflcnte da Ucpublicm t.lm; Bstutlo:- lJnido::; do Brasil:
(hmudo da autorisação concedida pelo :uL G" da Nova
Cousolidação Consular apprüvada lll'lo dPI'·l'l'i.o 11. 10. 38·1, de
ü de Agosto dn 1913, decreta:
.\rtigo unipo. Jl''ira crendo •um GousnlaLlu em llomlmim.

Rio de Janeiro. 14 de Abril dP 1!l'l~. n i" da Indc]JCUuencia c 27° da Republica.
\VENGESL.\U

BitA:t

P. GOMES.

Lanro J1 iillcr.

AC'lQS DU PODEI\ EXEGUT1 \'0

IJECHETü N. 11.r.,.i7 -UI~ I 'i

DE .\BIIIL

tm 191G

.".pvro..-a os planos c o orçameúto, na iruportaneia de :.lG :276$4~:1. pam Sl
t•on~;trueção de dons armazens de mcrcadori<l~. mt linha :federal tlc Ha·
r a t't\ tla Sorocabana Railway

O Pn•sideute da Hevu!Jliea uo1:l Estados U11 idos do l:h·a.zilt
aHendent.lo ao que requereu a Sol'ocahana llailway Cotnpany
.. :ís inl'ol'mações ]'restadaK J.Wla lnsrH't·toria ·v,~dPral das l~s
lratla~, decreta:
.\t·f. J." Fi1\am avtH·ovado!':l os }Jlauu;; apt'PsPnlados pela
~ol'ot.:abana Uail:way Company para a eoustrlll~l.ifi.o, de aec(u·tlo
t'Oill a elausu1a X do deerPt.o n. 1O. OHO, oe ~ 't. dt~ novemllrn
tl•~ t HHH, de um armazPm de m~;weadoria:-; ua psf.aeão Ji~nge
nhPiro · llPrmillo n uuLt·o na tlP JlPchf'n, da Jinlta. fetlm·al dn
I Larar~~·, bem assim o rnSJlectivo or~}amenlo, 11:1 imporlanda
dn ~,GI:~76$423, de accôrdo .(:Om os documentos que com ~~sto
baixam, rubricados pelo direetor geL·al dP Viação da respeeliva Secretaria de Estado.
t..-\r·t. 2." :As obras de que SP tl'iJ.ta UPVí~J·ão sPr eoneluit1as
no pra1;o de 00 dias a eontar da presente data.
:\It. :to A importancia nun fôr apurada na· rnf'erida con~tJ·m·~,;ão, af·t; o maximo de ~r; :~7(i$t23, st!J'á kvada OJliHJt'LuuanH·ntn ú eonta de capital.
Hio 1h~ .landl'o, 1rí de aJH·.il ~~~~ I!H5, H'1" da ludt-!H~IHieueia
,. ~'i" da Repu!Jliea.
\VJ<:Ntm::3LAU .llHA:t;

P. C:o!\l.l~:-1.

1htyasto 1'W)W'es de Lyra.

Abre ao .Mini~:~tcrio da l!'.azenda. o t:redito de 1.500:000$, J13pd, ollPI'lcmenta.r
li ,·orba ~na-« Exercicios findos » - do art. 100 da lo i n. 2. 9:.::-t, do 5
de janeiro do corrente anno

O Presid•ml.e da Hepubliea dos EsLat.ios .unitl·ol:l do Brazil,
111-'amlo da autorizacão constante do art. 101, n. 1, lla lei num••ro ~. 0::!·1· lle r, de Janeiro .do coerente anno, c tendo ouvido
o Tl'llumal de Contas, do conformifJade com o lt.lJisposto no art.igu ~··,
:.!", n. ~. lettra c, Jo decreto legislath't.l n. :m~, dn 8
de oululJro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda
o credHn de 'l. 500 :000$, papel, supplementar á verba 31 11 <<E.x('rcicios findos» - do. art. 100 d'a lei n. 2. 924 citad'a.
Rio de Janeiro. 15 de abril de HH5, ~:no da Independencia
e ~~o da llepublica.
\V~NCESLAU BnAz 1'. UoMES.

*

Sabino Bm·;·osu.

--·-
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DECRETO N. 11.549,-

DE

1n

DE ABHIL DE

1915

Approva, com morlificações, as allerações feitas nos estatutos da sociedarle de au
xilios mutuos A l'rot<?ctora

O i'residcule da Hepubli~a dus EsL<Hlu~ Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a so~ieda(le do auxílios mutuos
A Protectora, com séde na cidade de Diamantina, Estado de
Minas Gcraes, autorizada a funcciunar pelo decreto numero 10.3~.6, de 16 de junho de 19•13, resolve approvar, com
as alterações ·abaixo indicadas, a rdorrna feita em seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria de 15 (]c outubro do anno proximo findo:
Ar L. go- Onde 8e di :r.: «de;.: !JOL' c•~m ( J o Cfo) para fundo
social :1), diga-se: « 3'0! o/o para fundo ~or.ial ».
Art. 12 - l!~ni vez de: «podendo a direcloria prcrogar»,
diga-se: <<na série popular c de seis em cada uma dn.:, séries
- Senior - e - Especial sendo prorogado ~Art. 23 -- Substituam-se as palavras: «seis mezes depois~ por: «logo depois» >e accrcsccntem-se no fim: «porém
só adquirirão direito a legar o peculio seis mezes depois; no
caso de falle{',imento dtentro de seis lllez~s. SPrá ~~nh·cgue ao
beneficiado instituído a imvurl::meia da joia IJtW tiver sülo
pa~a».

~

Rio. de Janeiro, HJ de alJril de l ~i'.lfj,
27° da Republica.

CJ

í'' da lndPJH~ndencia

.\VEJNU~!:iLAU HIL\Z

Sabi1~o

DECRETO N. 11.550-DE '!:2

P.

(30l'!f';R.

Barroso.

DE ,\UI\IL

DE 1013

l~eorganiza

o Gabinete de Analyses da Ma-rinh!:r, erenndo o serviço technico
analytico da Armada, e t1ma secção d~ cspeci;J]istas ll0 1']11k1dro Ôie pharmn·
ceuticos du c~rpo de Saudc

O· Pre,;;identc da HeimlJlica do~ l~~stl1dos C11itio;; do
Brazil, uzando da aulori:zação eontirla no n. x· do :11l. 72,
da lei n. 2-.92r,, de 5 de ,jancim do f:orrentc anuo,
resolvf~ approvar ~~ mandar f~xecutnr
o rPgulamenf.n para
0 serviço technil~o analyticn da Armadn. fJIIP a e~te acbmpanha
assignado pelo almirante gl'::uhmdo Alexandrino. Faria de Alencar, ministro de Estado dos Nt>goeios da ~.1ariH'ha; revogadas
as disposi~õcs em contrario.
Itio. de ,laneiro, 2:! de abril d«~ lV1G, Uí" da Judc~rwrHlcneia
e 27° da Republica.
\V.KL\CESL.\U BnAz P. GoMES.
AleJxmdt'Íilo Fc!1'icr, de Alencar.

Aa~s

no
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Regulamento para o serviço technico ànalytico da Armad&1
approvado por decreto n. 11.550, dest.a data
CAPl'fULO I
nu SEl\Vlt)U E~l UEllAL, oU.\ UH.U"\NllA~:.\.u B PES:::lOAL

A'r'L. 1.0 O serviço tedulico ~mdytico d,a.
por fim":

Armada

tem

a) effeeluat· periodicamente, de aeeôet lo com as
pre. !:H.·rit,ções rcgulumcntares, o exame das JK'lvoras o explosivos
t:xí~lentes na Marinha;
b) proceder a toda sorte do estudos todmicos relativos :\
pnlvoras c explosivos, nüo só t·cfer~entes a'> ponto de vista díll
:'-ua potonuia c estabilidade, como tambem da. sua conservação
e seg-uranç,a sob as nossas condições c1imaf,cricas;
c) fii:i·calizar na~ fabricas namonaes 011 estrangcit·as o f~
brico ,lf.tts polvoras o explosivos destinadu8 ~~ Marinha;
d) vroeeder aos exames analyUcos, julgados necessariosf
do tudo:-; os productos a serem adquiriuo:; IHlnt uí:Jo dos navio.;
d~t

e::atuaclra e estabelecimentos nava•es;
c) prm.-,cdcr á analysc de productos
tln vn'tÜeulares, mcdianto indemnizu~:.ão,

Í!l,!husLl'iar~~
c~mformc

por conta.
taxa:> ~Iue

1:)erft 0 JH'oviamontc estabelecidas.
Art.· 2. 0 Os laboratorios destinados ao serviço tcchnico
uwtlytieo da Armada serão constituídos pelo acLual Labül·atorio Chimico da Directoria d 0 Armameltto, e Gabinete du
Anal)'ciCS da Marinha, passando as a.nalyst!S nlini1::as a serem
effeetuadaB pelo Gabinete de Microscoph c Bacteriologia do
Hospital Central da Marinha.
·
Ad. 3. 0 O serviço .technico analytico da Armada consta,r;i
de tre::; secções comprehendcndo:
-·
1", polvorns c explosivos;
~", ~>xamc das substaucin.s ot·gauica:;;
:)", exame d•as substancias mineraes.
§ ·t ." A v•rimeira secçã0 funccionar:'L lta. DiL~eetoria do
ArlH<tnwnto c a .segunda c terceira, co.n,iunctamente, no Deposito Naval do llio úc Janeiro, eonstHuimh dons laboratorios,
que so úenominarão., respectivamente, I,abtJr·tttori 0 de Analyse:;
da1 Dil'edot·ia do Armamento e Lauarn !o rio de Aualysos do
1Juposít 0 NavaL
§ ~. O w:ame de resis_tencia de materiaes, que comprclNmdent o exumo dos tcmdos c concretos (panno papel.
c imcnLos, Pnduelos, etc.), ficará a carg01 da 2.. e' a• seê!jÕf;s, couforn:to se tr·alc, r·espcctivamente, do substancias or ...
ganwa~õ~ ou mmernes ..
f\l'L rLo 0 serviço de analyses ficará a cargo do Offiéiaes
e_;;•[H~einfistus csoolhíoos dentro os do quadro de pbarmaeeufH·os {la At·maúa c de HUIJ-offieiacs de qualquer classe, a juizo
0

,

do

Govf'l'IlO.

~\rt. 5." Os úfficiaP8 assim tiO In os sub-officiaes nonwar~os uªo abrirão vagas no.s quadros l'Q.spectiv;os, aos quaes
~dntnma.rao n. pert~ncer para os effeito~. da promoção .
. .. ~,aragrapho umco. Os assentamentos dos :officiaes e sub...
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3~

rão a sei· feitos pelas

owk os llll'::)Jll05 lht•rcm
.
.
. Art. ü.<> O pessoal destinado ao set'\ Jt:o l!:duuco analyLicu
dá Armada t5t>r!'t n1ssim cbnst.ituido:
1 tlil'(~etnr, qw· :;erú u chimieu mals nntigo;
l'Ctml'Li\;cit•::; ÚP

prOCf~dido•.·

:) dlimieos:
3 njudantns;

:3 suh-a.iudant.P~ (snlJ-ol'fidaL•::\1.

AL't. 7." As uomea~:õrs para a eon:;tiltü1;.ão dn tJUadr·n 1h.~
ehirnieos ~erão feitas: as
tlired<l!' (' cltimieu }JOt' t!.~erclo
db Go'vol'lln (\ as dt> ajudante u sul,-ajtHlnntP~ Jllll' portarüt
do ministro da 1\lai'Ínlla, St~IHl<l t•:iiPs ullimo-;
(ajwlantns n
sub-ajudauks;. L'eversivds aw; l'e;o;veetivos quadr·os IWW
c.:;onYCiúetwin do •:wt·viço e a juízo do UovL'l'llO.
Al'l. 8." Os officiaes nomeados vara o sPL·vi1;n techn ir~n
a na lyti{·o da 1.\l!'mada rc>·t·P]H•riio a d~·no1n i naeão dP <<l'll inlic·o,..:;
da Armada>>.
At·L. H." A~ Pxigt-Iwias para as VJ'omot:ões dos d1in1iens
da. Armada se1·iio as mesmas eSJtatuida!' val'a o Corpo do l~n
p-cnheiros 1\avaus, eontaudo-s0- eomn temvo dP nl'fkina o de
se.rviÇJJ nos Jahoratol'ios.

ue

Art. 1O. Cadn nma das seeçõe:" tlb} que ::;.- eomtHJP o
servi(:o techuil'o analytieo da. Armafla f..Pri'i um <·h imieo ennat'l'egado, um ajudante c um "1Ub-Djudautt•, o::; quac·s S~'l'fio
ll'OiliPados pdo Jlliníslr·o da l\Jal'Íllha .
.Ar·t. I J. J1 ;.H'a o í'l'l'VÍI;o <In sPI'V<\till~::-: da s~·~111ultt ,. leret'iL·a ~-~~·c'«.:Õl's pas~:n·ão. dous set·veutf.•s du Lnhnr·nl:nrio J'lwl'nwc·pn(.ktl L~ (;abüwln dn An:llyst•s da. l\hu·inha, P pn1·a n da
Jlrünr•it·a st-et_:ão um <1IH't•mliz ov.-ral'io on st·rypn{P ria I )it·edor·ia •do .\I'IWWII'IIfO.
~ I." i) Sl'I'\'PIItn
uü·et~tor da Dit·~·~~ltwia

da lJJ'ÍJllt'ÍI'êl. SI'I'~Jlll ~t·r;'t lliillll':!dO jlf'[U
uo .\.T·mauwuto.
§ 2." Stí poderão ser sPrveutes os inllividuos qtll; prestaram serviços á Marinha de guena e l'Om JJous 11olas.

CAPl'l'tJI.. O If
lJOil::i DE\'l!iHES DU PESSO.\l...

Al'l.

I:!,. Compete ao director:
1.", ohnl'.ia!' a '1"• 8ecção;
:!", dil'i~dr .. ~ fisealizar tfJdo o sel'vinn dl' :ltJal~·s••..;, r·onH&
}l!'Ílwipal 1'e"IHHI:-:avel .soh o pntJlo d•~ ·:.,-J,-Ia pr·ol'i~~iorwl e

tecbnieo;

3"', IH'Op(li' <10 lllÍllÍRLro da ·-1\I~H'Ülha aç; JWHWHt'Õt•$

{~~-

pessoal para tiS uiffercmtes SPl't:Ões, ('tJBfOl'llH' a:-; IH;c(~;.:.<::Ít{adc~
do f!er·dr,o :
·
· !io, c;·rr1ciar .no min.istL·u da Marinha lJJO..:tt·atHio rllol.iv.adamente a .conveniencia da revBrsão ·ri.O-; rt'SJWdi\·os quadros
de qualquer n.]ud:.mte ou sub-ajudante·
5", IH'Opúr ~o .ministro da l\Iarin h a ;\S mod i fit~:u.:l~~~s P melho~·nnHmto.q que~ .Julgnr eonvenü•ntc~. nfío f';!Í ofo! rdt~f'(•JJL('S ao
l'I'I;'J.Ili('IIÍO llltt•J'IIIl, !:OlHO ao SI'I'\'ÍtO li'('}IJlÍI'II l'lll )!l'!':tl:

.. 6". r:P('Pbnr.· P faúw exeeulat· n:o:; o['llf'll~ do~ dir'tTI.üi'l'S .tJa
Dweclor1~1 d~· 1\rmamento e DPposito 1\avnl. (~orn us quaes se
entende~·a thl'(~dnmente s·obre lodos t_lS H'S:3Ullll)los rderéiítc~
ao Sel'VlÇO;
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' •

7" efl'eduar. ·quando se tornar pl'·enso, a con ra vrova
das ai';nlyses realizadas· pelas diff.erenles secçõe~;
. .
8". effoctuar por si e fazer execu.tm· 1csq~1zas orrgmae~
11•) iilluJto de estabei'rccr os typos ma1s convenientes de pol·vu·n,s e cxplósivos para uso da Marinha;
~~" acompanhar ou faz.er acompanhar pelo encarregado
da l'' ~eet;ilo, lflU:UHlo requüüt.ado 'JH~lo direelo1· do Annamonto,
o uHieial incumbido de recolher, uo~ pra~us regulamentar,cs,
as amo'5tras destinadas ás analyses, de I•Olvoras c explosivos dos navjoE de guerra e paióes de terl'a pertencentes á
l\lariuha; ·
·
! o tommuniear immcdialanwnln ao Jirector do Armalllt'llll.' 'qualquer i!' regularidade que, po.rve.atura, ohserve <.luranle as visitas nas coudkõe., dos paióes, desde que as
me~HHl>; pos~am affetltH a boa com;eevaçf.o das volvoras ou

explosivos;

11, visil.a1·

desi~!nado,

eouslau[.cnH'IIlP,

l•'ll'

~i

011

po1·

P.llimi(~U

os paiôes ·de bordQ e de l•~rra, l)em ~·.omo em pãrtida,.; t..h~ ua v i os c regt'es:su dos mesmos, .oh tendo assim as
in l'oi·maeõe.:; uec·essarias ~olwe a-:; tempera tm·a,s dos J):t~ióes a
hurdo e em lerra, fazendo 01·ganizar pela 111 secção os mappas
mensacs ret'erentes ás temperaturas dos mesmos;
du~ !;;;!\~~~~~.,d~~L~~t;'lsn~~~di~~~a~ais nwora•fcis da conservaç.ão
l :1. indieae, quando r1~qui.sitado pelu lHrcctor do Arma-

Illi'IILP, um chímieo para inspcecinnm· ·o~ th•vositos das mu11 i<;Õ~'~ tias flotilhas ou t'slaçües navacs;
·U, !'azer eunf,·t·h· os lhNmonH·tro::;, p:;yel~omdro::: e hal'llllWLI·os que sejam I'OI'JH.)eido:,; )lO la rnparl i~;:lo t\OliipC'teutB a.os
p:J j,·H~:o; de bordo e de torra;
llJ, orgat1i:m1· ·:~,_, talmllas d1\ ·DlPos luJJL'iJ'ieanLos, ,:omlms1.1\t>I:S. Lintn:- d~~ piuLum e demai~ artigos empt·egadus nu serviço 1; conserv<:H;ão do material <.la e~qmu.ll'a, cuja pureza.,
como uma garantia para seu empN•go, t·~nha de ser estabe-.

lecida chimiearnente;
. 16, estabelecer não sü as especificações do·s varios artlg·os a que se rcfet'ú o0 pnragTa~)ho anterior, como tambem às
cmuli~;õus de seu rPel'l•imPnlo, rnnsC'r\·a~iio u U:ltm·ior emp!·e~o;

17, manter um registro das polvons da 1\la.rinha pelo
qual acompanhe preeisammlte o reg·imen a que ea.da lote ou
·J1Ut·•:ão SP :wl!a. -:ubllleltido, ns~im ~~omo o local dos mesmos em

qual-quer ~•r>Oea;
18, nornen.r e 1lemittir os servenhe!S da.s ·r e :la secçõ(~S,
t}llt) .serão sempre praças de Marinha, de bom comp·ortamento;
19. apresentar annualmente ao mini:'t.ro da Marinha um
rnlatorio eompleto de Lodos os trnhalhos ,. cxpcrieneias effed1mdas, instruindo-o. si ill'3sim ,julgar· conveuienlc, com os
n·lalorios pat'ciar.s dós encarregados de secção;
20, requisitar o material neeessario, assim como o local
QUe julgar convenif•ntc para as expci·iercins t·f'lativ:as ás pol\'Or;:v-, c C':xplosivos;
;: 1. ·Pt'op:\l· :mnufllmf'nt" 'n, :wqui~idío

dP:-:

appa.rcllw~:

td ··nsilíos c r·rngC'ntPs que sn tm·Ilnl't'Hl tweessario~;
~-~, proceder, de .neet'lrdo rom as d Í:';po.s.itÕ('S vigentes na
l\[<ldnha, em materin. de des1wza tlo mat.erial ·c•· \H'ligos eonsi-

derudos imprestaveis;
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.23, qbservar em relação aos funccionarios mililarcs as
..
··
24, rubrwar as reqms1çoes dos app::ld'elhos, ulens1l10s e
readivos quo se to ruem neeessal'ios ao Sl~rv j~.:o tlo aualyses;
::!,5, visa L· os laudos· analyticos, as::;im como as faduras e
contas do:; fornecedores, observando J preenchimento das formalidades legacs;
26, rubrical' diariamenle o livro de despezas c em todas
as folhas os 1 livros de requisição;
~!7, auLor·izai' as despezas meuuas lletcs:-;:.u'ia::;, :tjuauuo tlevidamente habilitado;
.
28, resolver as d11vida.s ou questões technicas suscitadas
sobre todas as analyses, e, em geral, .sobre todos O:i trabalhos
das diffN·entcs s·ecções;
!.m, faZCl' I'CflUÍSitar pelos CllClll'l'Pf;'::ldOS UC S!'l'l;fiO e <}U<IlldiJ
julgar nccessar·io, appal'clho:;, utensílios c reactivos tle uma
:;ec~.:ão para outra;
:30, examinaL' com os oncanegados da•..- respeetivas ::;e·cçües, todas as vezes que julgar nercssario., o e.::iÜl.do dos apparelhos, utcnsilios ü reactivos das differentes scer;ões;
\31, fazer acquisição de livros, revistas o oullms publicações par-a a bibliotheca do laboratorio;
3t, manter a fiel observaneia do prcsenLe rcgulamenLo.,
~sposicõcs lr;gaes vigente~;. _

CAPITULO III
DOS ENCARREGADOS

D~

SECÇÃO

Art. 13. Ao-, nu.::.uTcgatlos de scc~.:ão incUlllbc:
t (o' substituir o dircctm· por ordem u·~ autiguidadc ua;:;
suas faltas e impedimentos;
2 .., cumprir no quo lhes eompetir· e fazer· emnpl'ir vor
quem de direito ns di~posir;Õf)S ger·aes Llo ~~~t·vit;o iuLeruo .. las
repu r-lições ou de funeeionam as rcsvedivas s•oe(üe:-;;
:J<>, CUlllJH'it· e fa7cr cumprir· as m·dens e iuslruetjõcs quu
recclJ,~rem do direetor, {'Om relação ao· SPrvir;o, devl'ndo p{)t•
o - visto - nas que forem expedidas vor eserivto;
lt", propôl' ao dircelor as provid•~neiaEi quP ,iulga:t· convenientes parn o bom andameuto do St'rvir;o a beu cargo;
5°, zelar pela ordem, asseio e disciplina da secção a seu
cargo, commttnieando ao direetor qualquer irregularidade o~,;
cori'Ída e propondo a medida que julgai' conveniente deva ser
tomada;
6", cumprir as ordens recebidas dit·(·ctumenlc dos dil·c··
ctores da DireetoJ·ia do ~\rmanu~uto e JJPposito .'\aval. ('Ulllmunicando ao dircclor do scr·vi<.;o tedmicu analytico a
cxecw;ão da~ mcfima,s;
7°, conferir· os pedidos das respret ivas ..:, e~:ü•·~. daudo
parto ao direelot· tk qual<1uer falta relali\a á qua.liunde ou
oua.n tidade dos mesmos;
8", z•!lUL' pela hôa con:::el'v::tção de todo o watcriaJ cxi:;tcnb~ uas respeetivas .s.·e~~õe~;
0", nssi~mH· as requisições de udigos para u«; suas ~~·er;õe~,
eonft~rindo-a:-:: eom os pedidos autorizados n 1-espuHdcmlu solidariamente com o ajudante pela sua exadidfío;
1o, fazer no livro de rcquisiçfw a rarga ao ajudante do~
artigos rcccbid(.._
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11', declarar, no livro diario de despczaR, os artigos diS:~
pendidos diariamente na secção a seu cargo;
1:!, rf'gistr·nr· dinriamrntn ·r•rn liYro apr·opriado o rrsultado
do nxame :l.Jnalytieo ptf(•eluado peln sel'r:ão a s,nu eargo:
13, tr·r.zr·r em dia c mn JWI'fPil.a fll'rlf'nl todos os <](lmai::;
1i\Tns do que l.rn In o art. 21;
11, eonsmvar durnnto um prazo que Rer:í. fixado pelo di··
rector·, Pm vidros lart·ados f' rotulados, todas as amostras de
JH'oducfos analysr~do~. indirnndo o JJOmP. pr·oe.Pdf'nein (~ data
da analysc;
1 G, quando a analy,so sr referir 1í~ polvorhs, os rotulo~
(lfiVf'm indiear ainda. a dafn do falwico, mmwro do lof.P e nalnreza do aromlir-ionamento;
·J 6. executar, mediante autoriza(;ão dn dirr~!'tor, pe~quizas
nri::dnacs on nnalyses eompnrnlivas, no inlnilo dr• concorrer
para qualquer fim utilitaTlo ú Marinha.
CAPITULO IV
DOS AJUDANTES

Art. 1 ~. Aos n.iudantes ineumbe:
1°_, .auxiliar nos encarrrgadof:: do sec'çfio rm suas nftribuiciir~. PXP<·ut.nndo a~ or·flcms que dellPs
J'<'<'f'hPI'Prn <'
Ruhstituindo-os, por ordem do antiguidade, em stuls l'rn~ltr~~ n impP.dimentos:
2°, ter a seu cargo todo o vasilhnnw, nf.cn-:il i o~ c J'eactivos rlns secções onde sPrvirem;
3", rf'snrnir sRmanal;mPntP a dPspeza rlns rf'nc·tivos f' mat.rrial gastos no serviço. de nrrôrdo c.om o livro dinl'io dP
<lt•spr:'7a~. f' lavrar um lermo dns ohjr<'los f' appn.nPlhos inuti·1imdos df' prrç.o RllJWrior a drz mil r•;is, qnf' ~·pt·:í :1S'"ign~l(h)
por .l'lle prop1·io n p(>Jo Pnrarrcgndo <h SPf~<;ão;
~o, fnr.Pr as requi~dcõPs nPcrs.s.rn·ias nw<liantf' ordnm do
Pllt'arregado drt secção.

CAPITULO V
DOS SUB-.'\.TVDf.NTER

Art. 15. Aos sub-ajudantes incumbe:
1°, cumprir as ordens QtH' rrceberam do direclor, encarrPgados df' sPcção e ajndant.es;
2°, auxiliar todo o S<'rviro nnnlytico das rPspcdivas sorr,ões;
3°, auxiliar no njndonte na cscripturn.çfío a cnrgo deste.

CAPITULO VI
DOf: AEm'EN'fER

Art. 1 G. Aos serventes incnmbr:
f", fazer todo o SP.rviço qnr· llw~ fôr drtt>rminado;
2°, trazer o uniforme que lhes fOr drsignrio.
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CAPITULO VII
DA ESCRIPTURAÇÃO

Art. i7. A escripturação da,s secções, que fieará a caego
dos ajudantes, constará dos tleguintes livros':
1o, livro de requisições, no qual se inscreverão os pedidos
de requisição;
2°, livro de despeza. no qual se fará o Iançnmento do _twlo
quanto se tiver dispendido;
·
3°, livro de termos, no qual se lavrarão termos dos ohjectos e apparelhos inutilizados, de preço superior a dez mil
réis;
4°, livro mappa, que servirá para confronto de receifln. e

despeza.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 18. As secções de analysc funceinnnrão no::; <lins
uteis, da~c; 10 ás 16 horas.
'
ParagL·apho Ull~l'(l. Por IlCI'P~Ridade dn SPrv i1;o JHH1f'l'<Í o
dirt>ctor determinar o trabalho l'lll dias fl'l' ia do-: nu fll'mog-a I'
a hora regulamentar.
,Art. 1!1. As analysPs indusf riaes po1· cmtla c!1• p::u·ti•~tl hu·p~
RCL'ã.o Pl'l'nduatlns
dPpois dn dt•vidamPnln :wlo1·izadas pPio
· minist.!'n da Marütha e IJwdia ntP a apl·rsf.'nlnl:iíll dP doetlllll'lltll
authentico, que comprov~ o rrrPhi1m•nto da t:l\a JIP!:t l':q.!ndoria da Marinha.
Paragrap'ho unieo. Para este rfftdto o dirrdor do snrçivo technico analytico fixará a taxa qnn SP (]p,·a t'ohrat·, nff'iciando ao directnr da ContabilidadP da M:uinllit. al'im d1~ l{ll!'
seja expedida a respectiva guia.
Art. 20. Todo o material ~ rs•~ripta da ~a I' . :l" F;rr,çíírs,
que funccionam eon.iuntamentt\ ficarfín a eal';.:n rln a.iudn.nfP
mai~ modPrno das rcfcridns sccçõf.'s.
~:\rt. 21. Além dos livros nwrwionado~ Wl art.. t'i, haverá para o serviço das diversas soeçííes, l'Stwi pturados pt>!o
respectivo encarregado, um livro de registl'o das analysrs rralizadas, um livro demonstrativo das taxas arrecadadas n flll i r o
de recibos das substancias entregurs para analysa1·.
Paragrapho unico. A 1" sec.ção tcr:i mais um livro t1Pstinado ao rt>gistro das potvoras e oufTo 11Pstinadn ao rPgi.'-\ll'o
OaS t.f'ffi}H'l'at uras.
Art. 22. Não ·t 1 pcrmittülo no srl'\' iço dP allai~·sf's da ',\ ,,_
mada a admissão dP praticant.Ps, assim l'omn a t.lf' p0sson~
rxtl'anhao; a~J '-\f'l'YÍP.'~·. PXt'Ppç.ão unica rins mililal'(•s que-, por
ordPm PspPPml do llltnlstro da l\Ia1·inkl, J)lHIPI'ii.n ~PgtiÍ!' n ''UI'~fl
dr- qualqnPJ' PXpPri rnc ia nu no;~i~t ir ao~ f r;l},~tl :11H n nn h·t irns .
.\!'!. :?~l. fls rhinJi!•os da ,\rlttada 11snrilP 1h1-~ nl~'"llln~ 11 nifnJ:n"'" PI'PS~~~:ipfos para n f'nrpn dl· ontll' l'l'lW''dl'nJ. eo 1n a SPgul!l(l' mod1 I H·a~:fio: o di~ti11divo da t·l:h-'1' ·"I'!';Í "li h<.;( ifn ido
por dons fnhos dP Pll~a i o f'l'ltzadn~. 1'n1n :1" 1•:11·1 1--; "'IIH'I·in!'('-;
voHactns p:u·-.t· inm.
·
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Art. 24. Fina <'Xtincto o GahinctP do :\nalyses da ·Marinha,
crnr' funceiona é~(mjuntanH•nLe eom o Lahomtol'io ·Plmrma..,
r'Plltü·o .
.\ri. :?G. Hevogam-sn a~ disposh~úcs Prll -c·.onft•at·io.
fi i o dP .l~meit·o, 2:2 dl' abril dn 1!.11 i>.
Ale.r-muln'no .fi'm·ia
rf,~

A lt•u,·ar.
J)ECfiEIJ.'O N. i L 551 -

DE

22.

DE ABRJT, Df

1915

P11hlícn a •lPntmC'Ía tla Gd'i-Tiretanha, pela C'olonln. .Britannka ;"Jigf'ria tio Sttl,
doa Convenção l'ostal tlit\ivnsal

O Pee:::.idcmte da Hf'puhliea do:;; Estados Unidos do BeaRil
far. pulJliea a denuncia da Grã-Gretanha, pela Colonia Brif.anniea de Nigcria do Sul, da Convenção Postal Univerr:;al de
2.ô dn Maio de ·J906. De aecordo com o artigo ~~8 da rrú~rida
Oonvcncã 0 osta. denuncia começ.ar{t a produzir os seus (•ffcitos em .. 1.2 de ,Taneiro ele t91ô. Assim tambem a Colonia da
N!geria tlo Sul deixará de gosar dos dispositivos .dlo Accordo
~~~ :?6 dn Maio do Hl06, relativo á permuta de ~?ru'tas o caixas
NHn valor d<>elarado, Porrformn a Ll"gaçfío Ruis~a {·ommmt i1•on
ao Miuisl.erio das Relat:ões Extcr·iores. por Nob ~~~~ t:! Ú''
ronentf', cuja truducção üffi(lial a cst(! acompanha.
lUn (lü .J::t:nf'iro, 22 de AtH'il de HHf>, ~11o da rnd~'))Oil
r:~ :2'7° o 1 Rr·rmhl iea.
\VI~NC~SL-\U Brt\Z p. no:vms.

t}Pili'·Ía

T..nw·o Mii.ller.
TRADUCÇí\.0
RiÓ (}p .f:Ull'ii'O, f:_! dt• :\}H'iJ í)r J~JI:í.
SNlhnr Ministro,
De or·dem do Seu Govenw, a I,cga.çf'lío rla Grã-Hretnnha
r.m nnrna
communicou ao Conselho Federal Rnisso, em 12 de
.law•ir10 dP HH5, que a Cnlonia BrH:mniea da Nigeri:t do Sul
rPtinm-se da Convenc5o Postnl UnívN·saJ. de 2ô do Maio de
1 POG. Dn :H'eordo cmn n artigo :?R da di r a Oonvcneão, osta.
df'sif'ff'neia c·ome«~arú a prodnzir os s•'us f'fff'ilos 0m 12 de
.JaJJI"iro de 1916.
DPnunciando a Convenção Postal UnivPrsal, a Golonia da
Nig"eria do Sul deixará tàmbem, a partir de 12 de .Janeiro
de :1 91 G, ele gosar dos d~!;po::;itivos do Acr.l)irdo de 26 de Maio
do 1BOG, relativo á permuta d:e cartas o caixas com valOI' dfl~~l1rruln (artig'O :18).
'J'euho a honra, flc oruem do meu Governo, d1~ communicm· a Vossa E~cf'llencia 'o qufl JH'{'CPdc e aproYPito eom prm':et'
esln. opportum~lade par·a li~e renovat·, Senlior Ministro, os
Jll,nh·-dno: df' mmha alla. e~tnna e mais distinckt rnnRidcração.
O Erl(':lfTeg-ndn de N0g-()(·ios dn Rui~sa
A.. fiatsrh .
.\ ~ua J;-;x:cr!llencja o ~rnhor Dnutor L:m m J\f ií liPr,
l\Jinistro de ERLnrfo das HPI:ltõ~'::: Exlt·ri-or·P~.
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t>ECllETO N. H. 552 -

OE

22

DE A.BRIL DE

19Hi

Publica a :a!lhesão da Colombia no Instituto Jntl"rnncionnl do J\~>;ricnltnrl\
em ·;Rom:l

O Presidente da Rcpublica dos EstadoR Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Colombia, a datar dP. :l" de .Janeiro de
i9H á Convenção aRsignada em Roma, a 7 ün .Jt:nho de 190!í,
crca~do ·um Instituto Internacional de AgTicultma, ficando o
mesmo paizo no 5" grupo dos Estados que dcllc fa~r>m parte,
conforme communicou a Legacão da rtalia 110 Hio dP. .Jaue.jro
ao Ministerio das Relacões Exteriores, por Nota de !í do eorrente mez e anno, cuja traduccão official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 22 de Abril de 1!H !i, !H" d:1. Tnrkpcndcncia
e 27" da Republica.
WFJNCESI,ATJ BRAz P. GoMES.
Lauro llfiiller.

TRADUGÇÃO
N.

6101~3-

Rio rlc .Tnneiro, 5 dl' _<\hrll rll' Hl!rí

Senhor Ministro,
De ordem do meu Governo tenho a honra de Jcyar ao
conhecimento de Vossa ExcellerÍcia que, por Nula rln 22 rlc
Janeiro p. p., o Senhor Ministro da ColomiJia, ,junto ao Qnirinal, participou ao 1\Iinist.e.rio dos Ncgocios Esl.l'angrir·os. em
Roma, a adhesão de sm1 Governo no Instituto Intemacional
de Agricultura, em Roma, inscrevendo-o no 5• grupo dos Estados que delle fazem parte, .a datar de t• de Janeiro de i9U.
Aproveito a oecasião para reiterar a Vossa Excellencia
oe protestos da minha mais alta consideração.
Luioi Mercatelli.
A Sua Excellencia o Sr. General Dr. I.auro Müller.
Ministro das Relações Exteriores,
Rio de Janeiro.

DECRETO N. 11.553-+ DE 22

DE ABRIL DE

1.915

Publica a IICf,heallo d11 G..S-Breta'!lha, pelo EstiMo Britannico de Bornéo do N ort•,
ao Accôrdo de R11m11 qe 1906, r~lativo á permtrta de rart"' " raixa~ com
valor declarado

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adheslio da Grã-Bretanha, pelo Estado Britannico de Bornéo do Norte, a partir de 1• de Abril de 1915, ao
Accôrdo de Roma, de 26 d.e Maio de 1906, relativo á permuta
de caTtas e caixas com valor declarado, conforme communicou
ao Ministerio das Relações Exteriores a Legação da Suissa, em
Nota de 6 d~Abril tle 1915, cuja traducção offirial a 1:'\Ste

4!
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ar..ompanhn. Jiissn ndlt.esão Jim i tn:.sr, porí\m, :í. f.rorn de cartas
eom valor declarado.
nio do Janeiro, 22 de Ãbril de 1 fl1 ri, ~H o da Tnrlependmwia
e ~no da Hepublica.

P.
J,awro Miillm·.

vVF.NCESTJAU HI\AZ

GOMES.

TRADUGÇÃO

Rio ele .Tnnrirn, ô ele Al•ril dr. ·tfll:í.
Senhor Ministro,
Por Nota de 16 de Janeiro de 1915, a Legacão da Grfi.Brotanha mn Berna communicou, tle ordem do seu Governo,
ao Conselho Federal Suisso, que o Estado Britannico de Bornéo do Norte adheriria. a partir de 1° de Abril de 1915, ao
Accôrdo de Roma, de 2t3 de Maio de 1906, relativo ft permuta
dP ('.artns t' t•aixa:;~ t·om yalnr dPelaL'ado. E~·da ndltc~flo linlifnse, por(~m. á permuta de cartas com valor declarado.
De ordem do meu Governo, tenho a honra de communicar
f'sta adhesão a Vossa Exce1lcncia, de conformidade com o urtil-!o ·I:-, rio t~itadn At•eordo n dn m·l igo '! '•, ~ ~··, da Colt\"I'JH:ão
PoRtal Universn1.
Aproveito a opportunidndo, Senhor 1\finistto, para lhn pe~
c1ir de nceeitnr mais uma vez os protestos da minhn. alta cs~
ti ma t' mais distincta consideração.
O Encarregado de Negocios dn Su if:~n:

A. Get·tsch.
A Run Excellencia o Senhor Doutor IJnuro Müller,
lHinistro de Estado das Relações Exteriores.

DECRE'ro N. 11. r, r;~ --

DE

22

DE

.1\nnu.

nE

Hl lri

Abre ao Ministerio da Fazetlt\:1. o credito .de sõ :no o$, papel, pam oc,coner ás
clespczn!> ck ac1ministração •e r11steio c1':1s villas Jlrn1el.~rin!> 1\faroc•hal Her·
mcs c D. Orsinn. da I:onscc:~.

O Prcgidente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil.
nsnndo da uutorização c.onstante do art. 122 da lei n. 2. 92ft.
riP. 5 do jnneiro do corrente anno, e tendo ouvido o •rrihunnl
rlo Contas, de conformidade com o disposto no arb. zo, § 2",
n. 2, leUra c, do decreto legislativo n. 3n2, de 8 de outuhro
dn ·1800, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito do
r.o :000$, papel, para occarrer ás despezas de administração e
ew;;Lrio das villn~ proJetarias Marechal Hermes e D. ÜI'sina
da

1

}• CHI~t-'!':t..

,

IUn de .TanP-iro, 22 de ahril de 19 L!J, D 'in

f!(•nria e ::7o da Hnpnblicn.

'VENCRRLAU TIIl.\7.

d~.

Ind~pen

p. noMES.

Sn1rina Um·rosa,

.i2
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DECRETO N. 1 f . 555

DE 22 DE ABRIL DE 1015

·Concede autorização á Ct}mpanhia. Industrial e Mercantil

C.a,~a Fra~alam~n,

na r:~

fwncdonar na Repubtic.a

O Pree:idente da flepublica dos Estado;;; Unidos do Brazil,
·attendendo ao que requereu .a Compnnhia Indu~f;rinl e Mercantil CaRa Fracalanza, com slidf' na dd:HJP dP R. flanlo, p,
dnvidamente representada, decreta:
Artigo nnico. E' concedida autorização ú Companhia Industrial n !\frreantiJ Casa Fracalanza para funceionar na
Republica com os estatutos que apresentou. fieanào, por·f~m.
a mesma companhia obrigada a enmprir ns fonnalidad(•s pxigidas pela legislação f'm vigor.
Rio de .Janeiro, 22 de ahril dP 1 ü I 3, fi 'to da IndepPndencia
e 27° da Repuhlica.
'VENCESJ..AIJ BHA7:

P. Go:!'vms.

Joiin Pnnrliti. Cnln(lf'l'ns.

D~CfiF,TO N. 11. 5riü -

DE 23 DFl ABRIL DF: 191 !"i

Cassa o d'e.c.reto n. 8.gzr, d-e 23 agosto
na lkpuhlir.a a socie•l.:ule A :Mutua
I·:st:tdo do Par:111á

d~

19rt, que autoríwn

Par·:m•:-ti<•J!~<', ~·om

s(dt'

<'lll

a

funrdon~r

p,,nta Cro~sn,

O Pre~idonl.e da Hepublira do~ Esl:ulos Unitloq tio Br·a~il.
considerando que a sociedade A 1\Iutua. PnrnnaPilSf\ <'Olll ~~~de
em Ponf.:l Ül'ossa, ERtado do Paranú. deixou de funccionar
co'm a devida regularidade. não tendo quem a rep~esento of. ficialmente. conforme consta do officio da Inspectoria de Seguros, ao Ministerio da Fa1Zenda, n. 161, de 10 de marco do
corrente anuo resolve cassar o decreto n. 8.921. de 23 de
a!losto de HH ·1. qne autorir.ou a mm-;ma sociedade a

nu r

!'IlTH'

e in-

na llnJmbJj(~,U e approvou os seus estatutos.
Ilio ele .Taneíro. ~3 de abril de 1 üJ 5, !Vi o dn Tnd(•pendenci:::t e 2'i" dn nepubli,ca.
'VENCBSLAU BRA?: P. Go:\lEH.
Sabino Barroso.

DECRETO N. 11.557 -

DE

23

DE Anmr. ng

1!l 15

Cassa os decretos numeros ro.842, de 15 de outnhro de I9T3. e ro.;-;-z, de 18
de fevereiro <re 1914, referenl!es á soded:Hie mnt1ta
l're·,·i·lrcn11' flotnl
Brazildra, com séde nesta Capital

O

Pre~idrmfe

da Republica dos Estados Unidos dn Hrazil,

consideramio have:r sido decretarla a fallencia da sodeda.cle
muf.ua Previdente Dotal Rrazileira. com sédo nPsfa Cnpit.a1,
e ú vista tio~ qnn eonsta dos nffif'jos da Tri"1TH'"' nr-ia de R1~-
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guros ao Ministerio da Fazenda ns. 437, de 9 de julho de
1914; 843, de 1 de dezembro do mesmo anno, e 187 e 205, de
17 e 29 de março do CDi'rente anno, J'lesolve cassar os decretos ns. 10.482 de 15 de outubro de 1913, que autorizou a
mesma sociedade a funccionar na Republica .e approvou os
seus estatutõs, e 10.722, de 18 de fevereiro de 1914, que mo-,
di ri ('OU a dausula 11 do decreto n. 1O. 482 citado.
Rio de Janeiro, 23 de abril de 1915, 91° da Independenria c 27° daRepublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 11 . 558 f'rtS!';ft

o tll'!'rPto n. 10.440, de 18

d~

DE

23 DE ABRIL DR 1915

setembro de 1913, q'lle autori7:on a e.om·

panhia. tle seguros sobre a vidn Gunnahara, com sí•
futwl'ion:tr mt R!'pnhli!'n !' npJ)rovou,

I'Otn

1lP

ultPJ'nr:õe~.

twsta Capital, a
os s!'us I'S1 :t1 u1 OI'\

O Prc'lidente da Repnblica dos Estados Unido~ do Brazil,
á vista da resolução da assemhléa geral extraord'inari;:t dos
:u~eioni~tas da <'Oinpanhia de seguros sobre a vida Guanab:u"~a,
eom St~de m~sta. Capital, realizada em 12 dt~ nov.emhro de 1914,
11a qual ficou resolvida a dissolução d.a nwsma. c a que se
r·dnre o officio da Inspecf.oria de s.egnros ao 1\Iini~tnrio da
Fazenda, soh :1. 116, de 27 de fevereiro dlo corrente anuo, resolve ·~assar o decreto n. 10.440, de 18 de setembro de HH3.
qne aulor"izou a referida sociedade .a funccionar nn. Republica
e appro.vou, com alterações, :os seus estatufios.
Rio rle Janeiro, 23 de abril de 1915, fHo da Independeneia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BnAz P. Gmvms.

Sabino Ranoso.

HECiTIR'rO ~. H. rirí!l- li":S'I'E DI~CRE'I'O

D-reCRETO N. f f • 560 Pt·omn)gn.

fi

allh!'>=l:ÍO do nrnsil

(Í.

DE

26

NÃO FOI PllBLTn!\00

DE ABRII~ DE

r!onvt•IJI~fio R:mi1nria

t 915

[n1<'1'11ii<"ÍOil:tl,

n~;si:rnnlln

em "\Vnshington a 1·1 <lp Onhllm• d" 1no í.

O Presidente da Republica dos Estado:;; Unidos dn Brn~il:
. 'l'Pndo sido sanccionada pelo Decreto n. 1 . Rô-1, de 9 de Ja-

neiro de Hl08, a Remlução dü r.ongresso Nacional, de 31 de Dezemhro d(\ 1. P07, que approvou a Resolução da 1'erceira Conf1ew~nnia Tntcrnacional Americana. de 2R de Ag-osto de 1906 sohi'P Policia Snnitnrin, L'er.ommPndnndo nn~ Gnvrv·nn~ amp;·ina-

AC'J'OÂ DO PODER EXRCU'rlVO

nos n ndheBão á Convencão 8nnftarin Internacional dn \Vnshing.
ton, de t4 de Outubro de. 1905, o havendo o Brasil ndherido a
e.~o. Conven~iio, em \Vashington, no dia 23 de Julho de 1013:
Decreta quo a mesma Convençtio seja executada A cnm·
prida tão inf,eiramente como nella se contem.
Rio de Janeiro. 26 de Abril de HH5, g~o ila Indc~penilencla
ê 27 .. da Republica.
~
WRNr.Esr...AU BnAz P. OoMRS.
Lauro ftfiillm·.

Gonvención

Gonvention

Los IJre~·identes de las
Rcp(rhlicus de Chile, Costa
Itica, C.:uJm, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de América, GunLemnl.a,'
México, Nicnragna. Perú, y

Thn presidrmiR of thc RPJm·
hlics or Chile, Cost~ Riea,

Venezuela:
Habiendo encontrado que
os ütil y conveniente codificar lodas las medidas destinaclnR ;'i rrsg-uardar Ja salml
públina confra la inYasión y
propngnr-ilín df' In fiPbrn nmarilla, do In prs;fc lmb6nica y
del P.t.'iiera, han nombrado por
HlS Delegados :'t Jas Riguien-

Cuba,
Dominif•an Hepuhlie.
Ecuádor, Guatemala, 1\fn:dro,
Nicaragua. Peru, Unilcd State~. of
zuela;

Amerlr.a,

aild Vf'nn-

Having found thnt if i~
and connmicut fo codify ali tlw mensures desli ·
ned f o gnrlrd f h r p11hl ic .llPalf h
u~efnl

againsf. fllo inn1Rion anil

pr·n~

pngaUon or yellow ftWf'J', plaguc nnd t•holera, hrtw! dPsignatrd as lhrir Delegales. to
wit:

IJ.'S ]Wl'SOIIllS:

J,a Repliblica de Chile, al
Rr. Dr. D. Eduardo Moore.
Profesor de lo. Faeultad de
Medit~inn, MtSdico do Hospital;
La Repúblirn de Costa Rica,
ai Sr. Dr. D. Jnan J. Ullon,
Ex- Vh~f'-presidrnfc, Ex-!\f inis-

tro dei Tntí'rior do Cosia Rira.
y Ex-Presidente <le la Facultad l\lédicn de Costa Rira;

Repuhlic of ChilP, Rr. Dr.
D. Eduardo ?\Toore. Professor
of the i\ledical F:wnlfy, Uns·
pitnl Physicinn;
Rrpuhlic of Cosf:1 Ricn, Sr.
Dr. D. .Junn .T. lTllnn. ExVirf'-PresidenL
Ex-l\Tinisler
of lho Inlf'rinr of Cocfa Hira,
Ex-Presidenl. oi' the l\Jr.dical
Facu Hy üf Co~t n Rica;
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La República de Cuba, al
Sr. Dr. D. Juan Guiteras,
Mi~!mbro . de la Junta Superiot· de Saluuridad de Cuba.
Dirodor dol Ho;-;pilal «Las
Anim<ui>>, l'roruwr de Palologia Gc•neral y de 1\Icdicina
Tl'opkal de la Universidad de
la llalmna; y al St'. Dr. D. Enrique 13. Dnrnet, Jcfc Ejecutivo
dei Deparlamento de Sanidad
de la Hahaua, Vocal y SecreLario de la Junta Superior de
:Sanidad de Cuba;
La Ilepllbliea dcl Ecuador,
al Sr. Dr. D. Serafín S. '\Vitlwr, Eneal'gado do Negocias y
Cônsul General tlcl Ecuador
en Nucva Yorl~, y al Sr. Dr.
I
D. Miguel H. Aleívar, Miem·
bro de la JunLa Supel'im· de
t~anidad do Ounynquil, Profe:-:or de Ia Faeultatl do l\11edici11a y
Cirujano llel Hospital
Guuel'al do Gnayaquil;

45

llepublic of Cuba, Sr. Dr.
D. J~uan Ou iteras, 1\fcmbet• .of
thc Superiot·. Board of HeaHb
of Cuba, Diredor Qf thc ~Las
Animas» Hospital, Professor
of General Pa!lwlogy aud
rrropieal 1\letlieiuc o;f the Uni·
versHy of HuvuiW, and Sr.
Dr. D. Enritttte B. Ban10t,
Executivo Chid {1[ lho lleallh
Dcrmdmcnl of llavaua. 1\h~m
ucr and Sccretary of Lhe ::.uporior Boanl or Hcallh uf
Cuba;
Hrpubli<.; of El·.uador. nt'.
Dr. D. Sera.l'in 8. \ViLhcr,
Ghargé d'AHaires aml CousnlGeneral of Eeuador iu N1;w
Y<Jrk, aud Sr. Dr. n. 1\lignel
H. Alchai·, 1\l{~mber of Llto
Superior Boanl of He:l!Lh of
Ouayaquil, Pr'Oressm· or l!IU
l\ledical .Faculty and ;)urgeon
of the Oencral lln:_;pilal of
Guayaquil;
Republic
uf lhe Unitcd
States of America, Dr. \Valter

La llepúbliea de los Esta·
dos Unidos ele América. al Sr.
Dr. D. \Valter '\Vyman, Ciru- 'Vyman, Sur:;ctm Ci<'u"ral of
jauo General dcl Scrvieio de thc Pulllic Hca!Lh aud l\lal'ine
Snlud Pública y HQspitalcs Hof·pital Scrviee 'Or Uw Unido 1\lul'ina de los Estados Uni- tcd Statcs; Dr. H. D. lled·
do::;; ui Sr. Dr. D. H. D. Gcd- dings, As:-~ist.nnt tiu t·gpon nn·
diug::·, 'l~irujano General, Ayu- ncral of Uw Publie lleallh
daul e del Scrvicio do Salud anel l\Im·inc Hos1li l al ~~:n ieo
Pühliea y Ilosi>ilal·~s do l\1:1- of thc lJuite1l tíla!P:..,, and He·
rina 1lo lo8 E:-o:Ladus Unidos y IH'C~enlathe or lho l!nilell
llPill'e;;Pnlunlc de los Estados States aL· lhe H:u1ilary Con·
Unid'Os en la Convención Sa- vcnt.ion of Pal'is; Dr. J. F.
nHuda de Paris; al Sr. Dr. l{cnncdy, Sccrctury of lhe

AG'l'OS DO PODEn EXECUTIVO

D. J. F. Kennedy, Sect·etario

de la Oficina de Salud J:>ública dei Eslado ue Iowa; al
Sr. Dr. D. John S. l''nlton. Secrctario de la Oficina de Salull Pública dcl Estado de
l\lal'yland; al Sr. Dr. D. \Valter D. l\1cCaw, Mayor Cirujauo dei Ejércilo de los EE·Ladüs
Unidos; ai St\ Dr. D. J. D. Gatewood, Cirujano de la l\Iari-

noard üf Hçallh of Uw Slale
í\f Iowa; Dr. Juhn ~. Fullon,
Secretary o f tlte Buaru. ol'
lloalth of 1hc :Stale of 1\lar:,.land; DI-. \VallPr D. lVI!~Cà\\.
.1\I:ajor, Surgeon in I lu: United

Statcs Army; Dr. J.

n. Ga-

tewood. Hurgeun in tlw Uniteu Ht.aLes Na' y; Dr. H. L. 1•:.
J ohnsou, 1\lemller o f
Ll w
.Amcrit·an l\Icuicnl A~sueüt
tion (J\lcm1Jer ol' lhe Uoan.l

ua de los gstados U nidus, y al
Sr. Dr. D. 11. L. E. Jolmson, of 'rr·usLecs);
Miernllro de la. Asociación 1\lé• i
dica Americana JMiembro de .
la Junta Directiva) ;

La RCJlública de Guatema- ·- Hcpublic o f Gual e mala, Sr.
la, al Sr. Dr. D. Joaquim YeJu, Dl'. D. J·oaquin Yela, l!mwult:óusul General de Guatemala Gcneral of UuaLcnwla h1
cn Nneva York;
Ncw York;
l .a 1{epública: de Méxic.o, al

Sr. Dr. D. Eduard'O Licéaga,
Presidente del Consejo Superior de Salubridad de México,
Dil'eotor y Profesor de la Escucla Nacional de Medicina,
· Miembro de la Academia de

ltepuhlic oi' !\lf·x it~o, ~r. .I •r.
D. Eduardo Licéag~1, l're~i·
dont of the Superior Co.nn~;il
of Health of l\lexicü, Director
and Pi·ofe::-·sor of Uw NnLional
School üf Mcdicine, 1\Iember
of tho 1\..cauemy~ of .Meüiciue;

l\Ieuicina;

La República de Nicaragua.
al Sr. Dt·. D. J. J... Medina,
l\liPmhro dr,l Segundo Congreso
l\Iédico Panamericano
de la Ciudad de la Habana en
1901;

Republic ()J Niearngun, ~r.
Dr. D. J. L. l\Iedina, Mcm]Jür
of Uw Second l'au-Ameril'an
Medicai tJong1·css of l.he Cily
of Havana in 1901;

La ~epública dei Perú, ai
Sr. Dr. D. Daniel Eduardo
Lavoreria, J>rofesor ·de la FaJ
cultad d~ Medicina, 1\liembro
de la Acrlemia Nacional \de

Republic of Peru, Sr. Dr.
D. Daniel Eduardo La voreria, Professor of lhe Medicai
FaC!ulty, Mernber üf the National Academy of Medicine.
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Medicina, Médioo del Hospital
«Dos de Mayo,, 'Jefe de la
S~cción de Higiene del Ministeria de Fomento;
La República Dominicana,
al Sr. Lieenciado D. 'Emílio
C.•1oubert, Ministro Residente
~"lll \Vúshington;
La Hepúh1ica de Venezuela,
:11 l:"·r. D. Nicolás Vdoz-Goitieon. Eneargado do Negooios
de Venezuela,
Quicnes habiondo cambiado sus poderes y encontrándolos en buena y debida forma, C{)nvínicron en .aceptar
ad-1·eterendum, las si:guientes propof<iciones:
GAPíTUI..~O

ú la fiebre amarilla alJarez-

ea cn su. territorio.

(~aciôn

PRIMEIRA -

11

'VIlO, hav1ng- madP an in-

terchangc o r l hei r puwers,
and fouud thern good, have
agr.eed to adopt, ad referendum, the f{)llowing propositions:

I.

l'J·escrÍ1)ciones que lldH:rJn
observar los países signatarios de la Convención
cuando el cólera, la peste

SEGGIÚN

Physician of Lhe «Dos de
Mayo'> Hospital, Chief of the
Division of Hygiene of the
Ministry of Fomento;
Dominican Republíc, Sr.
D. Emílio C. Joubcrt, Minister Residont in 'Vashinglon;
and
Hepuhlie oi' Venezuela, 8r.
D.
NicolrtH
Veloz-Uoil.icoa.
Chargé d'Affnire~·· of Venezuela,

Notifí-

comunicacioncs
uUm•iores á los otros ]Jaí-

L Jlegulati.um; lo be
observed by tlte powers
signatory to thc convention
as soon os lllaauc, choÚ:ra
or yellow fcvcr 1Jt(ltf a1J])Ca1'
in thci1· territon;.

CHAPTW1

I. NoU[icatíon atlld
sttbsequent c01nmunications
lo othcr countn·cs.

REC'l'ION

scs.
ARTIGLB J.
An.Tícuw I. Cada Gobierno
Each govcmshould
immed iately
debe notifiear inmediatamen- ment
te á los otros la primera apa- notify other governments of
rición. en su territorio, de los the first appcarance in its
casos. confirmados de pe~tf', territory of authentic cases
cólera ó de fiebre amarilla.
or pl•ague, cholera' or ycllow

fev~.
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:ART.

11. Esta notifieación

ARTICLE

11. Tbis nolifica-

irá acmnpafiada 6 muy 1 pron-

Lion is to be accompanied, or

tamente seguida de informes
oircum··tanciados sobre :

very promptly followed, by
lhe following addilioual in~
formation:

(1) Lugar en donde la enfcrmcdad aparcció.

(2) Fecha de
origen y forma.

8U

aparición,

(1)

'l'he ueighborhood whc-

re the disease has ar1pcared.
(2) The date o f its appea-

rance,
form.

its

origin,

and

it~;

(3) Número cio casos comprobados y de defunciones.

(3) The num!Jcr of csuablished caE-es, and ll!e numbcr of deaths.

( ·í) Para la pesle: la existcncia., entre las ratas y ratones de la peste 6 de una mortalida<.l insólita; y para la
fiebre amarilla: la exislencia
del Stego1nyia fasciata en la
localidad.

(.1) li'or plague: The cxi:-3lence among rats or mico of
plaguc. or or an mmsual
morLalily; for ycllow fever:
The cxistcncc or slegomyia
{asciata in lhe loeality.

(5)
Las medidas tomada~·
inmedialamentc d.espuiés de
esta primcra aparición.

( 5) 'I' h c· moasurcs lakeu
immediately aflcr lhe first
appearance.

AR'J'. III. La notificaclón y
las informaciones indicadas
cu los artículos I y li serán
dirigidas á los agentes diplomáticos ó con~ularcs · en la
capital dei pais contaminado,
sin que esto sea obstáculo
para que los jefes de las oficinas sanitarias superiores se
comuniqucn
eslat", noticias
entre si direclamcnle.

Ar..'TICLE lll. 'l'hc uotificaLion and thc informaliou
prescri!Jod
in Art.icles I
and li are to bc addresscd lo
diplomatic
and
consular
agcnt~, in lhe ca1lilal of lhu
infcctcd · country; but lhis is
to bc construcd as not {Heventint; dircct cmnmunicatiou
beLwcen
officials
chargcd
with the public hcalth of lhe
scvcral counlrics.

A' los países que no tengan
For counlries whieh are
reprcsentación diplomática 6 not thus rcprcscntcd, thcy
consular e.P., el país contami- are lo lJc transmiltcu clirc-

ACTOB DO PODER

EXECUTIVO

nado les serán transmittidas
directamente. por lelégrafo.

otly by tclegraph to the govcrnments of s· ich countries.

AR-r. IV. La notificación y
las in formacioncs indicadas
cn lus artíeulo,:. I y II sérun
seguidas do comunicaciones
ullcrior··~s hcchus de un modo regular, de maílcra de teuet· á los GoLiernos al corrientc del curso de la epideHlia.

IV. The notifica·
lhe informaUon
IH'C~·cribcd iu Arlides I and li
aro to be followed by further
conununicalions
dispatched
in a regular mamteL' in order~
to kecp the governments informcd of tho vrogrcss ot Lhe
ARTICLE

Lion

and

l\JIÍUcíUic.

cumunicacioncs que
~;o ltat·áu á lo menos una vez
vur semana y que scrán tan
CtJlllllll'las cor;10 seu posible,
imliearúu muy particularmeule las prccausioncs tomadas con cl objeto de impedir
la cxlcnsiún de la eufermednd.

T h e se
conunuuications.
v. hich are to be mado at least
once a. wcck, and which are
to ho as complete us possibl~:.·
should iudkatc in delail the.·
precautions laken to prev.ent
the extension of the dis~ase.1

í·~llus uolJcn J.)l'ecisar: ( 1)
las medidas pl'ofilácticas adopLadas eon respeclo á la ins~pt)t'.icíu ~anitaria 6 (t la visita
rwSdicà, al aislamiento y á la
dcsinfcceiún; (2) las medidas
tomadas <i la particJa de los bu(!Ucs para impedir la exporlaei!íu dcl mal y, especialrm~nte, cn cl caso previsto por
el inciso .(11) del artículo li
atTiha. mencionado, las medidaH tomadas contra .las ratas,
l'atones y mosquitos.

They shoutd set forlh :.
Fil'st, thc prophyiactic measu...
1·es taken relativo to sanitarY.
or medicai inspoetion, to isolalion and disinfeclion. Second, the measures taken ra-.
lative to doparting ve.sseLs to
·prevent tho exporLation of
the disea.sc, and, especially,
under thc circumstanccs mcntioned in paragraph /1 of Artiele li of this sectiou, the
measurcs Lakcu against rats
and mosquitoes •

Esta:-;

.An·r. V. El prohlo y fiel
ARTICLE V. 'rho prompt and
cnmplimienlo de las pre.scri- faithful cxecution of the pre ...
peiones que prece'den es de ceding provi.sions is of tho
una impol'Lancia primordial. \·ery first importance •.
l>odcr Executivo- 1015 {V oi. li)
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· Las nutif icacioues uu liencn
valor real sino cuando cada
Gobienw eslú vrevcniuo, á
tiempo, de lo':l ea~;os <.k vc::-te,
de cólm'a y ele ficln·c amarma~, y 't.lc los casos uudosos
sobreveuidus t'll su t<~rriLorio.
Se recumictu..la pucs eueareeidamentc á los diversos Gobiernos quê bagan obligatoria la
,declaTación ;de los calsos de
peste, cólera' y t.lc fiebre awa'rilla, y que obteugan informa·ciones sobre cualquiera mortalidad insólita en las ratas ó
~atoncs, particularmente en
los llUel'Lo8.

rl'he uot.ifica.tions o11ly have
a real value if each goverumcnL is warnefl iu time of cases o.f plague, choln·a or yellow fever aml of susvicious
cases of thosc diseasc•s snpcrvcuing in its terl'ilory. U ~.:an
noL tlwn ho Lqo sll'ongly 1'<)cornmeuued Lo the various guver1m1cuLs tu make obliga.Lury
the declaration of cases of
vlague, e !tolera o r y cllow l'cver, aucl of giving in!u 1 mation of all unusual mort.aliLy
of rats autl mice especially in
ports.

· An'P.. V I. Se enLicnLle que
los países vecinos se reser\-an eLuerecho de. hacer arreglos especiales cun el objeto
organizar un servicio de
in,formaciones directos entre
Jos je.fes de las administraciones de las fronteras.

VI. lL is uudersLood
ll<'iglJlJUuring ,:ouiiLI'ie,.;
reserve to themselves the
right to make special arrangements with a view of org·anizing a service of direct
information
beLween
the
Chiefs of administration U[>Oll
the frontiers.

SE.cCIÔN sEGUNDA Condiciones que pc.1·miten considerar una circunscripC'ión

SEC'l'ION

ce

territo1·ial como contaminaoda ó como lib1·c yá de la
en{ enncdad.

AHTIGLE

tl1aL

li. Conditions slwa given tenito1·ial
area tu úe in{ected, or -to
have been, {reed {rom infection.
wing

ARTICLE VII.
lnformation
ART. VII. La notific-aeión de
l·n primer caso de peste ó có- of a first case of plague, chole"Da ó de fie~re amarilla no lera or ycllow fever does not

AG'l'OS DO PODER EXECUTIVO

üi

unpone, contra la circunscripción territorial en donde se
lla produciuo, la aplicación
de las medidas previstas en
el capítulo Il, que más ade!ante se declararán,
Pero cuando varios casos de
peste 6 uno de fiebre amarilla
1!0 importados, se han manifc.stndo~ 6 cuando los casos de
cólera forman foco, la circunscripción se declara coniaminada.

justify against a territor:ia:l
area whcre it may appear. the
applicatiQin of the measures
preseribed in Obapter II as
t1ereinafter indicated.

Para restringir
hts medidas únicamente á las
il:egioue~ atacadas, los Gol1icrnos uo delJeu aplicarias sino
:.i las procedencias de las. eir,:unscripciones contaminadas·.

AR'l'ICLE VIII. To limit the

AnT. VIII.

Se entieude por la palabra
drcunscrípción, una parte del

territorio bien de•termina.da en
las iuformaciones que acompafíeu 6 .sigan á la notificaeiún. así una província, un estado, un «gobierno», un disÍ( ito, un departamento, un
canLón, una ísla, una comuna,
una ciudad, un barrio de una
ciudad, una aldea, un puerto,
un pold·~J', mm ngloHtei'aeiún,

ele., cualesquiera que sean la

Upon the occuril'ence of seveval non-imported cases of
1:.lague, or a non-imported
c.ase ur yellow fever or when
rases of cholera forro a focus,
the area is to be declared infected.
measures to Lhe affected regions
alone,
governnlents
·Shoultl only apply them to
persons aud articles proceding
from lhe conLaminated or infected areas.
By the word «~att·ea~ is understood a well determined
portion of territory de.scribed
in Uw information which accompanies ot· follows notificatiou, thus, · a p:-ovincc, a
'
statf', <<a goveenment», a dístri1~1, a dl!partment, a cantou,
an island, a commune. a. city,
<1 quartC'r o f a city, a village,
a porL, a <<polder», a hamlet,
etc., whatever may be the extent .and popflation of these
portions of territory.

extensión y la población de
CSt'ti; plH'eÍ()IWS de ÍcrritOrlO.
Pcro esta restricción limiBut Uüs restriction, limited
tada ú. la ci·rcunscripción con- to lhe inf.ected area, shoulé
t:uninada,
debe ser acepta- only bc accept.pd upon the for·

no
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dá. sinó con la o.ondición for- mal couditiun lhal lhe govern;.nal de quo cl Goblm·no dol n1ent of thc infectcd countrY.
país contmninallo, tomo las- shall bakc thc ucces::;ary mca ...
ntedidas necesar ias: (i) para surcs; 1. tu prcvcnt, uuless
disinfected,
Lhe
.l)revcnir, ó. m-enos de dosinfcc- previom;ly
ción previa, la cxvortación de exporlation of articlcs named
los objetos á que se reficren in i and 2 of Articlc XII, colos incisos O) y (2) del a~tí ming from the contamínulcd
culo li, procedentes de la cir- area, and 2, mcasurcs to prccunscripción contaminada; Y v~nt thc extcusion of thc cpi\2) para combalir la cxtensión d:emic; and providcd furlhcr.
de la epidemia y con la condi- that lhct·c bc no doubt lhut
uion de que no haya duda de thc sanilary aulhorilies of
que las autoridades sanitarias Lhe infccled coun.try have
del país infectado han: cum- failhfully complied with Ar...
plido ficl~lCnte coli ~~ artículo ticle I of this Convention.
I de esta ·Convcnci6n.
Cuando una circunscripción
\Vhcn an arca is infccted,
E:~tó contaminada, no se to- no. re.st.rictivc mcasurc is to
mart"t ninguna medida resLri- be taken :against dcparlurcs
ctiva coutra lu:; lH'ocetlcncüJ.~·· from Lhis arca if Lhcsc dnvard'C csa circunscl'ivción, si csas tures have occuncd fivc tlays,
procedencias las han abando- at least, before the bcginning
nado cinco dias al menos an- of the epidcmic.
tcs del principio de la epi- .

demia.

;.

ART. IX. Para que una cir- .i' AR'1'1CLB IX. rrhal an arca
cunscripción no se considere should no longcr be considerou
yá como conlaminada, se ne- as infec.ted, officinl pl'Oof
cP.sita la comprobación o fi- must bc fut·nished:
cial: (1) de que no ha ha- ' First, That thcrc h as becn
bido ni defunciones ni caso ; neither a dcath nor a new
nuevo de p~ste~ ó, de cólera, : case o f plaguc o r cholera for
desde hace cmco~thas, sea des- fiye day~ art(•t· i~(1latíon ~,
: pué's dei ai:·ilnrHÍ•!Ilf o 1, Hva des- 'death, or eurc o f thc Iast pia-

___

,i

t La pa~abra 4:..tislamientm> significa:
aislamiento del enfermo, de las perso··
\\ttll6 que to euldaban .~e \tn modo ~r·

1;
'

1

I The tru11i t.iwlatiotn r.í,;nifíl's :~~~
latlon of the,
paliC'nl,
of
thc
persons who care for him and thc fut•
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pnés de la muerte 6 de Ja
cmración 'del tlltimo pesto.so ó
coMrico; en ol caso de fH~bre
mnarilla cl período será de
díeéioeho días; pera los GohiN·nos se rescrvnn cl derecho
dn prolongar este período. (2)
filHl toda.s las medidas de des-

gue or cholera case. In the
caso of ycllo\v fevcr thc pe, riod shnll be nighteen dayg,
but each government ma.y re.serve lhe righl: to extend
this period.
Sccond, That all thc mcaf:Ures
of ' disinfcction havo

ir1 fncción han sido aplicadas,
s1 se f.J·ata de peste, que se
km ejecutado las medidas
rontra Jas ratas, y si de fiebro
rnmrilla que se han cjecutado
Jns medidas contra el· mo's-

been npplicd; in the case o f
pingue, thnl, tlH' prccautions
ogainst rats havo bccn obser,·ed. and in the ca.Re of ye11ow
fever Umt f.he mensures
ogainst mosquitoPs havf.\ been

flUito.

executed.
CAPiTULO li

Medidas de de{ensa tomadas
iJOJ' los otros países contra
los territorios declarados
· contaminados.
Publicación de las medidas prescri-

RECCIÓN PRIMERA -

tas.

II. ltleasw·es ot de{ense by other count1·ies
against tcrritorics dcclared
to be in{ected.

C.HAPTEn

I. Publication
prescribed r.neasures.

SECTION

of

·

X. El Gobierno de
AnTICLE X. The governmrnt
cada país está obligado á of each oountry is obliged to
publicar inmediatamente las immediately publish tho mean1edidas que erea necesario sures wh ich it holicves neART.

manente é interdicción de visitas lle
cualquiera otra persona, exceptuándoAC ·al m~dico.
Por la palavra «aislamiento:~>, trn·
tándose de fiehre amarilla, se enten_
clerÍt: aislamiento del enfermo en una
Fala. iJUe tcnga sus pnertas y ventanas
provistas de mallas
alambre- qu~

de

impidan que los mosqtlitos pnedan r~·
('ar á los enfermoq,

bididing of visits of all olln~r p!'rson~,
the physieb.n excrpted. By isolation
in the cas.e of ycllow rever is lttHlerstoo(l the isolntion of tlte p.1tient m an
apartme11t ~o screcned ns to prevent
thc accrss of mosqnitnes,

AC'I'OS DO PODER EXECtJ'l'IVO

pr~ribir contra las PfO!O&- cessary to take against depar•
dencias de 'un pafs ó de una tulfe either from a country or
circunscrip.ción contaminada. from an infected territo:rial
area.
Comunicará
el acw esta
The said government is to
publicaeión al agenl e diplo- communicate at once this pumático 6 consular del país blieation to t.ho d iplomntie m·
contaminado, residente en eu. consular agent of the infected
eapital, así como á la Oficina country residing in its capital
Sânitaria. Internacional.
as well as to the Interna.tional
Sanitary Bureau.
Está iguallmente oblipdo á
The Government shall bà
ha.ccr conocer, por las mismas equally obliged to màke
vías, la revooaeión de estas knoWI]. through the same
medidas ó las modificaeiotÍes channels the revocation of
ve que hayan sido objeto.
these measures or modifications which may he made in
them.
In dcf:nrlt of a diplomatic or•
A' falta de agente diplomático ó r.onsular, en la ''apitai, consular agency in the capilas comnnicncionPs s~ harán tal, communications aro made
directamente ai Gobierno del directly to thc government of
país interesado.
the country interested .·

en

Mercanclas -""7 Desinfecci6n- Importaci6n y tránsito-Equipajes •

8BOOIÓN SBOUNDA -

.ART. XI. No existen mercancias que sean por si mis, mas capaees de transmitir la
· ·peste, el cólera, ó la fiebre
amarllla. No son peligrosas
sino en el caso en que hayan
sido contamina1las por productos pestosos 6 cótéricos, y en
~·J caso de fiebre amarilla
ruando sean susceptibles de
eouduefr lllOSPUif..os.

SECTION

Il.

Merchandise -

Disin(ectinn and Transit

11nportaf inn
Baggage.

ARTlCLE XI. There exists
no merchandise which is of
itself capable of transmitting
plague, cholera. or yellow fe·,·er. It only becomes dangerous in case it is soiled by pestous or choleraic prod'ucts,
or, jn the case of yellow fever,
when such merchandise mny
harbnr mosqnitof>s.
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AI\T. XII. Ninguna merean-

.ARTJou~

XII. No merchan-

cia ú objeto serâ sometido á dise or objects shall be subjedesinfeccfón en ooso de fiebre cted to disinfection on aceount
~mariUa. pero en el CtaSO of yellow fever, but in oases
pl't'Yi"lo ai Jin d~l al'tíi·ulo covered by the previous ar~
a11terior, la desinfeeción puede Ucle tb.e vehiele of transpor~
!J:-H·.orse á fin de destruir los tation may be subjected to furnosquitos. En caso de cólera, migation to destroy mosqui6 dn pnRte, la deRinfecciôn no toes. In the case of cholera
deberã aplicarse mãe que á las and pla,gue disinfection should
mercancfas y objetos que la only be applied to merchanautoridad sanitaria local con- dise and objects which tb.e lo- ·
~irlere como contaminados.
cal sanitary authority considere às infected.
Ain embargo, las mercanNevertheJess, merchandise,
ríar:; y obJetos enumerad.os más : or oh.tect!=l enumerated herendclante pueden ser someti- : after, mny he ~mh.ieeted to
{lo~ ó. la desinfección y a.un disinfcd,ion,
or prohihHed
prohibida su entrada, inde- entry, iudepenrlent1y of aU
prmdientemente. de toda com- proof that they mny or may
probacif'in, de rtu~ p;:,fán 6 no not he infected:
contaminados:
'(1) La rop~ interior y vesL Body linen, wearing apUdos que se Hevan {efectos de parel in use, clothing which
l1EO) y Ja ropa d·e cama ya has been worn, 'bedding ai..
ll!;ada.
ready uF~ed.

C:uando estos objetos son
tran!;portndos como equipaje
ô :í. ron"f'Cllf'neia de un cambio de domicilio (artículos de
instalación), no 'podl'á prohihirrP !-m nntra<1a y sn somf'f ar:í.n ai régimen dei artículo
XlX.

When thesc objects nre
trnnsporten as baggage, or in
the course oi' a ch:mge of IJ.'C:;idence (household furniture)
they should not be prohibited,
and lare to be subjected to
the regulations prescriberl by
1\rtlcle XIX.

Baggngc IefL by soldiers :mel
Los cf~:cto~ rléjndos por los
sol1lados 6 los marinos muer- sailors, nnd rct11rned to their
tM, y remetidos ~í su patria, conntry nflcr death, are con~~' n~itnilar(lll :í. In:-: ohjdo~
)':jdf'rf'd :\~ nhjPc1;;~ c~nmpT'isf'd
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!COmprendidos en el primer
ipárrafo dei inciso ·u) de este
~trtfculo ••
'(2) Los trapos vieJOS, con
ítxcepci6n en cuanto ai cólera,
de. los trapos viejos comprimidos que se trnnsportan como
tnerca.ncías, ai por mayor, en
pacas cinchadas.

f

No deberán ser detenidos los
desperdícios nuevos que provienen directamente de los
tal'leres de hilado, de tejido,
de confecciún ú de blanqueamiento, las lanas artificia~Ies
y los recortes de papel nuevo.
ART. XITI. En caso de cólera ·ô de peste, no hay raz6n
para prohibir el trânsito á
fi'UVI~S de un distrito inf~:dndo, de las mercancias y objetos especificados en los inciS(lS (1) y (2) dei artículo anterior, si ~tán embalados de
tai modo que no puedan ser
infectados en el trânsito.
De la misma manera, cuando las mercancias ú objetos
son transportados de modo que
en el camino no hayrun podido
estar en contacto con los objetos contaminados, su trânsito
á través de una. oircunscripción territorial contaminada,
no debe ser un obstáculo para
su entrada nl pafs de destino.
ART. XIV. Las mercancias
y objetos estecificado.~ en los

in

the

first · paragraph

of

N. f o f thiR nrticle.
2. Rags, and rng·s f or making paper, wilh tlw exception, as to cholera, of ragi=l
whieh nl'n ll'nnsrlOrlf'd ns llll~r

rhandisn in l:nge qnaulitiPi;;
comp:r.essml in balec:; 1w1d together by hoops.
New clippings coming directly írom spinning mills, wea'Ving mi11R, manuraeLOI'irs or
bleacherios, shoddy, and clip-.
pings of new pn.pPr, should
not be forhirldon.
ARTICLE XIIT. In t.ho case
of cholera and plague t here i~
no reason to forhid t.he tran!=!it
through an in fectt7ll district nf
merchandisc, and the ob.i<'rls
specified in Nos. 1 and 2 o f
the preceding article, if tlwy
are sn packed that they cannot have heen exposPd to in-fection in transit.
In like manncr, when roerchandise or objects are so
trnns:ported that, in trnnsit,,
they cannot comE' in contad.
with soiled oh.ients, their
transit across an inr('ctNl tPrrftorial arf'a should not be an
obstacle to their enLry into thn
country of dnstinaUon.

ARTICI;E XIV. The entry of
merchandise and objects spe-
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eificrl in Nos. 1 nnd 2 of Articlo XII shonld not be prohibitcd. if it can hc shown t.o
the nuthoJ·iLi<>H nr lhe emmlry
~í ln :lnloi'idnd dPt puís dn rJcs- of dl'ç;finnlinll tllat thry worc

incic;os (i) y (2) dflll artículo
XIT. no cacn bnjo la; nplicaei6n
do las medidas d,e prohibici6n
·rt la entrada, si ~o demuestra,
Uno,

fJ\11'

han sido expedidos

cinen días ai menos anleA del
rriJwipio dn la cpid.emia.

sh ipped at Icnst fi v e <lays beforo UH~ Jwg-innin~ of flle opidemic.

XV. El modo y el siARTIGLE XV. 1'he mc.Uwd
fln c.h~ l.n desinfceción, á la lle- and piare: nf fli~inCcef.inn, a~
gada de Jas mercancías, asf wcll as the nwa.sm·ns to hc
C')ffiO Jo~ proccdimientos que emp1oyed for tho f)cstnw.lion
dr·hm·:ílt f'mple::tr~e para ase- flf rais, aml mo::;qnitoPs, nt'o
J!tll'aJ' ln. tlt•f::fA·m·n1(m de Ias ra- to hc fix<>d l•y an thority of
t:u1 y mm:rp1Ho~, se fijnrán por the rmmt1·y nr clestina.tion.
In nntcwitlad dei pnfs df' d~s; upon :nrivnl nl. .soid rln:;;finatrno. Esl.n;.; nJwradoneR dehe- t.ion. Thes0. o]wrations shonld
uht hrH'f'l':<e de maneTa de de-:- he y)crfnrnwcl in s1wh a man1<'riornr los ohjctos lo menos ner as to canse fhfl lenst pospo~ihll',
sible in.im'y fn lhe rnerr,lln.ndise.
AnT.

Corr~:sy)mHle

á c:Hln. .país ar-

H devolvns npnn ench country f:o dr:l.crm i nn qtwsl.ionR repago eyrn tual de indemnha- Jativc t.o the payment or dn.tión que. rPsultn:re de Ia de- magcs re~uHing fr·0m disinnr Ir·om tlw dcssinfe«'<~itín 6 de Jn. destrución 1 feetion,
truction nl' rnfs or mosqnidn lnR rnl.rts 6 mosquitos.

rpg-Jm· In mwstiôn rcln.tivn a.l

toes.
Si, r.on ocnsión de las medidas tomadas p:nn. nsegurnr
ln. clt•~ll'nrrüón flr las rat.as 6
1nfl mosfJllitns á bordo de 1os
l~llf[lH'R, In. n.ntoridad sanitaría pPl';'ihiPl'<' algún

impw·:-dc~.

sea clireetamcnte, sea por intPrnwrlio d(\ nna soriNJai] 1í de
tm pnrt.icn1ar, el monto de
este implH'st.o deberá fijarse
por una tnrifa publicada de

If taxes are Jovied by n sa-

nitary anthority, 1rdther direetly or throúp:h the agency of
any r,ompany or agont, to in~
snre mrafmr0s for tlH~· de.steuelion of rnls and mosquitoe"c; on hnnrd ships, the
nmonnt of th('sr taxes onght
to h0 fixNI hy a tnriff puN islwtl in nchrancr, and tlie
result of fh.~sc measures

r.s
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qntemano · y establecida de
m.anera que no pucda resuUar
de su' aplicncitín una fuente de
beneficios para e'l país ó para
I~ administración sanitaria.
ART. XVI. Las cartas y
corrcspondencia, impresos, libros, perití<Jicos, papel(Ãs de
negocios, etc., (no comprendiendo las encomiendas postal('s, «coUs postaux,), no se sometarán á ninguna restricci6n
ni desinfecci6n. En caso de
fiebre amarilla, los paquetes
postales (oolis postaux) no
s•~ somentnrán n restricci6n
nlguna.
ART. XVII. Las mercanc:fas
que llegnen por tierra ó por
inar, no podrán ser retenidas
(IU las fronteras ni en los
puertos.
Las únicas medidas que se
permitirá prescribir respecto
á aquéllas, quedan especifieadas en el artíru 1o XII.,
Sin embargo, si las mercancias que Uegan por mar á granel («VTaé:r.) 6 en embalajes
defectuosos han sido, durante
la travesfa, contaminadas por
ratas que se reconozean como
apestádas, y si no pueden
aquéllas ser desinfectadas, la
destrucción de los gérmenes
pucde asegurarse depositando
los mercancias por el ti:empo
que determine la autoridad
sanitaria en ..el puerto de llegada.

should not bé a: source' of profit for· either state m· sanitary
nuthorities.

ARTIGI.r- XVI. Lrttrrs and
correspondenc(', pdntrd matter, books, newspapers, business papers, etc. (postal parcels not included), ar.e not to
be submitted to any rcstriction or disinfection. In case
of yellow fever postal parcels
are not to be sub,iected to
any restriction$ or disinfection.

ARTICU~ XVII. Mercliandise,
arriving by lanrl or hy sen,
should not be detaincd permanently at frontiers or in port.s.

~easures which it is per~
missible to prescribe witn
respect to th.em are specified
in Article XII.
Nevertheless, when merchandise, arriving by sea in
bulk (vrac) or in defectiva
packages, is contaminated by
pest-stricken rats during the
passage, and is incapable of
being disinfected, the destruction of the germs rnay be Msured by putting said merchandise in a warehouse for
a period to bo decinerl by the
sanitary authoritie~ n r t.hc

port of arrivn1.
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Se entiende que la aplicaci<'in de esta tllLima m,~dida
r:o deberá tra.er consigo ni
detPnr,ión par,a la nave, ni gastos oxtr:wrdinarios que resultem de la falta de almacenes
Pll Jns puertos.

It is to be understood that
the applié·31tion of this laet
men.sure shoulrl not entail delay upon any vcssel nor extraordinary expenses resulting
from thr wnnt of wnrchonses
in ports.

ART. XVIII. Cua.ndo las
Fl.ercancías han sido desinfectadas, por aplicaci6n de las
presc;ripciones dei .artículo
XII 6 puestas en depósito
tempornl, r.n virtud dei párrnfo tercero dei artfculo XVII,
ri pr.oprietnrio 6 su repres:enb:mte tiene el derecho de ree1amar rle la autoridad sanilnria que ha ordenado la des'infecci6n 6 el depósito, un
certificado que indique las
medidas tomadas.

ARTICLE XVIII. When roerrhandise has hcon disinfected
by the application of the· measures prescribed in Article
XII, or put temporarily in
warehouses in accordanco with
the third para.groph of Article XVII, the owner, or bis
representativo, · has the right
to demanrl from the sanitary
authority which has ordered
~mch disinfection, or storage,
a oertificate setting forth the
measures taken.

ART. XIX. Equipa;es. La
desinfecci6n de la ropa sucia,
,,estidos y objetos que hacen
parte de equipaje 6 de mobiliario (artículos de instalaci6n) que provengan de una
circunscripci6n territorial dedarada contaminada, no se
hará efectiva sino en los easos en que Ia autOT'idad sanitnria los considere como con-

ARTICLE XIX. Baggage. In
the càse of soiled linen, bed
· clothing, clothing and objects
forming a part of baggage or
furniture coming from a territoriaJ area declared contaminated, disinfection is only
to he practic-ed in cases where
the sanitary authority consi.rler.s them as contaminated.

t~minados.

No hnbrn desinfecci6n de
f'flUipajes cuando se tra.ta de
fwhre amnril1a.;

Thl'l'P :-;Jrall !11· rrn diç;infPL' I

inn

~-Plnw

nf hng-g·ngP nn

ft>vrr.

aci'IJ\111!

ur
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SECCIÓN TERCERA -

Medidas

en los pttertos ·v en las
(ronteras de mar.
XX. Olasificación de
los buques. Se considera
eomo infe-ctado el huque que
te11ga Ja peste, el c61e$ 6
Ia fiehre nmarilla á bordo 6
que haya presentado uno 6
más r-asos de cólera 6 de
•peste á hordo, ~durante los
últimos siete dfas, y en caso
de fieQre nmnrilla, uno o más
casos rtnrante la travesfa.
Se considera como sospechosa la nave á bordo de la
cual ha hahido casos de peste
ó de cólera en eJ momento
dl3 lo. partida 6 duranteJ la
travcsfn, pero cn Ja cunl no
s.e ha declarado ningun énso
nuevo desde hacc si e te dias.
SPrún tambi•~n sosppr,hoso!'i,
tratándose de fiebre nrnarilla,
los buques que hayan permanecido en tal proxim'idad á
las costas infectadas, que
haya hccho posible la entrada
de mosquitos en ellos.
Se considera corno indcmne, aun cuando Jlegue de
puerto contaminado, una nave
que no ha tenido ni defundones ni casós de péste, de
cólera ú de Hntbre amarilla
á hordo, ~c.a :mte~ de la partida. sea dur:mf.e la travesf:t
6 en el m~rnento dfi la llr.AnT.

SEOTION

IH.

ports anã
(rontierl.

Aleasures
at

in

maritime

XX. Classification
or ships. A ship is conside, red as infected which hns
p;Jague, cholera or yellow fever on board, or which has
, presented one or more cases
of plagne or cholern \YHhin ~~
ven days, or a case or ye1low.
!
fever at any time dnring t.ha
voyage.
ARTtCLE

A sbip· fs considered as
suspected on board of which ,
tbere have been a case or
cases or plague or cholera at
the time of d0parfnrr. nr dnringthe voyage, hut no new case
within ~even days; nlso such
.ships as haV0' lain in such
proximity to the infectcd
shore as lo render' them liable to the · acccss of mosquitoes.

The ship is considered in·
demnc, which, aHhough coming from nn in fected port,
has had ncithm' death nor
cn.se .o f p laguf', clwkra o r
yellow fCV('r on hoatd, lf'il.lwr
heforo drpnrtnrf', flnring the
voyagr, or nt lhf' timc of ar ..
rival, and whinh in t.he case

AtTós bO PODER EXECUTIVO
&-ada, y que, cn el caso de fiebre amaril1a, no se haya aproximado á la. costa infectada
it una distaneia suficiente, á
juieio tle las autm·idudes saIliLar·ias, para recibir mosquitos.
Att'l'. XXI. Los bunucs in{cctwlus de fJCsta se somctatún al rtígimeu :siguienle:
( J) Yh;ita médica (in-;peceión) ;
(:.?) Lo:;
enfermos
serán
de:-;cJ úhar('atlol:! inmediatamen-

le y aislados;
(:3) Las oLl·as persouas deben sur igualmente descmbarcadas, si eH posible, y sometida.,, ú eontar dc~de la llcgada, á una ob::Jervaeión 1 que
no t'xet!tlPni do eiiwo dias.
(4) La ropa suei a, los efeelos de uso y los objetos de
la Lrírmlación.! y de los pasajeros que, según cl parecer
de la autoridad sanitaria, scan
'{~on:sidm·ados como contaminados, deben ser desinfecta-

of ycllow fevor has noL lain
in sue h vroximi ty to the
shore, as to render it liable,
in tltc opinion of lhe ~:Hmitary
authorilics, to thu acccss of
nlPsq u iLoes.
An.TtCLE XXI. Shivs, lnfccled wHh vlague Ul'C lo be
subjC'cted to Lhe follmving rcgulations:
1. 1\fctlic.al vi~dt (luspecUon).
:! • 'l'he sick Ul'c to be imuwdiatcly úiseJnlml'ted uud isolâted.
3. Other pcrsons should
also ho discmbarked, if possiblc, and subjecled to an
ohsenatiou 1 , ''h id1 slwuld
not cxcecd fivc days dating
from tlw day of arrival.
4. Soilcd línen, pcrsonal
cffeds in use, the belongirigs
of crewz and passeng~rs
wltich, in thc opiuiou of thc
sanita1·y aulhorililes, are considered as infcctcd should bc
disinfected.

dos.
t

La palabra

«observación~

significa

ai~lamienlo

de los viajeros á bordo de
un htt<tne, ó on una estación sanitaria,
antes de poncrlos á libre plática.

...: La palahcl «tripulación» HC aJ•lica
á l:ls pcrsnnas IJUe hacen parte de la
clotaciúa dcl huquc. ó tlcl pers()nal del
scnicio, <eomprcndiendo los mayorúo·
mos, criados, «caft:dji», etc.

r Thc \\'orrl <<ohscrYation •> signí fies
isolatiou of thc pa;;snl.t;<:rs, rithcr ott
board ship or nt a :'anitary stution
!Jcfore bcing given frce pratique .
2

Thc tcrm

«cr.nn>

appli~·rl

to

~ous 1•·l;n 1aay makl.',
'·'h o h ave
mar! e,, a pa1·t o f thc f"C'r~r•lllH'I o f th\!
v·cssd and nf tltc admíllislr:ttínn t!1c·
rcof,
including
stC\\·an:s,
waitcrs,
<~:cafedji,» t'lc.
'f h c \\ ord is to bc
c·onstrued in thts sc•1;.;c wl1cn·ver em·
ployed in .the pr<:sent Con 'cntion.

{K'l

02
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(5) La.s partes del buque
que h:;llt sido habitadas por
apestados ú que, según el pa-:
rcoer de la autoridad sanitaria se considerao como contanüuauas, debcn ser Llesinfectadas.

5. The p.arLs of Lhe ship
\Vhich have bcen iuhabited
by those strickeu with plague, aud such others as, in
the opinion of ihc sauitary
auLoritie8, are eousidered as
infccLed, shoultl hc tlisinfecLed.

(ü) La de..strucción de las
ü. The desLruction of rats
ratas Jcl buque dcbe efe- on shiphoal'd sllould be effrectuarsc, antes ó después de cted before or after tbe disla de:searga, lo más rápida- ch:u·ge of cargo, as rapidly as
mente vosiblc, , y, en todQ pussíble, 1anll in ali cases
paso, en uu plazo máximo de with a maximum dclay of
.1S iwras, evitando deteriorar: forty-cight hours, carc being
las mercancías, el buque ó las taken to avoid damage oi
mcmhandise, the vessel and
máquina;s.
its machinery.

Para los buques cn lastre,
esta opcración debe hacerse
lo m:ís JH'oulu po:-<iblc null's
de la oarga.
ART.
XXII. Los buques
sospcclwsos de peste se sometarún ii las medidas indicadas en los números 1, 4 y
5 del Art. XXI.

For Hhips in hallast, this
operation shouJd be perrormed imrnediatuly huforc lal\ing ·ou cargo.

1\demás, :Ja tripul~cjón y
los pasa..jcros pueden ser aometidos á una observación
que no excederá de cinco
dfas, á partir da la llegada
dei buque. Se puede, durante
('} mismo tiempo, impedir el
desembarque d~ .1a tripullalci6n, siempre que no lo exija
tJ servi cio. Se reconiienda
destruir {'Ias ratas del buque.

Further, thc crew and pnssengers may be subj ectcd to
ohscrvation, which should
not oxceed five days, dating
from the arrival of the ship.
During 'lhe 1same time, the
disembarkment of the crew
may be forbidden, except for
rcasons o f duty.
The destruction of rats on
shipboard is recommended.

ARTICLE XXII. Ships, suspected of plagure, are to be
subjeetcd to the measures
which are indicated in Nos. i;
'l aud 5 of Articlc XXI·:
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EsLa operaci6n se efeetua:rã
antes 6 después de la descarga lo mtis râpidamente posible, y en todo ca.so, en una
ditaci6n máxima de 48 horas,
cvitnndo deteriorar las mercancía,s, el buque 6 las máquinas.

Para los buques en lastre
c::ta opernci6n se hará, si h:ay
lugar, lo más pronto posible,
~"n todo caso antes de la
earga.
ART. XXIII. Las naves inâcmnes de peste serán admifirlas á libr·e p1ática inmediata mfmtr, eu,aJquiera que sea
1:1 naturaleza do su patente.
y

F.l único rÃgimert oue pue'dr- ·~.-;t.ahlt~t·•·r w. aulundad ::;a-

nitaria dei pnerto de llegada,
consiste en:
(l) Visita médica (inspec-

This destruction is to bc_ errected before or aftij.I> the discharge of cargo, as quickly
as possible, and in ali cases
with a rnaximum deJay of
forty-eight hom··s, taldng cure
to avoid damagc to rnerchal}dise, ships, nnd their machinery.
For ships in hallast, this
operation shoulrl hc dono, if
done, at nll, ns rmrly ns possible, a.nd in ali cases before
taking on cargo.
ARTICLE XXIII. f:ihips indemne from pla~u e are to be
.admitted to free pratique immerlintcly, \Yhntover mny he
the natnre of fhe·h· bill of
health.
The only regulation which
the sanitary authorities at a
port. of arrival may prescrihe
for them consists o f the foi1owing measures:
1.

Med~cal

visit

(inspo-

ción) ;

ction) .

(2) Desinfección de la ropa
sncia, cfcctos de uso y otros
ohjotos de la tripulación y
de los pasajeros. pero solamcnbe en los casos excepcionalc~, cuando la autoridad sanitaria tC'nga razones especiales para creer -en su contaminación;

2. Disinfectiou o f soilcd lincn, articles of wearing appareJ, and the other pcrsonal
eftects of the crew and passcngers, but only in exceptional cases \Yhrm lhe sanitary
aulhoritics lHtY·C special rcason to believe them infccLed.
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(3) Sin quo la medida pueda ser exigida oomo regia geIJCI'al_ la. autol'idad sauiLaria
puedc somelcr á los buqucs
que llegucn de un pucrto
contaminado, á una. operación
destinada á destruir las ratas de ú bordo antes ó después
de la descarga. Esta operación
deberii hacerse tan pronto
como sca posible y en todo
easo no debcrá durar más de
24 horas, evitando deteriorar
las mercancias, el buque ó las
máquinas y c.storbar la .circulación de los pasajeros, ó
la tripulación entre el buquo y la costa. Para los buques on lustre se procederá,
si hay lugar á esta operación
lo más pro~to posible y, en
todo caso, anLe:s do la carga.

Cuando un buque procedente de un puerto contaminado haya sido sometido á ta
de.strucción de las ratas, esta
opcracrón no podrá ser renovada sino cuando cl buque ha
hecho escala. en un puerto
contaminado, ,amarrándose á
un mucllc, 6 si la presencia
de las ratas muertas 6 enfermas se ha comprobado á
bordo.
La tripulación y los pasajeros pueden ser sometidos á
una vigilancia que no excederá de cf~tco dfas á contar

3. \Vithout dema.nding it
general rulc, the sanitary auLhoriLics may ::;ulJject
ships corniug from an iufecled port to a procnss for tho
dcstruction Of !lhe trats Oll
I
board beforo or aftcr lho disc harge o r cargo. 'l'his operation should bc donc~ ras soou
as possilJlc, aud in all cases
should not last more than
Lwl'IÜy-four hours, eare being
taken to avoid damaging
l!lerchandisc, ships, and their~
machiucry, and wilhout iuterfering with the passing of
passcngcrs and crcw bctwccn
the ship and the shore. For
ships in ballast, this proc~'
durc, if practiced, should ho
put in operaLion as soon al3
possilJle and in all ea:-;es lJef ore taking on cargo.
\Vhcn a ship comiug from
an infected port has becn
.subjected to a proccss fot· lho
destruction of rats, t.h is process should only be rcpcatcd
if the ship has touc·hcd mcanwhile at an infectou port, a.nd
has JJeen alongsidc a quay in
sueh port, or if tho prescnoo
of sick ot dcad rats on board
is provcn.

as a

'l'hc crdw and passengeTS
may bc subjectcd to a surveillancc, which should not
cxcccd fivc days, to bc com-
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de la
sali6
nado.
Se
t·ante

fecha en que el buque
del puerto contami-

puede igualmente duel mismo tiempo impedir el desembarque de i·a
tripulación, excepto por causa
dei servicio.
La :autoridad competente
dei puerto de llegada puede
siompre reclamar bajo juramento un certificado dei médico de á bordo, ó en su defecto del capitán, que :ate\Stigüe que no ha habido caso
de poste on l.a nave desde su
vnrLida, y que no se ha: obser~
vudo mortalidad insólita de

ratas.
Art·r. XXl V. Guando eu una
nave ímlcmnc, dBpués de
cxamon bacteriológico .se ha
averiguado que hay á bordo
raLas apostadas, 6 bi..en cuando
:m compruüba una mortaHdad
insólita en cstos roedores, habrá que aplicar las siguientes
medidas:
I., Naves con ratas apos-

tadas:

6fi

puted :from the date when the
ship sailed from the infecfled
port. The landing of the crew
m.ay also, during the same
time, be forbidden eíXcept for.
reasons of duty.

Cumpctcnt aullwrity at the
vut·t of arrival malr always
demaw.J, undel' oath, a certificate ur lhe ship's physician, or in default of a pbysician, of the cap.tain, .setting forth that there has not
been a case of plague on
board since departure, aud
that no markcd mortality,
amoug the rats has been
obscrvcd .
.AU.TICLE XXIV. \Vheu upou
au üulcrnne shiv rats ha.ve
becn recognized as posi.-ls·tricken as a l'csult of bacteriological
cxamination,
or
whcu a marked 1nortality has
beeu cstablishcd among these rodents, the following
moasurcs should bc applied:
1. Ships with plague-stricken rats:

(a) l\Iedienl visit (Iuspe(a) Visita médica (Inspecction).
ción) .
(h) Las ratas debcrán ser
{b) Raits should be ij.esdcstrnídas antes 6 después troyt>d lJefm·e m· after Uw
do la descarga, lo más rápi- dischargc of cargo, as rapidly
damcnte pdsible y en todo as possíble, and in ali cases
caso en un plazo máximo de with a delay not to exced forPo(lcr Executivo- 1915 (Vol. Il)
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48 botas, :ev;itanpf) deterio-- ty eigbt hours; tho deteriol'at l~s morcancías, los bu- :ration of nwrchaudisr, vesquoo ó las mt\quinas. Los bu- scls and m;chincry to bo
ques en lastro sufrirún esta avoidru. Upon ships in lJalopefación lo más pronto pa- lnst, this oporation 1Slwuld
sible cn todo oaso antes de be performed as soon as possible, and in a ll case bcfnr"
bacer la carga.
taking on cargo.
(o) Las partes del buque
y los objl'tos que la autoridad
~anitaria

taminados

local considere oonserún desinfccta-

dos.
(d) Los pasajcr·os y tripulación puedeu .ser sometidos
á una obsorvacit)n que no exceda de cinco días, contados
desde la fecha do llegada, salvo cn casos exccpcional·es en
los que lu .autoridad sanitar1a puede prolongar la observación hasta un máximum P,e
dicz días.

(c) Sue h parts o f the sh ip
and suoh al'ticles as thc looal sanitary authority rcgnrds
as infoctt~d, shall bc disinfcctcd.
(d) Passcngcrs and crcw
may hc submitlcd to obscrvatwn thc duration of which
should nut (:xcccd five days
dating from lhe day of arrivai, exccpt in svccial cases
where thc sauítal'y authorily
may proloug the obscrvalion
to a maximum of ten days.

li. Buqnes eu donde se ha
2 Ships wherc a marked
comprobado una mortalidad mortality among rats is obserinsólita en Ias ratas:
ved:
·(a) Visita médica (Inspección) ;
(b)
desde
peste
como

El examen de las ra~as,
el punto de vista de la
que se húra tan pronto
se pueda.

(a)

1\Iedical visit

(Inspe-

ction) •
(b) An examination of rals,
with a view to determining
tho cxislcnce of plague, should
bc made a::: quildy as possi-

ble.
(c) Si la dostrUl\ion de rata·s

(c) lf lhe th:,struclioll of
so juzgo. ncccsnrla, se har(L eu. rals is judgcd nect'lSISary, is
las condicio'les antes indica.. sita 11 bc accotnp Hshed under
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das, con respocto A los buques tho condi Lions indicated abov~
,;on ratas apestadas.:
in tho case of ships with pla. gue-stricken rats •l
(u) Hasta que toda sospe.Cd) Until ali suspicion ma.Y,
tha se haya. disipado, los pa- bc climinatod, thc passengers
sajcros y la .tripulación pue.... and crcw may bc iSUbmitted to
deu ser smnctidos á una obs.ervation tlw duration ot
olJ.servaciún que no exceda de which shouhl noL exceed .five
cinco días contados á partir de days couuting from tho date
la fecha de llegada, salvo cn of anival, cxcept in special
easos exl:cpciormlc.s cn los que cases wlton lhe saui.tary aula autor·idad sanitaria puede thority mny prolong tne obserprolongar la obscrvación hasta '\'aLiou to a muximum of ten
uu máximum de 10 días. 1
duys.
AnT. XXV. La autoridad saARTICLE XX V. rl,he sanitary,
11itaria dcl puerto entregará authoriUes of the port must
al capitún, al armador 6 á dcliver to thc captain, the
l;U agenlc, siempro quo se lo
owner, or bis agcnt. when~
pida, uu certificado en el que cvor a demand for H is mude,
conste quo las medidas de a certificate sctting íorth that
dcstrucción de las ratas han mea.sures for the destruction
sido efectuadas y que indique of rats bavo becn efficacious
las razones por la cualcs and indicating U1e reasons
esLas medidas han sido apli- · wby thcse meast'.,res bave
cadas.
bccn applied.
ART • XXVI. Los buques in•
An•riCLE XXVI.. Ships infc(ectadus de cólera se sornctc- ctod with cholera are to be
rún al siguiente régimen:
subjected to tho following
regulations :
'(1) Visita médica (Inspección) •
(2) Los enfermos se desembarcarán y aislarán inmediatamentc.
(3) I.as oh·as personas se
dcsembarcar{m también si es
POE·ible, y se someterán, desde
Ia llegada del buque á una

1.· Medicai visit ~(Inspection) •
2. The sick are to be im...
medintely disembarked and
isolated.
:J. Olhcr pcrsous ougllL also
to bc disembarked, if possibiC',
and subjccted, dating from the
arrival ot tho lhip, to an
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observ(ación

cuya

duración

no excederá de cinco dfas.

observation; the duration of
which shall not exceed five
· days.

(~) La ropa sucia, los efectos de uso y los objetos de los
tripulantes y de lo.s pasaj;eros que, conforme al parecer
do la autoridad sanitaria dei
puerto, se consideoon como
contaminados, serán desinfectados.
(5) Las partes del buque
que han sido habitadas por
lo.s enfermos de cólera 6 que
las autoridades dei puerto consideren como contaminadas,
serán dcsinfectadas.
(6) El agua de la cala será
evacuada dcspués de la desinfccción.
La autoridad sanHaria pu cde ordenar ·]ta suhstitución de
JUna boona agua potable á la
que está ahilacenada á bordo.

4. Soiled linen, wearing
apparel, aml pcrsonal eHccLs

o:f crew and passengers which,:
in the opinion of the sauitary
authority of the port, are
considered as infected, are to
h~ disinfected.
5. Tho parts of the ship
which ltave her>n inlw.bHed hy

P'ersons sick with eholera, or
which are considcred by thc
sanitary ant.hority as infcetcd
a:·e to be disinfected.
6. 'J.lho bilgc-water :ts te: bo
disclmrged after disinfection.
Tfw san itary auUwr i [.y may
ot·dur lhe subsLitution of good
potr~blc '\val·er for that which
is. eontaiucd in the tauks on

board.
Só prohibirá derramar Ias
'J'hn di~t·.l''"·;..:··~ •~~' ~,~,,.,,\\i11;;
<leyeccioues humanRJs 6 dejar- on~rlward into Llte \vnLcr of a
las escurrir en Ia.s aguas dei port, of de.icc!a, shall bc forpuerto, á menos de que aquel- biddcn unlcss they have bccn
las sean desinfcdadas previa- prcviously liisinfccled.
mente.
ART. XXVII.
Los buques
st,spech osos de cólm·a serán
sometidos á las medidas presscri Las en los incisos ( 1)
(.~). (5) y (6) dei Art. XXVI.
La tripulación y los. pasajcros. pur.dCl~ ser somctidos á

.l\RTICLE

XXVII. Ships sus-

Df cholcra are to bc
subjccted to measUL'('-S prescrip~:clr:d

bctl undcr Nos. 1, -1, 5 and 6
of Articlc XXYI.

The crew anel pa<:scngers may
bo subjectcd to ·i.m observa..

AC'I'OS DO PODER EXECUTIVO

una observación que no exceflerá de 5 días después de
la llego.da del buque. Se recomienda impedir, durante el
mismo tiempo, el desembarque
de los tripulantes, salvo por
rn1.onc.s del servicio.

tion \vhir.h should not. oxcf'ed
five days, to date from the arrival o f the ship. It is recommended during the· same time
to prevent Lhe dcharkation of
the crew except for rea;sons
of duty.

AnT. XXVIII. Los buques
ARTICT~E XXVIII. Ships in·
indcmnes de cólera serún demne of cholera are to be
admitidos á libre plática in- admitted to free pratique immcdiatamente, cualquiera que mediately, whafever may be
se a la naturalez·a de su pa- the nat nre o f Uwir hill or
tc:nte.
lwalth.
El único régime.n que puede
The only regulations which
f>8tah1ecer la autoridad sani- Lhe sanil:wy aulhorities of a
tnria dei puerto de llegada, port may prescribe in their
crmsistir:'i en las medidas in- case n1·e the nwasurr.s provirHeadas en los números (1), dcd in Nos. 1, !t ·aml G of Ar'(lt) y (G) dei Art. XXVI.
lide XXVI.
Thc crcws and pnssengers
La f.ripulaci6n y los pasajeros pueden !Ser sometidos, may hc subm itletl, in order to
desde el punto de vista del show their stato of health, to
estndo de snJud, á una obser- an observation, which should
vación que no excederá de not exeeed fivie days to be
fi dfos, contados desdle Ia fe- computerl from the date when
cha en qnn el buq\ln salió doi the sll ip ~:l ih·cl from the inrncted port.
pwwLn contaminado.
Es de rPcomendarse que so
impidn, durante el mismo espacio de tiempo, el desembarfllle de 1a tripulaciún, salvo
por rm:onrs dei servicio.
I,a nntoridad competente del
pnorLo do llegada puede siemprc rPelamar, ba.io ,juramento,
un r.PrLificado del médico de
à hordo ó, en su defeeto, dei
capihín, en cl que se baga

H is rDeommcnded that during the same time the dehnrkation nf 1he rl'I'W lw fordirlden exr~ept. for J'CrtS011S of
dnty.

Gompetent authoril.y at the.
porL of urrival may always demand, under oath, n certifirate fmm Lhe ship's ISurgeon,
or, in thc nhst:>nCIO' of a surr:;-eon, fr'om thir. ~enplain, set-
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constar que no ha habido caso ting forth ttio.t there has not

ce

cólena en el buque despu és de sua pa.rtida .:

been a case of cholera npon:
the ship since sailing.

ART. XXIX. La autoridad
competente tenurá en cuenta,
para la aplicación {]e Ias medidas indicadas cn los artfcuJos dei XXI nl XXVIII, la~
presencia de nil. médico y de
aparatos de desínfeceiôn (cstufas) á b~rdo de los huquos de
lns tres clnsP:S arriba meneionadas ..
En ló que so refiere á la
pe~~te, tendrà tambh~n en enrnta la instalación á bordo, de
aparatos destinados ú la flrc;trucción de las ratas.
LaS antoridate.s simitariDJS
de los países á los cual·e>S con\'engn. cntcndcrse sob:r.o este
punto, podrán dispensar de la
visita m1)dica y dle. otras medidas ft las naves indemnes
que tuvieren :i bordo un médico especialmente comisiona'""
do por su pafs..

ARTICLE XXIX.. Competent
authority "·iH take account,
in ordor to l[IPllly Lhe nwn,snres indicatcd in Articles XXI
to XXVIIJ, of thn pr·OSPnce of
a physidnn on hnard and a
disinfeeting- appnratus in ships
of the three rntrgorirs mf'ntionrd nhovc.

AnT. XXX. Pucdcn prescribirse medidas especiales para
los buques en que haya aglom c r a c i 6 n, part.ifmlarmrntc
para las mwcs dn omigT:ulLos
ó para cualquiero otro huquc
que ofrezra malas conclirion!'~
higieniras.

ARTICLE XXX. Rpecial m~nsurcs may bc prcscribcd in
rcgard to m'owdr.d sh íps, notably 'e.migrant, ships, or any
othcr ship prcsenting ha1l bygienic conditions.

ART. XXXI. Toda nave qntj
ttO quiero someter.se á lns obliraciones impt~eatas por la au-

AnTir.Lf'l XXXT. Any ~hip not
desil'ing to l1o tr:nh}t'ded to
the obligations imposeq bY,

'

In rcgard f.o plagne, it will
lrqnally take nccount o f the

installation on board of avparatu!=i for l.lH~ drst.rnct.ion nf
rats.
Ranitary anthoriUcs of surh
countries, whcrc it may he
convcnicnt, lo mako .snch rrgulations mny dic:pmu;c wilh
the mcdir-n l visit nnd oLhrr
mcasnrrs
f0\vard
indernne
ship~ \vhir.h have on hoard .:\
physician .specially commissioncd hy thoir country ·:
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toridad tlel puorto en virtud
de la~ estipulaciones de la
prr.scnte Convcnción. quedan
cn liherdad de volvcrso ú lo.
mar.
Puede ser úutorizndá á desnmburcar sus n1ercanofrts desput~s de habcr tomado la~ siguirmtrs precauciones:
( t) Aislamiehtó del buqUe,
de la tl'ipulnr.lôn y de los Ntsajoros.
(2) En lo qUé conaierne á
la peste, pedir informncioncs
relaUvag á In existencia de
una mortal idad insólita entte
lns rata~.
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the flut.horfty of the port itt
viet\w of ,the stipttlaliohs of
the pre~cnt Gonvcntion ls free
tQ procrrd to sru.

tt tnày be ::t.uthorited to
<.lisembnrk its cargo ntter the
nrcr~sary
prccautions shall
lln.ve betm f:aknn; nâmcly,
l•'irsl, iRolntion of tlltl ship, its
ct'ó\V tmd ptl~sehg'et·s; Sec<Jhd,
in rcgtwd to plagrte, dcttlnnd
for ihfortnation rellltive to
Lho cxir.;tr;ncc of nn t1nusunl
mortnlity .among rnts; 'l'hird,
írt regnrd to cholern, tho disehargn nf thn hilgn-watnr arter

(::l) En lo que concierne al rlisinff'ctioil anel tho lsubsttetílera, hacrr la evacuadórt del tut.ion or a good pot:tble wang-uu de la cala, drspués de su ter for thut \vhich is prtrvlded
dt·.~infccciôn,
y substituci6n ort btnttd tho shiP.:
dn una b11cna ãguá potable á
la quo esh~ nlmaconada á
}J()tdo.

Puede igualmente ser autorizada á desembarcar á los
pn.sajeros que lo soliciten, á
condición de que éstos se sujdrm á las medidas prescriptus
por ]a at1toridad local.

Aulhority muy also be grantrd to d isrmhark such pnssengcr~. as mny drmnnd it, upon
condition tl1':Ü thr~e submit
thcmselves to aH mBasur.es
prescrihrfl hy Uw local authorities.

nave!~~ do
ARTIGLE XXX TI. Ships co ..
procodencia contaminada, ming from a contaminated
ano han sido d!esinfectadas y port, \Yhich have boen disinquo han sido objeto de medi- fccLcrl and whir.h may have
rias snnitarias aplicadas de una been suhjcctcd to sanitary
numera suficiente, no sufri- moasures appliod in nn effirnn una. ~Segund~ ve~ ~sto.s
cient manner, ~nll not un-

AnT. XXXII. Las

t~na

me-
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didas á su llegada á un puerto
nuevo, á condición de que no
se baya producido ningún caso
después que se pr~cticó la
desinfección y que no bayan
heého escala en un puerto oontaminado.
Cuoodo .nn buque dtesem...
barque solamente pasajeros y
sus equipajes ó las valijas dei
correo, sin haber estado en
comunicación con la casta, no
debe considerársele oomo habiendo f.oeado Pl puerto, y;
En el caso de fiebre amarilla, cuando no se haya aproJ'imado suficientemente á ·la
costa parn. rf'cibir mosquitos
á bordo.
ART. XXXIII. Los pasajeros
lJegados en una n;ave inf~
ctada, tiencn la facultad de recJamar de la autoridad sanitaria dei puerto un certificado
que indique la fecha de su
He.gada y las medidas á las
(males han sido sometidos eUos
Y sus equipaj es.
ART. XXXIV. Los vapores
corre~ se:rán obj,eto de un
régimen especial que se establecerá de común acuerdo entro los países interessados.
:Anrr. XXXV. Sin pcrjuicio
dei d'r>reeho qne tienen los
Gobiernos de ponerse de

acncrdo par:r organi-zar et'·f·a--

dergo a second time the same
measures upon tbeir arrival
at a new port, provided that
no new ease shall have appeared since the disinf,ection
was practiced, and that the
ships have not touched in the
meantime .at an infected port.:
When a ship only, disemharkrs passengers :and their,
baggage, or the mails, without
having be~ in communication with terra firma, it is
not to bo consid·ered as having
touched at a port, provided
that in the case of yellow fever it has not approached
sufficient1y near the shore to
perTnit tho neef'SS nf mo~qni
toes.
ARTICLE

XXXIII.

Passcn~l'S

arriving on an infccted ship
have the right to demand of
thc sanitary auLhority of the
rort a cert~ficate showing the
date of thcir arrival and the
mca.sures to which they and
their baggage havo been subj ected.
ARTICLE
XXXIV.
Packet
boats shall be suhJected to
special regulations, to bc establi.shed by mutual aggfle,..
C'ment betwecn thc countries
in interesl:.
AR'T1CLE

XXXV.

\Vitlwut

prej1Jdi.:e to f.hc right which
governmPntf• posst>ss lo ngrce
upon tho orgnniz:-.l.ion o r com-

.
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ciones sanitarias comunes,
cada pais debe proreer lQ
menos uno de los puertos
del litoral de cada uno de sus
mares, de una instJa~lación y
de maloriales suficientes para ·recibir una nave. cualquiera que se.a E•U estado saniLario.
Cuando un buque indemne
procedtenle de un puerto conf.amiiiJado llegue á u.n gran
vnerto de navigación marítima, se recomienda no enviarlo á otro puerto con el oh,leio de. qnc se somota á laR
uwlliclas ;.;anitarias preseriptas.
Rn cada país, los puerlos
ahinrtos á las procedmwiar;
dn olroE·, eontaminados de
11esLe. do cólera 6 d:c fiebre
::unal'illa, doben estar provistos de tal manera, que los
btH]Jn.cs indemnes puodan sufrir •a·llí, desde su llegada. las
mrdidas p·rescrita.s y no se:-m
J'emi I idos para este efecto á
otro puerto.
l .. os Oobiernos harún conocer los puertos que hayan
abierto ú las procedencias
de oLros, infectados de p·este,
de cMct·a ô de fiehrc nmnrilla.
An:r. XXXVI. Se reeomionrla que cn los grandes pumíf.os de navcga.ci6n marítima
~"
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mon sanH.ary s.tations, each
country should provido tat
least one port upon each of
its seahoards, with an organiza.tion and equipmenL sufficient to Deceive a vessel, whaiever may be its sanitary eondition.
When an indemne veE".sel,
coming from an infected port,
arrives in a largo mercantile
port. it is rrcommencled that
she he noL sent to nnothcr
port for the executiOJl of ihe
pro~cribed s:mitary moasures.
In every country. 110rl.s liahle to Lhe arPival nf vossels
feom portE"• in fc1d.efl wilh plagne, ·cholera or yellow fev~Cr,
s110uld he eqn ipped in sueb a
manncr Lhat 'indenmc vo.ssels
may there undergo, immediatly upon their af\rival the
prc::;cribetl measnres. and not
be sent for lhis pm'pma~ lo
another port.
Governments shoulcl make
declaralion of Lhe port.s which
a1·e open in thoir terrHories
to arrival~. from ports infcctcd \Vith plagnc, ehoQ]cra or
ye llow fever.
ARrriCLR XXXVI. H is rocommendefl llHlt jn largo se:nports tlwre ho í'~lnlll ished:

m;fnhlczca:

(a) Un servicio médico regular y una vigilancia m•~di-

(a) A regul:ttr mf'dical service and n perm:1nent medicai
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ca permanente del f'~tn.do ~n
nitario die Ias tripu \acione~
y de la po:blaci<'tn dei pncrto;
(b) Local~s nproviadns al
ai.tslnmientü do los enfermos
y á la obscrvadón do las I1Crsonas so~·pcr.hosa"'. En los htgarcs en donde existe stcaomya fasciata, deberá habcr
edifici-os ó parte de ellos que
tengan las puerla~ y ventanas protr>jid·as 110r mallm·. de
alambrc, una lancha y uno.
ambulancia. proü~j idos de la
misma mancra;
.(c) Las in~ktlaciones nc·
cesari:.v:; para una dcsinfeooión eficaz y laboratorios
bacteriológicos;
(d) Un scrvicio de aguà
potablc, no sospcehoso para
el m:o dei puerto, y lta ap1icación df' un sistema que
prescnle toda la segnridad
posible pura la Axtrncción
dle loR df's(';clto~ y ha~ura~.
CUAR'rA Medidas
en la.·~ {ronteras tm·restres
- Víajeros - Fr.rrocarriles ~ Zona.~ {rontedzasVia.~ flttviales.

SECOioN

~uprrrvls!on

of thC' ganifary
comlition~ of crc\Ys, and Uw
inltabitants o:f thc port..
( b) Plnccp. set apart. for Uw
isolation or íhe sick an(l tllo
obscrvation or susprcted persons. In tho stcoomuin l1elt
therc must be n lmildillg or
part of a bnilding sereened
aga.inst mosqnítoe::·. und a.
launch und atnhnla1we similarly screened.

(c) Thc necessnry in:;:;Lnlla·
tion for cfficient ui~infeetion
nnd bacfPriolngirnl laboralo·

Lories.
(d) A snpply of polahlc wn-

tcr alJOVP S\l~picion, l'or t.ht•
use of t.hr 11orL and U11• inslallaUon of a sydcm of sewPeage aml dra.inage, adP.quaf n f'or
the removal of rrfuse.

IV. Measurcs upon
lmul frnntír.rs. Trm.H'lcrs.
Railroarls. Fronticr Zones.
Rivcr Bnutcs.

SECTioN

AnTICLE
XXXVII. L a n d
ART. XXXVII. No se dehen
eslablccer rm:.wentcnas tter- quarantinr>s shnnld no ]onger
be estrthl i~hrd. lmt t.hr gorestr..ef~ poro los Gohi crnos
se rcscrvan Pl dcrccho de es- vernmenfs rc>,c:pne lhP right
tablecer campamentos de oh- to e:tablish eamp;; of obser·
servaci6n, sr los considevan :vation if they Rhould be

ACTDS DO PODRR EXECUTIVO

75

nocesarios, para la doetención
temporal de los soRpechoso~·.

lhought neccssary for tbe
tcmporary df'lcnt.ion of suspccts.

F.sle prinmp1o no cxcluyc
cl rkrf'cho de caua pafs de
oeJ'rar, cnando lo nrccsit.r.
una parte de .'ms feontrras.

This principie does not excludf\ Utc rig-ltl. fm· earh conntry to clo~H1 a part of its
frontif'r in raso of nr.ccssity.

AnT. XXXVITT. Es importante quo los viajeros E'·ean
sometido~·. d('sde cl punfn dü
vist.n. de su estado de salud,
á una vigilaneia por parte
dcl pPJ'S{)Tlft} dn ]OR fl~rrornt'
rilrs.

AnTICLE XXXVIII. H is importnnt Uwt Lravolcrs E"hould
be submitt.ed to a surveillance
(111 tho part of the pr.rsonnel
of railroad~, Lo determine
thrir rondiLion or hcnHh.

XXXIX. La intcrvcn·
cicín m,~dicn. se limitará á una
visita {t ]os p~~1snj eroR, tomándolrs la temperatura, y ú
]OE'• cuifladns quo se h::m de
dnr :í. los ('nfermos. Ri esta
visila so lmco, se combinará
hnsf.a dnndo fucrc posihle,
cün 1rt visita adnancra. do
modo qnc los viajeros s~:::m
delcnidos cl menor fiempo
posible. Las perwnas visiblementc enfermas scrán las
únicas que se some.terán ú
un ex:'tmen m~~dico Cúmplcto.

XXXIX. IVledícnl in·
tervmltion i::; limilf'd Io a visit
(inspccUon) wif.h thc taking
of tempcrntnrc of travelers,
{lnd lhe succor to he given to
thosc artually sirk. H fhis vi~it is madP, it shou1d bo combine{) ns murh ns possible
\vilh thc customhonse inspe:ction lo Uw ·f>rHl l.hnl. fravfllPrs
mny hP ddainf'rl as short a
time as pos:=dhle. Only per~·ons
evidcnl.ly sir.k shollld be subjectcd to a srnr·r·hing mrdical
cxamination.

AnT. XL. Cuando los viajeros procedentes de un lugar
contaminado han lleg,ado á
sn d't'SUno, scría de la mn:yor
ntilidad somctcrlo::· á nna
vi~ilnnria que no cx:reda de
10 (Í ri rlias á rontar do la fecha de partida, según que se

ARTICLE XL. Ar;;; soon as travelers. coming from an infected lorulity, shall have arrived aL lhf'ir cl~stinalion, it
would bo of fl1c grf!af.N;f. utilif.y to snhmit lhrm to n. Rurvcillanr,o which should not
excer.d ten or five days, coun·
ting from the d:- te o f depar·

AnT.

trate respectivamente de pes-

AnTICLE
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da contra los mosquito~. por
de alamlH'C• y omu.Jucidos
al lugar de aislamicnto en
una ambuluneia ó camilla
.~ela

iguahP-er.to

proLcgida

mo~{lU..itocs
and
to Uw plane oC
isolation in an ammJanee or
a littcr similarly scn~ellcd.

acccss

of

trausfcrrcd

contra

los mosqnitos.
3. Las demás personas deben ser tambi<~n d<'semharoadas, si cs posiblc, y somctidas
á una obscrvación de seis dias,
á contar dcsd~ cl de la llegada.
4. En los carnpamentos do
observación habrá casclas ó
jaulas alambradas donde se
recluirá inmcdiatarncntc á toda pcrsona quo presente una
t o rn p c r a l u r a superior á
37°.6 C., hasta quo se lo pucda
conducir en la ambulancia ó
camilla ad ltoc al lugar deaislamiento.
5. El buque dclJcrá anelar á
una. distancia de doscicnt()s
metros, por lo menos, de tierra habitada.

6. Sicmprc que se a posible
~·e fumigará el buque contra los

mosquiLos, antes de la deE-carga, poro si Ia fumigaeiún no
fuoso }Wa-ctical.Jlo. la autoridad sauitaria podrá çlisponcr
uno de c~:;tos dos mctlios, á
saber:
(a) El emnlco para la descarga de un pct·sonal inmunc, ó (b), ~·i esto fu.csc impDsiblc. se sujelaní ú observación cl pcrsonal de llesc::ug,a.
auran~ ~1 t~empo ao ésta Y:
.,.._,....., !o::ni~ tHas má.s á ~ontar

3.

Othcr pcrsuus should
also lJc discmbarked if p·o:'isiblc, and subjref cd to au ouscrvatiou or f·ix d~IYK, dating
from thc day of arrh al.
4. In Lhe Ida(~~~ S~'L apat'l
for olJscrvat.ion, f.l!l~rt) s1wlt Jw
scroenctl aparlmtmls or cagcs
whcrc unyonc fll'C.'3CIIling an
clcvation of tcmpcralure abuvc 37.6 degTces Cenl igL·auc
shall bc serernrd unlil hc
may bc carrictl in lhe manuer
indicatcd abovc {o the plaee of
isolation.
5. 'rhc ship ~flail ]).,~ moorctl at lca::·t t wo h u mlrcd metros
frQm
thu
inhabitcd
shoro.
6. 'rhe sllip slwll h c futlligated for thc des,lrudion of
mosquitocs hoforc the dischargc o f cm'go. if possiulc.
lf a fumigalion 1Jc no!. pos:-.;iblc bcfurc the dischargc uf Lhe
m.ugo, lhe lwaHh auUwritíes
shall ortlnr, cilller:
(a) The employmPnt uf immune persow; fur di:-:eltm·ging
lhe cargo, ot·
(ú) H nou-imnlllll':-' lr~ employed UH'Y :-::lia !l h1_' k1·vt
under obscrya[ tUll uurillg lllc
dischargiug of cargo ::mel for
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desde el último do exposlción
á bordo.
Awr. XLVH. Los buques
.sospcclwsos tle fiobr.e amarilla
~it'!'Úll ~UliWLÍU0!3 ú las meuiuas
indicntlas cn los incisos 1, 3 y
ü dei adiculo anterior, y coando 110 sean fumigados se descal'garún mediant,e los requi~itos seiíalados en oi párrafo
(a) ú (b) de dioho arUoulo.~
Atn'. XLVIII. Los buques
imlcmncs do fiobre amariUa,
proucdcu tes de puortos infe...
dados, S·crán pucstos cn libre
Jlláíica después deJ la. visita
médica de inspección, si el
viaje ha durado mM de seis
díus. Si éste ha sido más corta, se tratará .al barco como
~ospcohoso hasta que se com})lete cl pm·iodo de seis días,
'' eoutm· tlesde el d'e la partida.
Si se presentare un ca!So de
fiebrc umarilla entre los pasajcros ó tripulantes durante el
pm'iodo de observ.aeión, se
tr·atnrá al buque como infe-

ctado.
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six duys. to date f1xnn the last
duy of c:xposurc on boai·d.
AHTICLE XLVII. Ships sus ..
pceteu of ycllow fcvcr are to
bc subje.cted lo Lho measures
whieh are indicatml in Nos •.
1, 3 aud 5 of thc prcceding
rtrticlc; and, if uot fumigated, the cargo ~~hall bc discharged as dil'cctcd under
sub-paragraph (a) or (b) of
tho samc nrticlc.

XL VIII. Sllips in• .
dcmuc from ycllow fcver. cozning from an inf.cctcd port,
uJler the medicai visH (inspe ...
etiun), shall bc admitted to
free pru(Jque~ provided the
duration of the trip has excomled six days.
If tlw trip bc shorter, the
i;hip shall bc considerou as
suspoctéd uutil Lhe cmupletiou
of a perlod of .six duy.s, dating
from the day of departurc.
If a case of yellow fcvc:r develop duriug thc }Jeriod of
obser-vation, the ship shall be
conside1·cd as infectcd.
An'rJCLE

~

ART. XLIX. Se permitirá
irnnmUatumeute el desembarco
de tudo individuo que denme.slru ser inmunc á la fiehre amarilla, á satisfacción de
la autoridad sanitaria dcl
:r;um·to de arribo •.

AllTICLE XLIX. All per sons
who can prov.c lheir immunity
to ycllow fover, tu the .satisfactiun ot' tho hcalLh aulhoritics shall bc pcrmitled to land
~at oncc.
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ARTICLE L. It is agrecd that
in the event of a difference of
interrprctation of the English
aml Spauish tcxts, the interpretation of the Engli.sh text
shall prevail.

ART. L. Se estipula que en
ca.so de duda,s1 para interpretar
tsta Convcnción prevalee~erá la
interprctación dei texto inglés.

DISPOS!'l'IÜN

TH.\NSl1'0P.Y

'l'H.\NSlTOHL\.

Lo:; UohiPt'tlos

f!Ul'

llll

llUll

firmado la pr·t•s(•ULL' t:onveueiún
pueden adherirse á ella, si
así lo desean, dirigiéndose por
la via diplómatica ai Gobierno
de los Estados Unidos de América, á fin de que éste lo comunique á los demás Poderes

flrmantes.
,

Ilccha y firmada en la Ciudad de \Váshington, cl día catorco do octuhre de mil novecientos cinco, en dos ejempla· rcs en cspafíol y en inglés, respectivameutc, que se depositarán cn cl Departamento de
l~stado del Gobierno de los Estados UnidDs de América, con
el propó.sito de que se remitan
por la vía diplomática copias·
en ambos idiomas á cada uno
de los países signatarios.

n.

EDlL\flDO

JUAN

J.

1\foong.

ULLOA.

JUAN GUITERAS.

E. B.

~ARINET.

lJISPOSITIUN.

'rhe govcrnmcnbs which
may not havc signcd the pre~1ent Convcntion are to bc
&dmiLtcd to adhercncc thcreto upon demand; notice of
this adhcrence to be given
through diplomat.ic channels
to the government of the Unitcd Statcs of Amcrica and by
thc Jatter to the otller signaÍCiry govcrnments.
1\Jadc and signf'cl in thc City
of \Va~hington on Lhe Ht.h
day of lhe month of Octob1~r,
ninctePn hundrr(l mui fivc, in
t\Yo eopiP~, in Englh;Jr und
Spanish respílctiV!cly, which
slwll bc deposited in thc Statc
Department of the Government of thc United States of
America, in order that certified eopies therenf, in both
English and Spanish, may be
madc to tram::mit thcm through
diplomatic ehanncls to each
onc of the signatory countrile'S.
D.

EDU;\ROO

JU_\N

J.

MCIORE.

ULLOA.

.TUAN GUITERAS.

E. B.

BAn.NET.
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C.

EMILIO

M ·: H.

JOUBERT.

.ALCIVAR.

EMILIO C. JoUBERT.
M •. H. ALCIVAR.

:\VALTER WYMAN.

\VALTER WYMAN.

H. D. GEDDINS.

H. D.

JoHN

S.

:\VALTER

FULTON.

D. McCAw.

JoHN

GEDDINS.

S.

\VALTER

FuLTON.

D. McCAw.

J. D. GATEWOOD.
H. L. E .. JoHNSoN, M. D.

J .. D. GATEWOOD.
H. L. E .. JoHNSoN, M.

JOAQUÍN YELA.

JoAQUÍN YELA.

}!j. LICÉAGA.

E.

J. L.

MEDINA

M. D.

J.

;o.

LICÉAGA.

L.

MEDINA M.

D.:

DANmr.. ED 0 • LAVOHEllL\,

DANIEL ED" • .LAVORBRÍA.

N. VELOZ GOITICO.A:.

N. VELoz GoiTICOA: •.

TRADUCÇ10 OFFICIAL

Convenção Sanitaria Internacional

Os Presidentes das Republicas do Chile, Cost~1 lti~a. Cuba,
Jlopublica Dominicana, Equador, Estados Unidos da America·,
Guatema1a, Mexico, Nicruragua, Perú e Venezuela, .1ulgand::>
ntil e conv.eniente codificar todas as me.d·idas destinadas a
resguarda·r a saúde publica contra a invasão e propagação
da febre amar·ella,, da peste buboniea e do cholern, nomearam
J)ara seus delegados as seguintes p~essoas:
A Republica do Chile o Sr. Dr. D. EdtH11rdo Moore, professor da FaeuLdade de Medi0ina, medico do Hospital.
A Republica de Co:sta Rica o Sr. Dr. D. Jua;n J. Ullôa, exYice-presidente, ~ex-ministro do interior de Costa Rica e exvrcsidente da Faculdade Medica de Costa Rica.
A Republica de Cuba o Sr. Dr. D. Juan Guitcras, mem~
hro da Junta Superior :de Salubridade de Cuba, director do
J:l{'spital «Las Animas ». professor de Pathologia Geral c de
M;cdic.ina Tropical da Universidade de Havana, e o Sr. Dr.
D. Henrique B. Barnet, chefe do executivo do Departamento de
Saúde de Havana, vogal e secretariO' ôa, .Junta Superior" de
Salubridade de Cuba.
A Republica do E.quadct 0 Sr. Dr. D. Seraphim S. 'Vither, encarregado de negocias e consul geral do Equador em
Nova York e o Sr. Dr. D. Miguel H. Alcivar, membro da
.Junta Superior de Salubridade de Guaya.quil, professor da
]!acuidade de Medicina e cirurgião do Hospital Geral de
Guayaquil.
A Republica dos Estados Unidos da America o Sr. Dr.
D. ,V,a.Uer \Vyman, cirurgião geral do Se-rviço de Saúde Publica e Hospitaes de Marinha dos Estados Unidos; o Sr. Dr.
D. H. D. Geddings·, cirurgião ge·ral ajudante do Serviço de
Saúde Publica e Hos·pita..es de Marinha dos Esjtdos Unidos
Poder Executivo- 1915 (Voi. II)
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c representante dos Estados Unidos na Convcw;ão SauiLal'ia.
de .Paris; o Sr. Dr. D. J. Jf. Kenuedy, secretario úa Bcpartição de Haúde l)ublica do Estado de Iowa; o tir. Dr.
D. J ohu S. F'ulton, secretario da Hepartição do Haúde Publica do Estado de l\1aryland; o Sr. Dr. D. \Valter D. l\lc.
Uaw. major c.il'urgião do Exercito dos Estado~~ Unidos; o
'Hr. Dr. D. J·. D. Gatewood, cirurgião da Marinha dosEstados Unidos e o Sr. Dr. D. H. L. E. J1olmson, rncmhro
da .Associação Medica Amel'icana (membro tia junlia dircctora).
A Hepuhlica .do Guatemala o Sr. Dr. D. Jou.quhu Yela,
consul geral de Guatemala em Nova York.
A H.epublica do M{\Xico 0 Sr. Dr. D. Eduardo I . icéaga,
presidente do Conselho Superior de Salubridade do 1\iexico,
director e professor da !Escola Nacional de 1\lcuiciua, membro
da Academia de Medicina.
A Rcpublica de Nicaragua o Sr. Dr. D. J. I •. JIVJ.cdílla,
membro do 2° Congresso Medico Pan Americano de. Hava11a
em 1901.

A flepublica do Perú 0 Sr. Dr. D. Da~nicl Eduardo Lavoreria, profes:::or da Faculdalle d1~ .Medieüm. uwmln·o da
~.cad'emia Nacional de 1\ledicina, medico do Hospital « Dous de
Maio», chefe da secção de hygiene do .Mini~·terio da Faz:emla.:
A flopublica Dominicana o Sr. licenciado D. EmiUo C •.
Joubert, ministro residente em \Vashington.
A Republica de ·vene·luela u Sr. D. Nicolúo Vdo:t Goiticoa, encarregauo de negocios de Venezuela.
Os quaes, tendo trocado seus poderes e enconut·ando-os
em bôa e dev)<:la fórma. eonvicram em acceitar ad 1'c{c1'C7tclum..
as seguint.es proposições:
CAPITULO I

Prescripções que deverão observar os paizes signatarios da
convenção quando a peste, o cholera ou a febre amarclla
apparecer em seu territorio
SECÇ..I\.0 I
~OTlPIUAÇÃO 1'.: COl\IMUNIC,\ÇÕES llL'rElUOHES AOS OL1TIWS P.\IZES

Art. 1" . Cada Uoverno deve

uolifiea1·

immetHafattwllfc

aos outros o. primeiro apparecimento em seu tcnitorio dt>

casos confirmados de peste, cholera ou febre. amarella.
Art. 2''. IC.'Ifa notificação será acompanhada ou mui
promptamenLe· seguida de. relatorios cireumsf.nnciauos solwe :;
to. Logar onde a.ppareceu a molestia;
~o. Data. de seu appm·ocimento, origem e fónna;
3°. Numero <Jic casos confirmados n do olJitos;
4°. l)ara a veslc: a existcncia, entre os ratos o camondongos, de peste ou de uma. morLaliladc insolHa; o para a
febre amarella a existencia do Stcgomya {asr:iata na localidade;
5o. As medidas tomadus immedi<:~tamcnle dqwis deste
·•rimeiro ap9a.recimento.
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Art. 3°. A notificação e as info1·mw.:ões intlticadas nos
arts. ·J" o ~" serão dieigidas aos agente~· diploumtic.os ou con~mlares na capital do vaiz contaminatlo, sem que sej.a i~to
obstando vara que os elwfes dos depa.rtameiJLos samtanos
bUpnjor·es cummuniquem 'estas noticias entre si directa~ne;nLe.
Aos paizes que não tenham represcntaçfio diplomatica ou
~~onsul:u· no paiz contaminado, a:-; noticias ~erão trausmittid.as
dil'(~da menlo pelo ·.t.elegrapho.
Ar·l. 4". A notifleacão o as informações indicad:as nus
ariH. l" c ~" serão seguidas de comn~unicaçõcF• ulteriores
t'rdt.as d•~ um modo regular, de fúrma a manter os governos
ao t:orrenle dó curso da epidemia.
J~slas eonnnuniClações, que se farão. pelo meuo::; uma vez
por :seuHwa, e .que serão tão eompletas quaul.o possível, indi...;
c;arão muito particularmente. as precauções tomadas com o
1nu de impedir ·a. propagação üa mol.estia.
Elias devem precisar~ 1o, as medidas prophylat.icas adaptadas com relação á inspecc;..ão sanitaria ou á vi&ita meclica. ao i~olamento e desinfeeção; 2", as m•edida.s tomadas á
partida rlos navios para impedir a exportação do mal, c, espeda1menl.e, uo easo previsto pelo n. 4 do art. zo acima meneJnmutu, as medidas tomadas contra os ratos, camondongos c
lHUSt}tlÍtOIS.

Art. G". O prompto c fiel cumprimeulo das IJl'C::íel'ipçõcs
de urna importaucia pl'imordial.
As notificações não tcem valor r.eal t"·inão quando (~ada
( ;u·vnru<J esteja pflevenido a tempo dos casos do peste, ct.r~
dwl~·r·a c de febre amarella e dos casos duvidosos occorridos
em ~~u territorio. 'Recommenda-se: pois, crlCiarecid.a..mente
aos diversos governos que tornem obrigatoda a declaração·.
dos rasos de peste. de cholera e de febre amarella o quo
ohtenlla.rn informações sobre qualquer mortalidade :insoliUa
eutr:e os ratos c camoudongo13, partieularmentc nos porto~•.,
Art. 6". Fica entendido que os paizes visinhos se reservam o direito de estabelecer accôrdos especiaes com o fim de
oL'ganizar um serviço de informações directas l('<ntve os chefes
lias administrações, das fronteiras.
JtL'ITt~dnnLes ~~

SECÇÃO II
l!ONDIÇÔES

QUE PERMIT'TEM CONSIDEHAH. UMA CIRCUMSGniPQÃO
TmtHITOHIM"' CONTAMINADA OU UVH.T!l .TÁ DA lVlOI"l<:STIA

Art. 7°. A notificação de um pTimeiro caso de peste, cholcra. ou febre ;amarella, não impõe contra a circumscripção
territorial onde elle se tenha dado a applicação das medidas
IH·r~vistas no capitulo H. que mais adeante s·erão declar.ada.s.
Quando, porém, Vlal!'ios casos d e peste ou um de febre
:unarella., não importados, se tenham manifestado, ou quando
os casos de cholera formarem fóco, a cireumscripção será deelnrada contaminada.
Art. 8°. Para restringir as medidas unicamente ás regiões
atacadas. os governos não devem applical-a~· sinão ás procedc•uci::ls rlC!s drcumscripçõcs contaminadas.
Entende-se pela palavra «CircumS~Cripção» uma parte do
f.erritorio bem determinada nas inflormacões qllj aeompanha:rem ou seguirem a notificação, assim: uma provincta, um es ..
1
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tado, um governo, um districto, um departamento, um cantão~

1Jrna ilha, uma •eommuna·, uma cid'ade, um bairro do uma E-idade uma ·aldeia, um porto, um poldcr, nma agglomeraça\0,
etc., 'quaesqucr que sejam a eXttcnsão c a popular.ão <-ks~as por-

ções de territorio.
Esta restric1;.ão, porém, limitada· á cit·cumscri'flÇáo contaminada, nfio dnve ser neccita sinão !\OIU ·a. condição formal de
que o Governo do paiz contaminado tome as medidas neccssa·rias: 1 ", para impediw, desde que nã-o tenha havido uma pr(Svia
desinfecção, a cxpDrta~ão dos objoctos a que se referem os numeros 1o e 2" do art. 2", procedentes da ckcumscripção contaminada; c 2", para combater 1a. ~xtensão da cpid'e~ia c com .a
condição de que não haja duvida de que as autoridades samtarias do paiz infectado tcmhi.un cumpTido fielmente o art. 11)
desm Convenção.
Quando uma e.ircumscripção estiver contaminada, não ~
tomar{L nenhuma meüida restricfiva contra as procetl~ncias
.:!•esta circumscr ip~,;ão, si e:;sas IH'Oe·edcueias a tivet·cm abando·n;ad:o cinco dias pelo menus antes do principio da epidemia.
Art. 9°. Para que urna circumscripção não se considere
mais contaminada, necessita-se a comprovação official:
1°, de que não tenha havido nem .obitos nem caso novo do
;peste ou eholcra desde cinco dias, quetl' depois de isolamen·to ("), quer depois da morte ou dm. cura do ultimD pestoso ou
cholerico; no caso de febre amarella o periodo será de 18 dias;
os goveruo~. pon~m, reset·\·am-~n o dii·Pito df• prulungnr este
periodo;
2°, que tuuas as medidas de desinfecção tenham sido applicadas e. si se tra t.al' de casos de peste, que se tl-nham executado
medidas contra os ratos, c no caso de febre amarella que se
tenham executado medidas eontra o mosquito.

CAPITULO li
Medidas de defesa tomadas pelos outros paizes
territorios declarados contaminados

contra os

SECÇÃO I

;Art. 10. O Govern~ de cada paiz é obrigado a publicar imIntedmtamente as medidas que JUlgar necessario prescrever
contra as proeedeneias de um paiz ou de uma circurnscripç.ão
contaminada.
Communicará ao mesmo tempo esVu. publicaçã.u ao agente
diplomatico DU consular do paiz contaminado, residente em
sua capital, assim como á Repartição S:mitaria Internacional.
8
( )
A palavra «isolamcnto:s> signiflica: isolamento do enfermo, das pcsso;t~
que o tratavam de modo ·permanente e interdicção de -visitas de qualquer outt·a
pessoa, exceptuado o medico.
Pela. paJavra «isolamento'>, tratand'o-se da febre a.marella, se cutcndcrá isola·
mento do doente em uma sala que tenha as portas e jancllas providas de télas
de arame que impJçam que os mosquitos piquem os enfermos.
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Fica igualmente obrigado a fazer conhecer pelos mesmos
meios a revogação destas medidas ou as modificações de que
tenham sido objecto.
Na falta .de agente (HplomaLieo on eon:mlar, na capita~, ~s
communieaçõns serão i~f'itas clif·p,~[amnntn ao noverno do pai?.
jnt8mssa.do.

SECÇÃO JI
l\TRJ\CA1101UAH

DESlNPgcç..,\o

1\IPOH'l't\f].,\.O E 1'R'\NRITO-

BAGAGENS

ArL H. Não existem mercadorias que sejam por .si mesmas capazes de transmitHr a peste, o cholera ou a febre amaJ'olla. Não são perigosas senão no caso em que tenham sido
contamiuadia!s por productos pestosos ou cholericos e, no caso
de fehre amarella, quando sejam capazes de conduzir mosnuit.os.
· Art. 12. Nenhuma mercadoria ou ob.iecf.o srn·:'t snbmettido
a •ler.::infecc~ão no caso de f·ebre amaeella: mas no cnso previsto
110 fim do .artigo anterior·, a desinfecção vódn fazer-Re afim de
des.truir o8 mosquitos. Nos casos lln ehoh,ea on de peste, a
ffl"sinfecçfío não dnYBI':í. applü~m·-s•• sinfío :í~ nwr~adoria~ e
olljectos qufl a ::ntlm·idadj~ sanH:n·ia ]iH' a t r·onsidPrm· eontaminados.
:\'ião obstante~ as mer'eadoria;;; e ob.iectos enumerados
mais adiant.n podem RPr suLmeHidn~. a desinfeeção o mesmo
prohibida sua entrada, independentemente dP toda comproY•nc:fí.o flp quo m;;lejmn ou não r.ontamimHios:
1", a roupa e vestido qnc se twazmn (oh.icdos de uso) n a
ronpa. do cama jii. nsada.
Qm:mdo estes objectos forem transportados como bagagem ou em nonS"·equencia de mudança de domicilio (artigos
de installação), não se poderú prohibir S'lll:l nn Irada n serão
rm hmettidos ao regimen do art. 19.
Os object.or.:; deixados pelos soldados ou mnrh1heiros Il}Ol'to~ e trrmsportarlm-1 á sna ll':d.ria serão igualarlos an;-; ohjP.ftos
eompr(~llendidos no ~ 1" do n. ~1. des{,p nrl.igo;
2'\ os trapos, com excepção, quanto ao cholern, tlos trapos
comprimidos QUf' se transportam como mercadorias por a l.aeado, em fardos amarrados.
Não deverão ser detidos os retalhos novos quo provenham
directarnento das officinas de f ia.ção, dn tecidos, do confecção
ou. de claRsificação, ns lfí·R artifir.iars c os 1'ProrlPs dfl papel
novo.
ArL 1.3. Nos <>uso;:; de dtolera ou dn rwstn não haYerá nazão
para pr·ohibir o transito, atravcz de um distrir.to i•nfectado,
dat'· morradori!as e objectos especificados nos 11'-'. 1•· e 2" do
:u·t.i~o ant(•rior. se estiverem acondkionarlos tle 11111 modo tal
lflll"\ não possam ser infectados no transito.
Do mesmo modo, quando as mercadorias ou objeotos forem transportarlos de modo que no caminho não tenham podido estar em contacto eom os objectos contaminados, o seu
transito atravez de uma circumscrincão territorial contaminada. não deva ser obstaculo á. sua entrada no paiz de destino.
Ar L. 14. As mercadorias e os objectos &·pacificados nos
ns. 1 c 2 do art. 1:!, não estarão su,jr~itos •á ~pplir~:v~ão tiaR
1
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medidas de probibição á 011trada, si se demonstrar á. autoridade do paiz de destino que foram expedidos ç;noo dias pelo

nu.mos, antes do princípio da epidemia.
Art. 15. O modo e o loga.r da desinfecção á c.hegada das
mercadorias, assim comQ os processos que se deverão empregar para garantir a d:estru.ição dos ratos e mosquitos serão fimdos pela autoridade do paiz de destino. Estas operações
. dev~rão ser feitas de modo a deteriorar os objcctOE'• o menos
'possível.
Oabe a cada naiz rt>g-ul:uucntar a qunstã.o relativa ao pagamento eventual de indemnização resultante da desinfecção
ou da destruição de ratos ou mosquitos.
Si, por oooasião das m·edidas tomadas para assegurar a
destruição de ratos ou mosquitos a bordo dos navios, a autorida·de sanitaria perceber algum imposto, seja direotamente,
seja por intermcdio de uma sociedade ou de um particular, a
importancia deE•te imposto deverá ser fixada por uma tabella
publicada de antemão -e estabelecida de modo que não possa
:resultar de sna applicação fonte de rendas vnra o Est.ado ou
para a administração sanitaria.
Art. i6. As cartas e correspondencia, impressos, livros.
jornaes. papeis de negocias, etc. (não comprehcndendo as encommendas po~·tnes «colix postaux~), não se snbmetterão a
nenhuma ~rest.ricção nem desinfeccão. - No caso de febre
·amarelln, os volumes postaes ( «colis postnux») não se submetterão a restriccão :alguma.
Art. 17. As mercadorias que chegarem por terra ou mar
não poderão ser retidàs nas fronteiras nem uos portos.
As unicas medidns flue !=le permittirá pre~cJ·ever PJH rfllação áquellas ficam especificadas no art. i~.
Não obstantle, as mercadorias qne chegarem nor mar n
~ranel (vrnr.) ou ·em envoltorios defeituosos e que f.ivernm sido,
uurante a fraves~ia, contaminadas por mnridnos rrconlH'cidoR
. peF~toso;;:;. e :;;i nfio pudPnun (•lia.;; ~pr· dP::=.inf'Pdad:~:..:. n dP:~
f.rujção dos, germens pódp g.arantir-·se denositanrJ.o n~ mm··cadtr.ria~ pelo tempo que determinar a nntorirlade mmitaria. lltl
rorto de chegada.
Fiea: Pntendido que a apnlicacão lief.lbt ultimn. medida
11iio dev.Prá ~r,a.rr~tar nem n det.encão do navio. nem despei.a":l
extraordinnrias que l'e~nltem da falta de armazens nos portos.
ArL 18. Quando llR mercadoriaq tiverem sido desinfec-tadas, pela :.mplicacão dnR nrescrincõe~ do art. ·t2, ou por;las
,P:n iJ·pposito tempornrio. em virtude do ~ ;jo. do art. 17, o
proprietario ou RPn r~preF!ent:mt~ 1em o direito de recJ:unnP
da autoridade 11:mít.nria nnP ordenou a dPRin feccfio. ou o deposito. um certificado que indique as medidas tomadas.
Art. 19. Bagagem; - A .desinfeccfio de roupa~ suja.~.
ves•tidos e objedos (fllP fncam par! n de lJa~wrrcm ou JuohiHario (ai'tigos d~ installação) que provenham dn uma circumscripção te1Tiforinl declarmla contnminndn. uiío se tm·unr:"t
t>ffecl.iva :;.:infin 11o:-; t•ar;;o~ Plll qw· a :r!lltor·id:ldr• ·<1niíaria o~
í~onsidere contam i nados.
Não hnverá desinfecção de bagaç;eus quando ~:r.' !ralar do

febre amarelhr•.
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SECÇÃO III
PROVIDENCIAS NOS PORTOS E NAS FRONTEIRAS MARITIMAS

Art. 20. Classificacão dos navios. Considera-se infeccionado o navio que tenha a bordo a peste, o choiera ou a
febre amarella, ou aquelle que tenlta apresentado um ou mais
casos de cholera ou de peste a bordo, durante os ultimos sete
dias. e, no caso de febre amaDella, um ou mais ca~·os durante a
(!'avessia.
Considera-~e suspeito o navio a bordo do qual tenha havido
casos de peste ou. de cholera no momento da partida ou du·
rante a. travessia, não se tendo, porém, ahi declarado ne ...
uhum caso novo nos sete dias preccdenles·. Serão úa,mbem
suspeitos tratando-se da febre ·amrwclla, os navios que tenham
permanecido em tal proximidade, do liltoral infeccionado,
qne a invasão do mosquitos naqucllcs tenha sido possivel.
Considera-se indcmnc, mesmo ·quando chegue de porto
contaminado, o navio quo não tenha tido a bordo nem falleci~
mentos nem casos de peste, de cholera ou do febre amarella.
quer anLes da partida, quer dur.ante a travesE·ia. ou no momento da chegada, e que, no caso de febre amarella, não
se tenha approxnnado do littorul infeceionado '3. uma
distancia sufficiente para, a. juizo dns autoridades sanitarias,
receber mosquitos.
Art. 21. Os 11avios in f~"'C'l~ínnnrln~ flr JWSh' :::;njnilm·--sP.-hão
::n mg-imen sl'gniuLe:

1. Visita. medica (inspecção);
2. Os doentes serão immmlintnmoJit.o dosrmharcados e

iso.lado;:;:

:3. As dPma.is pessons ,d:ovem ignalmcnto set· rle,c:;embarcadas, se fôr possiv.cl e sujeitas, a e.ontar dPsde o dia. da cheR'mln, a uma ohservar,.ão (a) que Hfio exi'Pdel':í ele cinco dia~.;
1. A roupa suja, o~ ohjectos de uso e os da tripulação (b)
P dos par::;;ag-Pii'Os Qllf\ conforme o paroree da ::mtnridndo sani1Ul'ia, fcH'PIIl PonsidPradns nonlarn i IHHlos, devPm S~'I' desinfcc·!ados;
r;. Os rompnrtimcntos do navio quo fcwam lmbit.ados por

indivi.dnos rmrH·stados, ou que confot·mc o pnrf'clw da anl.oJ·idade sanitarin. se~ ~~onsidrrnrnm rontaminrulns. drvem ser
• IPs infcet·aooR:
ô. A df'sf.Y'nição dos rntm; r1c borflo deve effecLn.nr-t=~e nntes
nn dPpois da ·diesr.arfra, o mais rapirlmmmt:n poR'siveJ, e em todo o
easo, em 11m peazn maximo de 18 horas, evitando-se o deterinramellto das merca.dorius, do navio on flas macbinas.
~os navio.-; em lmüro, estn. opernçfio d>f'YO
n~n lb:nr-se o
mn iR pr·ompfo possivol .antes da ('3rga.
Art. 22. Os navio~ .rwspcitos tlc 11e.~tc ~uj<!ifnr-Rr!-hi'io (ts
111rdiom: indíendas nos ns. J, 1 e 5, do arL ~1.
Ah~m díAso. podem n tripolar;ão o os pass.agpiros ser snbmPU i• los n mna ohsf'rvncno qnc nfio P:xr·PdPr·:í flf' dnr~n flifiA,
(a) A palavra «ohs~rvaçãm> ~ignifira i~olmn{"nto do::: n:wr~r~ntr::: a honlo
clê" 11m nado 011 rm uma. estação sanitaria, antes rle ~e rem po·,_, os rm livre

t•ratka.
(b) A pabvra «tripolação~ se awlica á~ p~!::!lo:H:; <1t1e faum p:ute rb Jot:u;5o
do n:wio on rln JW~!'oal rlo serviç'o, comprc1Jendemlo o,<; mnnrnm.,, cri:t•lo~; de.
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a eontwr do da chegàda do navio. Póde-se, diuranto o mesmo
tempo, impedir o desemba,rque d31 tripolação, sempre que o
serviço o não exija. Recornmendn.-so a destruição dos ratos
de bordo. Effectuar-se-ha esta Ol)erac_.:ão· antes ou depois dta
descarga o mais rapidamente possível, n em todo o enso, em
um'Bl dilação maxima de 48 horas, evifnndo-Rp clPINiorm· as
m-ercadorias, o navio ou as machinas.
·
Nos navios em lastro. havendo Iogar, far-:::e-hn. esta operação o mais prompto possivel ·f>, em todo o r.n::;o, anfAs da
car~a.
.
Art. 23. Os navios indemne.~ de 1wste serão admit.tidos <Í
livre pratiea immedia.tamente, qnal()nP·I' qne seja a natureza
de sua patente.
O unico regimen que a autoridade sanifaria do porto {le
chegada póde estabelecer consiste em:
i", visita medica (inspecção);
2°, desinfecção da roupa suja, objectos de uso e outros
objecf.os da tripolação e dos passageiros; isto. porf~rn. nos
caF-os excepcionaes f'm que a autoridade s:mitaria t.f\nha J'lnv.ões cspeciaes nara acreditar na sna contaminação;
~l , a autoridade snnitaria pôde. ~em f!llf' tal mC'didn pos:::a
Her exigido. !'Orno rngra geral, sujP.itar os navio2· quP ehegarn
de um porto contaminado a uma opPrar,ão destinada a destruir
os rat.()s de bordo antes ou depois da de::;cnrga. Esta oprraçã.n
deverá realizar-se tão prompta quanto possivPt ~Pja, P Pm todo
o caso não durar:'i mais do qru:c 2 't hoeac-., ('\'i1 ando-se o detr.rioramento d·ns mf'r('adorias, dos navios on dfl'> mnchinns.
bem como o es·fon·o na dr(\Ulação dos. pnssagPiro;;; ou dn. trip·olação Pntre o navio e o littoral. Nos TtaYiOR Nn laC~tro
proced~r-sc-ha, sendo possível, ar esta operação.
do modo
mais prompto e em todo o caso antes da carga.
Quando 0 navio procedente de porto contaminado já
tenha sido suhmettido á df'struição dos ratoE·. não poderii.
e~ta operacão ser renovada ·sinão quando o navio tf~n'ha feito
escala em um porto contaminado~ amarrando-se a um cáes,
ou quando se tenha verifieado a hordo a presrn~n de rato~
mortQS QU doentes.
P-odem a tripolacão e os passageiros se·r suhmettido:;; ti.
uma vigilancia que não tf'XeedArá de cinro dias. a conf.nr d~~cte
a data em que o navio sahiu do ·porto contaminado.
Póde-se. igualmente, durante 0 mesmo tempo, impedir o
desembarque da tripolação, ,a não ~e r motivado por servico.
P6de em todo o tempo a autoridade competenie cio pnr·to
. de chegada reclamar, debaixo dle jur.amenf.o. um cerflificado do
medico de bordio ou na sua falta, do capitão, no qual atteRte
que não houve no navio e1aso algum de peste desde a sn:1
partida. e aue não se observou mortalidade insolita de ratos.
Art. 24. Quando depois de examé bacteriologico em navio
indemne s-e tenha verificado que f':xistPm a bor,do ratos emp.estados on quando se manifeste uma mor f nlirlade in~olit:t
destes roedore;:;, nppliear-se-hão as F:f\~nint(l<:: nwrfirln~:
f". Navios com rnt.os 0mpesfadM:
a) visita medica (ínspecção);
b) deverão os ratos ser df>struidos nntP;;: nn f](>pOis da
. dp,scarga, o mais rapi.d;amente possível P, NO foí)o. ea~o. em
mn prazo mpximo rlf' ·18 hora:;-·~ f'Yilnmlo-:::e 0 dPff'rioram(>nto
0
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das mf'r·cadorinR, (lOR navio~ ou. da~ mar.hjnnR. Os ll::tYins em

)astro soffrerão esta operação o mais promptn possivet f', em
tnrlo o caso, antes de serem carreg-ados;
c) ~erão desinfectadog os compartin'lf'ntos d•o nrwio e os
oh.!ectcs qnc a autoridade sanitari~ Jocat considerr contnminados;
tl) podem os passageiros e a tripolacão ser submettidos a
nma ·Ohservacão que não ultr.apasse ·rle cinco dia;;; cont..ados desde
~~ daia de chegada, salvo os r.asos excepcionaes em que a autoridade snnitaria llóde pro!ongar a ob~erva<;i'i.o at.~ ao maximo
de 10 din.=:.
2°. Navios em que se verificou uma mortnlidade insolita:
nos ratos~
G\1) visita medica (inspecçft.o);
b) exame dos ratos, qne se fa•rti. Roh o ponto de viRta dn.
11estr, tão prompt.o quanto se possa:
cl si a destruição dos rato~ fôr julgada neceRsaria, far"56-ha esta nas condições já indicnrlnR com rrlar.fio nos na:vios
l:Ortadores de rato~ empestados;
ti) nt•-\ que se tenha dis!=ipado toda a Rn~pf'itn, pórl'€'m os
pa.s.c;ageiros 1:' tripolacão ser submettidos a uma observação
que n!io exceda de cinco rlias, f'ontados ,iJn ilata da cheg\ada.
salvo os casos excepcionaes em que a autoridade sanitarin pôde
prolongar a observação até o mnximo rl0 1o dkts.
Art. 25. A autoridade sanit.aria do porto entregará ao
capitão. ao armador ou ao seu ag-entet, sempre que se lhe pedir,
nm ccrtifir,arlo d.o qual conste q1w as merlid.as de dt>~t.rnic.ão doR
ratos foram f'f'fectuadas e que inrliqne rt!=; rar,ões nrlas qmtf.'~
e.;;tas medidas foram applicadas.
Art. 26. Os navios infeccionados de chol:era sujeitar-se•
hão ao .~·eguinte regimen:
1°, visita medica (ins!leccão);
zo, serão os doentes immediatam.;nte desembarcados e
isolados;
3.... tambem as outras pessoas, sendo pos.sivel, serão desemharcada5 e sujeitas, desde a cheg.ada do ntavio, n nma observacão cuja duração não passará de cinco dias;
li.,, a ronpa suJa, os obJectos de uso e os objectos do.s tri"'
polantes e dos pa~·sageiros que, conforme o parecer da autoridade sanitaria do porto, forem considf\rados como contaminados. serão desinfectados;
5°, tambem serão desinfeetados os ,compartimentos do
· navio que tenham sido habitados pelo.s doentes de cholera ou
rttte a.s autoridades do porto con~iderem contaminndos;
6", realizada a desinfecção, evacuar-sc-ha a agua depositada
no cavername abaixo do porão.
A autoridade sanitaria póde ordenar a substituiça(} por
uma boa agua potavel, daquella que está depositada {\ bordo.·
Prohibir-se-ha derramar as dejecções humanas ou dei:xal-as es~orrer nas oaguas do porto, a menos que tc·nham aquellas sido préviamente desinfectadas.
At·t. 27. Os navios sustJeitos de clwle1•a ser[í.o su hmettidos
:·'" llH'didas

prf'sceipta~

nos

l':'.

1", )",

;jo p !i"

.\ tripolação e o::; pa"sageiros pndrm

do nd. :'li .

Hf'l'

suhnwtl idos a

uma observação que não excederá de cinco Qias d'epois diat
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ehega.da do navio. Reoommen,dà-se impedir, ôurante o mesmo

tempO, o desembarque da tripolaQão, salvo por ·exigencia do
serviço.
Art. 28. Serão immedliatamente admittidos á livre pratica
os navios indemncs de clwlera, qualquer que seja a natureza
de sua patente.
O unico regimen que a autoridade .sanitaria do porto de
chegada póde estabelecer consistirá nas medidns indicadas nos
ns. 1°, 4.0 e 6° do art. 26.
Pódem os passageiros e a tripolacão ser submettidos, debaixo do ponto de vi~ta do estado sanitario, a nma observação
que não exceder{t de cinco dias contados rlcAde a data em qufl
o navio sahiu do porto contaminado.
E' de recommendar-se que, durante o mesmo e3paco dn
tempo, se impecFJ. o des~mbnrque da tripolacil/). salY·) pn1
motivo de serviç.o. '
Pód'~ a autoridade r,ompetente rlo pflrto de chegada reclamar, em todo o tempo. debaixo de juramento, um certificado
do medico de hordo on, em sua falta. rio capitão. pm· ondn•
conste que não houve a bordo caso algum de cholera, depois
da p.a.Í·tidn do nnYio.
Art. 29. A autoridade sanitaria levará em conta, para
a rupplicação das medida.~. indicadas nos itens dos arLc;. 2'1
a 28, a nresencn. rle nm medico n d~ apparelhos de df'sinfecção (estufa~) a bordo dos navios dng tre~ Pkl~~{';;; ncirna
mencionadas.
Quanto :1 peste, contará tambem com a installaç§.o a
bordo de appnrnlhos ÕP~tinnrlos :i Ôf'~·f.rn i~,;fio rJo~ Tn.f o~.
As autorirlnrln~ ~nn it.arins do~ pni?:Ps, nn<:l cpmH'~ ~om'enhn.
entendernm-~·(~
~ohrn
<'f::f.f'
pont..o. podf'rfin rli~p0no::w fla
visita medica c de outras medidas nquelle~ navios indemnes
que trouxnrem a bordo nm mrrlico esperinlmPnfr> rommissionado pelo seu paiz.
Art... 30. Podem prescrever-se medidas especiacs para os
navios em qun haja ngg-Jomeracão, sobretudo para os navios
de emigrnnLef; ou pnra oufro qual'l'''·;· qw• <ifll'~'·"''lltn n~:ís

condições hygienicas.
A'rt. 31. :Fica livre, a todo o navio que não queina sujeitar-se ás obriga.CÕPR impostas pela autoridade do pot~f;o em
virtude das esUpnlnr.õr:;-. dn pr·P~Plllf' Com·f·rH:fín. o nlv ilr·P tlP
far.Pr-se ao mar.
.
P6de, entretanto. ser autorizaflo a desembarcar ag suas
mercadorias depois de tomadas as seguintes precauções:
ta, isolamento do navio, da tripolação e dos passageiro~;
2"', com relação a peste, pedir informnt:ões, qnnnto :í mort.a1idade inso1ita dos ratos;
3.., com 'Deferencia ·a·o cbolera, fazer-se a evacuação ctn
agua da parte inferior do cavernnme depois da sua desinrPcção, e a substituição da ngua que estiver nrmr1zenada a hoedo
por outra boa e potavel.
Tarnbem pórle-sc conceder a autoriza~ão pnrn dPsf'mhnrquc do!-' lHlssnp·niros qnrn a. soliril:ll·í•Jll. I'Clml:mln. pPI't··rn, qt!t'

se ·Sujeitem ás medidas irnpost.R~<;; pela auforid:nle hwal.
Art. 32. o~ navios de ·uma procedenria contaminad:t que
tenham ·sido P,esinfrdnrto~ e lwjnm cmnp1·ido m~'diclas sani ...
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tarias applic.adas de um modo efficiente, não f!Offrerão por.
segunda vez essas medidas por occasião de sua chegada -a um
porto novo, eomtanto. porém, que não se tenha dado nenhum
caso a bordo depois que se eff.e!Ctuou a desinfecção e que não
tPnham tnrs navios feito escala em um porto contaminado.,
Não se rleve considera,r como tendo tocado em um porto
o navio qun só desembarque passageiros c suas bàgagens ou
a'l malas dn CmTPin, Sl'lll l[llt' ll'tllla l':·d:ulo l'lll ~~ommnnir~açãn
1'n111 o littoral; n,
'l'ratando-su de felH'f' amarolla, quandn não trnha r~,sc
navio se appro.ximado sufficientemente rlo littoral para reI'Plwr a hordo a invasão de mosquitos .
..\rt. 33. Trem os passageiros dwga<lo.s mn um navio
infreeionndo o dircilo dr r-eclamar· da, autnridarlP sanHarin do
porto um atte;:;tado que indique a data da sua chegada e as
medida.s n fllH' f.ant.o clles como snas hagagens foram submetti flOF;.

Art.. 31. Os vapore.s-correios serão ob.iecto de um regimen especial que se estahclecerú do commum aecôrdo entro
os paizcs interessados.
At'l. :JG. Smn prejuízo do dirrito quP os ;.wvrrnos tecm
de 1se pôrern rle accôrdo para organiza.r estaç.ões sanitarias
~~ommuns, deve cada paiz prover pelo menos um dos portos
do littoral de cada um de Sf'ns nH\.l~f'~ d'r nma ins1.allar,fio e de
l"1ateriacs sufficientcs para rnceher um navio, qualquer quo
sP.i a o seu estado sanitario.
Sempre que o navi<D indenme, procedente de um porto
rontaminado, chegue a :um grande porto de nav.egação mari1.ima, recommenda-se qne não seja enviado a outro porto
para o fim rlr) ahi ser snbmettido :í.s medidas sa.nitarias
pr.escriptas.
J<~m cada paiz devem os portos abertos ás procedencias
rln outros eontamiuados de peste. de cholera O!Ui de febre amarella, estar providos de tal modo que os navios indemnes
possam alli soffr:er, desde a sua chegada·, as medidas pre.scripLas e uão ~,ejam cnviadns paTa esse fim a outro porto.
Os governor:; tornarão conhecidos os portos que tenham
aberto ús proccdencias do outros infrccionarlos de• ]W::·te, de
d10ler.a ou de febre amarella.
ArL 3G. nccommenda-se que nos grandes porto~ de na ..
Yr'gação marítima se estabeleça:
a) um serviço medico regular e uma vigilancia medica
pcrmanente do estado sanit.ario da~~ tripolaç.ões e da populaQão
do porto;
lJ) loca,es apropriado::, ao isolamcnlo dos docnl es P :í ohser,·ar:üo <hs pessoas suspeilat·. Nos Jogares onde existe steo01n11a
tasdata. deverá haver edifícios ou parte <.los me~,mos qne tcllltnm as por·tas e jnnellas Pl'OLPgida~s po1· malhas de al'amf'.
1; rna lancha n uma ambulancia prot('gidns do rrwsmo modo;
c) as inslallações necm:·sarias para ntna dPs i 11 l'crr~ão cl'fil·:tz P l:tborn1.orios har:1eriologicos;
ti) um serviço dr agna potavel. não sus)wito parn 11so do
pol'f.o. e a applieação de um .~.ystema que offe1·eç.a toda a segu.
l·ança pos:·iYIC) para a retirada dos dejectos e do l~xo.
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SECÇÃO IV
PROVIDENCIAS
NAR
f'H{lNTF.lllAS
'rERRERTH.ER -- Vl.\.L\N'rES ES1'RADAS DE FERRO -- 7.0N.\R LDIITHOPHES -- Vl.\S f'LUVL\ES

ATt. 37. Não se deve estabelecnr quarentenas terrestres;
os governos, p.orém, reservam-se o direito dn estahPlPcnr aeampamfmt.os de ohscrvação, si o julgarem nf'cf'ssario, p:u·a a dPtenção temporaria das pessoas sm~peitas.
Este principi{l não e:x.clue o direito rle, quando lhe fôr
· nccessario, ctnda pair. fechar uma parb~ dr ~~naE:· fronúüras.
Art. 38. Importa que os viajantes. sob o ponto de vista
de seu estado de saude, sejam submettidos a uma vigilancia,
por parte do pess.oal das ferro-vias.
Art. 39. A intervenção mediCJa limitar-se-ha a uma visita
aos passageiros, tomando-lhes a temperatura, e aos etuidados
que s-e ·tiverem de dispensar 1aos d'oenteE·. Dado o caso de
realizar-se esta visita, combinar-se-ha com a visita da Alfandega até o ponto que se toQrne possível. de modo que os viajantes sejam detidOE• o menor tempo possiveL A,s pessoas visivelmente en:!iermas serão as unicas que se sujeital'ão a um
exame medico completo.
Art. 40. Sempre que os viajantes procedentes de um logar
contaminado tenham chegado ao .seu d-estino, seria da maior
utilidade E'•Ujeital-os a uma vigilancia que não exceda de 10
ou cinco dias a contar rla dabn. iln. partida, quando se t:rata.
respectivamente, de (J)este on: de eho1era. e d~ seis dias no
caso de febre amare lia..
Art. 11. Os governos resc1·vam-sn o di r·c ito dP toma e Jllf'didas particulares, tl'atando-se de determinadas categoria~· de
peSEoQas, particularmente dos vagabundos, dos emigr:antes ou
C:fos que atravessam a fronteira em gl'and'es grupo~· ou bandos.
Art. 42. Os ~arros que fazem o transporte dos passageiros, do Cor.reio e de bagagens não podem ser detidos nas fronteiraE"t. Para que os carros qne transportam os passageiros e o
Correio não possam ser detidos, determinar-se-ha qve os carros qu1e. chegam da circumscripção infeccionada s~ detenham
na fronteira e que os passageiros se baldeiem para os carrO!:•
que chegUJem á fronteira do outro lado.
Si ncontec•er que um desses carros se tenha contaminado
ou tiver sido occup;ado por um doente atacado de peste, de
cholera ou de febro amarella, será então desligado do t1·rm
para ~.er desinfectado o mais promp·to possive l.
Art. ~3. As medidas concernentes á passagem pelas fronteiras do pessoal das ferro-vi,as e do Oorl'eio são da competencia das a1lltoridadies sanitadaE· interessactng, Rerfio as mesmas estatuidas de m·~meira a não ·estorvar o srl'viço.
Al't. ~~- A regulamentacão do trafego da fronteira e das
ques:tões inherentes a este t1rafego, assim com.() a ndopc.fio rle
medida~·
rxcepcionaes de vigilnnda deverãr> c:0r C:l.l.irit:1c;; :1.
a.fn!;tes c~prciaes entre as nnc.õe!=l limitrophr<;:.
Art. !t5. CorJ'Pspondc aos gnyr-rnn::; do-; paizf'<..: rihl'irhlhn:::~
ajustar por meio rle nceôrrlos e~·peria('~ o rC'~1men snnitario
das vi·as fh:wiaes.
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ARTIGOS REFERENTES Á FEBRE AMARELJ..A

Al't. 46. Com relação aos n~vios infecoionados de febre
amarella, adoptar-se-ha o regimen seguinte :
1°, visita medioo (inspecção);
2°, .os doentes serão immediatamente de.sembarc.ados
numa lancha protegida contra os mosquitos por téla de arame
._, conduzidos ao logar do ~.olamento em uma nmbulanoia ou
catre igua:lmente protegido contra os mosquit.QS.
3°, sendo possível devem as demais pessoas ser tambem
desembarcadas e submet.tidas a uma observação de seis dias,
a contar desde o da chegada;
4". haverá, nos acampamentos de observação, casinhas ou
gaiolas forradas de téla de arame, onde se recolherá immediatamente todo aquelle que apresente uma temperatura superior a 37°, 6 C., até que possa ser conduzido em ambulanei'a
ou catre apropriado ao logar de isolamento;
5", deverá o navio ancorar a uma di·stancia rle, pelo menos, 2UO metros do littoral habitado;
0
() ,
sempre que fôr possível fumigar-se-ha o navio contra
os mosquitos, antes da descarga; si, porém, a fumigacão não
fôr exequiVlel, a autoridade sanitaria poderá lançar mão de
um destes dous metos:
a) o emprego para desearga de um pessoal immunc ou
/;) si isto 1'111'

ÍHJpn~siv.-L suj,~ilar-:::l'-lta

o Jll':-<:'qal da dl':-l-

cnrgrl! á observação durante o tempo da mesma e por sêis
dins mais a contar desde o ultimo de exposição a bordo.
Art. lt1. Os navios suspeitos de rebrc amarella serão
sujPit liS ;ís m~·di.da::~ indicadas nos ns. J, ~; P ü, do artigo anterior 1\ itJlHHHhl nftn Rl'.iarn fumigado:;:, l'l'f('et.mu·-~H~-ha a dest•ar't.!;a nwdiantn o~ l'tlquisilm:! a::::sit;nalados 11a~ ldtt·as a) ou b)
do dtado

al'ti~n.

Art. 48.- Aos navios indemnes de febre amarella, procedentes de portos infeccionados, será dada livre pratica
depois da ~visita medica de inspeeção, &i a viagem tiver durado
mais de seis dias.
Si esta viagem tiver sido mais curta, será o navio tra...
tado como suspeito até que, se complete o período de seis
dias a contar desde o da partida.
Si se apresentar um caso de febre amarella entre os passageiros ou tripolantes, duTante o período de observação, sêrá
o navio tratado como infeccionado.
Art. 49. Permittir-se-ha immediatamente o desembarque de todo o individuo que demonstre' ser immune á febre
nmarclJa, con l'urrne pareePr (la autoridade ::·:mifaria do ]torto
de (·.hcegada. ·
Ar L 50. Fica estipulado que, no caso de duvidas para
interpretar t''Sta Convenção, prevalecerá a intc.rpretacão do
texto iugle:.r..
DISPOSIÇÃO •rnANl:;l'l'ülUA
o~ govPl'Jlo~

(Jllf' não tPnham assig11a~o a pr·,~~t·Htn (Jou-

velll;ão vodem a. .ella adhcrir, si assim o deseja·rem, dirigindo'"e por via diplomatica ao Gov..erno dos Estados Unidos da
America, afim de que este o communique aos demais poderes
signn.tarios.
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Feita ·e nssignada. no. cidade de \Vashington, no dia quatorze de outubro lle mil novecentos e eínco, em dou~ exe.m-

I>hln~s

em hespanlwl c em inglcz, re.spoctiv:nncutP. que serflt~
Estado do Uovm'lto_ do:-; JG<:·tado~ Uniúos 1la Ameriea, pat·a. ü fim d1~ serem Pnv J;Hl<ls pot·
via diplomat.iea eúpius em ambo:-; o::· hlímuas ·a ~.:ada um do::;

<fe.positados 110 D1~piu·tumento de

t>aizcs signatarius.

Dr. Edum·do Mao.J•e.
Juan J. Ulltia.
Jrum tJuiternç,
E. B. B(WJtel.
E·milio C. .lunúerl.
111. H. Alcivm·.
Waltcr Wym.an.
H. D. Geddings •.
John S •: Fnlton.1
1Valte1· D. Me Caw.
J. D. Gatcwood. 1
li. L. E. Jolmson, M. D.
Joaquim Yela.
E. Licéaga.
J. L. Medina, !11. lJ.
Da.niel Ed". Lavon:rio.
N. Veloz Goiticoa.

lH~CH~TO

N. u .5Gl -DE

28m~

Anmr. uu lntr,

Abre ao 1\'linistcrio da Guena o credito cxtraordinario de
atlend'cr a despezas urgentes

1 •

sou :(•oo$

1a· a

O Pr-esidente da Republica dos :F.::stad:os Unidos do Bmztl,
tondo mrvido o rrrihunal de Contas, na fórma do disposto Wi
art. 2", § 2", n. 2. alínea c, do decreto legislativo n. 3H:!, do
8 de outubro do 189(), c de a'ecôrdo com 0 disposto no tart. 110,
I 4", da1 lei n. 589, flp 9 de setembro (]e 1850. resolve ab'rir ao
Minist.erio da Guerra o credHo extraordinario de 1. 500:000$
para nttendcr ao pagamento de despezas urgentes, inrucliavois
e não prevista~, oriundas das operações <le guerra no Contes-

tada.
llio UP .Tanr.irn, 28 de abril dP lfll G,
c 2'7" da Repnblicn.

~l'~" d~t

\VENCr~sr,_\U HIL\z

lnrlcpenrl,·ucin

P" Go.r.mR •

.José Cnr•fww tf,: Ti'ario.
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DECRETO N. 11.5G2 -

DE

28

m~ ABIUL Dlil

1015

Minisledo da .Agricultura, lndustria e Commercio o m·~dito de
para attcndcr ás àcR.Jl'C.Zas com o pessoal -tla typographia. da }).i.
ttt.:íot!a Ccral de Estal!s:ü·a

Abre

uo

4:slí9$-t6o

O Pre.·ddnntn da llupublira do:-; Eslados Unidos do Hruzil,
110. :art. 'i~~. n. VliJ,
da lei
:!.H~'r. do[) de janeiro de 1913, e tendo ouvitlv o '.J'ribwml
Co ufa::;, ua fúram do art. 7 O, § G", do respeetivo regulamento,

11':111do dn autorização eonUda
11.

d1~

abri·r ao i\linisterin da AgL'icuHura, lndusLrla. c Cumo eredilo dn í: :i(i!)iJ' WO para nt:!'IH'n•r· ús d1•.:-;pc~zas
('IIIJI o )le~~:-;oal da typogTavltia ua J)it·edoria Unr:tl dn l~sta.- .
ti~tint, do ~~onformi>dadc com o 'l'egulumento amwxo ao decreto
H. I l . 'ti li, do G de fevereiro ultimo, no per iodo de 11 do dito
tm·z <llé :H de dezembro proximo vindom·o.
l'!':·.:ohP

rn•~r·· i o

lli<~ de Janeiro, 28 de abril de 191G,
e :;; i" da Hcpublica.

!)·'i"

da Jnde11tmd:cnciu.

P. G01\lE3.
Joi'io Po:ndiâ Calour:ras.

\VENCESLAU BHAZ

DECRErro N. 11.563-

DE

28

DE i\.BRIL DE

1915

Cum:ctk autorização a 'fbc Rio-Grandense Light and l'owcr S:yndicatc, LimhecJ;
pa,ra funccionar na'. Retnhli :a

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil
n llendendo ao que requereu rrhe Rio Grandense Light and
l'ower Syndicate, Limited, sociedade anonyma, com séde na Ing:iaLerra, e devidamente representada. decreta:
Artigo uni co. E' concedida autorização a The Rio Grantlt.•uso .Ligllt and Power, Syndicate, Lirnited, 11::1ra funccionar na
ll.epublica eom os estatutos que apresentou, mediante as clau::-:ulas que este aeompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negocios da Agricultura, lndustria e Commercio, ficando,
porém, a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 191G, 9-1" da Independencia
c 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

G0!)..1ES.

João Pandiá Calogeras.

Clausulas que acompanham o decreto

11.

H.653, desta data

I

Thc Tlio Graudense Light and Powe1· Syndie::üc, Limile<l
ohrigada a ter um representante geral no Bruzil com plenos
o illímitudos poderes para tratar c definitivamente resolver as
questões que se suscH.arem quer com o Governo, quer com particulares. podendo s&r demandado e receber citação inicial pela
companhf.a.
~~
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II

Todos os 'actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos uni(',amente ás re~peetivas lcb e regulurnenlos e (t jw·h;díecão 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 ob1·as ou ·serviços a que elles se referem.
III

.Fica dependendo de autorização do Governo qualquer alter.acão que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta:tufAJs.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica si infringir esta clausula.
IV

]'ica 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
A infracção de qualquer das clausulas I).i.ll'a a t!Ual não

~steja

comminada pena especial será punida com a multa tle
um conto de réis (1 :000$) a cinco eoutos de réis (ú :000$) e no
caso de reincidencia com a cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clau11SUlas.
Rio de Janeiro. ~8 úc abril de 191ú. - .luúo Pandiá Ca ..
'loget~as.

DI~UHETU

N. 11. 5(J.i -

IJE ~H

oE

ABBIL DE

t nJ;:;

Abre • ao l\linisterio da Agricultura, Industria c Commercio
u crc.J.itu
1i :6oo$, necessario ao custeio da J~st~1çi'io <lc Biologia l\larillllla

de.:

O J>residente tia llepublica dos Estado~ Lllitr•~:. du Bra~il,
usando da auto.ri'lação que lhe foi ·conferida pdo :n'L. 'iH,
n. V, da lei n. 2.D24, de 5 de j:aneiro de HHG, c, tendo ouv!lll!O
o Tribunal de Contas, na fórma do art. 70, § 5", 1lo. rP::;pt>dJvu
regulamento, resolve abrir ao Ministerio da .\griculfura. Jndustt'ia e Commorcio o credito de 17 :GOO$. m•ces~ai'io ao en:-~Leio
da Estação de Biologia 1\:lariuha, ereatla Jl('lo dPi'l'Pto 11. 1 .G07,
, de 4 de mar~;o do corrente anno.
Rio de Janeiro. 28 de abril df~ .HH!J. ~~ í'' da hult•pem!eueia
e 27u da Rern1blica.
'VENCl~Sh\U Blu:r.

P.

(~o:.Ii;; .

.1oao Pomliâ CaltJueras.

Al:TO~
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DECilETO N. 11.563

DE

:!8 DE AlllUL

DI~

l\.H5

A1Jprova o n·.gnl<uncuto vnra a In:>pcdoria de E::;gotoJ:> da Capital Federal

U l'n~siduute Ja UepuJJlil:a do:-; E::;lauos Unido::; do llmzil,
u:-;au.do da:-; aU l'iuui~:õcl'.l que lho eonfeL·,~tll o:-; al't::i. :30, u. 1,
101, ·u. XVI11l 1~ 10:1 da ki u. ::!.H:!í, tk ;) dl' jalldr·o dt~ HH:J,

dccrda:
~\t·Ligo

baixa,

unieu. rlí'iea. appt'O\Udo o I'PI;!.Idamt•lllo tllll' L'Ulll este

a~siguado

velo mini::;tro (h• E:;lado da

Via(~ão t\

OlJras

PuiJlints, vam a JnsrJCdoria de Esgotos da Capital Federal,
dPllomin:wão .que pas~a a lPI' a H.-paL'lidío ·Fís!'al diJ ·llovenw
junto a rr'tl .. Hio de JaBPÜ'o L:ily Jmpt'O\PIIlt'llls Cntnpally, Limiled.

Hio de Jaueil'O, ::!8 de abril dt• IUJ!;,
e :! 7" ua ltepuulilia.

H~"

\VI~Nur:::;L.\U HIL\h

J.uyttslu

da lmlelJCUdeHda
P. ( lu.MES.

TatN.U'cs t/1;

Lyra.

Regulamento da lnspectoria de Esgotos da Capital Federal
approvado pelo decreto n. 11.565, de 28 de abril de 1915
OA:PITUIJO I

:.:.\rt. 1. o A Inspecloria de J~sgotos tem a :->Ptl t;argo tudo
o que eoncerne ao sPrYiço df:' Psgoto~ do 111af Pria..;; :l'eeaes c
aguas i-\L'l'vidas e pluYiaf•s na Ca}Jital FPtiPral. na «'Oll rorrnidade
lias disposições dP )l'i qui' vi.goran·m e lwm a:--sim a fiscalização de todas as obras e sen·i~.os eontntl't,ados pelo Governo
Ji'cdcral com a 'l'lte Rio de ~Jmwil'o City Jmpt·m·pments Comvany, Limited, ou com outrem.
Art.

~." ComtWLP

:í lu;.;IH'!'Iol'ia:

L" Fazer cumprü· fiolmeule, ll<'la «'OHlpaultia conlradantP, as elausulas conlraetuaes lauto uo qtw diz respoito á
t'olls!ruc(:ão de obras novas, com0 ú eons«~t·va•.:ão n cu~lei() das
t•xi!-'1Pntes, á regularidade do servi~o de esgotos domiciliarios,
aos melhoramentos dcstPs () das úanaliza~;ões gerae~. {ts c.asa~
~

d1· tnatli i nas. ao sy:.;h•Jna d" lr·atamPnl.o da" agnas d«' Psgotos,

an:.; marhinismos n PsgotamPnto de ngua.-; phrYía•·~.

§ ?." Examiuae e l'onfrontar com os <hwuntPrJtos ol'fieiacs
da ltf't'PitP,Iol'ia, todas us t•nntas r·pJath as a pagatllPlllo d(• laxas
dP c~gotos devidas pelo (lOYcrno ou pelos llUt'fieular'es. mmJ'Nir as que so referirem a obras extram·dinnrias J'eita;.; vela
C.tHnp::mhia pnt' «'OJlla do B~tarlo rm dos parl.i<'ulat·P~. r-' dl' taxas
n l}llt' fiYPl' dil'PifH a t·ompanltia d(l'\ PL'Pdio-: ufío :-;uj(•ilos no

impodo predial.

Pouc1• Executivo- 1915 (V oi. li)

·
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l:í 3." Fisealizat· a conslrue!'fíf) 1.' eo!J:·wt·va~.:üo das galet·[a~
de aguas pluYiaes da União no "uistl'ícto 1<\•LlPral, ~lesd~~ I}Uo: o
Govct·uo l'I!Solva. lt'ansferü·, pol' at~eônlu, lat.•s ,...;crYJ(.'us a llomvauhia lliLy lmpruvcments.
§ L" .:\ Jnspeetoria terü u pes~ual eunslanle. Ju. quadro
annexo, ao qual eompdenr os n~nc1metüos ndle uHhcatlo:::; e
as ol.n·iga~õe::: t}llt' lhe são dadas pelo pt·e~~!IÜC rcgulamenlo.

CAPITULO ll
lHS A'l'THIDUIÇÕES E DEVEHES DO l'ESS'O.\L

;A,rt. 3. O iusvector é o chefe Lla rermrti~:úo c a clle c::;L:i
subordinado todo o pessoal.
Art. .to Compete ao insveetor:
§ Lo Eulcndcr-Sü tlircctanu:ulc l'lllll o minisll'O sulll'o lutlu:s
0

asSUlll}ltos COlltt'l'lll'IÜCS UO :SIJl'Vi\:U Ja [u::;p(•eloda.
§ 2." lloltuisitar das aulorülatles competentes tJUUCSl}Uer
esclarecimento::; ou lH'ovillencias 110 sentido de setmu cumpridas as vrovü!Pneius de sua alçada e tleeOl'l't!lltes das disposições de lei c eonlractos que vigorarem.
§ 3." Dil'igir a lnspeeloria o l'Xpedir as iasLrucções uecessarias ao respectivo 11essonl e ú L'Ollltnmhin, llara execut;ão'
O::i

do serviç:o a cargo de cada um.
§ ·L"' "ar puss'' aos funeeiouario::; da hbpl~cloria.
3." l'ro\·iderwiaL' nus 1·asos omi~:-<u:-:; 11u p['eseute regulamento e uo da ~Pcretal'ia. de Estado da \"hu:ão c Obras
Publicas, sulnnolkndu ao eonhceimento ou :í appl'ovar:úo do
ministro as metlidas Lle earaeter urgr!nto qtw tive L' tomado.
~ 0." \ulm·izal' as ~~~~SJlPZU'l da Jn~ppl:foria, dl'iiLI'o da vel'ha
fixada vela lei dtt on;amenlu e l'l'lllli:.-ilar dfJ lltini;-;lro o respectivo pagamento.
§ 7."' Impor as venas diseipliuares a qw~ Pstiver sujeito
o pesHoal Lia luspl!doria, Im-undo. o 1'ad1) ao 1'rmhedmeuto do
ministro.
§ 8." P1·oyiJencial' ll~n·u quo ~dum ~~unnn·id:.L:: lH~la companhia as estipulaçõPs tlc seus conlrados eom o Uoverno,
intervindo em todos os serviços a car.go. da mesma.
§ 9. 0 Entender-se dircctamcnte ('OBI a. companhia sohre tudo
que diz l'l'spcito ao serviço c transmittir-llw as decisões do

s

Governo.

§ 11(). Inforlllar· todos os n•qnerituPn!.tiS ~~ outros documentos referentes aos sem,.iços a seu eargu (JUO lhe forem
remet.tidos de ordem do ministro.
§ 11. Examinar as plantas e projedos tle o]Jt·as nov::u; e
de ,reeonslrucções ou as t•xtraordinarias .
.§ 1.:!. 'Hec.f•bPJ' ~~ fazer aUendPr pela l'l)]llp:Utllia, 1~om nrgcncia, as rcclarml!:ões relatiYas a írrt·;ntladdade::; ou uccidentes no serviço domiciliaria on urlmrw.
§ 1.8. !.Autorizar ou promover fJtlUll]twr ol11·a Itovu ou alteração_ fJlWl' Jl:lf> canalizur;õPs g,~J'aPs o dqUJÍí•ilial·i:t'. f}tH'r nas
Jnac·hnms r Ol!lros ti·ahalhos da l'lllltpauhia, c·•lfll o fit!l de melhorar o sc•rvtço eontraclado.
~ 1 ~.. Intm·yh· ~1as que:;tõcs (IIIP :-:c• ..;u:-:~:itan•m entre a
companlua c os varticularcs, com o fim de ,lmrmon.izal-os, sem

AClO::l DO PODEfl EXECU'l'l VO

pr1·.:uiw do d[r.•ito dD~ pari~·~ I' faz,•udo val1•t· a ~ua aulol'idadu p~u·a fiel uJJsunaw:ia dos direilos e dmures Lia eom-~
!JaUIIÜl.
..
. .
. .
J G. \ n·mr todas as co ui as 11!~ Sl'l'V H~03 o o!Jras f e !Las pela
eo1u pauhía l', Ll·~pois du com üll ieutemoute examinadas por si
ou l>Ul' seus auxiliares, rettuí:úlat· du uüui:::;ll'o o pagamento da:;
que Jol'4~lll de l'4~SpunsaJ>ilidade du (.Jo\ eruu e autorizar, com o
tli::;tu, u euhl·ant;;L das llUe ::;u re1'erin~111 a obras oxeculadas pela
euw pan h i a pu r oouta ':;:;tJ·tud ta ú 1'1 •spullsah! !idade du Governo.
Hi. ;.\lulL:tr a eompaulda uus ea::;u:::; previstos em seus
eontmdu:-;, t·ouHuuuieaudo ao miuistt·o o trtwutum da multa
imvosta e a .eatu:m. ou cau::;a:.; quo a mo ti varam.
§ 17. ltettll!silal' tia .Prefeilura do Dh;Ll'íelo Federal ou da

s

s

lJireeturia de ~aude PulJliea a avvliL:<H:ão das venas a que
e:;then•ru ::;uje1los o:::; vartkulat·•!s vor exet.:ul.armn sem audierwi~ da eom tmnilia o:; sutv iço:; ~~ontraetados com esta.
~ 1 t::. IJe::il'aelmr us vave1s affeuto::; á lusvceloria.
~ '!V. Hemdter auuuahw.mlo ao minisLro, até 31 de março
de cada anuo, o relatorio dos seL·vif;us o !H'Ütcipar:;; oeeurrcncias
llul'aule u atmo auterior.
Art. 11.." Aus engenheiros aj udautes cOUJfJel.c:

s 1."

.•

Utuuprlr e Jazer eUlll!H'Ü' as onieus expedidas pelo
.im;pecloL'.
.
§ ~." Prop•)r ao iuspector us melhurameutus -tfUe lhes parecm·em convenientes ao serviço.
·
§ :.l." ;:;u.IJsLltuir inlel.'iuameute u inspedor, quando desiguados pelo ministro.
,
s L" Dirigir e fiscalixar u IH~::;sual ·r1w~ f.miJalltar sob suas
urdeu~, e dar couheeimeutu ao iusp,~etur, da~ inegularidaacs
~Iue em:oulrar na execucãu dos sel'Vi·l:os da companhia.
§ ·0." Jufoi mar depois do neces::;ario estudo lodos os palJI'Í:-:> que.-liiL'::i fol'cJU distrHmidus lll'lo .iuspeeLur·.
§ ô.'' Cunf.;;rir os IH'ojeelus de oJJras 11uvas uu reconstl'ue~,;ões, ou mudifica. çõcs a cxeeutaL· pela eolltpan1ltia, informando
ao im;peelu1· si lhes !JUl'CL:l'Ul uu uão nas eundkões de serem

HlJIJl'OYados.
'
'
.r
.. 'IV~~ "~'!
~ '7.° Fis.calizar vessoalUJente a exccw;ão uas obras de

seu disLrido •.! aquellas de que forem üwumhidos pelo insvector.
tV l>euit· au iuspector ou ú companhia us esclarecimentos ou .vistorias que julgarem necessal'ioi:í, sempre que o
entcndermn.
§ ~V Comparecer ús Yistorias qne ~e realizarem por cxigeucja da 111E1Jeetoria ou ~olicitação da cmupanhia ou particulares, proferindo o seu laudo, resalvados os casos em que
o inspcctor julgue dever fazel-o pessoalmente.
§ 1 O. •fnformar ao inspcctor os casos de in fraeçõcs vartíeulare~ ou não, dos contractos da companhia.
§ 11. :Apresentar ao inspector até o dia 30 de cada mez
''"lalot·in ~~ireumstaueiado de todos os serYi~.os que tiverem
L'Xt'L'Ulado, obeas c occnl'reneias, referentes ao mez anterior.
~ I:!. Comparf•t'l'l' dial'iamente ú F;t;de da ln::;Jwctoria, Lolllandn eonhedmeuto das reclamações relativas a obras ou
aceidt•ntes em seu distrido, afim de pedir as precisas pro' idL·m·ias ao inspeclor ou dircctamcntc á companhia nos casos
recunheddamentc urgentes.

s
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~ 1:1. Pf't'I'IJl'rt•r· o distl'ido a ·"~"11 eat·go, Íll"l~''t't'it~uaudu'

div~~~·~os :·wt·v it;oH 111~\IP PXist1mtr•s ou em andarnt'ltlo.
§ J lt, ConrPt'ÍI', dn ai~C~I)nfo com o" t'IJilll'a,·lo~ da
vaullia, as •~o11tas dn taxas st~mestL·aes.

§ 15. ExPcutar· todo:-; o:-; servi·1;o:-; pr·oris..;iomu·..;

aos

trabalho~

d ..
Jlelo iu:;vedor.

~""~olos

dn t:npital,

ll'lll'

Ofi

t:ellJl-

r·Pinlivo~

IIJ,·..; lor·"IIJ roul'iados

A.L't. lí." CoHipPit• espeeialuwnlP ao~ ·~ll8!'llht·ir·••" <dwlnutL'')

de

~a

dasse.
§ L'' Zdal' twln assnio e eonsl'l'\ atfw dns d ispo:'il i\ o:-; dos
esgotos, não :-;tí ua. v ia. vul.!liea e o mo ua:-; rasas tk lliadliuas e
estabeleciuwutos da eompanhia.
§ 2.° Fiscalizat· a ahct·tura e fuehanH~nlu dos « pt·usloeks »
ua companhia, fiCHando-os opporlunamcniP .
.§ 3. ·Comparect>r ás vistol'ias quamlo llu.'~ l'ur deleniünauo
pelo inspector.
Art. {i." .\u ol'l'idal eompde:
0

§ L" ~u lH~rinli'JH!Pr todos o:-~ s~.~n i\:o.;;.; da ...;Pt'!'daria.
§ ~." F a~ c r o assentamento uo w·ssua I.
§ 3. Jlegistrae as nomeações, licew:a~ .. h;r·iu~ do P•~s::;oal
da 1nt"pl'l'lol'ia.
§ 4.'' u\hrie P distribuir a eOITI'SlWIHlPrli'ia ol'l'i1lial.
§ G.'' !l;:au·r o processo das ('Ontas apt'I':-'Pilladas pela romvanhia Oll fOl'l\l'l'PtiOJ"PS da lllSlH'dOl'ia.
\§ G." Assignar os attestados de lrt·ttu•·rwia dP JH~'SS~tal,
.f'u,jeitantlo-se ao ·cisto dtJ im;peetoJ·.
§ 7." IH~>qnisitat· do inspnetor o forrH'etlllf'llfn dn 111al~~t·ial
dl~sl.iuado ;í ln:-;pPt~l.nria, lllPdiallfl' lalfí•• dt• Jll'dido t'lllll n lll'l'l;tl
do nnidatln dn muJa. artig·o.
•
§ H:· Pa~sa1· as ••,pt·tidões I'PtlllPl'idas :'i ln-;p•·,·tol'ia dt· i.tt:r~ônlo t·om o 1lespaeho do ins[)eütor.
·~
§ 9. Zelar {lela .eouservação dos papt•is, lhro:-: t 1 oh,it\PIO'i
pertencentes ao arehivo, classificando-o;.; " PSt't'iplurando-os
segundo a natureza do eada um.
§ 10. Apresentar no principio UI! eada tlll':t. um halanedo
do Pslado das YPrhas de matet·ial da ltl~n~~!'l.ol' ia.
§ H. ltrVf~lllal'ial' annualllli'IÜI' o:-; lHO\ I'Í:-', I' liiPil~il i o~ ua
ltu;;pcdor·ia ruw •\uja oonsm·va(ião ZPlal':í.
§ 1~. Extraetar do JJiurio 0{/'ir·ial .. l'la-: ..;j l'ít'at' I'Uil\'1'nientementP as dedsões do .Govet·no. l'Plal in1s ao :-:nt'\ i••o ela
Inspednria ou qw~ a dla possam iniPt'P..;;.;ar 1111 qw~ l1tP ~dam
applicaveis.
§ ·13. Satisfazer, do ot·d,~m do inspt•t·ltll', o-; JH•didos ciP iH··
formações que ll11~ l'orem feitos pelos I'II~'Ptllwit·ns ajudantes.
§ 14. Dirigir o serviço de redatua•:fíP~ do puhlit•o, encaminhando o· respeetivo expediente.
I§ lã. \01·ganizar n redigir, auxllladn 1wln;;; p;;:1~ri pturarios
toda a eorr~'spondt•twia iiJlt'rna r· ~·xlNna da ltl"P~"''lol'in.
0

0

Al'f.. 7." Aos t•seTivlurarios eoHIIH'l":

§ fipe.-Jwr I' JH'Olocollar todo o PXJW!lit·nl" da lnsppc·lol'ia
c auxiliar o otTieial nos diYersos servicos a sen l'al'go.
:Art. 8, Ao .eontinuo COllli)ete abrir f' J•·c~h:n· a. rcparti.çãn,
cuidar da ::;ua limpeza e dirigir os sen·PJÜPs no::: :'f'!'\ i c: os que
lhes forem dQ'Iignados.
0

fOi
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_\ri. O." tO inspC'etor sPr:í nonwado pne dPcrC'to H em comnlissãn. " todo~ os mlLt·o~ futH•eional'in~ da Tn~pPeloria pm•
pnt·lat·itl dn mini:-;tm, t~om ~>xenpt;ão do t'ollf itnto " dos Rt~l'
\t'ltiP;;:, quP ~nrão de 11onwaeão do ütspPt\tol'.
Art.. 1·0. 1A: nomeação do inspertm· sc'l':Í d1• livrP Psr.olha

do finYI'L'JIO, n lwm assim as de Pll~Pllheim a.iudaniP "" ~" classP,
P Pseriptúrarios.
§ L" Os Jogares de engenlwiro ajudanl e tlP 1" dassP :.;er·ão
pmYidos por accesso dos de 2a classe.
§ :!." Os auxiliares teehnieos addidns, qnn for<'m engeHliPit·oH diplmitado~ dn aet~tlt·do enm as preseripeõe.'< da }('i
11. :L 001, dn U de outubro dn I RRO, pocfNão sPI' aproveitados
nl'l'if-ial

nas rutneas vag·as df' Nl~PnhPÍL'O ajudanl1• dP ::n f•lflRSI\ sem
pl'l'.iui:~,o do diS11nsfo no aPI. I oo da !Pi 11. ., . ~I'! '1. dP t> de

.Í:III«'ÍI'II

rln HlHi.

At·t. 11. As ~nbstitnieõP:;; dos t':.li'J!n:.: da Tn~p0í'lrn·i:l c:nl':ÍO
l'r>ilar-; da sP.guinte f(;t·nm :·

T. O inspector sPrfl. suhslituido. Plll
f t'lllpot'arios, pPlo eng·rnl!Pi r-o n.imfantP df'

dc•sig·nadn pt•]o ministr·o:

s011~

intpP!limrntog

1" r·las~r· que ftw

r.

r Os l'llgPnlwims a.imlalltPS t]p I" t•lnc:~r· ;.;('J':ÍO ~ttb::;t.i
lnidos pPlos dn 2'1 classe;
ITT. O official FH~1·á suhsf.ituidn prln Psr·riplurn.t·io qun
fi'lr dt•si.gnado JW]o inSJH'!~tnl', SPTII fJll«' tal pos;.;a r•tmst i tu ir diJ'PÍI o {i pi'Oll10i?HO.
CA,PITUIJO IV

:t\ ri. 1:?. Gomprf.rm aos Ptnpl'P~ados da TnspPI'tnria de Esgot.os os \'Pllnintt'nfos fixados na talwlla :lllllPxa a Pste regulanwnto.
Al't.. 13. Nilo soifrPrá th~sronto o emprrgado qw~ flPixnr
flp f'llllljl:H'PI'Pl' (l lnSpPrtorÍfl j)OI' SP lH'hUI.' ÍlWillrlhido:
1", dn qualf(UPl' I.T'ahaJiho 011 c•nrmni;;:::;fin, i]p m·rlPm dn minn do insrú·r,tor;
:!". dP sPrvi(~n da InspPctoria (f1W Pxija t.rn halho f6ra de lia,
qur'l' rlumntP as hOJ'as fio rxpf'dienh', quer nas r1Ptml is horas
d11 dia. ('om autorização do inspertor;
:1". dn qualqunr t.rahalho gratuito oln·igalm·io, Pm virtndn
r~P li' i. Jíim qualque1· d.:stn;;: hn.1.nthesrs, :"'~' l'nr:i dt'f'lnrrH:fín no
lt\TII tln pnnlo P na folha do vrnrimr·nlo.
·

l! i~lr·o

Art. I L O Pmprf'g-ndo pPrdN:í:
~ '· ." ~o.rlos os venr.iml'ntos, quando rnl ta r no r;f'rvico sem
ransn. .Jnshftrada, ::mset?-tar-se nntPs de l'indos os h·abalho~,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

sem autorização do inspector ou de quem Ruas vezes fizer,
ou fôr suspenso do emprego, do accôrdo com o qne proroitúa
o art. 26.
§ 2. 0 Toda a gratificação~ quando faltar com causa Justificada, comparecer depois df' Pncerrado o ponto, sem cansa
justificada, ou retirar-se com nntorização do in~pccfor :.nlf's
f1c nncerrados os trabalhos.
§ 3." 'Metade da gratificação, quando comparecer, eom
causa justifieada, depois de f'TICNrado O ponf.o, nas tres primeiras faltas durante o mf'z, <', F~i honvf'r PXI'f'S~o, dahi Pllt
rJmmte, toda a .gratificação.
tArt. i5. Rerão consideradaR causas .iHsf.ifirmtivn~ rln fnll.n~.
nnica.ment.e:
~ .1," 1\lolestia do empregado ou molestia gr~wo rle lW"~oa
do Rua familia, provada com attestado mediro, qwmrlo n nn·mf'ro dü faltas f'xceder rle 1res em cada mer,.
~ 2. 0 Nojo no pf!riodo dP ~c f e dias.
~ ::J." Gnla de easamenfo, no pcriorlo dp Rf'le r1in~.
Art. Hi. Além de oito faltas, só sr:rá eonreflido abono, si
o cmprPgado ohtivf'l' 1icença, ct1.lo tempo rl~ troso ser:i ~~on
tndo f•m rontiml:H:fío ao das falta~ .inf'fifi,..arlas nl1~ nrpwlle numPro~

PaPagrapho unico. A .lnst.ificação tln faltas s6 será :uJmiltifla si aprf'~flnt.ada flf'ntro do prazo dr~ qnn trata esfn nrt.ig-o,
n nntf's de organizaéla a rrspf'r.liva folha dn pagamento.
Art. 17. "Não serão justificadas as TaHns rladas entro a
'data da concessão on da rwrtaria da lir.Pru:n o arflwlla em
quo o rmprngado f'ntrar no ~m:o da mflsma. :\(•.c:sp rac:o farsc-ha a rhwir1a :mnotar,ão no livro do ponfn.
:Art. Ht As faltas se rontaJ'fío :í Yista do 1i no df' ponto,
que devp haw~r na Inspectoria f' SPl':'i assig-mulo pelos rmprf'gados, Rendo rontarla uma falta nns quf' nfín rnmparP.ePrüm
para assignar o ponto dnranfP o l'rinwit'n quarto dP hora
aun sPguit' (i marr~ada para n r~onwro rins lrahalhm;, aos qnc
deixai'Pffi flp fawl-o, ao rPtil·arPlll-'H' fiwln (, ~'X:pPdir•ntP f]o
dia, e áqnr:llrs fl\IP sP m1c:Pn I:H'f'm dnrantP n...; hot·ns dn ex.pedirntc.
Art. H). ::Zempre {Íue, ti ~wra nwrrnf1:1. nfío estiver prescntf~ o funrrional'in 1nrurnhido flp f'Ilrf'l'l'fll' o ponto, fará
· as suas YCZf':::l o qnP flpvrr snhsi.Hnil-o. 011, nn falia clf'str, o
mais antigo, drntrc o::~ fh" i·!rnnl on immPtlinla ~·nfr>.Q'orir~. fJllP
tiver comparecido.
·
:Paragrapho nniro. Tmmf'diaf umPntP dPpoi"' rlo f'ncerrament.o do ponto, :lll f{ual firam snjl'it.o;.: n n!Tirial, Psrripturnrio~, Ponfinun P. se>r\'f•nf r•s, sf'r:í l'!'llll·f f ida ao inspcdor·
uma relação (los emprP~ados qun nfío t i\·pr"m r·mnpar0cidn.
:\.rt. 20. Nos casos dP suhsl.iluiçfín l'Plll11tll'rnda, não corn-prelwmlirlm; nas dispo:"içõcs r1a 1Pi n. '..'.7:íti, dr> 1 O flc janeiro
de 191~1, n d1•r·J·1~1o n. H1.10t0, rln :?n dr. ft•\-Pl'Piro r]n mesmo
anno, ao ::;uhslilulo f~ahc1·á. ah~rn dn rr·spP!'I iYn Y~>neimf'nfo
integral uma gratifirnção i1!nal :í diff'Pt'l·wa ~>llll'P PsfP. P n

do logar élo snhstituido.
Art.. 21. O funeeionario que exrrrcr inl~'rilwm~'tlLn ]o:,Iar
va.go perceh~pí todos os vencimento, rlestP.
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Art. 22. As licenças dos funccionarins rla Inspectoria só
11odcrfío ser concedidas na conformidade tio (]isposto nos der\rf'tofo\ n. 2.7.;)~1, e 10.100, do 10 de janf'iro P :..'li IIP JP\'f'rrirn
dr~ ·I !H :1, n. saber:
I. As liccn.ç:as por mais do 30 dias sorão concedidas pelo
ministro, por molo~tia provada em ins)wcçfto de Rande, que
impnssillilite o exercício do cargo, ou poe qnalqw·r ontro motivo jnsto, allrgado por eseripto. .·
~ I." As lit"\en(;as att~ :10 dias ~wrão r·onr'~:didas prlo inSfH'f'loJ>, rlo urct)rdo ·com as condições 1lo n. I dt'sle al't.igo.
~ '2." :A. lieonqa concedida por motivo íle moJp.:;f.in. d:í. dirl'ito ú p~:rcPpção do ordenado ah\ Sf'is nw7.cs e de mPiaflo (}o
or·dPnnrlo por mais do sPis mczPs atr~ um anno.
~ :v A lir.cnca, llOr .qualquer outro mot.ivo jm;lo o n.tJend Í\Pl. SPJ·:í .concedida sem voncimento algum e at,; nm armo.
§ \Lo J!1m todas as concessõrs de liPen(a.;.;, ll!Ul't'ar-se-lla
o prazo dcntroC(Io qual o fnnccionario drvcr(t. entrar no gmm
dPllas, pra~o qu~ não l)Oderá PXCPder de GO dias.
~ 5." E' licito ao fnnccionario puhlieo rcrmnt~iar, Pm flUUlqncr tf'mpo, :í. licença íiUO llw foi concedida nn f'Tll l'll.ÍO goso
-'"'~' rwha. rPassumindo o exercício do sen r-arp:o.
~ G.o Nenhum fnnccionario poderá .p:osar de nma licença,
nma \'1'7. f'sgotado qnalCiner dos prazos a q110 so r0frrem os
~~ In (' '2° dt~ste art.igo, anff'S flp rlf'COLTidn lllll :nmn ela ultima
qun lltf' foi concedida.
1
§ i." Não serão concedidas liconcaf.: aos fnnrcionarios interinos, P, hem assim, nos quP. nmucndos. pronl1lYitlos on
t·emnyidos. nfío lHmYPI'f'In assmnifln n f'Xt'!'f'li'Ín flo l'P;c::pN•fint
•·aygo.
~ R_o
f'StP

Quando n. liccnea ft1r ronceílitla pPlo inspector, dreommunicar o fadn an m inislro, ilPnl l'O do prazo
dn 1;) dias, n soll pPna rln rrsponsahiliflarl~'. pr·needendo df'
ignal modo, drntro do mesmo pt·azo c ~oh a mesma pcnn,
VN':Í

quando o [nnccionm·io licPTwiarJo reassnrni r· o rxf"rcicio.
H. 0 tnmpo da liePll'f~H ]WOI'O!~nda OU .dP 110\'0 rOlll~edir]a
dentro de um anuo, ronlado do 1lia Pm. ctnr~ honYPr formimuJo a primf'ira, Sf'J'á junto no rla antN~Nlentn ou antrr•PdPntPs tlnra o~ fim~ llos §~ zo c 3" destn nrt i~o.
JTT. I)ara. formar o maximo rle sris lllf'Zrs de flUO trata
n § 2" dPsl.-. artigo dPVf'r:í. Sf'l' le\·ado f'l!l ronta o lmnpo dn~
Ur~Pnra~ r.onrf'didas rwlo ÍllSTWPl 01' f\ fi'; inl ('!Tllpr,õrs do f\XP!'f'it•io elo Pmprego.
IV. 0:;.; rnneeionarins qun ~nhslil.uit'r'lll o;:; lit~mwinflos pcrc·Phorão apPna;;;, nlr;m do ;.;r•u m·dPIHHlo, a gr·:d i fir·af'fío do snlt-

~t ilnirlo.

·
Pa1·agrapho unh~o. Esta disposiçfío sf'r;í ohscrvada mn
todn'l os f~asos (lc snhstiluiefín, de matwit·n. qtlf., n R!llh~1it.nto,
PHl hypotlti'Sf• nlgnma. \'f'tlhn a pPrr•.r-111'1' nwis rln fJllf' o snh;.;l il11iflo.
,\· ...\ qnalrJnPr prrlicln (}c lit'rnra dirigirlo ao C:ongrcs::;o
l\nrimmt P a ~Pr Pnraminharlo p0lo '\linif-1torio dnvPr:í. n re'Plf'l'Pnt•• ,juntar prova de tC'r obLido dns nutol'iil:Hk~ eom-

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

potentes as licenças que ~stes lhe podiam conceder, nos Lermos
dos §§ 2° e 3° do n .. I deste artigo. .
.
.
:Sem o preerw•lnmento destas extgenctas, nenhum pedulo
de Jieen(;a podN·á sPr- tomado em considPra~ão.

CAPITULO YI
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Art. 23. As aposentadorias do:-; funcnionarios desta Inspectoria só poderão ser ~oncedidas de !lecô1·~lo e:om os di.~
positivos rio al't. 1l!l da let n. ::? • 92'-, de ;' d•· .latlí'Jro dP 1 9la,
a saber:
L Os funccionarios que sP inv a lidar.:'m no servi.ço da
Nação serão aposPntadns, quandn a "~~" fayor fPnharn direito,
r·om a~ vantagens:
a) si nontarPm nwnos df' 25 annos dr grrYico com tantas
vigesimas quintas partPs do orrlf'nado, qum1tos forem os annos
r)p serviço;
b) SÍ Conf.arf'tn
COin O OI'dPnadn:
t') si conta rPm mais dP :?:J f' mrnos dr 3:), rom o ordenado e mais ':! o/o addieionac:::: ('lll'I'P~]I(llldPn~Ps a ea<la anno
quo PX~eder de 25:
d) si !'Otltat·Pm mais dP 3:1~

enm o;;; yr•ue'inwnto~ inl.r-

graes.
§ Lo Para os effeitos leg:wi' o:;: n·nrinwnln:-: dn;;; :fnn~r,io
narios quB JWrcelwrem nrdrnado. graU firn\,'iío ~> rf'TH'escnlaeão
serão constit11idos sómentc p€'lo ordmwdo f' g1·ati fieac:;ão.
§ 2." O funecionaJ·io quo Rf' inutilizar f'lll ~~onsNltH•nr,ia de
desastr·t~ ou ar\eidrnte, oceorrido no desl'tnfH'TJ h o da fun<',.ção dn
seu cargo, poder~\ ser aposentado eom a rndadP do ordenado.
si tiver menos de Hl annos
sN·vieo. " eom ordPnado si
tiver mais do 10 e mf'nos dP
Si 1ivPJ' mais df' :?!5 com os
vencimentos inte.graes.
JT. Para o calculo dos vrneimcntm: •lo aposfmfado não
gr·atifh'aeõt~;.; aíldkionac>s rwrn m:
abonadas a titulo de r~:presentaçfio.
Paragrapho unico. Fieam rPsalnuJos, quanto a essas gratifica.çõt>s addieionacs, os dit'flifo;;.; garantido~ pnr lPis anteriores
aos actuacs fmu·r~ional'io;;;, mas arwmH ctnanlo :íquPllPs Pm cujo
gm:;o estiverem.
III. Os vencimentos da aposentadoria :;\t) poderão ser o~
do cargo que o funccionario Pst.ivPr PXPrrendo desde dons
annos pelo menos. No caso contrario, St:\rão os do '~argo anterior. Igual disposição SP observaL·tí quando haja an-.!!mPnto fl~
vencimentos IlOr tabella posterio1· :i nnmPa,:ão.
JiV. Pa1·a o effeit.o da aposPntafloria ~.-~ sPt·:í f•mnpn{adn
o tr>mpo de serviço federal.
V. O proN•sso dos Pxames dP invalidPz panl os p[feitos da
apm;~:ntado1·ia olwdN)f'l'Ú ao t·ngulnnwnfn j!IJ~' J•\r· haixarlo. nn
confor·mirlnd1~ do disposto na h· f f ra f do :I!· I. 1 I !l da lf'i n. ~.fl.'2,'1,
df' G de .ianPirn flp 1 fl15.

serão levadas <>m conta as

Art. :!'t. Pat'a VPI'ifÍI'ai' a invalidt)Z do Plrl[ll'P~adn da Tnsprr~nrin. Pm aetividadP: nddid!; nu Plll disponiltilidndP. poder:'í.

n mmJsfi'o rnnndal-o a ltlspN·r:nn tlc• sunrlP, indr>pr•ndt>nf.rmpnte
dn rPíJUPr·imento.
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Art. 25. O montepio dos empregados será regulado pelas
leis ns. 912 A, dfl 31. de outubro de 18~)0, n. i.<M5, do 21 de
novembro flp 18DO, pelo dcer<'lo n. 8.~l(H, dn 1 G de agosto ele
1 !H I, qtll~ d:'t instruc.ções para a Pxecução flo arL 84 da lei nunwr·o :'.:~5ti, de 31 de dezemhro (]P 1.910, e pelo que, em modiri,·a,:fío 11tt drrognção rlr;;;tas, lta.in dist)ost,el n podrl' eompetente.

CAPITULO VIT
PENAS ni8f:TPL1NARES

•

Ar I. 2G. Os rmpregadm; da Tnsprd,orüt nos caRo!'! do negliratt a de eumpl'imnnto dfl deveJ'PS, dPsolwdiencia, dosi·•·sw•itn :ís ordem; dr .seus supc•riores hierar,·.lliNls, ausencia
sem t•ausa justificada, revelação de assurnptos 11fín rmhlieados,
f'ic~arfín sujeitos ús seguinte:::~ prnas disriplinat'Ps:
1", simples advertf'neia;
2!\ rü(lrehensão;
:~", suspensão.
Al'l. ?7. As penas diseiplinarrs dr qnc 1rafn n artigo an ...
ff'riot· sr>J·ão applicadas fHllo imqwrto1·, t•ahPttdo l'Pc·w·;.;:o fHll'll.
o Hlinü;t.ro da pena de suspr:nsão.
Art. 2R Só pelo mini.-;tro poderú srt· cll'l rrmin:nla a susprnsãn por tempo que oxceda de 15 dias ou a do Pnlpl'egaflo
l'fllll proltendida em algum dos seguintes caso~:
! prisão por moti\n não jm;tifieavc•J:
:!fl, ~~umprinwnto de }Wna que~ ohsk o dPsPmprnho das
l'ttlll'f:ÕPS do empregado;
:l", t>xPrcicio de qualquPr nargo, industria ou oceupaQão
quo priv<' n PrHJH'cgado flo Pxarto c•tmlpl·imPtltn dr seus do!!'f'JW ia

0

,

VI'l'Ps;

J.·•, vronuncia Pm m·imc eommum ou rl11 r·p~pon:;;abilidade,
qu<'r n empeegado se livre solto ou preso;
5", necessidade de suspensão como nw<lida prr·\·ctüiva oU:
dP sngurança .
.\rt. 2B. 10 Pmpregado quro faltar· nitn dias consecutivos,
· sem participação cscripta ao .c'JwfP, inc.OlTPrá ipso-{acto na
prna disciplinar df' suspem:;ão do exf't'r.ir•.io, ('rllll pPrda de vcn<·iml'tltos «' antiguidade l)Ot' oito a 15 dias.
•.\rL :w. Não obstantr., a diserimina~~ão das <'.mupetencias~
:í~ auloridadfls -,upnriores ~; faPultada a applil'ar,ão da~ penas
mn i~ ln·andas Pslabelecidas nPsl<' regulamento.
Ad. a I. A ~mspensão, üXef'I)ÍO nos casos dP medida prevrntiYa nu dP pronuncia, privará o empl'Pgado pel1.,1 tümpo r.orJ'flspnmh•nte do exerdeio do emprf•go, da anti.f!uidade e do
todos ns vem~imentos. Na hypothese de suspensfío preventiva,
o ftmt•t·ionat·io dPixará de rPceber a gratificaçfin " na de pronn•win fieartí privado, altí..m disso, da nwtad<' do m·rJpnado, até
:-:•'1' afinal eondemnado nl•l ahsoh·ido. I'Psliluindn-:-:P a ont.ra
11wlad•o, datla a ahsolviçãn.
CA'PJTULO VJTI
'I'E\IPO DE TIHRALfJ() E Pllíli:I•:S~íl DU EXPEDI P.~TE

At·L :~::. O trabalho da InspNit.nt·ia t•onwt:nní :ís I I horas o
ft>J·minar:'i ús lü, em todos os dias uteis.

ACTOS DO PODEI\ BXBCUTIVO

Art. ·313. :Poderá o inspoctor, por urgoncin. elo sorviço, prorogar o expedien_te por mais uma hora o por mais tempo,
quando autodzado pelo ministro.
·Art. :H. Para a verificação da entrada c df'slino dos vn. peis h~wcrií Ilíl lnsrwetmia os protocollos nrcessarios.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES DIVEHRAR

Art. 35. Para os cargos de inspector c engenhriros n.iudnntcs s(, poderão s0r nomeados profissionars diplomr~clos C!llf'
snl.isfizrrrm ns prf'scripçGPs da lPi n. :LflOI. dP ~~ !lP n11lnln·o
dt~

1880.

Arf. :1r.. F.' pro h ih ido nos r\'fnprcgaclo~ da Jnsprct.orin. effrcl.ivos on addidos. Pm disponibilidade c aposmüados, eonstituircm-sn procnr:-~dnrf~s de partes perante a Sc,~rclaria de 1~::-:
tado on qualquer das repartições clrpemlentcs fln 1\linis!Prin.
Nossa prollihi.r:ão comprrlwndcm-sP t.amlH'm os lH'(lidos de informações c rsclarccimenl.os ..:;ohrc andamento rh~ papris f'
qualqum' acto flllP irnpnrtn em interr:;;sf' na n1al'Pl1a n solnr:iin
do nssurnpln~ .~u.iPilns :í. rf'solm:üo dr antnridrHlPs admini:-;trativas.
Fkam, porl~m, rcsalvado~ esses actos, quando praticado~
pelo inspecto1·, dentrn fla respretivn repartir,fio pam con hf'ciment.o rlo :mdamcnto do serviço ou quando praticados por
qualquer Pmpregado f' Pm qnalqner rPparl ir fio no cnmpriment.o do nrdom snprrior o Pm as~mmptn dr ini.PrPssf' pnhlico.
~Art. 37. Com excepção do 1nspednr e JH'ssoal technico,
nenhum emrrrgado poclPr:i reeebcr na ~ala onde· trallalha r~s
pr~soa:;; quo os procnrarrm, rahendo an inspPclnr proyirlPnrial'
quanto :í. rigorosa oh:;;nryanc~ia tlPsta dispnsir;ãn.
Art.. 38. Os f'lllf)l'f'gados da liiSJWC'tnria nfí.o poderão fazr•r
cont.raetos c~om o Govr'r·no, dil·Pela nn iiidii·PrtamPnh'. rHH' si ou
eomo reprrsf'nl.a11tr ele nut.rrm, dirigir hanro~. companhias ou
empre?.as, Sf'.iam ou nãn sulweneionaflas pr'la Unifin. salvo as
· excepções inflieudns em leis espPc~iars, rc~quPl'f't' ou promover
para si on' para onl.rrm a roncessão dr. privilcgios. garanl ia<.:J
de juros on outros f:wnrf's semPlhantf~s. PXI~I'\llo priYilcgio dr
invenção.
Aquellc que infringir Psla rli:;;pn~ic:fín ineOI'l'f'I':Í na prna
·de pNdn. do mn prrgo.
Art.. 3H. Os rrnprrgadns r]a Tnsp0dnria terfín annnalmrnto
15 diaR do fc~rias. Quando afa~üadns dn f'Xf'reir·io dos eargns
por esso rnntivo, sPrão snhst.itnidns r1P a1~6irdn ·ernn as clispoRic.õos df'sto regulamento. Ji:stns snhstituir:iles nfín darfío direitn
a maior vrncimrnto.
Art.. -10. As fr~rias poderão srr gMadas rm rlins seguidos,
interpolados. nn nr·eurmllnti.vanwll11'. rl0 rl1t11;;; r•Jtl dm1s nnnn~.
dm·anto :10 dias.
~ 1. O gnso dns .férias rluraniP ~Hl dia<:: dP rpw traia o
artigo sHprn. alt'm do iuspednr, não porlPr:í. sr•1· f'OlH't~dido
a mais dP nm rmprf~gado rm rada mrz.
0
~ ?. A. f'.'wnlha do rnf\z Sf'eá por lWPfPrf'nnin dr acct•rclo
com a rall.'g·oria e ant.iguidadc fle r·lasse dn l'lllll't' innario.
0

{07
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, Art. 41. E' expressamente prohibido á secretaria fazer
entrega de officios ou quaesquer papeis ús partes ou inter"~sntlo.s, mesmo quando se trate do funeeionarios puh1ico:.; deste
o ti dP n11 f ro !\fi 11 üd e rio, devnn~ lo f oda n. t•xperJjçã.o do papei~t
:-;c•l' !'Pila IWla sm~t'P1aria, mPdianlr. proloeollo, 11:1 Wn.·tna regul:tllll'llku·.
At'l. ,L!. ~As duvidas que se ::.:nscitnrem na exmmc;ão deste

J'Pgulallwttlo serão resolvidas poe tlcdsão dó minisl.1·o.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES 'l'HANSlTfmL\S

ArL t.:L Firam cxtinctos os cargos etc nuxili::trf's techn ic•.os. sendo arlditlos na J(n·mn. cJo nrl. ·I nn ela ld 11. 2.0!H, de
;, dt~ .ia1wit·n dn H115, os anxiliar~;s fPPlm ir o~ cpw Pxerninrn
~''"~' 1·a1·g-o nn. vip:encia do re.gulamrnto approYado Jll~lo dc-

u.mn. ~~~ ü df' novPmhro flP. 1n11.
A1·t. !i L Para o eargn dr official sPe:í. TWmP:H)o um dos
adtmPs anumurnses.
ArL -Hí. R-;t.o rcgulnm~;nfo ~;ntrat·;í r>m yip:nr· a parf.ir tlr
dP .innltn do eor·rcnt.c anno.
:Al'L /fli. Hnvop:nm-so as disposi(:õrs 0111 ennh·ario.
~~~·,•l.o 11.

Hio dr ,Tnne]f(\ :>H c]f' abril de 101 r..

TrrlH~lln

A.. Tol'fH'f!S de l,;yra.

de 1lf'Jnf'imcntns do 11essna.l dn lnsprrffl1'in dr? Esantng
dn. Ca]litnl Ferhn·nl

in.spret.or .............................. .
njndanfp::; d0 tn ~~lnP.sr n 11 :ltfHl$
:! f'llg'C'Ilh«'ÍI'OS a,judanfPS f11~ '?,~ r.la<=\SP, a 0 ;000~
1. official ......................... ;...... .

19:200$0ú0
lt5 : G00$000
18:000$000

·1

f'll!;(~nhPit·os

J

2

..() :OOtO!{lOOO
8 : 1J)0$000

r~rri IlÍ.tlra.rio~ a .1.: 200$ . ................... .
PllTJiintlo •••••••••••••••••••••••••••••••

Rrl'YcntP~

2:400$000
OO:GOO~OOO

com n. dinria de 5$000

nRCHETO N. 11 . flôô -- nE 28 DE Anrnr.

n~<:

1915

Hcrl:lr:t ~rm Prfcitn o dc('1·eto 11. Tt.J()n, ~k ::-:;(ir ~e>t!;ill:hrn rle T')t4. r!'llt-rt>nte
{t Jinh:J r\c hitnll1 h\rg:l rJh ('o111p:111hia l'~11li~1;] de l·>.tr;vJa~ rk ]t{'lTO

o Prf'sid.,nte rln nepuhliea doR 'F:R(aclm:: Unüln:::; do nr·a:dl.

f'nn~idPI'ando f1lH'. n. Companhia Prmlü:d a d1• E~lt·tuLl~ rl" F~no,
~h·ixou dP firrnm· o ronLrado que tlPvia dPrOI'I'<'I' dn dN~I'•'ln
1l. 1 I . l(io, dP ~:J d~; SC'tPmhro flo 19 H. derrPb :

Artigo uniro. Fira Sf'm efrPit.o o df•cPeto n. 11 .160, dr 23

dn

·~f'lf•mlhro

de iüH,

que

nppt:ovon, nwdinnto a8 rlausulas que

i OS
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· eom elle baixaram, os cstmlo~ n orçamenloR pnPa o prolonga...
mento da linha de Rio Claro a Jtirapinn. da hitola d1~ 1m,OO, r~t~
S. C:u·los. ~' autorizou os Pstudn~ do me::::.mo pt·nlotJ;.:;:mtf'lllo nt(~
··Arat·anuara •~ de JliJ•apina pat·a ;rahú.
Rio de Janf'il·n. 2g dP abt·il dt> I ~11 ;;. 0 í" da I nd"!wrHlPtwia o
27" da fiPJmbliea.
P. ( iU.\1 FS.

\\·E:-;CERL.\1. Hll.\í';
"\11(/ttSio Ttll'fL/'f'S

DECRf-1'0 N. 1.1. 567 ()nssa o

dPt~reto 11.

1O. 11 O,

d~· !í

dr! 1.1/l'fl.

DE :?R o~<: Annn. m;; HH 5

de- mar1:o d·· 1!l 1:1, ltHP n ntorizon n. fnnrdonnt"

na RPpuhlica a sociedade lH'llifiC'ente <lP J•l'rnlios .\ Ciar:mtia Pa.nliRta, rom
~;étlP

na

t•apital

elo

Jl;!'ltndo dE>

R.

P:t11lo

O Presldonte da Republica do~ Estados l'n idos do Brazil,
qtw a sociedadP l>f'nefü~l~ntn de ]Wculios A Gn.rant.ia Paulista, eom ~~~de na cnpitnl do l~sladn dn R. Paulo,
dPixon de funcci'Onar com rc!!'ularidn<lP, 11fi.o t.r•nrlo quem a
r.onsid~rando

rcrn·eR"nln nffh·ialnH'nlP, c~onformP r·1msln
do
officio da
TrtSJlPel.ot·ía r]P RPgur·.ns ao !\I in i~lr·r·io da l:azr·nda. n. ·1 !i·l,
de i O dP rn:n·,·o do eorrrmLc anno. rpsnln• 1·as~::u· o decreto
n. 10.110, dl' Í'i de rrmrr,o de 101:( rprP l(·onrl'df'n :mtori1.ação
:í mesma Etn<'iedndn para l'nneeion:n· 11:1 ltPpllhl il'a •• approvr,n
os sons esLaLnlos.
nio de .Tnnniro. 28 de n.hril (]p nn ;,, n Í'' da lndi:pr·n•hncia e 27° da Hermhlica.
\VENCESLAU BnAz P. GoJ\tEs.
Srthinn 11o!Tnsn.

DF:.CmRTO N. u .5G8 -

DE :?8 nr. .\nntL nE t9t5

Cassa o d.ecreto n. 8. 171, dle 25 de agosto de I910, que concedeu autorização á
Cooperativa Beneficente MutU!:ll Brazileim, <::om séde em Batataes, Estarlo de
S. P:w~o, para funccionar na R.epublica e :a;!JPro;-ou os seus estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Vnidos do Brazil,
considerando que a Cooperativa Benefi(~entf' l\Iutua Brazileira. com séde em Batataes, Estado de S. JJa.ul-o, dP,ixon de funccionar com a devida regularidade. não tendo q11Pm a rcp<'esente officialmente, conforme eonsta do ol'firio da In·mectoria dn Seguros ao Mínisterio da Fawwla. 11. I ti I. •k ·10 de
março do ~onente anno, resolve cassar u decl'cto n. R.l71,
de 25 de np:osto de 1910, que autorir.nn a IllP<;;;ma Co(n1orat.iva
a funccionae na flcpublica c al1flrOYOu o:-; setl" c·c;latul.os.
Rio de .Tanei!'o. 28 dP abril d1~ :l !I I G. !l í' d:t lndqwmlen-

cia n '!i" da Bepnhlica.

\VENCi"'::31Ai! DH:\7

Snl1i11u

P.

(:ll\1 ES.

1/lltTtJ~O.

:lO'J
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m: :,:H

111:.\111111. UE

l\ll~í.

• \ltcrn o~ :~r\>'. lU do n•gulumenlo npprovauo pelo ucn!!IO n. !) • HH.i, uc \.1 de
dozemhro de 1911; :.!8 do regulamento <~PlJl'O\'llÜo velo decreto 11. ~ • ~35,
dt: 11 de julllo de l!Hl; 4° do l'l~gulumcnto appl'OVtttlo VelO decreto
n. 111. ~:.!1. de ld !le mal'\:0 tle Hll-1, e dú outr;t;; provitlcm:iu:::>

o Pn·sidentP Lla Uepublica do:::: Estados Uuido;o; do llraliJ,
u::;ulldo da autol'ização ~.:ou tida no art. JO 1. 11. X YlU, da lei
u. ·2. U:! 't, de 5 de jaueir·o deste anuo, dee1·eta:
.\rt. L" O art. lH tio regulamenlo appi'O\ado pdo dec1·du
11. !I. l !H i, do H de ll.ezenü.n·o dt•. Ulll, fte<tr'ú as~iw L"edig·idu:
«O provimento uo cargo de dirt·dor geral ::'t' dat·ú por aeve::;su
t' st.'flllll't' por nwt·eeimento ».
,
~\rt. :!." o art. ;:;t; do rt•gulamenlu app1·o, adu vdo tJeel'elo
'll. ~. H:.:lfJ, de .ll de .iulho de l!IH, Jicarú as::;im 1'1~digido: «Os
a ux i I ÜH'P:-; ~e rã o uonH:ados u H'dian t P e o neurso d l~ lll'll v al:l eomlll'olmlorias da aptidão o IJoa eonduda dos camlitlato:-;, flllü não
potlt>rão tet· menos do 18 nem mais tlH ~W :.tllllOS dP idade, nãu
::-;Pndo atJmittidos aquelles que sni'frerem dP molestia eontagiosa ou tiverem defeito physieo que pr1~judique o exereicio
do eafgo, devendo st>r prefel'idos oH fllW h ou verem ::;ido habililatlo::; IH) curso de bibliothecmwmia.
Paragmpl10 unü~u. As provas de eotwurso ron:ústirão. em
Ullltt cc:omposição l'SCl'itJta ('IH J)Ol'tug·uez e Plll U!Ila IH'OVa oral
:-ohrn gc•og1·apl1ia, historia universal, hisloria litleraeia e tradtwção do l'rancez, do ingJcz •! do latim».
.
~\ l'l. ~L" o art. ·í" do regulamento approva<lo pelo dt•crelo
11. lU.H:!l, de) 18 de março de 1!)1'1, fil'ani a~sim J~'Pdh::ido: «0
eal'gn de~ dii'Pdor gt-ral ser{t PXel·t~ido por Bwdit'l) do quadi'O do
JH'!:'i:'!oal da J •irel'loria Ueral de ~autle J>uhli<·n ou ~·~L1·auho ú
l'l'parfi\,:ão, nonu,~ado livremente pelo Uoyerno.
~ l." (.)uando fôt· Pseolhido ]Iara 1',.;;:;1' eargn un1 do::; medil~os da I )ÍI'Pelot·ia, Sl'l':\ nonwado PIH eomlllbsüo, eonlandu para
a apo:-wntadoría esse tmn.vo de serviço.
:2." O loga1· de secretario, respeitado;:;, o:; dit·Pitos do
adual l'uueciouario, serii dl· conl'ialH;a do llin·elot· g·t~ral e
I'XJ'LTido, em eommissão, fJOl' um medico.
~ :~;· As nomeações sm·ão semprP J!'ita:-: por promoção,
atl.c•nclf'lHJo-se, primeiramentt~ ao mercciuwnto n á eapaeidade
utm·al do funecionario. ~~. em Hegundo logar, ú antiguidade.
~ ·L" A lll'Omoção a ddegado dn saudP serú r(~ita (•utro os
insp<~dorps sanitat'ios (]\W knham, no m i ui mo 10 annos do
.. rrel'!hn s••t·dço, ,. escolhido t'm uma lista tt·iplkP, apreson1ada pPio diL'Pdor ;geral ao minisll.'o, com a .iustifi,·tu;ão, tlol'llllll'lltada, dos se~·\·i~:o~ pl'estados pelo:-; t:andidato~.
•·
~ 5." .\ admissão d11.s funeeionat·ios para os quae:; ~e exige
a qualidado de medico ou de pharmaeeutieo, nxopptuados o

s

P Oi; chefes de :-;prvil;os, serú fPitU mndiantn t~on
t•ur~n dl' pt·m·a~. (•speeialmt'nLe :soJn·f~ o ohjPI'lo do ;.wrvit.;o a
tllll' ·"~' tivPt' tle eonsageat· o funceionario.

st•t·r·pfario

~ n." Haverú uma vrova ~~·.serlpLa. unta su~len~ação vc•r.lml
tia IIH'.;ma e uma prova pratica HPmpre (}tW fôr possível.
~ í ... Para o provimento de lugares de medi cus, nos
tadus, o concurso effeduar-se-ha nesta Capital.

Es-

. ACTOS DO PODER EXECUTl VO

~ 8." Os lagares de 3° offieia1 spt·ão .lll'O\ i•_lu:-; 1_w; l_i:ml.o
euneul'so, em (Hle se olJserval'ão as respedLYas dlspusu;tH'S em
,·igor na Secreta da de Estado.
.
_
§ !>.'' Ao concurso de quo trata o pal'agrapho anlet'Lor set·ao
admittidos, sómerite, funccion:uios da Directot'Üt Uera.l do
Saude Publica: no caso, IJOl'ém, tje se não apresentai.' neHhUJ~l,
ou de serem iuhahilitados todos os inscrivtos, devet·-sc-ha abnr
inscripçfto para novo- concurso, a que vuderão ser admit.lidos
candidatos esll':l'nhos á repa.I;'úção.
§ 10. Os inspeetorés de saude e s·~us ajudantes, nos Estados, lJPm assim os funccionarios de Lat~s inspeetorias, 1,oderão
ser transfel'idos po1· couveuiencia uo serviço, allendendo-se,
porém, ás suas categorias.
.
..:\rt.. !1. 0;:; funccionarios nomeados, mediante concurso,
para qualquer das repal'li~Ges subordinadas ao Ministerio da
Justiça o Negoeios fnteriot·es surão declarados effectivos tlom;
annos depoü;, si houverem uemousLrado aptidão para u sCl'VÍ\:O
c zelo pelo cumvrimeutu dos :;cus deveres.
Art. 5. Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de Jancü·o, 2~ de ahril de 191'0, ·~H'' da lndependcncia
c 27° da Republica.
WENCESLAU BI~~Z l'. GOMES.
Cm·los Maximiliano Pel·eim dos Santos.
0

0

DECltETO N. 11.570 -

DE

5

DE l\1Alü DE

HH5

l>rofidoucia sobre a cmii-IDÚO de letras do 'fhesouro, al,: o \alo r de r.u.ouo :ouu:~
papel

O. Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ,
usando da autorização constante do art. !1° da lei n. 2. 919, do
31 de dezembro de 1.914, decreta:
Art. 1. o O ministro de Estado dos Negocias da Fazenda
fica a•Lltori:.mdo a emittir em lei L'as do TIJe;;;onro att; a quantia de
50.000:000$, papel, em identicas condições ás de que h·ala
o <lcereto n. H .ti78, de 5 de fevereiro de HH5.
Art. 2." llevogam-se as disposições em eontra1·io.
Ilio de Janeiro, 5 de maio de 1915, 9!1° da Indcpcudencia
~ 27° da Repub1ica.
.WENCESLAU BRAz P.· GoMES.
Sabino Barroso.

f>EGllETO N.

11.571-UE

5

UE MAto DE

Hl15

Concede onloriz;lc;iío a Thc San Paulo (Brn7:ilillll) Hailway Compauy, Limiled,
para coutiuuar a íunccion~' r 11:>. l~qntlJlica

() Pn•:sidente ela ltcpulJliea dos lê:~ Iauo:S Unidos tio Brazil,
at kndendo ao que requereu a. The Sau Paulo (Brazilian) Hail\H\Y Compr~ty, •Limited, autorizada a funccionar no Brazil

Ht
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Jll'lns dt•('J'Pin~ ll~. 'iG!). dl' :!li dt' alwil df' ll'FJ!i, ~. 1U!l. de 20'
do outultl'O de 185U, :2.5GB, dP 7 dr\ alJI'Íl dn 18(i0, :2.G01, de
li dn .iunl1o de J8ü0 n 5. GJn, de U:l th~ aiH'il lle l\)03, e 'd~vi
danH~ule

representada, decreta .
.\digo un i1~o. E' concedida autorizaç;iio a :TIH~ San Paulo
! I:t·azilian)
Hailway Comvany, Limited. para continuar a fun,.,·.iumu· na Jlppuhlica eorn as modifica,:õns ft·i tas ern seus estafltlns, m·~diallle as clausulas ·qun a Pstn aeompanltarn, assignadas pPlo ministro da tAgricultura, ludustria c ( omrnercio,
ficando, pol'ém, a mesma companhia ohrü::·ada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação t:m vigor.
H io de .Tarwiro, G ue maio ue HHG, !Jí" da Jml ~vcwlcncia
e ~7" da nermblica •.
\VENCESLAU BH:\Z

:P. Gül\'IES.

Joúo Pandiâ Calo(fei'Wi.

Clausulas que acompanham o decreto

11.

11.571, de ;ta data

I
.\ Tlte 8an l~aulo (Beazilian) llailway Cqmpau:.;, Limited,
.: obrigada a ter um respre~entante geral no Brazil ,,~om plenos
n i li imitados poderes para tratar e defiuitivamemc resolver
as qncsLi:Jcs (]Ue se suscitarem quer com o Governo, quer com
pa l't.ieul ares, podendo ser demandado c receber cil~H: ão inicial
pela cou1panllia.
11
Todo~ os acto~ que pratica1· no Brazil ficarfin sujeitos unit·anwnln ús 1·espectivas leis e regularmmtos c ;í .iurisdicção do
zo;t~lUl trihuuaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
f PtnJHl algum, possa a referida eompanhia reclamar qualquer
t~x~~npção fundada em ~cus estatutos, eujas dü:;posições não poderão servir de base para qualquer reclamação .concernente á
execução das obras ou serviços a f!UC ellcs se referem.

III
'NPnhum artígo dos estatutos lWUf'r<Í ser entendido ou
ildPJ'fH'Plado em sentido eontrario as clausulas do contracto
cf'h•bt·a,lo eom o Governo Federal ou dos .que venha a celebrai'
t'llltl os governoi dos IJ.i~,stados, TH'evalecnntlo s•~IIIJli'n t~SS($ ennf t·ados quaesquct· quo sejam os termos c intclligencias das
disposil,:ões dos respectivos estatutos.
IV
aulnriza<:üo si;:;nifica que a conccssionada conlt·;.:allnenLe habilitada a manter relações eorn o Governo
Ft'IIPI'tll. ~t'm que isso tráduza qualqnor modificaç~o nos contt·nclo~ eclebrados com a mesma concessionaria ..
:\ pi'PSI'IÜt'

1 Í1111a

U2
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}'ica entendido que a aulori:mt;ãu (.\ dada S~'lll pr~juizo do
principio de achar-se a companhia sujeita :.Í!-í tli:-:;posir;ões do
direito que r·egem as sociedades anouymas.

VI
J!'ieu dependente ele autoriz:.u;ão tio ( :o,·,~ruo qualquer aU.cracão que a companhia tenha de fazer um; respectivo::; l•statutos.
Ser-lhe-ha eas:mtla a aulol'izaf.:fw vara fuucciouar na llepublica si infringir esta: clausula.

VII
A iufract;fio tlt~ qua1t!LW1' das dau::;uJa::; para a qual ufio

esteja eomminaua veua e:speeial scrú punida. com a multa úu
um conto de réi~ (1 :000$) a eineu l'onto:-; de t·rHs (5:000$; o
no caso de reincideneia com a cassn~;ão da autodzação concedida pelo decreto em virtude tio qual baixam as IH·escnles
clausulas.
Rio de Janeiro> 5 de maio de 1UJ:i. - Jvüu Paudiá Calo ..
ge?~~-·

.Abre ao !llinisterio ela Viação e Ohras Publica>: o l'r<'ui1o de ;;;) •.f. :249$!HJ7,
sendo 474 :24!1$997 para pessoal c 80:000$ para material, <lcstina<lo a
completa): a verlHt orçamentaria da InsjJCdoria. Ff'dcral da;; Estr~Hla::~

O Pr1~sü.lmtte da HepulJÍiea dos Estado::; Unidos· do BraziJ,
usando da autol·izaçã,o que lhe c ou fen· o ar L. 30, n. VIII, da hü
n. 3. n~'i, de !} de janeiro do rol' rente anuo, P teu do consultado
o T!'iltunal ílo Contas, resolve:
Fica ahct'lo ao Minist.erio da Viar·ão .. Ohm:-; Publicas n
credito de 554:249$9917, sendo 47 4 ::[W$997 vara pcssoai c
80:000$ par·a material, destinado a eompldae a importancia
VO(afla lia VÍJ.;'l'nl,o }f'Í Ol'ÇamNlf.ai'ÍU pal'a OS SP!'Vi<,:OS a CUL'gO

da J nstwelol'ia Fedet·al das J~sl!·adas.
fiio de ,Janeiro, 5 de ma ÍO di~ 101 :Í.
c 37<> da Rcpublica.

!I Í'

\VENCESL.\l' Hll.\Z
,\uy11.~tn

ua lwJc•veuuenda
p.

f;O.\l"E~.

Tncor,·s tlu LIJI'll.
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DECitE'I'O N. 11.573-DE 5

'DE :\[AlO DE

HH5

Crêa. mais uma hrigada de infantaria e mais uma de cavnllnria de guardas
nacionaes na comarca. fle CamrJo GrandP, no

I·~,;tado

<!(• Matto Grosso

O Prc:;ideute da Rf>publiea dos E:;tados Unidos do Brazil,
rmra execução do drcret.o n. '~31, rk 1-1 dr dPzembro de 1896,
decreta:
~.\l't.igo unil·o. Fit·a1n ,.,.PadaH na l:uarda Naliional da éolltal'Ca. dP_Campo Clrande, no I~~stado dt~ .Malto Urosso, mais uma
hrigada df' infantaria, com a denominat_~ão de :~a. c mais uma
de cavallaria, eom a (]e J3a. eonstitnindo-~e aquella dP trcs
batalhões do so1·vico activo, soh ns. l14, G3 P GG. o rlc um do da
l'f'Sf'l'Va, sob n. ?"!., ~~ Psta tk dous rPgimmlfos, sob ns. :2õ e :2G,
I(UP sn organizar·flo ~~om os gna1·das quafifieados nos districtos
da. referida 1\omaren: r·evogadas as disposições em eontrario.
lHo dP Jaul'iro, 5 de maio d,. UJ1G, Di da rndepcudencia
c ':2 j<> da Bepublica.
\VENCE::>L.\0 Blt\7. P. Go:'lmH.

Carlos

1lla:~:imiliano

DECllETO N. J I .til í
Crêtt lllais uma

O

hri~mda

5

DE ~LHO OE

-1915

tl~

infnntaria de, !!;uardas nucionae;;, 1m comarca de
Vigia, no Estadó tlo Parft

PrP~idcntf'

execu~ão

rmJ'a

--DE

l't.'J'çira dos Santos.

da llepuhlka dos E::.;f.ado:-; Unidos do Brazil,
do d1•rr••to n. 'l:JI. de l 'i de dPZ('lllbro de 1896,

deereta:
;\l'tigo unil'o. Fit•a t'l't•atla ua. ( ;,,at·da ~aeinnal da l'.omal'ca
ue Vigia, no Estado do Pnní, mais uma brigada de infantaria,
eom a dP-signaçíio dP 1~'.", a qual st• !'nn:-:tituil':í dP lL't•s baLalliÕP!'\ do serviço aetivo, n.". ~r; o, :r; 1 ~' :~i:!, t' u 111 do da rrsen·a,
so!J n. 1:24. quP sp ot'ganizal'i'ío t'OIIl n:-: g1m1·das qualifil'ados
nns dislrietos da rt'ft•r·ida •·omarea: l't'\ ot:adas a::; dü;posi~ões

em eontrario.

Hio de Janei1·o, 5 rlt> maio de I !113, !Lí" da Imlependcneia

e 27° da Republiea.

'VgNCERL.\(J Hli.\Z,;

·P.

ClU:\JEH.

Cal'los Ma.r,imiliww Pcr~_!i,·a dos Sautus.

DEGRETO N. II.Gi;J
CrC·a tunn l•rigad~-t de l'<tV<1llal'ia de guarda;; Hac·iunaes 1111 ··uuwrea tlc ()haver;,

no E;;tado do P:mí

O Prf'siuentn da Rt!pnh1il'a dos J<:~tado:-~ Unidos do Brazil,
l'Xf'('U~ão tio ueerP!O n. -~31' de 1. l dt~ dPZI~Illbr·o de H~96,

}Hll':l.

dPI't'P(U:

de

.\1·1 ig:o unieo. Fie a erPada na Gum·tla Nm~ional fia comarca
b1·ígada de ~tvallaria com

ChavP~, no Estado do ·Parti, uma
I>odct• Executivo- 1915 (Voi. li)

de

a designatflo
tO\ a qual se constituit·á de dons regimento;;,
ns. '19 e 20, que se organizarão com os guardas q.ualificado!l
ltM clisb·idos da l'eferida comarcn; revogada~ as disposi.;.ões

-.em. \'JOt'itt·ario .
· . Rio de

Jant~iru,

a':'*7o da Rcpublica.

G Llc maio de 1!J 15, !Hr da Indcpcndencia
'VENCEt:JL.\IJ lll\.\h

.J'.

Gül\lEfl.

Cm·los Mttl·imilimw Pc;ocim dos Santos.

hJ·;cn.E·to N. 11.:::, in---- DJ·} u

DE !li AJo nE

HJI5

Cana o •kclillo n. 1U.1H1, de !I do ahril de 191:1, qull autorizou a socie1lado
unonyma do. J•cculios c auxílios mntuos A J,i!Jcrt.l, com s~<l' nesta Capital, a fnnccionar na Rcpuhlica o appro,-ou os Hens Ps!atuLos

O Presideute tla Hnpnhlira tlos Estados Unidos do Brazil,
consiqerando que se a1·ha 1'111 I iquidação a sociedad" anonyma
,, de peculios e auxilius muI uns .\ Lilwral, enm s<'·rlc nesta Ca- . pita!, qu~ ainda não realir.nn n drposito de :!00 :000$, para garantia de suas opcraçii,'s, eourorme consta dos offieios da
[nS(lectoria dP ~~'!Wl'll" ao 'lini~lt>rio da .Faz••tllla, us. 80:-í, de
23 de novemln·o de I !H í, ~" 11:1, t!n H tk ft·n·J·eiJ·q Liu eot'I'Plllo
ann~·-resolvc cassar o decel'io n. lO. 1!i1, de !l de abril de
i9t{l, que autorizou a mesma sociedade a funceionnr na Ilc. (JftlblJca c appronm, eum altera\:.Ões, us !"cus estatutos.
·
'

nio tlc Janeiro, U t!e tu:tio de 1!Jirí, !Jí" da lntkl'l'lldcncia

c 2i da llcpubHca.
0

Bn.\z P. Gul\Wfl.
Saúi11u 11arro:;u.

\VENCESL.\ÍJ

..

''"','

DBCllETO N. i1.5'i7-DE 12 JJE l\L\lll 1m l!lliJ
ll:anda ineo1·porar 110 <\ll~<lro tlos fune'Ciunarios cxtinctos do l\1 inisteri 0 da
Fazenda os ex·inspectoi·cs de Fnzenda Carlos Yil'im Maclia<lo o José
Dollcns do Almeida

•

O Prcsitlenlc da Hl•plthlit·a dos Es!n,Jns Tinidos rlo Brazil,
tendo mn vista os 1Prmos do a r f.. 'i !l, H. ~o. tia lei n. ·~. ~~2,
de 3 de janeiro de Hll l, tletTI'Ia:
Art. L" ~ão consid1~radns t•xlinclos nos l'l'i>pl:diYo,; cargos
c eomo tal incot·pot·ad<)s :111 illia<lro dos runt·einnarios do Mi;niskdo 1,1\ Fazt'!Hia o~ I'X-in~p•·•·lnJ'I'~ d•· hlt.<'llda Car·lns Yil'ira
1\lachado e .1os8 l3PJI,.n~ d1~ .\lnJ<'ida.
AI'L :!." l<'icam Sl'lll e1Teifo ~~~ ai:los do 1\linisliH'i" da .Fa•lllcnda lf.Ue d.··clararam <Hlll"ll"" HlCSlllPS luueciutllH'Ü•~ addido~

C!l

Jt

aos •luadros dos agentes fiscaes ôos impostos 'de eoniunio, nC+i
Distríl.lto l•'cdcral e os nomearam effecLivamente para est~ ;

mesmos Jogares.

·

· .··!1

.

Art. 3. ll.ovogam-se as disposições em contrario.
\ !l
llÍo de Janeiro, f2 de maio de Hll5, !W da Indep~ndeneJB .
c 21" da ll•'publica.
·
0

\VENCESL.\U BIUZ

P., GoMES.

Sal1 i 1w /J(!I'I'nNu.

J)J;;!:Itfn'O N. 11. 5i8 ,\fnc ao ::\linislcrio da AgTicultura.
4 >"tHf•$

!qr:t

dt.'$Jit'laS

DN

1:?

!JJ; .MAIO DE

lnU·us.tria n

de tll:I!Crial

da

1915

Conunrrdn n credito d•
C"<:utrai de Chim!ta

r·:sfaÇ:Ín

At~lil'ob

o l'r·•·:-dd .. utr• tia Ht•JHthlica dos Estados U11ido:; do Brazil;
n.,andn da :llllnr•it:ar;ão qnn lhe foi t•.onl'er·itla JHI]o art.. 79, n. VIII,
'da !I' i n. ·!.H:! '1, tle f> dl'. .iau••Ü'{) do I'Ol'l'!'Hie anuo, o tendo ou' itl•• n TriiHlmll tk t:o11la~. na ftít·rmt do a !'f. lll, § 5", do respedi\·n r'P!!nlamPulil, J·esoln~ alwir ao :\lini&Lerio da AgrieuUurà,~
Jndt.u;ll'ia ,. Comn!er~eio o _credito de ·i :000$ para a.tt'l.ll
.. •der Pt·
•lcs1wza~ '''Hll

as mstullaçocs de agua, gaz. esgoto .e elee!Jrict-

dadt.• da J<~:<llt.;~•! ~:nul~·al de CIJi!uit·á Agt·ieola visto tel;'..:§.\l. v~ti-.
ltem!,, a llt~ul!'wwnem do de h:OOO$ abort{) pelo declW!P·nuntcro .I J .~J:lli. d" :JL tlt• mar·t;o ullilllll.
-:'.
11 i o dP .Janeiro, 1:! de nütio de i\H :>, \J í• da Indopend.eftR.·.··
. ·,·.·.~a··.->•u·; . ., ·

l"illf

c :!7 da llepuhlica.

\VENcEsL.\U HnAz I•. Go~:IES.

·' ''

Jol.lo Pwuliâ t.'aloucms.

lll·:t:lll·::ro N. 11.5/B-uJi

L:?

uE l\L\Io

u~<: i!Hã

...\ P\ll'O\'i.l o fl',:;ufmut•nto pat·a imporfut;i'O; {'OHl nuxilio do Ooverno li"edcral, e '

lt':tHspoxte, 110 llaiz, tlc anho.a.c8

rCt'~t'oductorcs

O l'r·•·:<id•·nl•· da ll•'I<Ubl iea dos Estados Unidos do ,Brazilr
rr:<awln tia aulnt·iza!;'iío eonslante do ar·L. n), 11. VHI, da lei
11. :2.!1.:!1, '"' 5 riP .ituwiro dP Hl15, dPeret.a:
.\ri.. 1." 1·:· appm\'ndn o regulamPufP qun a eKlc acompanha ,. ':u· a;;,.ignado pPio mini;;lt·n dt~ I•;stado dos Negocios
da \gri•·tdlur·a. lrulu;;f ria ·~ C~>mmt•t·•·io, pat·a :l iufpor·tação1 com
:t li Xi !in do C: o\ 1'1'110 ]•'p;Jpt·al, f' ti'UilSpot·( f', 110. paíz, do 3lllillQl:lS
J'l'! IJ'(Ii IIJ<'f f\l't•,.;,

.\rt. '!." ll••yoganHll' as di::;po;;i\:Õt'" Plll t·oulrariu.
llin d•' .lmH'it·o, I'.' tle Hmin ôn l!ll!í, !l.í" da Itulr•pcÚdcucia
e : ;·· da ll••pttl!liea.
\VENt~EHL.\1' Bll.\Z J•. GoMES.
Joiio l'andid Calogeras •

•

..,,:
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Regulànteuto a que se refere o decreto

.u.

11.579, desta data

Art. L" .\os cl'iadol'PS e ugrieuilures qw~ Ünput·Jarem, eom
asscntiuwntu ou por int••t'llH'dio do 1\1 inislPrio da .\gt·ieultura,
lndustriu l' t:omliH'l't'LO, auinHtPS I'PlH'OLhtdor·ps dt• boa compleic.ão, em perfeito estado de ~uude, u Uovet·nu Federal eon('.t~derú um auxilio, sPmprc que houve1· YPrba dPstinatlu a esse
fim uo l'Pspeetivo orçamento, além do tmuspurft~ dos animae;;
deutr·o do )Jaiz.
Pa.ragrapho unh:o. 'l'ratanúo-:·w de bovinos, ·U Uov•·r·no só
· emw•~dm·ú, a titulo de auxilio, o tr·auspul'lu denlt'o úu vai~ e

a

immuniza~.;ãu

eoutra a tristeza .
..\rt. 2.. O auxilio de que t1·ala u artigo anterior appliea-se
aos animaes Llas seguintes espt:>eies e rut;.as:
0

l\AÇAS

a\ 11 t•rdnt't I. Pol!Pd;..Augus.

c Chai·olleza;

·

~ussl'x, ~lHlt'llwrn,

I ,imo usina

ú) ~·khwyz, ~immt>tlthaL Fl'i!.mrgm·za, Nonuauda, RcuLineoln c South-Dcvon;
c) Holland.-za
( Hobtein- V r· i.-: ia 11. ·''~' "l'lau1, Flanwuga,
Guernesey e Jcrsey.
~.- E~PEUUG

SUINA

RAÇAS

York~:ildt·e,

worLh.

Bel'kshirt•, Lat·1!e-l:lad;, Pnlland-Chiua o 'l'am3. -·- ESPECll~ OVINA

rt'l lt\C.\H ~IEHINos:
b 1 H.\i::.\H 1 N li L E z

Hurnhnuii!Pf, Vr>rmont c :\llPmãcs;
.\ s: llntnrH'Y- \lar·:;:lr, Oxfordshircdown,
Shropnhirudowu e 8outhuown .

.í.-ESPECIE G.\PHINA

Saam·n, Togg;l'uhourg, i\ IuI' I' ia, . \ugora e .1\Ialteza ·•

H:\Ç.\S

a) p. s. Arabe, Anglo-aralw f' p. ~. lnglcz;
b) Har.lm•~Y, Norfolk-Bretúo e Ol'loff;

c) 'Per6~tcron c Ardcnnez.

AOTOS DO PODER EXEf!Il'l'lVO

H7

RAÇAS

C: ai a Hí, Italiana n Poiton.
Par·ag-mpho unioo. U Miuisi.Pr·io da :.·\·gril\ull.u r'fi poderá
ron('Pdl'l' auxilio para impol't.açuo do outras raças, além das
menr·iouadaR neste artigo. uma \'('Z pr·ovada a sua uti1idade,
lwm ~~omo l'f'numl-o pal'a ttualqw•r· '!lc>Jlas, uma vez qun não
í<t•,jant sal i~l'c~ifas as ]ll'I'SI~l'ipçÕPS do aJ'I. t;o flt•sl.n n~gnlamenf.o .
.\1'1 .. :.l." DPntL·o de um mesmo ex.-1'4\kio sü SPl'Ú. eoncedido
a enda el'iador ou agl'inlllor· auxilio pam a import.at_:ão até
·10 auímaes
cada espcciC', df' af'('.t'mlu 1'om a laiH•Ila annexa
nn pt·c•st•ntf• regulamento.
Parag·rapho uni1•o . .Podt'l':Í SI· r· ~~Oill't•didn auxilio para nnnwro supN·ior a Hl animaPR, a juizo do minisLr·o, :ís 1\0HIpanhias ou emprf•zas paRtor'if-l d·n ·capital ~npt•r·ioJ· a :wo :ono~.
post;C~:;; n nstaçõfs znotec'hni•~as, I'Sf·.olas f' l(lJaP:-;qw·r· in:o~f,ifuf.o::;
•I•~ t~WÜIIO agJ•it~ola fwHlaflm: lHW inil'iali,·:~ dos 1•::-:tadns tHI lllllnü~ipalidrui••s ou lHll' stwi.-dadP:-: pastor·i;-;. "~·,ldit·alu;-; ,, t'oOJW--

ue

ralinl.s agrieol!ls.

Art.. ·L·• Os EF~Lado::.:, as pr·PfPil.m·a:;; nlllliÜ'ipat·~. aR sot~ie
•Jmlf'K paF~t.ol'is r o:;; syndieaf.n;;; I' l'OOJWI'al iya:-; agTkolaK pmlPT·fío
PIH~aJ·r.·.,gar·-sn de adquiJ·ir· animanR para t•r·iador·p:-; ou agrinullor·Ps. I'Om auxilio do OovPt'no VPdPr·al, d.t' :u~d,rdn c·om eF:to
l'Pgu lanu•nfo, I'IlYiando ao !\I i 11 i;..;f•·J·io da .. \gL·iE·n lltll'a, dt>utro
do prazn N;tahPir.cüJo no ar'!.. (io o:-; J'PIJI!Prim•·nto:-; dm; intrl'PSRados.
:Art. 5." As Ror.if"\dadPs agrieolas ou l)astoJ•i:-; ~llW, dirigidas
por nacinnanR, sr. ·~·m1stituirem no f•st.rangPit·o, (•om o rim do
JH'OlilOVPI'ülll por mei~J da propaganda o tle~wnvolvimtmto da
judm<~tl·ia pastorll do Brar.il, h•rfío dirc>itn ao auxiUo <lc> ,qtw
t1·ata. o rn·es<'llte r•~gulam.rnto, quamlo l'l'lilPtft•t'Prn animaf'"'
l'l'l)l'fHhll'fOI'P;;; aos seus HOI'ÍOS, 1'1\VÍU!ldn Hfl :\lillisiPl'Ítl dfl :\,gi'ÍI'IIIIura os l'('~flUtwinwnt.os dos inteJ'PSsados.
Ad.. G." Para a obLnnção do auxilio paJ·a a itntHll'lac;ão
ele anima!'~, devf' o interesgado:
1 ", T'0'1]Uf'r.f~r ao minü~tr·n, ahí :~I dP mat·c;o til' l'rtda anno,
liH'l!CilOflUlldO:

o.) o numrro, P~peeir, ra<,:a
fende importar;

f'

irladP dos anima('S, tJUP. pro-

b) o fim visado mt rl'ine,ãn P .rxplm·a~;ão do rPhrtnhn da
sua propriedade;
~
r~) o numero e raça dos animaes f(IIP posstw pnr·a •·t·nzm'
nn nonstit.uir nm nuclf~O dR raça pura;
ri) a zona onde se f'tlcontra a sua propriPcladP, .qnars as
aí'COtnmOdaCÕf'S f' prssoal P qll3PR :11-l paSta,rPllS P fOI'I'UA'f'llS fln
q11t> 1Uspõe;
c) n paiz dn nndf' prf'f.r•ndí' rawr a itllfHll'lat:fí.o;
?", .iuntar· ao I'NJllf'l'ÍilH'Ilfn a ef'rtidfíP do paganH'Ilfo do
impn:;.:ln Pstadual .nu nwnkipal. rmmo t'l'iadnt· ou lan·ad(ll',
ch•t·lamndo llf'Jlf' •quf' ~P sullord.i11:1 a qual,pu•J· n1r>dirla cln
politlia ~anilal'ia PstabPh:eida JWlo .1 :o\'PI'IIn eo111 J'PI:wfío nu:-;
nninm~'s ,que vae importar;
'
3°, enm.munirar com a pos:;;ivPI mltPr,ipar:iio no ~~"L'\'iço rle
Tndustr·ia Pnstoril, a chegada dos aninmes illll\OI'Iadol-1. poJ',

i18
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via maritima ou trrrf'~Íl'P, mPneiommdo a clnfa JWOYU\'0-l rlP::;i'a
<~JI.egada ff n nunwro, PspPrie, rar,a (\ Jll'OI'Pdt·l](' ia dt'.'-'~Ps
a11imars.
Art. I." O ~~·t·vi1:o dn Jndns!1·ia 1Pa~l111'il pl·m·idr'lU'.i:u·(~
.quanto an f'X:1111P dP ~anid:tdP ~~ d1•si~nal':"t 11 l1wnl ond,· 11:-:
hovinos SPt'fíll sulnnPtlidos ú illlllltlllizat·ii,, 1'111111·a a ll'isiPza,
l~UI'I'I'lldn as l't'S(H't~livas di'S[Wzas vut· t·ouia do Uovt·t·nn FPtl,•t·al.
~ I." :\ irtlllltlllizn~:flo dn t(tll' 11·ala 11 pr·t·-;pJif,• a !'I igo :-:Pt·i
pfff)t~f\l!ld:t PHI l'~fl\IH'II'I'Íil\I'Jitll
dustf'ia Pr~stnl'il.

hO\
do

dl'llPtldt•ll(l• d11 ~1'1'\"Ít_:ll dt• fll~
~ ':!." ~~í IHHh·I·iio Sf'l' immlmizados t•t 1td m a f l'i;;;tPz:t n-;
inns lJil·i' fiqu!'m pe}tl mPnos tl01ts HH'ZI'~ ~oh a vigilatH·ia
KN·vi~:o t}p fndustria Pasl.ot·il. 110s potl111~ Jll·(·,·iatnt·ttlt• in-

dit•ados, t•ftl'l't'lltlll as di'SIH'zas •I~" Indo" alillll'tt!:u:iío. du1·nrdt>
f•s..;p fpmpo, JHII' t•tmfa do ( :o,·pr·tw FPdl'l'lll.
·~
O !(;nYI't'llO Ft•dPral indPillllizar·:í 11:; pi'O.]ll'if'f:ll'in~
do~ ho\'iiHl"' ~uhruPtlido~ (t illlllllllliz:wii.o t'lllllr·a a l!'islt·w.

:L··

dt•:-;ltP ·lflll' a tnor·lt- do anitnnl s1• ~~~~ ,;ll, t'llll."''ifll~"llt'ia t!P~~n
Jltoll'~lia, l]t•YidamPHft• 1~11111[11'0\ilda, I' tlltl'alllt> 11 lf'lll!Hl t'lll
qun Psti\·pr· o Jlli'Stlln ~nh a vi:-:ilatll'ia do ~,.,.,;,.'11 tlt• llldlt·dr·ia
PaRtor·il. ~~·ntl11 a intiPmrJizat,'fil•, rto lll:t\illl'l, "" :·,url~ Jllll'
boYino.
Ad. R." o~ aniuuw ...; Íl\11Htl'latln~ t'OIIL auxilio dtr f:mPl'Jtn
Frdt•ml dP\t'J'flo I':-> la I' t•otllpt·t•llt•utlido..;; no ..; ~~·~ 11 i ui":-; Ii 111 ilt·s

dP i !lati":
?\T('Z!'S

Bovino.~
~.ninos

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

Ovinos

................... , .....................•

Cnpl'illll->

. . . . . • • . . • • • . • . • • • . . . . . 1• • • • • • • • • • • • • • • •

a ?O
a :t..'.
·U n ~o
L~

H

I ·! a :.'0
.\ llllOS

F.quinn;;

'l

.\~iniltos

. . . • • . . . . • • • • • . • • . ·!· . . • • . . • . . • . . . • • • • . .

a.

I

H

~i

1:\r·l.. Çl." Os animaPs dl'\'~'111 st•r· dt· mt:a JlllL'a de JWdi(n·r·r·
n vir· aenmpaJtiJadns dos rt•.->pt•t·l i\n-> dtlt'lllllt'tlttl". tlt•Yidatlll'tt!t·
ll'~alizatlll~, '~"'' pPrtniflnm a idPidil'it·;ll.'~', illlt' ,,,.,.a"i;11, d11

di'SI-'lllhal\qllP.
Pa r·agL·nphn un i1·o. QualtJill'l' a I!Pr:11:iio
Jl('~~l'f.l
1wgn ~

I}Ot'llllWidll..;,

:..;t'l'iÍ.

l'Uit:-:icll'l'Hda

o m1x i li o •

t:umpritb,.; n~ f'x.igf'neia~
intPI'~'";;:adu;;; l'(•·,ltH'L'Pl' ,,
t h·t·t·f·tll di t'••if,,. tll•t·I;H·andll l1tl

. \rt. Hl. :Ft>ita a impol'lat;ãn

dos arqgos antPt'ifll'('S,
pagamt•ill o
11\f'..;IJlO

] IJp~

IJUO

:'o\l'

f•

os

Ohl'i;..!'lllll:

1". a roeneeer ao ~linistr·rin lod11 ...; o.-.: r-~t·laJ·í~C'inH'ntns lflW
fol'l'lll ppt]jdns 1'111 I'P]at:fí,, :11 1'-: jll'tlll\il'tll" du-; l'l'pl'Ut.hl-

l'ful'l':"i
l'illll

dl'\-l'l'iin

do awd li o a qw·

l't't[\ll'l'illli'IIIO

'1\11' 1'1'll' Pltt•r,nf ratln.
l'tlll\ll lltcd Í\1.1 fii\l'il ~I'

impo1·tado~:

:.!", n 1'!1\iar· :tnrlllalmt·nf·· lllll:l r·,·ln•·i'í•• ,[1•< Wl~t·inH'nln~.
di-.;t·rillli·llat:ão do:-; ~~·xo:-: ,. t·ar·:ll'l·!'l'''',·,. 11111:1 Jttda til' :t(ll'•'-

t•iat:iio tJllalllll ao t'P..;ullndn olllitln:
:1··. a t·nnnnuttit·aL· H tran~l'l'i'l'lit'Íil tJlli' I it:''''''JII, <11ll 'lllfll··
1(!F'I' tiluln, do:" anim:ws adqui1·ido:-:.
·
IAr·t.. ·tt •. \t'Oillpanlhnrfío n !'f'J!Uí'l'i!IH'I!IO a •1111" so l'f'fflf(\
O nrl, 10. nvnt da pbotngrapll ia ~·nt dtll' I j,·n Ia dí'. nttla !11\l])lf\1,
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tratando-~€'

tlas gmnd1•;;;

eseripto;-; nu tnulilzidos

~·~qwciP;:;,

H9

o~

"~'gninles ll•teumtmt.os,
dP ll.t'CIIrdo eom a leau to.l'idadP I'Dlt~nlar hl'a-

í'tn pOl'htglH~z.

gislarão vigl'lllt', anldH•nti1·ado::; [Hll'
i'.ih·il':t, 1111 ponlo df' Ptnlnli'IJUP nu dP ortgt•m:
n\ !'~'~'~ idfío d«> nllaudPgn t•·l:d iYrl ,·, t•tllt'<ldn dn"l nnlmaeR
1111

pn iz;

an i tua I:
dm: attÍtllní'~. pa:-;;-;ado no pai:r. dt'
OI'Í~t>ltl, pot· aulot·idadP i'DillpP!Ptll•·, t·ntn a dPt·la!'nt:,fio dt' ~llll'
tJn:-; :10 dia-; antPrinl'«':-\ no ·Plllhnl'qu•· nii•1 gTa:-~sa,·n na J'P;.diio dL•
•ntdP pr·n(·PdPram mmhunm ruoiP:-d ia ronlagio:-:a:
r/1 I'PI'fÜÍI~fldO rJp fnlH'I'I'U!illÍZ<H:fío, ft':tlalldll-;.il' dP ]loyinos,
n11 t'PI'I il'irado d•• ntalll'illiz:u:iin. 11·atnnd•1-sn dP l'll\ allai'PS o
a:,Íll i no:-;:
1') rPriho do c·t·iadoJ' para f(IH'lll foram importados os
:lllilllal'~. ·lllli1lldO U, ÍlllJHll'tnefio lliiot ]HHI\'1'1' sido rt>il(l dÍI'Pt'fali

i

J!l'lli!f/'1;,,

dn

1·) :IIIP:·dndo dt>

f• ada

:-;nudP

lll!'llfl' p~>]o lllf'~IHO.

~\t't. I"!.. O pagamento do auxilio :'·/• ;-;r• itlt·nat•;í PITPt·tivo,
qtllltHin a l'lllmda do auinml 110 vaiz :-:t• \'f'l·il'i('al' dP!tlt·u do
nX~>I't'it•io l'lll tJll" ltouH't.' Hido dada a rt•:-:pt·,·l i\ a a!ltnl'izat~ão.

1\rt. I:L .\:-; soeit~.dadf·~ tlP que teaia o ul'l. :>" podem SPr
tli.;;;ppnsada:-1 do IH'Pf~HI'hiuwntn di)~ 1'1''1\li:-;ilo:-; c·.on;;;fanfes do
11. J, alitH•as li, c e d, e 11. :!, do art. li", I'Otnlnnlo ![111' o:-; sal i:-;f'a•:am no ar! o do l'l'í}\IPI'Pt' o auxilio.
Al't. I L O Uo\l'l'llo pt.·omo,·nrú a at'flll i:·-irão tJp l'CJH'\l•lmdor·t•:-; tlP m~.:a pot· t·onla dt• t~t·iadot·•·:-;. :tJ.!t·i•·u li o1·;~s, Estqdos

0\l HHliiÍt•ipalidat}t•S, tllll:t \'l'Z lj\11' ~I' ~lljPÍ1Pill :'1:-: í'XÍgPtH'illS
r h, prt•:·wnl" rPgulanwuto.
·.\!-L .I :í. u~ Estado:-;, munil'ipalidad(·:-J. <'l'iadnt'I'S P agrioultnr·p:-; íJIIP pl'dl'lldt•I'I'Ill adtjiiÍI'ÍI' Ul1ÍlllllPS, riP i\l'l'tl!'tlO {'OUl O
n 1·1 igo anl f'I'ÍOL', dPYI'L'ÜO l'l'qllnJ'Pr ao .\li 11 ist I' I' i o da !.\~Tienl
lttl'll, altí ;;1 dP ntat't.:o, indit·unrlo nfío s1'1 11 11\lllll':·n dP fltlillJaPs,
qut• pr•'tl'lldl'llt ÍIUfHH'Iat·,.· t'oltlo a l'ar:a t• pt·n··,·dt·lwia tiP~tPs
n a impol'lanria ttmxium da:-~ dP:·'Jli'ZH:o: a '~'"' "t' oiH·i~atll 1'11111 a
l'f'Silf't'.lÍ\a ill'l!t.tisi~:iín.
!\L' I. I li. C!llllpridas :b ·PXÍP:PIW ias l't't-!lllatiH'nl a t't'S fi J'rronlH•t·idu a 11lilidadn da itnpol'latãn do:-; anint:tP:-~ indit'iUioJS,
altl'lldP!Hin-'m 1í 1·ara n ;í po~sihilidadn dp ""a :wl'lillla(:.fío 11a.
ZHII(l. a ttHP SI' dPsiÍlllllll. ~wr:Í .allforizado o I'PII\I!'I't'llft' a fUZt'f'
11o 'J'ht'SOlli'O ?\a,·ioJJal o dt>ptisiln. Pllt olll'o, d•1 \ nlol' da nllt'lillllílPIHla. art't'PRt~idn da i lli!HH'I <Uif' ia t'oJ'!'t':-;JHi!ltlt•itl P :'ts drRfii'ZH:-i dt• f 1'(\IF..;(IOl'k.
Art. I i . .\o t•n:-;o dP llfi(l sn t'Pnliza1· n ittJPill'laeão 1lns
animut•:-> f'IH'OillllH'IHiadu;-;, n dPposiJo du qui' lml n n nrl i !lo
pr'IWrHlNlt.e Hf'dl J'('f;tit11ido, na 1w~sma eSJWI'Í''.
:\r L. I R. ~Pu do
a
f'lH'Olí11llf'IHln
:"H I i:-;l'Pi In
-.:•ínwnft' em
}Hll'fP, l'f'sli(\1 ÍI'-~P-lla l1 SO!IIIll!l ('OI'I'PSpn!ld"lll.• )lo:..: f\11 ÍIHfW~
qlt~' nfín hmiY~'t'Pill ~ido t'Oillpl·tuln..:.
:.\rt. IH.() t:m·l'l'nn FPd•·r·al, quando li\•·r dt• ÍHlpol'taL'
rt•fl!'fHhwfnr·ps para SPIIS pttslos zooll'l~lrni•·u:-: ou l'azPnda:-;JIIndt•ln dP t'I'Í1\I.:ão, aYisar·:í JH•ln Ílllpl'f'll"H an:-; in:Pl'I':'-'Sfltlos.
:üi11J dt• !111'' Psl•·:-; pn;-;:-~nrn I:!J:PI' l'ol1.illtll'laiJJt•Jtll' t'll!'Hlllllll~lldn..;

d" Pnimru•;.;,
_\!'1. ::'11.

0.~

JHlYÍIIfl:-1

<;Ujpjf,l..:, n.ft'•IH da
tias nuii':H nwdidns :-;anilaria;;;,

ÍIIIPOI'l:lflns p:-:!fío

Íllllllttllizar:fut I'Oilll'fl a lr·i:-:IPZ:t

P

Ú \ :li'I'Íil:Wfill !'Oilll'll O l'al'h\lllt'ttfll, li\ H' Sl'l'i.l j!l':ll Íl':ltf:l llfi:-\ I'SfH)tt•lt'I'ÍIIII'IIIflS dt'JIPIHlPil!t•:-1 dn ~··r·Yi\,'tl d" lJHlu..;lt·ia Paslnr·il,
lllil i·: 111'11.'\itnrlR rln 7.11!ltl n '1'1!' "s~f·:-; anitllflt•'-' :'i~ rl··--1 inn,·nm.
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Art,. 21 :0 transporte dentro do paiz serú concedido aos
animaes reproductores de raça introâuzidos do eRfrangeiro ou
ad,quiridos no paiz, não pod-endo Rer faenlladrt sinfío ao proprin
criador ou ageieu Itm·.
tParagrapho unico. O transport•• a que sn rderr> este arti~· será requüütado pPla Direetoria do SPrviço de Indnstrin
.Pm;toril •Ús estradas de fnrro P em prezas dt~ navrg·ação.
'Art. 2'!. Sendo os anima('s rPJH'oductm·Ps adquil'idos llf)
paiz, o üüPressado dfwerú rcqtH~rPr o tramq,or'tt· ao dir<>ctor
do HI:'I'Vil,'o dl' Industl'ia Pastoril, ilHlicando o ponto 1le Pmhar·,que n dPsPrnbar.quP, a f'azPmla a fJl.ll' si' dPs[ inarn P o uunwt·n
c a raça dos mesmos.
,
Art. :2-:.L Nenhum criatloe pmlPrá obt•~r· f.t·a:nspm·tc gratuito na vigenda do nwBmo exercido par-a mais th~ 10 anhnaes
dP eada espeeif'.
•
.Paragrapho unh·.o. TI·atando-fH' de .bovinos importado~
do estrangeir·o, o Gn\'f'l'no Fedf'ral poderá. coJJrPd0r o transport!' dPnt.ro do paiz,

nas

empr.pzas dr• viação

ff'd1•raes

a nn-

mcro supehor a J O animacs para e a da. criador ou agricull.fw •.
',\ I'L ~L O t.r·a.usport.c dn animaes rep1·oduetorcs po1·
~~onta do (lovpr·no FerlPral, no intf'riot· do paiz, só sc•rú eoneedidn quanuo os m(•smos animaPs lli'O('PdPI'f'lll rln rPgiõPs -ondP
uão reinem molPstias ('lmtag·iosas " sP diril!irPm a regiõPs
igualment1~ limpas.
Art. .?5. Os pedim·ét?s dos aniJIIacs importados com auxilio UO (1oyt~l'll0 d(' at'('ÜI'dO f~Oill ll [ll'PSf'llfP J'Pg'llfUliWllf.o,
ficarão no l\IinistPrio da Ageitnlhll'a. ai(\ lJIIP, f1·ita a rPspPctiva t1·a,nsnipcão nos reghüros gtmPalol! it~os, :·wia rnsLiLu itln
ao importador o documento original dPvidanwntt• ,·arimbado.
Paragrapho unieo. Os ePrtificados dt• snr\\rdadP,.-; dP •('Ol'rida nfío serão at\(\f•itos Pm sullstitui.;:ão dos ,.,.,.,i ri,~adn:-: g-PnPalogieoR para prova d•~ }lUl'PZa tios ravallos.
'Art. :?f). Os el'iadorPs ou agt·it·ultnr·ps qw· n·gis1r·arcm no

Ministt>rio da Agricultura, dentro do prazo (' nas condiçõe~õ;
fixadas nn regulam('nto approvado iwlo df'l'l'dn n. 11. V2ri.
de 13 de jalll~iro f!,~ HH5. os produ1·tos dP animaPs dn ra(;n.
hovina on ,·avaliar, adquiridos •~om auxilio do <~ovPrno FPdPral, t('rão direito a rereber eer'f.ifieados ciP mça e filiação.
Art. :27. Não podf'm lllf'l'P('('I' auxilio dn ln'nyerno os animaes dnstinados a ('OlTicla~. '(ftu'J' importados dir('etamnrr1fP,
fJlWT' adquiridos no paiz.
Art. 28. Ao~ favOI'Ps f'onfnridos p0Jo pl'l~sente rcgulamPnto terão prl'f'~>reneia os JavradorPs 1• <·r·iador('S i·nscriptos
no Registro de Lavradores, GriadorPs P Pl'nfissionaes de Indnsb·ias Connrxas, institnido no Ministrrio rla ~\gricultura ·J
Art.. 29. Ficam revogadas as disposir.õPs Pm eontrario.,
Rio df' JanPiro, t.? dP maio de 1\ll:í. -.lolin P'orulúí
Calnacrns.
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Tabella a une ~e refere oart. 2°, do regulamento auprovado pelo decreto n. 11.579,
desta data
1'110CEJ)E;'\t :1.\S

Portos

Pot·tos

da

E~tados

llnido:-'

Eu1·opa

elas Rnpublir.as
do Prata

ESl'ECIES

Deqtinos
:...

.........

o

.2

-

~

~õ

0-'
....,o

~~

o....,o

.....,

6

o..

Cl..

0:

0..

-c:.

A::>iiiÍIIO .••

o

-c:

'"0(1.;'

C"~

EqiiÍIIO •••••.••••••••

o

~o

!)00$000

rn~

2;0

300~000

rn _.

c

---

C..'

rn-

rn~

o:=s
(/J

:....,....,-

:...

o

!iOOSOOO ft.()U$000 2!í0$000

400SOOO 2:;of;ooo í·OOSOOO 2:;osooo 2008000

.
•. tllllll • • • • • • • • . • • • • . •
120SOOO

80~000

120~000

-t:wsooo

80$000

Ovino ....•••......••

iOOSOOO

708000· 100$000

80:)000

üOSOOO

Capl'i11o .....•.......

toosooo

iOSOOO lOOSOOO

80SOOO

üOSOOO

~

l
llio de .Janeiro, 12 de maio de 1\lt5.- .Tuiív Paí1tli,í Calo(leta.~:.
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I >ECfiETO :\. 11 . GRO
Crt'a mais um:~ hriR11.dn

(\:>

DE

l?

191[.

DE ::'.L\1() 111:

infantaria de gtll:lnln!' nacion::~es,

11:1.

romann t1e

Cann0 tln Hio Claro, no l·:st:Hlo tfc ~Tinas Cc:·:ws

o

E~!adn:::: rnil}n:::; tlO Dt•nzil.
'!:~ 1. dP I 'I dP di'Zt'tllht·n dt~ I ''\!ti,

da Jlppuhlirn do:.;

Pl'P,:.;itlPlltP

dc.•;•rf'Lo n.

pnrn.

PXI't'llf:fin drl
IIP«'I'Pin:

-\!·ligo llllit·n • •Fiea f'l'P:-Hla
mnr·ea dc- Carmo do Hin Claro.

Gnanl:1 :\:u·ion1:1l ch poEstntlo dP _,tina_.;; U~>P:-tt·s.
m:lÍF-J tnua hrigadn dP inl'nntat·in. t•nm a dPsigtwt:ão t1o :~lW,
a qnnl so t•nn:·d i 111 i rú dn IJ·ps IHüalhi)t>s dn SI' I'\ i1_:o nd iyo,
llS. 0:!~. !t·!!J 1• \t:lll. " 11111 do da !'l'~:pf·\·n. :-:ol1 li. ;: I O, 1111~' "''
or·p:n 11 izn1·fín t'nlll os P:11:11·flas q 11;!1 il'it'iHlos 110s d i:·d rírltl." da
n•I'PI'ida l'tlllHll't':t; ,-pyoga.tlas ns di:-:pn:..:i1:fws f'ltl c·mtlr:n·io.

e

11:1
110

Hín d" .lnnPil'O. 1:.> tl•' mnin df' l!ll:í. \li" da TndPJH•ndt•n,·ia
llt~(llthl íc·:1.

;" d<t

\VE:\i"CE~L.\1' Hrt\Z

(.'otfog

Jft~-t.:imilírmn

]lf"TI1RTO X. H "!íR I
Crf.~

mni.q nma 111";•::ula tle inbntarin rk
!\br:!l::1nií, no

rnrn

DE

o

Pn~sidl'lll.c

('"\'('1'\j(~fin
f i r·(~ 1 r f n ~

p.

I?

naci"n
do l':nft

Sm~f'J.~.

tlos

DF \1 \ltl DE

g-11l1r<lll~'

1·:st.1•~n

f:tl\LEf'.

l)t'í'r'ÍI'O

"c:

1015
11:1

com:~r.·.1

,•,.

da nPpuhliPn do~ E~l:-Hlll" rnitlll:;; lln l~Pnzil,
df't'l'Plo n • . j;tl. d(• ·l't dt· d!'ZPlldll'q dt' I~!Hi,

dn

Ar·r i::ro tNIÍPo. Fiea l'l'í•nda nn 4 :nn1·dn \:winn:tl da t'OH!nl't'1
tf!..' :\lar·at·:wfi. no I·~·;;Jado do P:11·:'t. IIHIÍ" wnn hrit.:ada d" in·

fanf.nrin .. t•om n dP.:;ignn•.:ãn {)p f:!:í". :1 q na I :-:n t•nn:-d i In i l':í 111' li'('~
hafalhílP~ do :-:PtTi(•o nrti\n, n:'-i. :r;:l. :r; í 1· :11:1. "11111 do da t.'Pf:f'rvn, :.::oh 11. l.~r>. tini' Rf' orgnnizariin eom nc:; gna1·dn~ qu:llil'iea..
fio.;; no:-:: dtslr·it•tos da I'Pfr:·irln r·nllt:tiT:t: l't \"Ot::~tln;.; ~~""' di:-;posi-

e111 Ponf rario.
fiio •k .T:moit·n. 1'.? rlfl
c '!;" ria Hrr•'lltl ir'n.

Ç:::Ít':'{

rn~

i o !lP I \1 I !í. !l '1" tln Tntl•'JW1Hktwin
.

\VF.'iCEfiL.\lT Hll.\Z

('m•los Jl/o.r·iw ilinl/11

P.

/'t'i't'it'il

f:n\JES.

r/us

.<.;tli/{us.

rr;·n mai:• 11111:1 hrit•:•·•la :lc• infant:ni:1 de ~tt:tnl:l~
<':1pÍI<"'1 dn 1-:~l:í•l•• dn 1':!1:1

o PJ'Pi'Ídf•llff' dn Hl'l)lllllit•a ~n;:.: F:::-d:HI··~' T'nil]n:;; tln nr~lzil.
fl;trn PXPt·w:ilo dn dPc·r···ln ~~. í:ll, dl' I I d·· d.·n·!ltht·n dt• I,'{!HI)
dPC!'PI a:

A1·! i~!n nnien. Fit•n Prt)nrla na <111:11'11:1 \:~t·ion:d tl:l rnmnrr.a
d; ~ ,. np il nI !lo F s nc! u d' 1 Pn ,. :í.. ,,, ;; i .., ' ' ''';' !•' i·· :1 d:, d•~ i" ra11 t a ~
1
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tin, rom u designaeão de 126 11, a qual se constituirá de tres ba ..
tJ Ihões do f!ervico aetivo, n.~. 37ti, 377 e 378t e um do da r,e·...
'-;I'I'Ya,: snlt 11. I ~li. qun An oPgan,ir.arito com os guar.dns quallfi•·ad"=-' nng d ístl'idos ela rcf'm·ida ~~OifHll'ea; J't~vngadns as. clisr·n:-dt:ü";-; Plll I'Olll.l'adO.
•
ll in '''~ .1:1nPÍI'O, f·? dn maio dt• I H I r., !11" da Jnd•~prndPHCÍ<l
,. :!7" da 1\Ppllh.liefl.
\VENCERL.\tJ

Bn.\t: P. Gol\iES.

('uf'lo.~ .1/fl.f'ÍIIIifiruw f•t'/';'ÍI'fl fios So11/os.

PJ<:CilETO N. I \.riftl- ..
m:~is

1'1 :::

11111:1

hrigr11la de

infanl:tri:~

~CJ!Ir<',

J)l~

I"!

IH~ \[.\111 Jlf~

·I!IIG

<k guardas n:lci •• n.l<'" 11:1

,·ntt::;rc•;•

d~

nn Est:t<lu do .l'ar(t

O PI'PF~idt~nl.n da Jt(']llliJlica dos ~~~l:ul11' llnídns do Hcnzi:.
1 ara 'Xt't'IH::ÍO do itt•t•t'Pio 11. -1::1, d•~ i 'I dt• dt•Zt>rtilll':l d1~ IH\111,
!li'(' •·pf ll:
.\r·l ígo unieo. Fiea l'!'radn 11n Gnar.·da 1\neinnal da c!OJ!ll)rc.l
c11, :-:olll'~'• no E:-~tado do Par:í. mais nma hr·h.mda dr~ infantaria.
,.,.111 a ciP~i~lla\:·flo do J :!.i". a IJIIlll so 1:onstil u írú d" tn~~ hata .•
J11i'i";-; do :-;c·r·Yi(;o ndiro, ns. :tiH. ::Ro c :mt, "liHI do da t'PSel'va,
tJ. I i, q11P sn organizlu·fin I'Oill os gunt·clns qnalifieadott
'"'" di..;!l'ir•los da refc,t·ida routal'ea: r·c~YnH-adas :t:-: disvo::~içõe:i
t 111
i'Oilll'tH'ÍO,
ltio dt• .T:11wieo, I'! df' maio rl" IUIG, !lí" dn l1lll•·pPlH1Pncia
r• !i" da llopuillicn.

:-;ttll

\VE.\"t:ERt..ur

('tll'!os

C'r•~a

m:•h

11m:1

hri~~a•l~l

Bn.\z P.

Go:m~:-~.

J/ll:rimili(l/10 l 1 t'l't'iJ'tt tlus ·"'nJtlos.

dP infantaria
Cimv<•s, no

,J,,

E~ln•lo

~.;nflrllnfl

n:lf·ion:H·;:

11n

''ttlll::tl'r:t

llf"

tio l':n·ii

O Jli't>Sitll'lltr (]!l JlPpllhlka doi' :r•:slndn:-: l~11idns d11 Hmzil,
Jllll'll I'XI'I'IU:Ítn do dl'l'l'l'lo n. 't:ll, d" I í df' di'ZI'IIIItro df' IR!H!.
d1·r·r·1·ta:
.\1·li.!.!1t llllic·n. Fic~a ('I'Pada na <iu~nda :\rwinnal da c·o!llfll'•·a d1• l:ltavP;;;, no iE.s1adn do P:Hú. rnai~ wna 11rig-ada de
i nl'a nl a r· in, r· orn a rl ~' 11 o 111 i na 1.: fi o cl" I '!H", a q 11 a I :-: P , •• m ~I i tu i e:í.
d .. IJ'"" haf.~llli~e•s •lo sc•J'\'Íf.n adivo, ns. :JR?; :IH:I P :lH'l, e um
d11 da I'P..;f't'\·a. ~nh n. I :!H. qun SP oJ·gnll izadío c·o!JJ rJS g11nrflas
•Pinlil'i•·adn~ nos distt·i,•los da r·t•f'f'l'ida l'ltllll.l!T:t: 1'1'\II.~Hda~; a~
di'pll:-:irtw..; t'Jtl r·n11lrario.

Hin dP .lanPirn, 1:.' •h' lllftin dv l!ll:í.
d :t nI' p li h I i I' a .

:! ~ ..

~li"

\\'E~f!l·:SL\1' llH\Z

dn lttd"IH'IIdi'Jll'ia

11 •

l;il\11::-:1.

Cal'lo8 Jlllrimi{ifu/1/ ./*t'/'t•im dus

."1/tl(tFS...,,•.
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DECRETO N. [ 1 . G85- DE ·[.? DE MAIO DE 1!H 5
Crê11. m,Ais timn h1·igadn dP infantaria de guarclas nariomws na romarrn <le
Hrevw;, no Rstndo <lo Parí1

O PrP~idPntf' da HPrmhliea dos EslnrJns Unidos do Rrazil,
para PXf't'Htfio do r!PerPto n. 1:ll, dP I í flp dPZI'tnhi'U dP 18!Hi,
fffwrda:
Artigo unieo .. Fina crf'ada na nuarfla .Narinnal da .rnmarca dP Bl'f'Vt>s, no Estado do Paní, mais uma hrigada tln
infantaria, r·on1 a drsignação dn I :2!)", a qual SI' r·m1slituiní dn
trcs hatalhõf's do serviço aetivo, ·ns. 385, ~l8(i f' :~Ri, c um do
da reserva, soh n. 1:.>n, .qur sn organizarão rnm os p·uarda~ qualificados nn<;; disteidns da rf'I'PI'icla comal'ea; l'r•vog:Hlas a:-; disposiçõPs Prn enntrarin.
Rio dn .Tanrirn, 1:? dP maio dr l!l.l~. !lí" rln fndPpNtdrncia

r 27" da HPpuhliea.

\VENCESL:\1 1

Hn\:r. P.

f:r11'ln.<>: Mo.1~im iliono

Ahrt'! no Ministrrio ela
111' 4 :HOO$ par:t

.Tm;ti~n.

/'l'f'l'il'll

t

:~nn~s.
dos Srrnfo.'i.

" Nf'go~ios TntC'rtOl'~'~. o rrC'Ilito P:<::tl·aor«lin:nio
de pl'llSiio no mapsfro EIJ1itlin PPI'PÍI'II

p:-~gnnwnto

O Pr~~i.dPIÜP ela Il0puhliea dos Estado~ tTnidns dn Bra:l.il,
lendo ouvido o Trilmnal dP C:nnlas. 11os fPI'IJJn:-; do al'l. 'ill. ~ ri",
tlo reg-ulaml'nfo appl'ovado pr•ln d«"l'l'do 11. ~. \()~l. dt> :!:l dn
dezembro dP 18Hô. e :i vi~fa rlo rlispo:;;fn llll df't'l'l•to Jpgislaf ivo
n. 2. 758. rlr- 15 do janri1·o (}(~ HH :1. I'P~olY·P ahl'iJ· ao 1\fini~h'J'in
da .Justiça í' N~gocios J.ntcl'iores o ~~rPd it o PXÍI'aol·dinnrio de
4 :S!OO!fl para pagamento no fprcPirn anno. rla prnsfio de 'IOO!fl
mensaf'R an ntaf'~·d.l'O Elpidin PPI'Pll'a, al'irn d1• apPI'f'Pil:onr· ns
sruH Pstuuos nos crnh·os artist ir· o~ "nr·oprus.
Rio rlr Janeiro, 1? dr ma in rJ.p I9 I:>. !l í" rln ltHlPpPndPIH'ia
e 27" da 'RPTmhlira.
\VENr.RRL.\l 1 Brt\z; P. no:'\t'ER.
Crrrlns Mnrcim.ilimw p,.l'l'i/'(/ dos Sonfos.

nEnRETO N. 11.;)8i- nE Hl nr.

\I.\ lo

nE 1!)t;;

Promulgn. trf's Convenções as~=;ignnd::tfl pc1of! DclP.ga\los ú Conft•rpncia de Df'fC7.:\
.1\gt·ir.ola, em 10 de Maio de HllB, na cicl:uln ok :\TontPvi!l\·o

O Presidente da Republic~ dos Estados Unido-s do Brasil:
Tendo saneeionado, pelo Decrelo n. ? . RGD, de R de .Tu lho
d,e :1914, a. Resolução do Congrcssü Naf·.ional. de :w tle .Junho
do mesmo unno, qnc approvou -tres f!onvf'nr:ijp,:;; s·obt'e: DPfeza
Agrícola, em g-eral; Pragas desenuhrrid:l~·; e Exploração dos
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focos de origmn dos gafanhotos, assignauas em 10 de J'laio
de 1913. na Conferencia de Defcza Ag:ricola, reali~ada em

M'ontevidéo; c, havendo sido depositado, aos quator"ZZe dias do
mez de Maio de mil novecentos e quinze, no l\finistcrio da~,
Hcla<;ões Rxtcriores da Hep:ubliea Oriental do Urugtfl.y, o instl'umonto de ratificação das referidas Convenções, datado de
2~ de Abril de Hl15:
Deereta que as mesmas CDnvenções sC'.jam executadas o
l'tllltpr.·ida~. tão inteiramente como nellas se contém.
Hio de J1aneiro, 1\) de 1\laiu de UH 3, !lí" da Lmlepemleucia.
e :!7° da H.epublica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMgH.
F1'edcrico A{j'ullso tle CtU'I'allu~.
\VENCESLAU BTIAZ PEfi.EJTIA GOMES,

Presidente da Republica do.s Estados Unidos do Brasil.
Faço saber aos que a presente Carta do Hati !'i cação vil'em que; entre os Estados Unidos do Hrosil c o~· paizcs representados na 1a ·Conferencia Internar.ional de Def.e:z-a Agrícola, Deuuida em l\fontevidéo em 1!J 12, foram conelu id'as e assignadas, naqu.ella cidade, aos dez dias do InP't, de Maio
daquelle anno, pelos re~·pectivos Plenipotenciari{)s: uma ConYtm(:.fta Internacional do De·f.eza Agrícola, uma Convenção Internacional do. Dcfeza Agrícola relativa a pragas des·conhecidas
e mna Convenção relativa á exploração dns focos de .origem
dos gafanhüt.os, do teôr seguinte:
Convención Internacional de Defensa Agrícola
~I r JiÀXCELF~NCIA EL ~ENOll PHESI11ENTJ~ I)['~ LA lUGl't:rBLICA AHGENTINA, SU EXCJi:3LENCIA EL SENOH PRESI-

DENTE DE LA REPúBLICA DE DOLIVIA, SU EXCELENCIA .
EL Sli!NOR PRESIDENTE DE LA HEPúBIJJCA DE 1,08 ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, SU EXOELENCIA EL SJ~NOR
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE CHILE, SU EXCELENCIA
EL SENOR PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE COLOMBIA,
SU EXCELENCIA EL SENOR P.RESIDEN'fE DE LA REPúBLIC.N
lli!:L ~~CUADOR, SU EXCELI~NCJA l<~L SENOTl PllESJ D1EiNTE~ DE
LA REPúBLICA DEL PARAGUAY, SU EXCELENCIA EL SE:NOR
P:U\ESIDENTE DE LA RJEPúBL:ICA DEL PERú Y SU EXCELENCIA: EL SENOR PRESIDENTE DE LA REPúllLICA ORIEN'IHL hElL URUGUAY;
estatbl<~cer· una reglanwnLanitítt inlprnaeionnl en
de la agrieullura eoutra las plagas qun la afectan. han
l'I'Sttelto t•tdt'ltl'::tl' nn I'Ouvcnio nl el'edo y ltan nombr·ado eomo
::-us Jll<•nipotPneiarios, ú sabel':
~U EXGI~LE:\TCIA EL SENOH PRESfDENTE 1))~ L.\ HEPúBLlC.\ .\llGE~TIN)A,
.\ 1· seiíor dol} Enri·quc B. .Moreno, sn Enviado Extraot·tJinario y ·Ministro Plcnipotenciario autn Su Excclcncia el

J >est•ando

dd•~nsa

seíior Presidente de la República Oriental del

~ruguay;

AQTOS

no
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SU EXGEL}1NGL\ l~L ~K~Olt PHESLUE~TE DE L.\. HEPúBLICA DE BOLIVIA,
:AI SPiíor· rlun .Juan Lüllekc, Cün~nl (k Holivia c·n 1\lonte-

''ideo;

t

SU K\CI•:LK\CL\ l'"JL ~E~Oit PHJ~~JPJ•:f\'I'Jii DE L.\ ngPúüU~ LU~ EST.\.lJO~ UNIIIH};-\ DEL BlL\~lL,

BLICA

.Al St·iíor doefor uon EusdJio dr~ ()lll'ÍI'tí,:;; l\latloso, .Eucargado de Xegodn;:; ad intaim dd Hl'a ..;;il ('ll l\Iolltevidea;
SU K\Cl~LE.\CL\ EL ~E~Olt PHE~IJ )E:\TI<.; Dg LA HEPúBLICA DE CillLE,
,_\I seiíot· doetot· dou 'larcial .A. :\ladütei: de Fcnari, su
lii11viado 1\:'\lraol·dimn·io y Minisll'O PIPnipolf•ncial·io anln Ru
ExcelPneia. d :->t'llnr Pn:siderfl ~> de la H"púhlka Oriental dei
Uruguay;
~U K\J:ELE.\C:L\ EL ~E~OH PlH~~lDE~TJ!~ OB L.\ HEPúDLlCA DE GO:LO:\IBJA.

AI s<.•ílor· tJon EuritJtw B. l\Jol'euo;
~U 1~:\CI•:LK\'CL\ J<~l~ :--:E~Oil PHI':~lUE:\TE DE LA HEPúDLIC.\ 1H~ L gcu .\ non.
•.\l sr-fín1· dndcll' don :\la!íao.: .\JnJJ:-:u Cl'íadu, Ctín:::.ul Ueneral
dei Eeuadur ·en MnnteYideo;

RU EXCELE.XCL\ EL ~E~Ult PilE~ li HS.\Tloi DI~ L.\ lU~Pú
DE1L PAILViUAY,
AI s6ío1· tloelor doa Luis .\hl•Jl[(' Il~u·dlt, Ellt'lli'C:adu tk Nugocios ml interint dol Paraguay eu l\lonlevid(~o;
DLlC}~t

RU EXGl~LENCL\ EL SE~OH PllE~IIH.::\Tr: l H~ L.\ 11.KPúHLIC.\ DEL PEllú,
•
.Al .selim· don jfamwl Elías Dounelllaisuu, Cúusul Ueueral
dei Perú e-n Buenos Aires;
Y RU J•3XCF~L~·JNCL\ EL l-'E.\OH l'HESI.UK\TE JJE LA HEOlllt•:NTAL DEL UllUGU.\ Y,
Al sefíoz· doctor dou Edmu·tlo ~\eevcuo.
Quienes, halJicndo canjeado sus PlNlO:; Podei'(':;. quo Iwllaron !'H bttNla y debida fonua. han eoun.'nido eu las úisposiciones síguientes:

l)úHLH~.\

.\ltTÍCULO 1.''

t ,(lS GohiPI'IlOs tk los pa í~P:-: eonl r·al ;1nl.•.·s ~~~ t'fliiiJit'OmPir'H
:.i e;;;tahlt'eel', clonlro de lo.;;; l'Psped iyo~ p:~ í:-:Ps. )tJS servieio~
de polida s::milal'ia, veg-etal d~stin:uln~ :í. la dd(·n~:t t1c lns in-

terescs agrícolas lconlra lns plat:a~ tk lu~ Y~'!!dalr:s.
AHTÍCULU '.!."

~o t'nl i.-wl•~ ll'H' ]'laga de los YH~"{;tlr·:-:. par·a I os dedos
de la lH'O~'~"Hf n Oonv(>nción, los parúsi lo c-:. lns Jll;' ler.as, Ins aves
y unimales 1 t~L•t·judicialês y tutla eau:::ul tk c·::;tvdo puLológico ó
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daiío '•casionndo pm· er·ipLôgamas, iusedos y olros

nuinmle:-:;,

eunndo llayan adquirido 6 amennc~ou adquiril· caracLores de
''="PniL•·;i(ín sut'icienles para IH'Oducir vcrjuicios tlu importancia
I'Il

hw vlnntns.

J.:it l'lllllplimj,~tüo 111~ lo di~pliPSio 1•11 P] .\1'1 í,·uln 1." :-:;ohl'O

d~> los S('l'\Íeins dP .polida sanil.:11·ia '"gdal y para
d,•,·Los tk la imporf :wiüu, PX[Wt'l.:wiún, y tr:ín:-;ifo do lJl'OdudiJs agL·kolas, las Altas Pat'tes Cunl.t·aLautes ::;e eompl'Onwfeu ú fijnr los pucrLDs de impol'taciôn y á <lidar las medidas de control á que qucdar:ín somcUdos e,<::los ''roducLos.

la l'l'f':wi''"'
Jo~

Au:rfcuLu L"

Lt\s paí:;Ps sigüal.at·.ios sr• nhligan :í 11u :111Lul'iza1' ia PxporLH•i/'" :í los d.·m:ít-; paÍ:íPs I'OIItraLanl.Ps, sin da!' l'lllnplimic•rlLu
:í l:1s ,•xig,•Jwias dP lo:-; •:"Pl'VÍI'Íos sanifat·io..: d1·l país imporl.adnr y ú nn HI'"PLar olr·o:::; cel'lifi!~:Hins dP sanid;ui-or·ir::•~n y saHidad qw~ ]11~ eXtH••lidos J.H)l' los Sl'l'úcios sauilarios nf'it~ic..ins,
.J,•1tiendn eomuniem'i:!tJ I'PeíproenJili'JJh• euúles Sf)JI los funeioIr:ll'io-; nulol'izados. y tOII oporhmidad la:-3 modificaeioues y
cambios que se jnLroduzcnn al respecto.
AHTÍt !ULil ~). 0

Los r~f'l'lil"icados sauitarios debcrún d1~elar:11' la no oxisd') plaga::; en cl plantío ú scmentcra d1) '<h.ltld,, pt'Ot'(\dcu
la.- planlas tí partes de las rnismas para las nuales :-;e I'XpidPn,
,.J nornl11·,. dPI ]JI'rqtiPltu·üJ ú ot~uptulle dn Ja fim·a, siluaei,ín
de c•sla última, número y espceie de las planta..; tl que coLTCsllOHde cl pm~rto de embarque y desembarque y el noml.H'c ~
dirt•ccüjn del dcstinatario.
1PrH~ia

AHTÍCUI.O

G....

Los E::-:!~tdos conf.ratmltc·s se cornpl'tlllrd ~·n á couHmit~at·Hc
);t..; ](•yes y rcglamenfos de sani-dad vegdal
lftll\
diC'Insen los
u•:o:pl'd.inJ:-:: p<tíses y las modifienciones quo i11Lr·otlu.i:•ran. Ia
•·\i~lr~rl!~ia y <ksanollo de las pingas, ·t·omo igunlnll~nlo la avarki•'nt d•' mtcYas y ex.tineiôu de antiguas y lodo l'et·ltazo Y.
tl,•:-:Lrucdtín que se ltirieren du lH'otinctos f]p.;:fiJJ:l,}os á la imporl.aehín. informando sobre la vroccdcncia y cau::::a qt.k moti~
'uren •llchas medidas.
.:\HTÍCULo '/.o

Las

pt·o,~t·d(•neías

de lo5 paí::;es adlwL'I!lllt•::; qt!ttlan srtid::ts
de la ]H'cscntn Coun·rJcÍ(tll v ú las que
tatla país Ílll!lOl'tador estime por couvcuicutc.
..

(l

las pl·o:-:t·t·ipdnm•s
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ÂUTÍCULO

8.

0

La segun1la Conf..~rcncia lntcrnaeiona I do De fensa AgTícola tendt'á lugar en la ciudad de Buenos Aires, eorrest10ndiendo nl Gobierno de la República Argentina los trabajos de
convocatoria y ul'gauización para Ia ft:cha que considere más

conveniente.
ARTÍCULO

9. 0

CeéasP una Oficina Inlcl'llacioual de cal':ider permanente
cncargada de faeilitar cl cumr,lirnicnr o de las prrscntes Convenciones y de servir de intermediaria PJÜt·e todas las ofieinas
técnicas de los países adherenti?S.
'fendrá su asicnto Pn 1\Io11tcvich~o y se eompondl'á de uu
ingeniero agl'ónomo designado por cl Gohicr·no del Ut·uguay y
de los representantes diplomálieus de los }1aíses ~Lulamerienuo:;
acreditados ante este Gobierno.
I~os ~astos que origine Sll S(lStenimíento se uistrihu1rún
por partes lH'OfiUrcionales :.i la poblaciún enLrc Louos los países
signatarios.
El mismu Cuerpo ·DirecliYo de l:.l Oficina Llictarú. su ro-

glamento.

AP.TÍCULO

10

El protocolo de Ia presente Couveneil}ll, queua abierlo para

(jUe puedan acect1cr á clla los paí:::r~~ un rPpruseutado::; cn esta

Conferencia.
J_,a acce::;iún será uotiJicaua, vor la via Jiplumática, al
Gobieruo ue Ia llcpública Oriental dol Uruguay, y por medio
de és te, á los Gobienws signatarios.

ARTÍCULO

11

La presente COirvcnción scl'Ú. ratifierula y las rntifieaeiones
serán deposif nuas ('fi Montevid<'O, Pll p} HlÚS In·ese plaw posiblc.
.
Enlra::li en vigor cn cuanto sr~a promulgada, de conformidad con la lcgjslaciún de los Estados signatarios.
En {e lle lo cual, los I>lertipoLenciarios respectivos hau firmado la presente Convención y han puesto en e lia sus scllos.
Hccha en 1\fontevideo, el diez de Mayo de mil novecientos
trncc, en un solo ejemplar que quedará depositado en el Arcbivo dei Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Oriental dei Uruguay, y dcl ~~ual se ~;nviar:ín copias conformes,
por via diploxmHica, á cada una de las Altas Partes Conlratantes.
Por la República ..:\ rocntina:
(L. S.) ENmQuE H. 1\lonENo.

Pot• Bolivia:
(L. S.) Ju.\N LüDEim.
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Por los E. U. dcl Brasil:
(L. S.) EUSBBIO DE QUEIRÓS-MAT'l'OSO.
Por Chile:
A. MAR'l'ÍNEZ

(L. S.)

M.\IlCIAL

(L. S.)

ENHIQUE

DE FEHRARI.

Por Colombia:
B. Mommu.

Por cl Ecuador:
(L.

s. )

1\IATÍAS ALONSO CHI.\lJO.

Po1· el PaJ'aguay:

(L. S.)

LUIS ABENTE HAEUO.

Por cl Perú:
(L. S.) M. ELÍAS DONNE.l\L\ISON.
J>o1• el Uruguay:

(L. S.) EDUARDO ACEVEDO.

Convención Internacional de Defeusa Agricola relativa á plagas
desconocidas
SU EXCELENCIA EL SE.NOR PRESIDENTE DE LA REPúBUICA. d.l~GENTINA, 1SiU EXICELENCIA EL SE.NOH. PHJESIDENTE DE LA REPúBLICA DE BOIJIVIA, SU EXCELENCIA
EL SE.NOR 11Rí~SIDENTE DE LA REPúBLICA DE LOS ES'l'ADOS UNIDOS DEL BRASIL, SU EXCELENCIA EL SE.NOR
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE COLOMBIA, SU EXGELE:NCIA EL SENOR PRESlDE'NTE DE J. . A HEPúBLICA DEL
ECUADOH, SU EXCELE,NCIA EL SE.NOR PREiSIDENTE DE LA
HEPúBLICA DI~L PAHAGUAY, SU EXCEL~EJ.~CIA EL SE.NOR
PRE~lJ)l~N'l'Fj DE LA HEPúBLICA DEL P1E!Hú Y ~U EXCELENCIA EL ~El\'OH PHESIDEI~TE DE LA HEPfJBLICA OIUE:\TTAL DEL URUGUAY;
Gon el propósito de cstablecer medidas de prcvi.s·ión en
dercnsa de la agricult)u.ra contra las plagas desconocidas que
y:,uedan arcctarla, han rcsuelto celebrar un convcnio al ofccto,
;}' han ncmbrado como sus Plenipot.enciaríos, á saber:
SU EXCELENCJ.A EL SENOH PRESIDENTE DE LA REPúBLICA ARGENTINA,
Al scfíor don Enrique B. Moreno, su iEnviado Extraordinario y l\Iinistro Plenipotcneiario ante ~n Excclcncia el sefí.or
l,I'f'Sidentr de la República Ol'iental del Ueuguay;

SU R\-:CELENCI1A EL SENOll PRESIDENTE 'DE L.\ REPúHLIC.\ DE BOLIVIA,
Al scííor don Juan Lüdeke, Cónsul de Bolivia eh 1\fontevidco;
l'odcr E.li:ccutivo -1915 (V oi. II)

no
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SU EXüELENCI.A EL SENOR PRESIDJ~N'I'E DE LA REPúBLICA DE LOS I~STADOS UNIDOS DEL BilASIL,
Al seíior doclor don Eusebio de Qucit·ús-Matloso, J!Jneargado pe NPgodos wl intcrim dol llru:;il eu 1\loulevideo;
SU EXGI~LENGL\ EL SENOR PHESIDE~TE IJE LA. REPúBLICA DE UOLOl\lBIA,
Al scilor don Enrique B. Moreno;
SU EXCF.LENCIA EL SE~OR PUESIDE~T8 :U.B LA HEPúBLIUA DEL EUU.:\.DOR,
, AI sefíor doctor don l\latías Alon~o Criado, Cümml General
dei Ecuador cn l\lontevid_eo;
SU EX·CELENCL\ EL SE~OH l'ltli~SllJE:-l1'~ DE L:\ llEPúDLlCA DEL P.AHAGUAY,
AI sefior doctor don Luis Alwnlo Ilaedo, Eucar;;adu de
Negocio:; wl i11lf'rim del Pamguay en .\luulevideu;
SU EXCELENCIA EL SENOR PRESIDEl'H'E DE L~\ REPúBLICA DEI. PERú,
Al sefior don Manuel Elias Bunnenmison, Cúusul General dei
Perú cn Buenof• Ajres;
Y SU EXGE.t.ENCIA EL RENOil PllESIDENTE DE LA:
REPúBLICA OlUEN'l'AL DEL UHUGU.\ Y,
AI sefíor doetor dou Eduardo AeevcLlo.
Quiencs, habiendo eanjcado sus plenos pouerc:-:, qw• halla·
l'Oll Cll bUOJlU Y dcbida fOt'llltl, hall <.:OUVCilÍdO t'Tl laS UÍSpOsÍ~

ciones siguientes:

An.TícuLo L"
Por denuncia. 1j <i vndido du (~tialtp.l iom tlt: los HolJi.·t·IHJ·~,
los demás países contratantPs quedan o!Jli:,radus ú lomar medidas prohibit.ivus rospecto de la impodaciiÍn •clt' plagas de fácil propagación, cuya existencia no seu conocida cn los países
adhcrcntes productol"cS y hasta. tanto no ltag-an su aparición en
ellos, y cuyos vchfculos no tcngan desinfeceiôn eficaz y prá. ctica.

ARTÍCULO '2.

0

El protocolo de la IH'cscrüt~ Crmven1~i,íu qu.-tla nhiot'Lo vara
Que puodan aecedcr á ella los vaíse::; no repteseuL:.Hlos en 'i!sLa
Conferencia.

La aceesiún ser·á notificada por la vía

divlomúLiea al Go-

biterno de la República Oriental dcl Urugnay, y vor mcdio do
éste, á los otros Gobiernos sígnalarios.
AllTÍCULO 3.''

La pr·cr-;ente Convención sct·:l J·atil'ir:n.da, y la~ ratificacio-

pes snrún depositadas eu l\lontevideo cu d más bl'eve plazo
pOISible.
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]jnt.rará en vigor Nl cuanto &t!a. promulgada, de conformidad eon la lcgisla·ción de los Ji~st:~do~ siguutal'i?s.
.
En te de cual los Plenjpotcnctarws rrspcehvos han .firmado Ia presente Convcneión y hun pucsto rn clla sus sellos.
Heeha. eu 1\:loutevideo ú diez üe l\layo do mil uoveeicntos
trPee, en un .solo e.icmplar qtw quedal'ú depus i Lado en c}. 4r'~hivo dt'l l\1 ínisl.crio de llela·t·ioncs Exf.crlorcs tle la: l"'cpubhca
Oriental del Uruguay, y del enal se euviarán copias conformes, por la via diplomátieu, ú cada una de las Altas Partes

Contratantes.
Pm· la lkpública ATucnliua:
(L. S.) ENHIQUJ~ ll. 1\lon:tmu.

Por Bolívia:
(L. S.)

JUAN

l .. ÜDEKB.

J>or los E. U. tlcl Brasil:
(L. S.)

EUSEBIO DE

Qu EIHÚS-1\IA'l'TOSO.

Por Colornbia:
(L. S.). ENIUQUE B. 1\IoHENo.
Por cl Ecuador:
(L. S.)

1\fNriAH ALoNso CHIADo.

Por cl Paraguay:
'(L.

s.)

LUIS ADENTE liAEDO.

Por cl Pc1•ú:
(L. :::). )

1\bNUET.- ELL\S lJUNNBl\UISON.

Por cl U1·uguay:
(I.,. S. ) EDU,\HDO ACEVEDO.

Convención relativa á la exploración de los focos de origen
de Ia Langosta
SU EXCELENC[A !EL' SE:NOR PRESIDE~N'J'E DE LA REPúRLICAIARGENTINA, SU EXCELENOIA J;:_L RE:NOqt PRESI-,
])Ji".;NTE DE LA REPúBLICA DE BOLIVIA, SU EXCELENCIA:~
T~L SE:NOR PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE I.OS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, SU EXCELENOIA EL SE:NOR
J)RESIDEN'I'E DE LA REPúBLICA DEL PARAGUAY Y SU EXCl·~LENCTA EL SE:NOit PRESIDENTE DE LA REPúBLICA:
OH ~~~~'L\ L DEL ORlJGUA.Y;

.t\f.Pudir•ndo ú la imvortancia y it los intr~rr•sscs eomunes
la plaga de la Iru1gosta Shislof~rJrca Paranensis, y á
de allcgar mcdios para comb:llirla en sus foc~os origiuarins, considerándola como un mal común y ai efecto
de buscar las fórmulas im:á:s eficaces para una acción
conjunta, los representantes de ·I os diversos Esta~s interesados
IJIH' afeda
Ia m·~Hmcia
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han rcsuclto celebrar una Convcnciún al cfcelo, y hannombrauo
como sus Plenipotcnciarios. á saber:
SU EXGELENCL\. EL SENOil PRESIDEN'l\E DE LA HEPúBLICA. ARGENTINA,
tAl seííor dou Enrique H. l\loreno, su Enviauo Extraordiuario y Ministro Plonivotcnciario ante Su Excclencia cl scííor
Presidente de la Hepública Ori·rmtal dei Urnguay;
SU EXGELE~CIA l~L SENOll PHJ~t{IDEN'J~E VJ~~ L.\ IU11.'úBLIGA DJTI BOLIV IA,
Al seiíur dun Juau Lüdeke, Cônsul de Boli\·ia en l\lonlc-

video;
SU

);~XC.L~LE.\CL\

EL

~Er'iOfl PH1~H1DENT~

DE LA

IU~Pú

BLIGA DI~ LOt\ EDT"\DU~ UNlDUH DEL BHASlL,
:AI seííur tloclor don Euscbio de Qneirós-Mattoso, liJJwar-

gado de

~egoeio:-;

wl illkl'i'/n tld B1·asi t

SU }~X:GELENCL\. EL
BLICA DEL PARAUUAY,

t'll

.\loult•\ id<•();

~ENUR I•HJi~~lDJ•}NT.I•:

DE LA

Hl~PÚ·

AI sefior doetoe dou Luis AlJontc Hacdo, Encargado do
Negocias ad iJI(f'l'im dd Par·agua~· ~>11 .\lonteYideo;

Y SU l~XOIUJ·~NCJA EL ~EN.OR PRESIDJ·~N'fg 1 )}ii LA'
HEPüBLlC_\. OHH~NT.\L l>EL UHUGUAY,
1Al suííot• doei o e uon Eduat·do .\eevPdo;
Quienes habicndo canjcado sus Plenos Poueres, que ltal-

larou eu bw·ua y delJita.
sic.ioue::5 siguientt·s:

fol'IIW,

lwu

AHTiCULO

!'OH\ e·uido ~'ll

lu~

di."IHl-

1. o

Se nombtará una Comisión Internacional ccnJpucsta de un
representante de cada uuo de los Estados intcrcsados, al efceto
de la exploración de los lugares considerados como probables
focos de producciún permanente dei aeridio (Shistocerca Paranensis), (Í spa a su zuua de ~ol!t(~utrad~·~~t (· i t i'Utl iadt'1ll.
ARTÍCULO

2. o

A' la Contisit'm Internacional. previ:;la 11or d pt·oeetlonte
artículo se le franqueará litbremcnte el ictT i to rio tlc los países
contrataillos y lo serán proporcionados los atixilios que so-

licite.

:\H'l'ÍCULO

110

:J. ''

Ter1Hinad;1 la mísi6n pt·efij:Hla. la l:nnli:-;k•JI Jll'tlJJULlUJ.':í. t;
lu creaciún de una Estaciún fntenmeional GcnLr·al y Rubcs-

tacíones si lo considera ncces::uio; cn cl primcr raso queda
facultada para la designación dd persoual dircetivo y auxiliar.
La crcaeión •.le la ó las E:sl aeium•,:.; leud1·{t [HJI' uhjeclo los
siguientcs fines:
a) La detcrminación geogrúriea definitiva ele las áreas de
cont·.entración,. dcl acridio.

ACTOS DO POD.Ril EXECU'fiVO

i33

b) La preparación y prescntación de un plan do campana
aplicable en Ia zona de coneontración y, accpl.aflo 'rstc, la dirrccüín de los consiguienf.cs trabajos.
c) La informacióu ú los JHIÍSP~ intcresados rrlativa :í los
movhnii'JÜns de mangas, con rl l'in ün flllC pnrdan ndopt.ar laf•
nwdidnç; de defonsa necosnl'ias.
d) La preparación y remisión en cortas períodos á los
respedivos G()hie,rnos de una l\J emoria relativa ú los trabajo~.
rf•nli7.adof.; y lodo ln qne lllll'fla lr:H•,c•r·~~· p:-~rn 1:1 I'Xf inril'ín dPI
ru·J•idio.
AfiTÍCULO

Cada 11aís intorrsarlo
Birín lnLPrnaeionnl.

1. 0

conenrrir~í

,\RTÍCULO

:í los g-nsfíls do b Comi-

5. 0

La proporcionalidad de los ga~·tos que demandou la instaIaciôn y funcionamiento de las Estaciones y la aplicaci6n dei
plan íntcrnaeíoual dn lnrha que tlchan scgnil·sn, lo fijarún
nporftlllalllf'llh~ los (iohinl'IIOS fle )OS paÍSPS Ílltf~J'f'S:ldOS.
AR'r[CULO

Ô. 0

Para 0l mantcnimil'nfn dn la ú las cstar\iOn<'s internacinn:t lc•.s SP fija ·un plnzo mínimo de f~inco aiíuR, I~r·mTugable
.si lo I'OllYin Íf'l'Pll la~ Altns Parlc>s CnnfTnfanfl'~.
ARTÍCULO

7.

0

Lo~ iEstados coritratantl's prest.ar:ín :i la ô las Pstaciones
internacionalos su concnrso científico ~~ informa Li v o á fin de
fa1'ilif.m· sns tnreas.
ARTÍCULO 8. 0

Los Estad'ÜS representados se comprometeu ú comunicarse
rcníproc,a y telegr:Hicamente los movimierüos dr las mangas
que Ins nmenacen, aàoptando, a l f'fccto, Pl C(H I ign f PIPgl·:'ifico
mwX'n {t Ia rnwsenle Convenciôn.
ARTÍCULO

9. 0

La trasmisión de los despachos telegráricos ú qu.c hace
rcferPiteia cl artículo que anteeed~\ será considerada por los
f:nhiPl'liOS adllorenbf's corno oficial. m·g~:nfc y de preú'rrmcia.
AR'I'ÍGULO

10

. Los países contratantes rnglamenlar·:'in, drnJro flf' sus propios tcnitm·ios cl sers i cio tclegr:'ifico, rocornPJHl:'indose la
~1dnrwi6n do todas nqurllas medidas tendienf.Ps ú darln Pl eaJ·:'wfpr· d~1 nLPtll'itín flllC sn prop(ísifo p~rsignP.
ARTÍC{JJ,o

H

Los Estados signatarios se in.formnr:in redprnenmente, ai
final rk f'nda carnpafía nnnal contra f'l nrritlio, so"J'r nl movi-
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miento general

ae sns invasiones a::;í como

los

diverso~

proce-

dimientos de ext.incíón quo hayan crea(Jo y lo-; rr-;.;ultndos obtc-

nidos con · nllos.
12

ARTÍCULO

Los países contratanLes convlenen

..-·n

P

I·Pctua.r eon

sus

proprios servicjos y recursos lo::; t,rabnjos do dPstruceit'nt dei
acridio migratorio en las zonas suiqH:rnunwnt~ ~, h•mpornl'ia,
de sus respertivos t.err.itorios.
1~

ARTÍ CIJLO

Fijase la {·,iudad de Ia Asunciôn <Jr,l P::~rngnny como punto
de reuniün para que los Delrgados coustitnyan y organicen la
Comi:sión TnfPrnnrional.
1

An:rir.PLo I 1

Considerando como muy npropiaclo cl período invernat
para realizar una campaiia investigadora en la zona ó zonas
de concentraciún é irradiaciôn de la langosta. 1·! Congreso estima convcniE'ntc que los Gobit>rnos intcrrsadn:~ dPsignen sus
respectivos Delegados antes dcl 1." de A;rn.::f.o, fkhiendo encont.rarst> f'll la. einrl:ul eitada nnf.p;;; dPI quint·;~ fh•l mismo nw~.
AnTícL:!.n 1r>

I.a Comish'in lnlnrnacional pnllt·:'i ennsUiqir;;P '!'-' ('n1pPz::tr
los trabajos de exploraci6n esf.andu r~>prP:-:~>ni:Hb b mayoria
de los F.st.rulos ~~onll'ntalltes.
An.'l'ÍC:UTto

1. G

La presente Convcnción Rf'l'Ú ral.ifienda y Ins ratifJ"Ueiones ser·:'in fleposíla.fln's en ~lonleYidNl r~n d tn:ís hreHl piazn
posible.
Entrará en Yigot' Pn cunnto S('[l, IH'Oilll.llgnda tln cnnformidad con la legislación de los Eslndos sigu::d.arios.
En. {e de lo cl((ll, los Ph~nipol(~neinrio:;; !'PSJwrlivos han firmado la pr·espnte COilVf~lwinn y hnn pnPsf.n Pn rlla sue; SG11m~.
Hecl1a en MonJ.evideo, el diPZ ,fie l\l:tyn u~ mil noveeientos
trece, en un solo ej<•tnJ))nr Qtw qn;:dar{t dt•positado on e! Archivo dei Mini·slerio de HclaPiones Jj:xteriorE's dn la. Hepública
Oriental dei Uruguay, y ~lPl (~Uf\1 sn nnvü1t':'i11 eopias eonformes, por la via diplnm;í I i1·n, l;í (•ada 1111:1 dP Jaq :\ Hns Parl<!S
Contratantr~.

Por la República Argentina:
(L. S.) ENRIQUE B. 1\lonENn.
Por Bolivia:
'(L. R.) .llTAN Lünmm.
P01· los FJ. l T. tld HiYt.sil:
(L. S.) RusEmo 1m QllEII;t'l~i-1\lNrToso.
Poi' cl l'm·aauou:
(L. R.) Lurs AnENTr: H.\EDo.

Por et

(L. S.)

U1'U!]Uay:

EDU.\RDO

ACF:n:oo.
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E trndo sido as mesmas Convenções, cujo têor fica acimn.
transcrivto, npprovadns pelo CongN~sso Nacional, as confirmo
c ratifieo e, rmla presente, as dou por firmes c valiosa~ para
produzirem os .seus devidos effeitos, promettendo que ellas serão inviolavelmcnte cumpridas.
Fm firme:z.a do qne, mandei passar •est..1. Oarta, que assigno
e (~ scllnda eom o seHo das Armas da IlcpuhU.ca c subscripta
pelo 1\lini.~tro de ]~·sLado das Relações Exteriol'cs.
Dada no Palacio da Presidencia, no nio de J:uwiro, aos
~2 dias do mcz de Abril de mil novf'rr·nt.n::.~ e qninzP., !1!1° da
lllflf'fWJll}f'lli:Ía e 27° ela fiepnbliCil.
'VENCESLAU nnAr. p. GoMEA.
Lanm MiillPr.

DECnETO N. 1 t. 588

DE

19

DE MAIO DE

1915

Promulga as Conv<'nções ass.igna.d:1s pelos Delegados á IV Conferencia Inter•
nacional Americana, nnlizada em Julho e Agosto dl' rg1o, na cidade de
Buenos Aires

O Presidente da Republi-ca dos Estados Unidos do Brasil:
'fendo sanccionn.do, pelo Decreto N. 2.. 881, de ü de No~
vcmbro de 1914, a Resolução do Congresso Nacional, de 31 de
OILDtt·hro do mesmo anuo, que approvou as GotJvr.nç.iícs E'oQbre:
Protwiedadc Lit.teraria P. Arti~Hca; HPcln maçõos Pecuniaria~;
Patentes de Invenção, Desemhos e Modelos\ IndustriaJes; e
Ma~rcas de Fabrica e <lc Cnmmercio, assignadas. as duas primeil'as em 11 e as duas ultirpas em 20 de Agosto de 1910. na
IV ('tonfcrcncia Internacional Amcrio:ma. I~r:·~lizarla em .lulho
n Agosto de 1910, na cidade de Buenos Aires; e. havendo sido
depositado. aos cinco dias do mez de ~Iaio de mil novecentos
e quinze, no l\tinisterio das Relações Exteriores da Republica
Argr.ntina. o instrumento de ratificação das referidas Conven~
ç.íiPs. datado de 9 de Fevoreiro do mesmo anno;
nem·eta que as mesmas Convenções sejam executadas e
rnmpddas tão inteiramente como nellas se contém.
nio de .Ta~ciro. 19 de Maio de 1!115, 04" da Independcncia
f' !'7° da nrpnblica.
\VENC:ESL.\U Tin.\7. P. \r:o:vmR.
F1•cde1'ico Affonso da Carvalho.
\Vl~NCESLAU

BRAZ PEHEinA GO!\lES,

'Prf'.'iidPnte fla nopuhli~a dos Estados Unidos do TII'nsil.
F:wo salwr nos f'JlW n presente Cartn de nau rical.iãO virem,
qun. Pntl'f' ng li3stadus Unidos do flmRil <~ os Pnizi(•S repres~n
tados na IV Con fmf'ncia Tnternncional Pan-Americnna, de
nnrnos AirPR· foram votnrlas n;;; s(•g-niut.es Cnnn•uções. FoQbre:
Propriedade litterarüt o artística. Hef~lamarões pecuniarias,
Patentes de ~nvenção e Marcas de fnhriea e <lr c.vmmercio, e
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assignad.as, as duas primeiras. em onze de Agosto e, as duas
duas ultimas, em vinte do mesmo mez, de mil novecentos e
dez; a saber :
CONVENGióN

Propiedad Literaria y Artistica

S. S. E. E. los Presidentes de los Estados Unidos de
América, de la República Argentina, dei Brasil. de Chile, de
Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de la República Dominieana, dE'f Ernador, de Guatcmal:l, de Haití. d? Honrluras. dP
México, de Nicaragua, de Panamá, del Parn[!,uay. dd .Perú. de
El S•a,lvador. dcl Vruguay y de Vell'e~ucla;
Deseando que sus países respectivos fueran representados
en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, enviaron
á eUa, debidamente autorizados, para aprobar las Recomendaciones, Resoluciones, Convenciones y Tratados que juzgaren
útiles á los intereses de América, á los siguientes Seííores De. ;legados:
Estados Unidos de América: Henry \Vhite, Enoch H. Crowde.r.
Lewis Nixon, .John nassctt Moore, Bernard Moses, Lamar
C. Quintero, Paul Snmuel Reinsch, David Kinley.
República Argentina: Antonio Bermejo, Eduardo L. Bidau,
Marmel A. Monte~ d~ Oca. Epifanio l'Drtüla, ·Carlo~:· Hodriguez LarreLa, Carlos Salas, José A. Terry, Estanislao
S. Zeballos.
Estados Unidos del Brasil: Joaquim Murtinho, Domicio da
Gama, José L. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Gastão
da Cunha, Herculano de Freitas.
República de Chile: ?lliguel Crucl!aga Tocornal. Emilio BeiJo
Codecido, Anibal Cruz Diaz, Beltrán Mathieu.
República de Colombia : Roberto Ancizar .
República de Costa Rica: Alfredo Volio.
· República de Cuba: Car los García V élez, Rafael Montoro y
Valdés, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Antonio Gonzalo
Pérez, José M. Carbonell.
República Dominicana : América Lugo.
República dei Ecuador: .AlP.j:mdro Cárdr.nas.
República de Guatemala: Luis Toledo Herrarte Manuel Arroyo, Mario Estrada.
'
República de Haití: Constantin Fouchard.
República de Honduras: Luis Lazo Arriaga.
Estados União.~ Mexicanos: Victoriano Salado Alvarez, Lu i~
Pérez Verdía, Antonio Ramos Pcdrueza. nobcrto A. F.steva Ruiz.
República de Nicaragua: Manuel Pérez Aionso.
Re}Htblirrr de Prrurunrí: Brl jç;a r· i o PnrT:t~.
Repúblira del Pm'fi(JIIII!J: TPilrll):;:j,l 1 ~n 11 r.:'d•·z . .Jnc; 1í. p

tero.

1\T
· · on-
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CONVENTION
Literary and Artistic Copyright
rr,JJt•i ,. Exr·Pllf'lll~if'~ t l!P PJ'(·~idf'll Ls o I' lliP Uni trd Stat.es
o r IAUJerica, Lho Argenti 1lle Hepublic, Brat.il, Ohil i, Colombia,
Costa Iliea. Cuba. Dominican H.epublic, Ecuador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Mexico, Nicar.agua, Panamú. Paraguay, Perú,
Ral vador, Uruguay a.nd Venezuela:

BEING desirous that their respective countries may be
represented at the Fourth International .\merkan Confercnee.
h!Y~' srnL thcrdo t.hf! following delogatns. (lu ly authorized to
approvc the N:eommendations, resolutions, c"nH~ntions and
tr·Pn.Lics which Lhcy migllt doem advantageous lo tlw interests
of Arnerica.
Fnifrvl States o( Arnerira: Henry \Vhilc. Enoeh H. Crnwder,
Lnwú; Nixon. John Bassetf. Moorc, Bern:u·d Moses, 1,amar
n. Qu intero, Patll Ramncl Reinsch, David Kinley.
Â1'(1(~11lirw lfr?public: Antonio Bermc.io, !1:tlnwflo L. Bictau, Maruwl A. Montes de Oea. F,pifanio Pot'lela. Cnrlos fioddguez La ereta.• C:rrlos f"blns . .Tos1.; .\. 'I'<!TTY, Est:-~nis!no S.
ZebaHos.
Pwited Stotes ol Brazil: Joaquim !VIw·tinho, Domici 0 da Gama.
Jo.sé L. Almeida Nogueira, Olavo Bilar, Gnstão da Cunha,
Herculano de Freitas.
Republic of Chili: Miguel Crt.wha.·~,l Toeorm.tl. Ernilio Bf?,llO
Codecido, Anibal Cruz Dias, Beltran l\lathieu.
IlP1mblic of Colurnbia: Roberto A.ncízar.
Rqmblic of Costa Riça: Alfredo Volio.
Ue]mblic of Cuba: Carlos Galrcia Vélez. Hafn.d Mon1oro y Vaidés, Gonzalo de Quezada y Ar{lsteg-ui, .\11tnn i o Gonzal:o
Pérez. José M. Carbonel!.
Dominican Republic: Américo Lugo.
Republic of Ecuador: Alejandro Cárdenas.
Republic of Guatemala: Luis Toledo Herrarte Manncl' AIToyo,
Mario Estrada.
'
Re}ntblic of HaiU: Constantin Fouchard.
IV'!pu1Jlic of Honduras: Luis Laflo Arriaga.
Me:dcan United States: Vietoriano Salado Alvarrz, Luiz Pérez
Yrrrlia. Antonio Ramos Pedrup,zn, Hoberto A. F ..,;;teva Tluiz.
R~'Ji111Jlic nf lVicaragua:

Manuel Pérez Alonso.
o{ Panamá: Belisario Porras.
Rrp11llfie o{ Pal'aguau: Tcodosio Gomúlrz . .Jos1; P. 1\Tonb•ro.
Rcpublit~
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República del Perú: Eugenio Larrabure y Unánue, Carlos Alvarez Calderón, José Antonio de Lavalle y Pardo.
nepú1Jlica dr~ Hl Sfllwufol': FNkrico ~lcj Í[l, 'Frarwiseo ·Martinez
Suárcz.
RAJHÍIJlira del l:i'llf/1Ul.Y: Gonzalo nnmirez, Carlo ..:; M. rh• Pena,
Antonio .M. Uodrigues, Juan Josó Amózaga.
Estados Unidos rlt~ Vene.zu.ela: !\I::mw·t niaz llodrigm:z, Cüar
Zumeta.
Quienes después de haberse comunicado sus respectivos
podie-rm; y enr.ont.r:índo-los en hnena y dcbida. forma. han
acordado en celebrar la siguiente Convenció11- sobro Propiedad
L iteraria y Artística.
Art. 1.
I.os Estados signatario~. rccon!)Cen y protegen los deroehos de Propicdad Literaría c Arlistica. de cow
formidad ron lns r.stipulnciones de la nTn~cnle Conv~nción.
Art. 2. o - En Ia expresión «obras Iiterarias y artísticas>
se comprenden los Jibros, escritos, foletos de todas class~
cualquiera que sea la materia de que traten, y cualquiera
que sea el número de sus páginas; las obras dramáticas 6
dramático-musicales; las ooreográficas, las composíciones
musicales, con ó sin palabras; los dibu.jos, 1:1s pinturas, las
esrmltnra~. los grabados;; In~. obr~s fotogrúfieas; Jas esferas
astronómicas ó geográficas; los planos, croquis ó trabajos
plástfco~ relativos ú gcografín.. geolo{.!ía <i topografía. arauitectura 6 cualquiera ciencia; y, en fin, queda com prendida
toda producción que pueda publicarse por cualquier medio
de impresión 6 reproducción.
Art. 3.
El recono.r.imiento del dcrecho de propriodad
obtenido .en un Estado, de conformidad eon sus leyPs, surtirá
de pleno derechl) sus efeetos en todos los rlemás, sin nccesidtd de llCIIar ninguna otra iormalidad. f:iempro que .apa-'
rezéa en la obra cunlquiera mauifos!'::wilín qne indique la
reserva de Ia propric.dad.
Ar·t. 4."
El derecho de propiedad rlf' una ohra Jil:e·raeia
ó artist.ica. comprende, para su autor 6 causahahicntes, la
facultnd exclusiva de disponer f}e elia, do publicm·la, de
enajenarla, de traducirla 6 de autorizar sn tJ'aducción, y roproducirla em cualquier foJ·ma. ya total, yn parciaJmen Lo.
Art. 5.
Se f'Onsident auf.oe de una ohnt protegida, salvo prueba 't'n contrario. á nrnwl f~lJ:VO il<Htlitr·" 1í ll"l'tt"'""irnn
conocido esté indicado en ella; en consccnenein, se admitirá
por los Tribunnles de los divrrsos pní~l'::: signafario:;;, hl aceh'ín
entablada por ('} autor rí su I'f'Jil'f'S('nfrtniP ('nntt•rt loc; falsificadores ó infractorns.
Art. 6.
Los autores ó sus causahabientes. naeionales,
6, extranjeiros domiciliado:::, gozarún en los paísPs signat.arins
los derechos que Ias Ieyes respectivas acuerdnn, sin que esos
derechos puedan exeeder el término de protccciún acordadn
cn Pl país tlP nrigrr1.
Pant las obras compnes~as do y:wios vrJlúmcncs que no
se .Publiqucn juntamente, dei mil=lmo modo que para los boletmes ô ent.regas 6 publicariorws IWritídicas, f~l pl.a7.o de
nro.piedad comenzar{t á oontars~. rn~pndo dt- r.ada volúmen.
boletin 6 entrega ó pnblicaci(tn pnitídien, cl1::;.;dn Ia respectiva.
fecha de su... publicaei6n.
0

-

0

0

0

-
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Rcpttblic o( Pe1'"1J: Eugenio Larrabure y Unánue •. Carlos Alvarez Calderón, José Antonio de Luvalle y Pardo.
llepublic o{ Salvadm': Federico Mej ia, Franci~·co Martinez
Buárcz.
Ile1mlJlic of Uruguay: Gonz.alo Ramirez, Carlos M. de Pena, An....
tonio M. Ilodriguez, Juan José Amézaga..
Unitcd Slotcs o{ Venezuela: Mu.nucl Diaz Horh·iguez, César Zu·
meta.
'Vno, after having presented their credentials and the
same having been found in due and proper form, have agreed
upon the following Converition ou Literary an<l Artistie
Copyright.
1st. -- 'l'he signatory Staies aclmowledgc and pr'olcet thê
rights of Literary and Artist Property in conforrniLy with the
stipulations of the present Convention.
2nd. - In the expression «Literary and ArtisLic Works~
nre iw:l!lll(~ll hook::::, \Y!'iting.c:, pamvhlrts of ali Jdnds. whatever
may hc lhe subject of which they treat, and whalever number
or thnir pngcs; dramntic or dram::.vtieO-HNJsir~al works; choreographic and musical compositions, with or wilhout words;
drawing-s, paintings, sculpture, .engravings; photographio
"nJ'k···: as'Lronnrnical o r geographical glolJe:;; piam;, Rkotehes o r·
plaslic works rclaUng to geography, geology or topography,
al'chitcctnre or any other science; and, finally, ali productions
l.l.ntt, •·nn be publi.StllCd hy nny mcra~ns of imprr.~sion m· rcp:rodnciwn.
3rd. - The ackno.wledgement of n copyright obtained
in ono Slate,in conformity with its laws, shall produce its
effoets of full right, in ali the other Stutes. \vithout thc necessity of eomplying with any other formality, provided
always there shall appear in the work a statemPnt tbat indinntes tlte reservation of the property right.
ltlh. ~ The C{}pyright of a literary or arfistic wo.rk, inelnrle~ ror its nuthor or assigns the exclusive pnwor of clisposing o f the sarne, of publishing. ::u;signin::r, 1r:wslating or
anl.hOI'izing its translation ::mrt rcproflucing it in any fo.rm
wh~lher wholly or in pnrt.
5th. - The author of a. protect.ed work, c:x:cept in case
o f pl'ouf Io lhe contrary, shall h c considN·nd the pnrson whose name or well known nom-dc-plume ü; indiented thcrein;
eonsequently suit brought hy such author or his represen1ati\e a.~ainst count.erfeitcrs or violalors, slt!lll lm atlmitted
hy the Courts of the Signat:ory States.
íilh. - Tho aulhors or their nssigns, citizens m· domiciled
forcignors, shall enjoy in the signatory countrics the rights
that thc respectivo laws accnrtl, wiihout those righls beilig
allü\\"(•1] lo í:'XIlef~(l Uw term or VL'OLPeLinn PT:tlllPil in t.ho
''nJJnlr·y

or o.rigin.

. For ~Ytwks comprising scveral volumes that aro not pu1tltshod Rrmultaneously, ns well as for bnllcLins. 01· parts, or
periodil~al pnblications, tho term of thc copyi·ight will comnwJ~ee. tn nm, \yitl~ resr~eet to mwh vnlu~no, lmllolin. part., or
perw.thcal publwatwn, from lhe rcspecl.tve date of its pu-

blication.
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Art. 7."-Sc considerará eomo paí~ de origrn de una
obra, el de su primera publicaci6n c.n América Y. si .el~a so
ha verificado. simultáneamente en vanos de los pa1ses signatarios, aqne1 cuya ley fijc el téL·mino tmis cm·Lo de proh~e
ciún.
Art. s.o - La ohra que no. obtuvo cn sn ol'igt'n la propiodad lil.enli'ia, liO soeá suseoptiblo do adquiriria cn sus
reedicione~ poster1ores.
Art. 9.0 - Las traducc!ones lieitas gon pL·otcgidns Ntrno
las obras originales.
Los traductores de obras. aceeca de las cunlcs no existe
6 se hubiere extinguido el derecho de propiedad garantizado, podrán obtener, respecto de sus tradueciones, lqs der~
chos de propiedad declarados: en cl art. 3.0 , mas no podran
impedir la publica.ción de otras t.raduccio.nes de la m1sma
ohra.
Art.. 10.0
Pueden publicarse en la prensa periódica.
sin ll(~~·e!=!idad de autorización alguna, los· discue.:;n-~ prom.1 ncütdor-· ó Icid0~ en asamhlea~ deliberantes. ante los tribunales
de ,lustieia I) PH las I'Pllnimws púhliea~. siu ll~'l'.ittkio dt• lo
que dispongan á este respeeto Ias lcyes internns de cada. Estndo.
Art. ·U .o
Las oh r a~ ]iterarias, r.ient ifirn~ (, :U'tistit>.:u.;.
cualquiera que sea su mnteria, puhli,~adas PU prriôd i co~ ó
rnvis1as de~ c~llnlquiPt'a dl' los pní~l':-' ele> la J;uit'nt .• 110 puPdf'l1
rc>pl'fHhu·it·sp Pll los ntros .paísPs, sin Pl !'íllhPill iniÍt•ntn dP lns
autores. Con la excepeiün de las obras mcnei0lla1las. fmalquict· :li'IÍt'uln dP pPt'it',dil•o pUPd(• I'Ppl'cHlttPir·:-;p por· nlros, si

ello no h a sido exp1·esamt'Iüc prohihido, dPhir:ndo, Pn Ind0
caso, eitarse la fuente de donde aqué\ se ha tom:uto.
I .. as noticias y misceJáncas qne tienen el ear{wLrr· ue
mera prensa informativa. no gozan de la proLeeei!Ín de usla
Convenc.ión.
Art. 12.0
La reproducción de fragmentos de obras literari·as ó artísticas en publicaciones destinadas á la ensefianza 6 para crestomatia, no conficre ningún derecho de
propiedad, y puede, por consiguientc, ser hecha librenwnte
cn todos lo~ paísPs !-ligBaLat·ios.
Art. 13.0 - Se considerarán t'0prodnccionc:-: ilicilas. para
los efectos de la responsabilidad civil, las apropriaciones
indirectas, no. autorizadas, de una obra litcraria 6 artística
y que no repre:H~ní.nn nl eaPader de obra originaL
Será también considerada ilícita la reprodueción, cn
cualquiera forma. de una obra integra, ó de la mayor parte
de ella, acompafíada de notas 6 comentarias, á pretexto de
cr~ti!3a
1iteraria, de ampliación 6 complemento de la ohra
or1gmal.
Art. i 4. • - Toda obra falsificada podrá. sor secuestL·ada
1'11 los paí~Ps sígnatal'ios, Pll 'llll<' la ohl'a original tPuga der~cho. á ser protegida legalmente. sin pr.r,iuicio de las indemntzacwnes 6 las penas en que incurran los falsificadores.
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. ArL. l :"J.''- Cada uno dP los 1( :ohii•IT!il;:;; dí• lo~ 11aí~P~
stgna.ta,rws, conservará la líbertad de permitir. vigilar ó
proh1b1r que circulen, se represent(m ó expongan, obras ó
reproducciónes r·especto de las cnaJes fnvinl'P ~ne ejerr.er
ese dPrecho, 1a autoridad comprtentf'.
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7lh.

The country of origin of a work .wi!l bc deemed

tha:L of its first publication in America, and ~f IL shall have

nppearcd simultaneously in seYeral o~ thc s1gnatory counlt·ie~, Umt wllirh fixes tlle sllorte~t perwd of protectwn.
8th.
A work which was not originally copy.rightcd
shall not be entitled to copyright in subscquent editions.
ülh.
Authorised translations slwll be protectrd jn Lhe
same manner as original works.
Translators of works concerning which no right of
cruar::mteed propnrty cxists, o.r the guarant.ced copyright of
which may bave . been extinguished, may o}?tain ~OI' their
translations the r1ghts of property set forth m Artwle 3rd
but they shall not prevent the publication of other translat.ions of the same work.
10th. - Addresses or discour:ses delivered or read beforc clcliberative assemblies, Courts of Justice, or at public
mecting, m:ay be printed in the daily press without the ne('.e&sily of any authorisation, \vith due rcgard however, to
llJt~ pJ:ovisions o.f the domestic legislation of each nation.

11th. - Literary, scientific or artistic writings, whatever may bc their subjects. published in ncwspapers or mag-azines, in any one of thc countrics of the Unio.n, shall not
be reproduced in the o.ther eountries without thc consent of
the authors. \Vith the exception of the works mentioned,
lolny article in a newspaper may be reprinted by others, if it
has not bc.Pn expressly prohibited. hut in eYwy easc, U1e
soul'ce from \Vhi1ch it is taken must be cited.
News and miscellaneous items published mcrely for general infor·mnlion, do not enjoy protection under tllis ConYnntion.
12lh.
The reprodudion of ~~xtraets Ií·om !H1erary or
artistic publications for the purpose of instruclion or chrestomathy, does not confer any right of property, and may,
lherdore, be freely made in all the signatory countries.
J3th. - The indirect appropriation of unauLhorised
parts of a literary or artistic \YOrk. h:wing no oJ:iginal cbaract.er, shall be deemed an illicit roproduclion. in ~so far as
afl'cds c i vil liability.
·
Tho nmroduction in .fHry form of an erttirc \vork, or of
llw greater part thercof, aeeompanicd lJy noLc::; ot· commentarics undcr the pretext of litcrary eril.icism or amplification. or supplement to· the original work sball also be considcrcd íllicit.
...
'
1Hl~. -----: E:nery pu~lication infringing a t\Opyright, may
h~ rnJJftsmrled m thu sJgnatory eountries in wltieh I hc odgm~l ~vot'k had ~hc right to be legally proLcet.e<l
without
J?r.eJUdiCe to the mdc:mnities or penalties \vhiell lho eounterici tcrs n_1ay ~ave mcurred according to the ])lws o f thc
t'otmtry 111 wlllch tho fraud may have heen commitcd.
15th. - Each of the Governmcnts of the si"'natorv
c~unt.ries .. shall _retain t.he r.ight to pcrmit.. inspeet, or!':' prohf:_
bJt the. cJrculatwn •. representaUon or ·exhibition nf wol'ks or
pr~Jduct L~n coneern.m~ which thc prnpt'r ::mthoritv may have
to exerc1se that nght.
·
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:Art. 16, 0 - La presente .convenciôn eomcnzará á regir
entre los J~~·t3dos signatarios que la ratifiqnen, tres meses despuÁs qn13 eonmniquen su ratificaciôn ai O·nhicrno Argen1'ino,
y pennanccerú en vigor entre todo~ c!los. ha1sta un aíío desJIUéf• dn la fecha de Ia denuncia. Esla dcnunr.ia .Sf)rá di l'igida
ai Gobierno Argentino y no tcndr{t cfccto, siuo rcspeclo dei
pafs que la haya hccho.
"En f~1 d<~ lo cuai, los PleuipoL(~ncíarios y J ~~de~atln:; firm.:m Ia presente Cünvcnciôn y ponen e11 f'!la el sello de la
.Cuarta Conferencia Internacional Amcrieana.
liPcho y fir-mado eu la cindad d(\ Buenos Aire:-;, :i los oru:e
dfas del mos de- A.goe-.to de mil novceientos cliez, en f\spaiíol.
ingltl.s, portugwSs y franc1~s y (IPpositado 1m el .1\linisl.erio de
Relaciones Exteriores de la. Repúbliea Argenlillla,, á fin de que
se saquen copias certifieadas para enviarias, pQr la vía diplornátü.·a, á cada uno de los Esbados signatarios.

• Pon

LOS ESTADOS UNIDoS DE AMÉRICA:

IIcnry Whitc
Enoch H. Crowder.
Lewis Nixon.
John Bassett Moore.
Bernard Moses.
IJamar C. Quintero.
Paul S. ficinsch.
David Kinley.
POR LA IlEPÚBI.ICA ARGENTINA:

Antonio Bcrmcjo.
1 1~duardo L. Bidau.
Manoel A. Montes de Oca.
F.pifanio Portela.
Carlos Salas.
José A. Terry.
Estanislao S. Zcballos ..
POR LOS ESTADOS UNIDOS DEL DHASIL:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
POR J,A fiEPÚBLlCA DE CHILE:

Miguel Cnwhaga Tocornal.
Emilio Bello Codceido.
Aníbal Cruz Diaz.
Bcltrán M.athieu.
POH J,A REPÚBLICA DE COLOilT.DJA:

Roberto Ancízar.
POI\ LA HEPÚBLICA DE COSTA niC.A:

AJfredo Volio •.
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16th. - 'l'he presc11t Convention shall )lp('ome opAraiive
between the Signatory States which ratify it, three month after
they shall havc eomunicatcd thcir ratilicmlioon to the Arg.entin·:' Governmcnt, and it f·hall rcmain in force nmong thcm
tmtil a year after tlw date wlwn it may })c dcnounced. rrhis
denmwiation shnli bc adtir'<'sserl to tllü Argentino Gnvcrnmont
;.md shall bc without force cxccpL with rcspcd to tltc eountry makin~ it.
IN WI'I'NEHs wiiEilE{)P, Uw PIPnipof.PJI!iari«~S lmvf'
fht~ Jll'f'~rmt tr·e.aty and al'fix.ed thm·etu llle ~'eal oi' Uw

:::;ignrd
Fuurth

Jutemntional Amcrican Confercucc.
l\lndo nntl signed in the city of Hncnos AireH on thc clcvenfh day ot' Ae·~.mst iu ttw y(':n· onp f ltonsand niue hundrnd
and Lrn, in Spanish. English, Pmtugursc> awl FJ·t~nel!, and de-

p-osilc.fl in Lhe Ministry or Foreign Arrait·.s or lltP Ar·gnntine
llopulllic, in ordcr that ccl'Lifind copit•.s hn mude foi' teausmission to each one of the sigllatory uations through Lhe approvriatc di!)lomalic channelE•.
FOU 'l'liB UNI'fED o'l'A'l'ES 01<' AMEHH.:A:

llcrn·y Whit.c
I•:noch H. Crowdcr.
Lewis Nixon.
John Bassett Moore.
Bcrnard Moses.
J .. amar C. Quintci·o.
Paul S. Rcinsch.
David Kinley.
FOR 'l'liE AH.GENTINE HEPUBLIG:

Antonio Bermejo.
Jl~duar·do L. Bidau.
1\lanocl A. Montes tio Oca.
Epifanio Portcla.
Carlos Salas.
José A. Terry.
Estanislao S. Zeballos.
l<'OU THE UNITED STATES OF' BltAZIL:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira,
Olavo Bilao.
<Jastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
FoH 'rJIE HEPUBLIC OP CIIILI :

l'vT igu cl Cru ehaga Toco rn~ 1.
Bello Coder.ido.

J~milio

Aníbal Cruz Diaz.
Heltrán 1\fathieu.

FOR TIIE HEPUDLIC OF COLOMDIA:

Roberto Ancízar.
FOit Til E REPUDl..IC OF COSTA fliCA:

Alfredo Volio •.

AO'l'OS lJO POiJER EXECUTIVO
POR LA, BEPÚBI..ICA I.>E CUB.\ :

Carlos Garcfa Vélez.
RafRel 1\lontoro y Valàé~·.
Gonzalo de Quesada y Aróstegui.
Antonio Gonzalo Pérez.
José M. Carbonell.
POR LA REPÚBLICA DOMINICANA :

Américo Lugo.
POR LA REPÚBLICA D.EL ECUADOR:

Alejandro Cárdenas.
POR LA HEPÚBLICA DE GUATEMAL:\:

Luis Toledo Herrarte.
Manuel Arroyo.
Mario Estrada.
POR LA REPÚBLICA DE HAI'l'Í :

Constatin Fouchard.
POR LA REPÚBLICA DE HONDURAS:

Luis Lazo Arriaga.
POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Victoriano Salado Alvarcz.
Luis Pérez Verdía.
Ro~erto A. Estcva Ruiz.
POR f.,A REPÚBLICA DE NICARAGUA:

Manuel Pérez Alonso.
POH LA TIBPÚBLICA DE PANAl\'f :\:

Belisario Porras.
POR L-~ REPÚBLICA DEL PARAGUA Y:

Tcodosio González.
José P. Montero.
POH LA REPÚBLICA DEL PERÚ:

Eugenio I.~arrabure y Unánuc.
Ca;rlos Alvarez Calderón.
José Antonio de Lavalle y Pardo.
POH LA REPÚBI.ICA DE EL SAL VADO!l.:

Fcderico Mejia.
Francisco Martinez Suárcz.
POR LA REPÚBLICA DEL URUGUA Y :

Gonzalo Ramirez.
Carlos M. de Pena.
Antonio 1\1. Rodriguez.
Juan José Amézaga.
POll LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZllEIA.\:

:Manuel Diaz Rodriguez.
Cé~ar Zumeta.
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FOil THE REPUBLIC OF CUBA :

Carlos Garc.fa Vélez.
Rafael Montoro y Valdé$.
Gonzalo de Quesada y Arústcgui.
Antonio Gonzalo Pérez.
José M. Carbonell.
FOB. 'l'HE DOM1NICAN l\EPUBL1C:

Américo Lugo.
l:'UH THE REPUBLIC OP ECUADOll.:

Alejandro Cárdenas.
FOll. THE REPUBLIC OF GUATEMALA :

Luis Toledo Herrarte.
Manuel Arroyo •
.Mario Estrada.
FOfi rrHE 1\EPUBLIC OF HAITÍ:

Constatin Fouchard.
FOU 'fHE ll.EPUBLIC OF HONDUfiAS:

Luis Lazo Arriaga.
FOfl THE MEXICAN UNI'fED STATES:

Victoriano Balado Alvarez.
Luis Pérez V erdía.
Rolberto A. Esteva Ruiz.
FOR THE REPUBI..IC OF NICAll.AGUA:

Manuel

Pére~Z

.A.lonso.

FOR 'l'HE HEPUBJ..IC OF PANAMA:

Dclisario Porras.
FOit 'l'liE ll.EPUBLIC OP PARAGUA Y:

'reodosio González.
José P. Montero.
FOR THE REPUBLIC OF PERU:

Eugenio Larrabure y Unánue •.
Ca~rlos Altvarez Calderón.
José Antonio de Lavalle y Pardo.:
FOB. TliE ll.EPUBLIC OF SALVADOR:

Federico Mejia.
Francisco Martinez Suárez.
FOn 'l'HE ll.EPUBLIC OF URUGUAY:

Gonzalo Ramirez.
Carlos 1.\L de Pena.
Antonio 1\L Rodrigucz.
Juan José Amézaga.
FOU TIIE UNI'l'ED S'l'ATES 01" VENEZUEI..A:

1\la.nuel Diaz RodrigueiZ.
César Zum e ta.
l'odor l!lxe'butivo -1915 (Vol. 11)
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CONVENÇÃO
Propriedade Litteraria e Artística
S. S. ~~. E. os Senhores lJresidcntes dos I~stados Unidos
de Arneriea, dia Republica Argentina, do :Brasil: do Chile, da
Colombia, de Costa Rica, do Cuba, da Republica Dominicana,
do Equador, de Guatemala, de Haiti, de Honduras. de Mexieo,
de Nicaragua, do l}anamá: do Paraguny, do Perú, do El Salvador, do U rnguay c de Venezuela;
Desejando que os seus rc.spcclivos paizes estiv,cssem
representados na Qnaria Conferencia Internacional Amm·ic::nw.
mandaram, devidamente autorizados para UJlPI'•Jvarem a;;
Rooommemtações, Re.solucões, Convenções e Tr1atados que julgassem uteis aos interesses da America, os seguintes Senhores
Delegados:
Estados Unidos de A.me1'ica: Henry \Vhite, l·~noch H. Crowder,
Lewis Nixon, .Tohu Hassett l\l<Jore, Bei nard 1\'lOI:;:es, lJmm~tr
C. Quintcro, Paul S. Rcinsch, David J(inloy.
:·,epublica Argentina: Antonio llermejo, Eduardo L. Bi•lau,
• Manuel A. MontcE"· dt> Oea. Fr:ifaniü Portcla, Oa·rlos fiodrig"l.Iez Larret.a, Carlos Salas, Josó A. Tcrry, Estanislúo
S. Zeballos.
Estados Unidos do Brasil: J oaqn·im Murti n h o, Do mie Íi1 da
Gama. José L. Almeida NogUI>ira, OlaYo Hilac., Gastão da
Cunha, Herculano do Freitas.
RepubUca do Chile: .Miguel Cruchap;a Toromal, E111ilio Dello
Codecido, Aníbal Cruz Diaz, DoH.rún l\1athicu.
Republica de Colornbia: HoQberto Ancízar.
Republica de Costa Rica: Alfredo Volio.
Republica de Cuba: Carlos Gnrcfrt Yr\Iez, Ilaf':H~] 1\l·onloro y
Púre~ •. Jui:it~ :\L Carl.Jonell.

llepublica Dominicana: Américo J.ug{).
Bepublica do Equador: Alejandro Cúrd(~rtas.
llept&blica de Guatemala: Luis Tolmlo H':l'r:lb·, Manud Arroyo, .Mario Estrada.
Republica de lla'iti: Gonstantin Fouehard.
Republica de Hondw·as: Luit; I .. azo Arriagn.
Estados Unidos Mexicanos: Victoriano Salada Alvaro.z, Luis
Pérez Verdia, AntoniD Hamos Pcdruez::J, fiohcrto A. Ji:steva Ruíz.
Rcpublil'a de Nicaram.ul: Manud p,:,."z :.\loll~P.
Republica de Panamá: Bclisario Porras.
Ttepublirn do l'm'O!fiUllf: 'J'•·mlo:-:ín ( ;llUZ;i l,·z .. 1,1"1; I'. \liild ero.
Republica do PcriÍ: EugPBlO LanahUi'P -:-· r:n;ÍJI\11', f:al'los .\1varez Calderón, .Tosé AntoniD de LaYalle y Pardo.
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GONVENTION
Propriétó Littéraire et A1·tistiquo
LL. I<~ I~. les Présidcnts des 1Hats llnis d'Amériquc, de
b lt•-·publique :\r3entiiiP• du Br(•sil., dn ~~hiLi, de l!t .Co!ombic,
de Costa-Itica de Cuba, de la Repubhque Dorrunma1ne, de
l'Equateur, dt; Guatémala, d'Haiti, du Honduras, du Mexique,
de N it:ant;.;-u:t, do Panamú, du Paraguay, du P0rou, fle San Salvatlol', de 'ruruguay et de Vénézuéla.
Désirant que lcurs pays respcetifs Jussent rcprésentés ~. .
Ia cluatrieme Conférence International Américaine, y envoyê-rcut, dúmc~t autorisés, pour ap,l!ro~':er le~ R~comm.an
dat.ions. Húsolutwns. ConventJOllE• c{ J mll•~s. qu'1ls J.ugeraient
utílt•H aux intérMs rlr; l'Amt~Tiquo, 1\icssieurs lcs J)(\lógués dont
ll~s nnms s,u ívent:
J~lats Dnis d'Amé'rique: Henry White, Enoch H. Crowder,
.Lewis Nixon, John Bassett Moore, Bernard Moses, Lamar
C. Quintero, Paul S. Reinsch, David Kinley.
J:épnblique Araentinc: Antonio Bermejo, Eduardo Bidau,
Manuel A. Montes de Oca, Epifanio Portela, Carlos Rodriguez Larreto, Carlos Salas, José A. Terry, Estanislao
S. Zeballos.
1~·lals Unis du B1'ésil: Joaquim Murtinho, Domicio da Gama,
José L. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Gastão da Cunha,
Herculano de Freitas.
li(;Jrll.l)liquc du Chili: Miguel GL'nehaga Tncornal, Ernilio Bello
Codecido, Aníbal Cruz Dfaz, Beltrán Mathieu.
Ué publique de Colombie: Roberto Ancizar.
Répttblique de Costa-Rica: Alfredo Volio.
BtJzmblique de Cuba: Carlos Garcfa Vélez, Rafael Montoro y
Valdé:::, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Antonio Gonzalo
Pérez, José M. Carbonell.
République Dominicaine: Améríco Lugo.
RépubUque de l'Equateur: Alejandro Cárdenas.
llépublique du Guatémala: Luis ~roledo Herarte, Manuel Arroyo, Mario Estrada.
Répttblique d' Haiti: Constantin Fouchard.
Jlépublique du Honduras: Luis Lazo Arriaga.
E'tats Unis Mexicains: Victorino Salada Alvarm~, Luís Pérez
Verdía Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A. Esteva
Ruiz.
lklJUÚlúruc de Nicaraoua: Manunl Pérez .A lODEü.
llépublique de Panamá: Belisario Porras.
népublique ttu Paraouay: Tcodosio Gonz<ílcz, José P. 1\'lontcro.
lkp~'bliquc du Pérou: Eugr>nio IJarrahure y Unánue. Carlos
Alvarez Calderón, José Antonio de Lavalle .;t Pardo.
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Rcpttbliea du El Salvador: Pcdcrieo Mejia, Fraucbco l\tarli-

ncz S uú.rcz .
Rcpublica dul Unt(ltllt!/: Uunzalo HamÍI'L'Z, Cal'lu;-; :\1. dl' Pena,
AnllOitio l\1. Rudrigucz, J uan J Of·é Amézaga.
Estados Unidos de renezuela: Manuel Díaz Hollrigucz, César

Zumeta.
Os quacs, depois Jc terem apresentado as suas ercdenciacs, que foram consideradas em bôa o devida fórnm, deliberaram celebrar a seguinte Convonçfw sobt\J Proru·icdadc
Littoraria o Artist.ica:
Art. 1.0
Os Estados signatm•:os rccouhccem c protegem os direitos de propriedade littcraria o artisLica, conformo o csLipulatlo na presente Uouvctu;fio.
Art. :?..
Na expressão «Obras Litterarias c ArLisU~as»
se comprehendcm os livros, cscriptos, follldos de toda a
classe, qualquer quo seja a materia de lltW tratem, c qualquer
que seja o numero de suas paginas; as obras dt·amaLioas, drnmaJiuo-musieaes, as coeeographicas. as composições· mm3icacE•,
com ou sem palavras, os dctsenhos, as pinluras, ·as oscutpturas,
as gravuras, as obras photographicas, as csphc::as astronomieaS' ou gcogt·aphicas, os planos, croquis ou trabalhos
plasticos, :nelativos á geograph!i·à, geologia, topographia, architeetura, on qualquer scieucia; e, finalnu~ntP, toda a obra •1nn
se puder publica-r por qualquer meio do impressão ou rcproducção
Art. 3. 0
O reconhecimento do dirc'ito de Jn·opri.t~dadr.,
obtido n'um Estado de aeeôrdo com as suas leis, terá, do
pleno direito, os mesmos effeitos em todos os outros, sem
necessidade de pr.eenchcr outra formalidade, sempre quo
appal'lecer na obra qualquer declarar:ão, indicando quo fica
reservado o direito de propriedade.
Art. 4,
O direito de propricdmlu du uma obrn lilteraria ou artistkà comprehende, para seu autor ou reDrPsentantes legacs, a f acu1dade ex·clusiva de dispôr d'olla, d<~
publicai-a, de vendei-a, de traduzil-a, ou de autorizar a.
~ua traducçilo o li'cproducção, em qualquer fórma, quer total,
quer parcialmente.
Art. 5.°
Considera-se autor de uma obra protegida,
salvo quando s.e provar o contrario, a possôa, cujo nome ou
pseudonymo conhecido estiver n'ella indicado; por consec.]uencin, so admittirá nos Tribunaes dos diversos pai1.os signatarios a acção promovida pelo autor ou 8CU rrrn·cscntauLu
contra os falsificadores ou ·infractorcs.
Art. 6. 0
Os autor.e'S ou seus roprescnLan tcs legues, nacioniaes, ou estrangeiros ~omiciliad.os, go:zariio, nos paizos
signatal'ios. dos direitos que as leis d0ssc·~ paizr·;:; cont~edcrom,
sem que tacs dil~citos possam exceder o termo tle vrotocdio
concedida no paiz. de origem.
~
.
Para ns nhl'as compostas ele v:u·io:-; lon1ns, 11fio JH!hli{~a•lns
Juntamente, do m.::smo modo que para O:) 110!nlins ou (J.il.sLribu_icõ~s. 0~1 ]Hthliea.;:õcs periodi5~as, o prazo da prnprietladr~
lH'lllCl}Har·a a contar-se, rospccttvamf?IÜ•~. eom rclaf~fí.n a cada
tomo, boletim, cl istrilmicão ou puhliear;fto pcriurlie~1, dcsLhl a
da ta respcc ti 'i''t da vubltcaçlio.
0

0
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République d!L Salvador: Feder i co l\Trjfn, Fr~ndRco Martinez
Suúrez.
n(Fpublique tde l' Uruguau: Gonz:í.lo !ln.m ire·~, Cr11Ios 1\l. do Penn,
Antonio M. Rodrfguez, Juan José Amézaga.
F..'tat.r: Unis de Vém~:;uela: Mamwl Diaz Hmlrignrz, C1~Rnr 7.u-

mcta.

Lf'sqncls, ap,res s'être commuil'i(Jué lcnll's ploins pouvoirs
d nvoir rcconnu qu'ils étaient en honnc rt dnc forme, ont
dt)ciclt'i do cMübror la nonYention Rniv:mh• Sllr la Propri(;lú
LiLV~rairr. 'f:~~ Artistiquo:
Arf.. 1. Les Etats signntnircs re~onnaissent ct proti'!grnt los droits do proprit~té littf)rairo et artistiqno, conl'm'nlí'mrn t ü ee qn i est. Hti flq l1~ dnn:;. la prt)sontc Onnvnntion ..
Art. 2. Dans l'exp.ression «muvr<:s li LLt'raiTcs ct artist iqncs» sont compris les livres, lcs r~crits, le~ broclmres do
fr)llt.P~ sort.rs, qnollr fllJC soit Ia matit'~re qnr, l'on y t:raito eú
h~ nomhrn rlrs pages; les mnvres dramatiqtH'S on uramnticomnsiealc~··
lcs a·nvrr.s chort;ogrnph iqnes. lrs c:nmpositions
mnsir,alPs, avcc ou snns parolcs, lcs dcs::;ins, los peinLnroes,
lP~ scnlvture.s, los gravuros, les travnux photographiques, le!il
-;.;p!JI•res ash'onomiqur.s ou :;éographiqocs, lcfl plans, croqui!=!
on t.ra,'1a:ux plastiqncs se ·rapportant tL la géographio, góologie
ou topogra[lhic, nrehitccbm·c. ou tonto anlrc E"·eicncc; eL enfin
f.nnte productiton qui pu1iss~ se pnhliPr an moy!\ll de la prcssc
on (]o la reproduction.
Art. 3. La connaissancc dn droit flc {lroprit~L(~ obtenn
'(hns tm F.t.at, conformémcnt à ses I ois, produ ira de pte·in
droi,t., ses effets dans tous les autros, sans qu'il y ait à remplil' d'antrcs formalités, pourvu, fl.U'apparaise dam; l'amvro
quelque imlication faisant s:woiT, que la propril)té en osL
I'f.~SCI'V<~e.

Art. -1. Le droit de propri(~té d'unc n:~nvrc littérairc oH
arUstique compr.end, pour son auteur ou ses ayant-droits,
la farmlté exclusive d'cn disposer, de la publicr, do l'aliéner,
<lo la. traduire ou d'en nutoriser la tradurt.ion, et dn la renrodu ir(~ de qnelquo maniero qne se f.oit, f' H f nnt. on em pnrtie .,
Art. u. EsL considéré commo untem· d'nnc o-.uvre prosauf preuve du contraíre, celui dont lo nom ou le p:seudonymc connu y e.~t indiqmí; cn ronséqucnce, los Trilmnaux des
divers pays signatairos, admettront les poursnit.cs entamée!1
par l'autcur ou par ses rt~pro:-:ontants contm lPs r,nntrefad.curs ou los infractenrs.
Art. (i. Lrs antf'ul'.'l nn ]Ps a:nmf -rll'nitC!, nationaux ou
Mrangrrs domicilif~~, .inuiront. dans' lrs pays si~natairPs, dos
droits quo lrs lnis r0sp0rtiv0s ~· ~wrnrrl0nt, snns í(lF' f•rs flroits'
rmi:ss·ent excl~der le termo de protcction nccorrltí dans los pnys
d'origine.
Quant aux ceuvres corrtposl~es de nlnsienrs volumes,
qtli; ne se pnblieraient pas enscmhlc, ninsi qne los lmllntins,
Jivraisons ou pubHcations périodiques, le f.emp:;; de 1a pro]lrir~Lt~ eommencera à se compter pour dtnqne vnlnme, hnl!etin, livrnison ou publicat.i·on pr;riodiqnr, ;I pal'l.ir do ln date
rrspeeLivc dr. lcnr puhlicntion.:
V~gée,
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Art. 7,
Considera-se como pa.iz de_ origem de l;m:a
obra, o da sua primeira puiblicaoão na Amer1ca_; e se. eHa tlyer
sido fei1ta simultaneamente em alguns dos p~uzes SI12:natn.rws.
aquelle cuja lei fixar o termo mais c\lrto do protocçao. ·
0

-

Art. 8.
A obra que não tiver obtido no pa.iz de or~~em
a propriedade litteraria, não será susceptível de adqul'I'Il-a
nas edições posteriores.
Art. 9.
As traducções licitas são protegidas como as
obras originaes.
Os traductores de obras que não tenham a garantia do direito de prop·riedade, ou cujo direito esteja extincto, poderão
obter, relativamente ás traduc.ções, os direitos de propriedade
declarados no Art. 3°, mas não poderão imprtiir a publicação de
outr'is traduc('-Õ2s da mesma obra.
0

0

-

-

Art. fO. - Pódem publicar-se na imprensa periodica, sem
necessidade de autorizac;:ão alguma, o~ discursos pronunci.ados
ou lidos em assembléas deliberantes, perante os trihunaes de
.iustiça ou nas reuniões publicas, sem prejuízo do quo f1 isponbam, a este respeito, as leis internas de caua paiz.
·
Art. 11. -- l\:s obras litterarias, scientifi.cas ou artistiens,
qualquer que seja a sua materia, publicad:Js em jornaes on
revistas em qualquer dos paiz.es da União, não nodcrfio ser
reproduzidas em outros paizes sem o eonsonLimcnto dos autores. Exceptuando as obras menci'Onadnf:l, qualque1· artigo
de p·eriodico póde ser Lranscripto por outros, sr~ isso não tiver
sido expressamente prohibido, devendo 2m lodo enso ~~'t'
citado o periorUeo do qual se fez a ext1·ar~r.ão .
.&s noticias e misccllancas, que tPnham o caracter de
mera imprensa informativa, não gozam da proteccão d'csta
Conven~ão.

Art. 12.- A reproduccão de fragmentos de obras litte ..
rarias ou artísticas destinadas ao ensino ou a chrestomathias
não dá direito de propriedade, oe pode por conseguinte, so,r
feita livremente em todos os paizes signatarios.
Art. 13.- Consideram-se reprodnccões illicitas, para os
eff'eitos ~a responsabilidade civil, as usurpações indirectas,
não autorizadas, de uma obra litteraria on arlisL1ca, e qne nfi.o
assuma o caracter de obra originaL
Será tambem oonsiderada illi.cita .a transcripção, ·em
qualquer f·órma, de uma obra, integra, ou da mai'Or parte
d'ella, :acompanhada de notas ou commentarios, a pretexto
de critica litteraria, de ampliação on comn lemento da oll!'a
·original.
Art. '14 . - Qualquer obra falsificada poderá ser seque~
trada nos paizes signatarios, onde a obra original tive·r o di_
reiito de ser protegida legalmente, se!11 projuizo rins indcmnL
zações ou JH'nm: r~m nun incorram ns fr1l~-i ríendores. r.onforme as leis do paiz em quo a fraude liYm· E'ido r~rnnmettida.
Art. 1 G.-- Cada um dos GoYernos dos paiz:·;;; signalarios
const>ryará a liberdade de permittir, fiscahzm· ou -prohihi1·
qu;; mreul~m, se- representem on exponham nhras nn pro-

no

ACT.OR

ua

PODF.P.. EXF.C":l'Tl\'Cl

Art. 7. Sera considéré comme pays d'origine d'une
reuvre, celui de ·sa premiere publication en ~érique. et SI
~Ue. s'·est effectuéc simultanément clans plns10urs des pays
sign:üaire::;, celni dont ]a. lo i fixe 1e temps 1c plns conrt de
}) eotection.
Art. 8. Vouvrage qui h son origi•nc n'obtint pas ]a propriété littéraire, ne pourra pas l'acquériT pour les éditíons
guivnntes.
Art. 9. Les traductions 1iciles sont proLér,(~es com me
Jus wuvl'os ori•ginales.
Les t.raducteur!; d'ouvragcs, en favem' dosqucls n'existcrait pns, ou S•erait périmé, le droit de propriété garanti,
pourront obtenir, pour leurs traductions, les droits de pro- ~
Jlriót{\ iudÜIW~'H dans l'at·tielP :J, mais ih; ll~" pnuJTont. :mennement s'opposer à la pubUcat.ion d'autres tradnctions des
mômes ouvrages.
Art. 10. Pa1r la pres·s·e périodique, et sans qu'il y ait
besoin d'aucune autori,s·ation, il pourra être publió Jes di:Scours prononcés ou lus dans des assembh)es délihérantes,
devant les tribunaux de justice ou dan~ les réunions publiques sans autres limites que les dispositions léga1es internes
de ehaque Etat à ee sujet.
At·L 11. Les amvrcs littéraires, scientifiqucs ou a~rti·s
tlqlws, quelle que soit la matii.~re qu'on y traitc, publiés
dans des journaux ou dans dtes revues, de n'importe quel
l'ays de l'Union, ne peuvent ôt.re reproduites en aueun autre
r;a11s l•t' eouspn•lenwn! dm.; aud•~m·s. Excer;tiun f:litP dt•s !PUVL'eS
lllf'Jtl.ionnt'•tps, tout art i1·ln dP .1onTnal pnu1·r·a td r·1: rr·pl·oduit pn.r
d'auf;ees jouDnaux, si le · prcmier ne le défend pa~ expreRsémcnt, et f\H tout ens, eu repruduis::mt un :n·ti('h\ la f.!IH!I-en de,. rn cn Nrc indiquée.
Les nonYelle.s, l'ensemble des faits divers, qui n'ont que
le caractere de simple presse i.nformative, nc jouissent pas
do la protection de cette Convention.
A1·t. J2. La il'eproduction de fragmenls d'omvros littéraires ou artistiques dans des publicat:ions dostiaécs à l'en8eignement ou pour chrestomathie, ne clonnc aueun dl'oit de
prQpri(;b-;s et peut en conséquence. üll'e f a i Le li hrPtnt'lÜ dans
tous les pays signat.aires.
Art. 13. Seront reconnues reproductions 'illicitea, au::x:
effets de la responsabilité civi1e, les approprintions indirectcs, non a·u.torisées. d'une muvr~ liLterairc ou artistique.
et qui; ne présentent pas le caractere d'muvre originale.
Sera anssi considérée commo illicite la reproduction,
qnelle qu'en soit la forme, d'une muvre compleLe, ou de sa
plns grande partie, accompagnée de notes ou de eommnnf:tÍI'f'.~, sou~, préLexte ele critique 1itt6rnirc, d'arnplil'il:alion on
de complément de l'muvre orftginale.
Ar.t. 14. 'fo'u·te rouvre falsifiée pourra êtec séquestrée
dans les pays signataires, oü l'rouvre originale ait droiL à ôtre
1

lH'~•ll'P. 1 ;"
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par lo!; falsificatcur::::..
olt la fraude aurait été commise.
Art. 15. Chaque Gouvernemont
conservern la liherté de permettre. de
lJilwr que eireulent, se répr-esentent ou
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du~:cõés sobrê n.s quacs a ·aut{)l!'idade competente tiver üe
e-xercer .essa direito.
Ar·t. i6.-- A .presente Convenção princ:ipiará a vigornr
'Cntre os paizos signatarios que a ratifiquJCm, LI~cs mczes de·
JlOis de ser commu;nir.ada a rati'fiea<,:.ão ao Governo Argcnl.inn,
o pcrman·ecel'á. em vigenc'ia ·e·m todos elleR, até um mmo dPpois da data da denuncia. Estn, denuncia rsorá feita ao Governo Argentino c não terá effeito senão com relação ao vair.
- denunciante.
Em fé do quL-, os Plenipotenciarios c Delegados aRsign::un
a presente Convenção e nella pôem o sello da Quarta Con t'l'l'encia Intcrna-cioOnal Pan-Arnerioona.
Feito e assignado na cidade de Buenos A ires, aoH onw
dt~. do mez de Agosto de mil novecentos e dez, nm lwsp:m h o[,
inglez. porl,ugncz o fr:mco:r. e entregue no Miuislcrio lias Hrlaçü'es ]~x:teriores da H.epublica ArgenLina., 1m1·a qnrB se Ut·Pm
copias authcntica:das que serão ·enviadas, twla v i:1 diplnmn-tica, a cada nm dos Estados signatarios.
PELOS ESTADOS UNIDOS DE l\MF.RlCt\:

IIcnry \Vhit,e.
Enoch H. Crowdor.
I.ewis Nixon.
John Bassett Moot·e.
Bernard Moses.
Lamar C. Quintero.
Paul S. Reinsch.
David Kinley.
PEt... A REPUBLldA ARGEN'I'INA:

Antonio Bermejo •.
Eduardo L. Bidau.
Manuel A. Montes de Oca.
Epifanio Porte la.
Carlos Salas.
José A. Terry.
Estnnisláo S. Zeballos.
PELOS ESTADOS UNIDOS DO BRAztJ_,:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gaina.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
PRT....~ REPUBLICA DO CHILE:

Miguel Cruchaga Tocornnl.
EmUio Bello Codecido.
Aníbal Cruz :Díaz.
Beltrán Mathieu.
PELA REPUBLICA DF! COLOMBtA :

floberto Ancízar.
PELA RF.PUBLICA DR COSTA

Alfrerto V~iio •

.
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oU productions sur lesquelles l'nutorité compétonto lnurnit
lo droit d'exercer son action.
Art. Hi. La rm~scnto Conventlon fmtPora fm vigurur dans
lcs NLafE', signalaircs qui fn. ratificronL trois mois apres
qu'ils anront communiqw~ lcnr raLification nu Gonvcrnmnent
Al'gcnlin, ct rcstera en vigueur entre eux: pcndant une année
à partie de la date de la dénonciation. Gt~LLo ut~nonciation
scra adrcsséc au Gouvernement Argcntin et n'aura d'cffots
qu'unvcrs le pays qui l'aura faite. En foi de quoi·, l·es Plénipotentiaire~ ct. Dt]t;gt1ó~ signcnt
1:1. tn'é~nn te Convcntion ct y apposent lo seo:lll dt~ la QuaIL·i•-.mc Coh!'érencc Inte'rnationalc AmtSricaine.
Jt:li l d sign(~ tt Buenos-A ir·es, le ouziellw .i•mt· tl':11 mois
d'Aot'tt mil ncuf cent dix, cn cspugnol, on :mglais, en portllgai::> et cn français, e.t dépos(i au Ministerc <11cs Affaircs
El.t•atlg,-.t't'S üc la Itúpuhliqw~ ArgPllUm·, ::tl'iu qu'il •~n !ioiL
faiL dt~'> copies nuthentiquées qui sel'ont envoy,~m~. par la voie
diplnmatiqnr., i.t ellacun uc.s: Etnts P.ign:-t! a lt'l'H.
PntTJl LER ÚTNfS UNIS, n'AMÉRTQtH::

Honry \Vhite.
Enoch H. Crowder.
Lewis Nixon .
.Jolm Dassett Moore.
Bernard Moses.
Lamar C. Quintorn.
Paul S. ReinsC'h.
David Kinley •:
POUR LA RÉPUBLlQUE AROF.NTINE:

Antonio Bermejo.,
Eduardo L. Bidau.
Manuel A. Montm:; de Orn.
Epifanio Portela.
Carlos Salas .
.José A. Terry.
F.Rt::misláo S. Zeballos.
POUR LES :ÉTATS UNIS DU RR'RRH,:

.Joaquim Mnrtinho.
Domicio da Gama .
.José L. Almeida N.ogttPirn..
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Horrmlano de Freitas.
POUR LA RÉPUBLlQUE DU CHILI:

i\'1 iguel Cruchaga Tocornal.
E mil i o Bello Codecidn.
Aníbal Cruz Díaz.
Brltrán Mathie.u.
POUR LA RÊPUBLt.QUE DP. f!OLOJ\{BIE:

nobcrto Ancízar.
POlJil LA Rl~PUBLIQUE DE no~TA RICA :

Alfredo Yolio.:
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PELA REPUBLICA DE CUBA :

Carlos Ga;rcía Vélez.
Hafael :Montoro y Valdés.
Gon'l:a]o do Quesada y Ar·1íslegui.

Antonio Gonzalo Pérez.
J ost! l\1. Carbonell.
PELA REPUBLICA DOMINICANA:

Américo Lugo.
PEJ,A REPURLICA DO EQUADOI1.:

Alejandr·o Cárdenas.
PELA I\EPUBLICA DE GUATEMALA:

J..uis Toledo Herrarte.
Manoel Arroyo.
Mario Estrada.
PELA REPUBLICA DE HAITÍ:

Constantin li'ouchard.
PELA

BEPIIBJ,ICA DE

HONnUHAR:

Luis Lazo Arriaga.
Pfi:LOR ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Victoriano Salado Alvarez.
Pérez Verdía.
Hoberto A. Esteva Ruiz.

J~uiz

pgJ,A REPUBLICA DE NICAHAOUA:

Manuel Pérez Alonso.
PELA REPU(JLICA DE PANAMA':

Belisario Porras.
PELA REPUBLICA DO PARA11UA Y:

Teodosio González.
José P. 1\lontero.
PELA REPUBLICA DO PERÚ:

Eugenio Larrabure y Unúnue.
Carlos Alvarez Caldérón .
•Tosé Antonio de Lavalle y Pardo.
PELA REPUBLICA DO SALVADOH:

Federico Mejía.
Francisco Martinez

Suár~z.

PELA RE:PUBLICA DO URUGUA Y :

Gonzalo Ramír·ez.
Carlos 1\L de Pena.
Antonio M. Rodríguez .
•Tuan José Amézaga.
PELOS

EST:\DOS UNIDOS

og YENEZl li<: L\:

Manuel Díaz Rodríguez.
Cesn.r Zumetll..
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POUR LA RÉPUBLIQUE DE CUBA :

Carlos GaJ'l(',ía Vélez.
Rafael Montoro y Valdés.
Gonzalo de Quesada y Arôsteg11i.
Anlonio Gonzalo Pérez .
.José M. Carbone.Il.
POUH L,\ Hl<~PUBLIQUE DO!vTINICAINE:

Amér ico Lugo.
POUlt LA RÊPUBI,IQUE DE I/ÉQUATEUR:

Alejnndro Cárdenas.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA:

Luis Toledo Her::.:·arte.
Manoel Arroyo.
l\Iario Estrada.
POLJ!1 LA RÊPUBLIQUE D'HA'í'l'I :

(;on stan tin Fouchard.
POUit LA HÊPUBLIQUE DU HONDURAS:

Lnü: I,azo Arriaga.
POU!l LES ÉTATS UNIS MEXICAlNS:

Victoriano Salado Alvarez.
Luiz Pérez Verdía.
Roberto A. Estev a Ruiz.
POIJn iA nJfPUBLIQUE DE NICAHAOUA:

l'\'T anuel Pérez Alonso.
POUR LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

Be 1isario Porras.
POUR LA RÊPUBLIQUE DU PA HMíUA Y:

Teodosio González.
José P. Montero.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

Eugenio Larrabure y Unánue.
Carlos Alvarez Caldérón .
.José Antonio de Lavalle y Pardo.
POliR LA RÉPUBLIQUE DU S,\LVADOR:

Federico Mejía.
Francisco Martinez Suárez.
POTlll LA HÉPUBLIQUE DE L'UllU[IIJAY:

Gonzalo Ramírez.
Carlos M. de Pena.
Antonio M. Rodrígucz .
.Tuan .José Amézaga.
1'111 'll LES l~TATS UNIS DE VÉNl~ZUI;:LA:

Manuel Díaz Rodl'fguez.
C0~nr Zumeta.
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CONVENCióN
neclamaciones pecuniarias
S. ~. 1~. F.. Ios Presidentes de los Estados Unidos de
Amél'ica, de la República Argentina, dei Brasil, de ehilc, de
Colombia, de Costa Ricâ, do Cuba, de la Rnpública Dominica;na, d~>l F,,(~nador, de Gnat.cmala, !11~ Haiti, dn H ondnras, de
México, de Nicaragua, de Panam{t, dei Puragnny, rlPl PPrú,
de Ei Salvador. del Uruguuy y de VcnPzucla.
Dcseando que sus países respectivos fuernn reprcscntndos
en Ja Cuarta Conferencia Internacional Americana, enviaron
á ella, debidamente autorizados, para nprobar Ias Recomenda.ciones. Rf'~oluciones. ConvenciDn~~ y Tratndoq qnc .i tl'Z-g:rrPn
útilcs á In~ intercses de América, á los signicntcs Rcüorcs DeJegados:
Estados Un.irlos de América: Henry White, Enoch H. Crowder-,
I..~cwis Nixon, John Bassett Moore, Bernard Moscs, Lnmar
C. Quintero, Paul Samuel Reinsch, David Kinlcy.
República Araentina: Antonio Bermejo, Eduardo L. Bidau.
Manurl A. l\f.nntr::~ de Oca. Epifanio Por Iela, Cnrlo~. Hndrigucz Larrcta, Carlos SalaFJ, .Tosé A. Tf'rry. F.stanis1ao
S. Ze1:al1os.
E.~tndos Unidns dd R1·asU: ,Joannim '\Tm,finhn. nnmir,in rlr~
Gama, José L. Almeida Nogueira, Ol:lvo Tiil:1n, Guslão
da Cunha, Herculano de Freitas.
Re1ní.blica de Chile: Miguel Cruchnga Towwnal. Erni1io nrllo
Codecido, Anibal Cruz Diaz, Beltrán Mnth ir>11.
República de Colombia: Roberto Anóizar.
República de Costa Rica: Alfredo Volio.
República de Cuba: Ca.rlos Garcia Vélez, Rafael Mont.oro y
V.aldés, Gonzalo de Quesada y Ar6stegui. Antonio Gom:alo
Pérez, José :M. Carbonell.
República Dominicana: Américo Lngo.
República del Equador: Alejandro Cárdenns.
República de Guatemala: Luis 'to1Cfto Jierrnrtt\ 1\Tnnnrl Ar·
royo, Mario Estrada.
República de Haití: Constantin Fouchard.
República de Honduras: Luis Lazo Arriaga.
Estados Unidos Mexicanos: Victoriano iJnlado Alvnr('r., T,n i!=!
Pérez Verdfa, Antonio Ramos Pcclrncza, finhrrfn A. F.s-·
teva Ruiz.
República de Nicaragua: Manuel Pérez Alonso.
Rr>1Jiíblirn rlf' Prmnmrí:
Jl{'}Jlíl)lir·a

B01i~nrin Pnrra~.

dd l)m'{f(fHOlf:

f.ero.
~f'públir:n. rlf'l

'T'I•rHlnc~irl

f:nn7:ÍII':',

.!11 !~

P.

'\Tnn-

Perú.: Engf'nio Lnrralmt'P y Un:í11t1P. Ctnln'1 :.\1vnrez palderón, José Antonio dfl I..~::l.Yn ll0 y P11rrJn.
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CONVENTION
Pecuniary Claims
'l'heir Exccllcncics Lhe Prcsidents of the Uniled SLates
Brazil, Chili; . Colombia;
Costa lliea, Cuba, Dominican Rcpublic, Ec.u:ldo~·: Guatcma.ha,
Haiti, Honduras, l\!exico, Nicaragua, PanaiPá. Paraguay, Pcrú,
Hal vador, Uruguay and Venezuela:

of Amcrica, Argentino Republic,

Bciug tlcsir·ous that Llwir rcspective couulrics way bc
rcp,r·escntetl at the Fourth International Amceicun Confercnce.
havc sent thcreto the following delegates, duly authorized to
approvo the vecommendations, rcsolntions, convcnlions and
l realies which may advantagcm1s to thc intcrest~, o f Ame rica.

Unitcd Statcs of Amcrica: Hcnry W!hiLc, Ennoch H. Crowder,
Lcwis Nixon. John Bassett Moere, Bernal'd l\lofies, Lamar
C. Quintero, Paul Samuel Reinseh, David Kinlcy.
Jl'gcniinc UcJntblic: Antonio Bermcjo, Eduardo L. Bid(lu, Manuel A. Montes de Oca, Epifanio Portela. Carlos llodri•
guez Lal'I'(.'La, Carlos S'alas, José A. Terry, Ee.tanislao S.·
Zoball:os.
Uniled States ol BrazU: Joaquiin :\Inrt.ialJo, Oomieio da Gama •
•Tos •.s L. Almeida Nogueira, Olàvo Bila~.·, Uastüo da Cunlla,
Hcrcn 1.ano de Freitas.
J:qruulic o{ Chili: Miguel Cruchaga 'l'ocornal, Emil!o JJcllu
._;n.I"·:,r!o, /nibal Cruz IYaz, B•:ltrán Mathíou.
llcpublic of Colombia: Hoberto Ancízar.
llqmulic o{ Costa llica: L..\.Urodo Volio.
nqmbl'ic o{ Cuua: Carlos Garcia Vele:. Hal'aJI MouLot·u y Valdés, Gonzalo de Quezada y .Aróstcgui. Anlouio Gouzalo
Pérez, José M. Carbonell.
lJominican nepublic: Amérioo Lugo.
llqmblic o{ Ecuador: Alejandro Cárdenas.
Uqmblic o{ Guatemala: Luis rroletlo HcrrarLe 1\Ianue.l' AL'royo~
Mario Estrada.
'
lkJJUulic o{ Ilaití: ConsLanlin :b'ouchanl.
nqmblic o{ Jlondw·as: Luis Lazo Arriaga.
Me,t'iean ~Jnitcd St_alcs: Victoriano Salada ,:\lvarcz, Luí~ Pórez
Venha, Antunw Ramos Podrueza, llollel·to A. E~Leva Uuiz
l~qmúlic o{ Nicataaua: Manuel Pércz Alonso.
llqntblic o{ Panamá: Belisario Porras.
J:qwlJlic o[ l'ai'uunau: 'l'cotlosio Gonzúlc:r., .Josú 1'. l\lolllol'o.

llqmblic of PcJ'tt: Eugenio Larraburc y Unánuc

Carlos Alvarcz Caldcrôn, José Antonio de L'avallc y Pardo.

'
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llcpúúlica' de El .Saltnulot: Fedr~rieo l\lt'.i ía, l'J:ulw i~uo !\lal'Lincz
Suárez.
lkpública. dd l/I'U!JI.tll!J: Gonzalo ll:unit·Pz, Carlos i\1. de 'L 1 euu,
Antonio 1\L fiodriguez, Juan José de Amézaga.
Estados Un'irlos de Venezuela: Manuel Dinz Hollt·igucz. Gt.'~zat·
Zumeta.
Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, han acordado
en celcbrat· la siguiente Convcnción sobre Hcclan}acioncs Pccuniarias.
Art. l." Lns Allas Partes Contr:1tanles Sl' ullligan :'t .r.;onwter ú :~rbiLra.ic~ todas las reclamaeione~. pcw datíos y perjuicios pecuniarios que sean presentadas por sus ciudadanos
respectivos y que no puedan resolverse amisLosamente por la
via diplomática, siempre , que dichas reclamaciones sean de
suficiente importancia para ameritar los ·gasoos del arbitraje.
:.
El fallo se dictará conforme ú los principias del Derecho
Internacional. ·
Art. ~. lias Altas Partes CoulratanlL·s eonvieuen en sumcter ú la deei::;i6n de la Uot'le vermanuute de a!'llitrajt• dr· la
Haya, todas la~ eontl'ovcrsias ·que s~.~an matPt·ia dr· (':::dP Tt·atado,
ú no set· l}llP las parll's sP pllllg·an dr· at'Ut'I'iltl pa1·a co11~:til u it·
una jurisdiel'ión especial.
En caso de somete.rse á la Corto perrnanen l•J de La llaya,
las Altas Partes tontratantes aceptan los preceptos de la Ccmvención, r.elati·.;os á la organización dol tribunal arbitral, á
los proecdimienLos á que éste lu:ty<t de ::;ujdat:se y ú la obligación de eumplir el fallo.
Art. 3. o Si hubiera acuerdo para consLiLuir una jurisdicción eE·peeiaL se eousignal'án en el eonvenio que así lo decida. las regias conforme á las cuales funcionará el tribunal
que haya de conoeer las cue:;:Lione.s á que den oeigen las reclamaciones ú que se refiere el Art. 1o del vrescute Tratado.
0

Art. 4. o Este ·'l'ratado entrará eu vig-or inmediatamente
después dei 31 de Dicicmbre de 1912, eu que expira el Convenio sobre Reclamaciones Pecuniarias firmado en México r.l
31 de EneJ·o tk l\10:! ;y LJL'OiTOgado i'nt· la Ctlll\t'llt'Íl.lll :::u~t:l'ipla
en Rio de .Janeiro el 13 de Agosto de 1906.
Quedará en vigor por tiempo indefinido, tanto para las
naciones que eu aquella fecha lo hubieren raLificado, cuanto
para las que lo ratifiquen posteriormente.
Las ratificaciones serán transmitidas al Gobierno de la
República Argentina, el que las comunicará :i las otras partes
contratantes.
Art. 5.° Cualquiera de las nacione~· que rr~etifiqn0 el presente tratado, .podrá denunciarle por su parte, dando aYiso cseritu dn su propôsito con (\(IS alt(l:-> li r• a nU·{~ i 1''tl' j,·,il.
Este aviso será· transmitido al Gobierno de la República
Argentina y por intermcdio de éste ú las otras Partes Contratantes.
"\rt. li. El traf.8.do de ~.léxico r·oqtinn:Hú f'll Yi~or. aún
despm~s del 31 do Diciembre de 1912, con relaeión á cualesquiera controversia que hayan sido .somctidas antes de esa
fecha :i ar;bitraje, bajo las condiciones de dicho '!'ratado.
0
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FedPt'Íro Mejía, .l~·rauehcu 1\lartiue:r.

Suárez.
l:C1múlic of Uruauo!J: Gonzalo Hamirez, CaJ'los M. de Pena, An-

tonio M. Rodriguoz, Juan J·osé de Amézaga.
UnUcd Stnlcs of Venezuela: Manuel Diur. ltodeigucz, César Zu-

mcLa.
\Vho, arter having presented their credcuLials aud the
samc havjug becn f.ound in duc and propor form, havc agreed
uvou Lhe following Couvcntion ou l'ceuniat·y Clnims.
1sL The High ConLracling Parties ngree Lo sulmtiL to
ar·hitration all claims for pecuniary loss or damagc which may
he prcsenLcd by thoir respeetive citizens and. which cannot be
amicahly adjusted through diplomatic channcls, when said
claims are of sufficicnt importance to warrant thc expense
o r ar h i lration.
Thc dccision shall bc rcndercd in accordancc wilh thc
IH'inciplcs of International Law.
2nd. 'l'he High Contracting Partics agree to submit to
the decision of the permanent Court of Arbitration of The
Hague all controversies which are the subject-matter of the
rn·esnnt 'J'reaty, unless both parties agree to constituto a speoial
jul'isdietion.
Jl a case is submittcd to t.l1c Pcrmancnt CourL of Thc HagtlO• Utc IIish Contrat~ting llarties accept Lhe provisiom; of the
trcaty relating to the organization of that arbitral Tribunal,
to the prnecdurc to he follO\ved and to the 0bl ig:al.ion to cornply witlt t.he ~··entence.
3rcl. H it sh:tl.l he agreed to eons;,itnte n spceial
jnrisdiction, there shall be prescribed in the convention by
whic.h this is determined the rules according to which the
uibunal shall proceed, \Yhieh shall havc eognizancc of the
questions involved in the cl.aims referred to in Arlicle 1st.
of the present rrreaty.
4th. Thc present Treaty shall come into force immediately after the thirty-fiTst of Dcccmber 191 :!, when tho
treaty on pecuniary claims, signed at Mexieo, on .January 3t,
1902, and extended by the treaty signed at llio de Janeiro on
August 13, 1906, expires.
It shal1 remain in force indefinitely, as well for the nations which shall then have ratified H as thosc which shall
ratify it subsequently.
The ratifications shall be transrnitted to the Government
of t.he Arge:ntine Republic. which F•hall communirate thern to
tllc other Contracting Parties.
5th. Any of thc nations ratifying thc prcsent Trcaty may
dcnounec it, on ils own part, by giving two ycars noticc in
writing, in advance, o f' its intention so to do.
This notico shnll be transmittorl to tlw Govcrnment.s of
lhe ,\rr;cntillO fiepnhlie and through íU:; jnfPnncdiat.ion, to
I IH' nllwr.· Contrae.! ing Partics.
6th. 'J:hc trcaty of Mexi co shall continue in force after
Dcccmbcr 31, HH2, as to any claims which may prior to that
date, have been submitted to arbitration under its provisions.
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En fé de lo cual los Plenipotoociario~ y Delegados firman
la presente Convención y ponen en clla cl scllo de la Cuarta
Conferencia Internacional Americana.
Hccho y firmado en Ia Ciudad de Buenos Aires á los once
días dcl mes de Agosto de mil novccicnLos dicz, cn espafiol,
inglés, portugués y francés, y depositado cn Ql Ministerio de
Relaciones F..xteriores de la Hepública Argentina á fin de que
ee saquen copias certificadas para >enviarias, por la :via diplomatica. á cada uno de los Estados siguatarlO~·.
PQH LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉniCA:

Henry, White
Enooh H. Crowder •.
Lewis Nixon.
Jobn BasseU Mooro. ·
Bernard Moses.
Lamar C. Quintero.:
Paul S. Reinsch.1
David Kinley._
POl\ LA HEPÚBLICA ARGENTINA:

Antonio I,lérmejo.
Eduardo L. Bidau.
Manoel A. Montes de Oca.
Epifanio Porte la.
Carlos Salas.
José A. Terry.
l!;stanislao S. Zeballos.
POR

LO~

ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
POR LA REPÚBLICA DE CIIIL.i:

{J

Miguel Cruchaga Tocornal.
Emilio Bello Codecido.
Aníbal Cruz Diaz.
llcltrán Mathieu.;

POR I,A REPÚBLICA DE COLOMBIA:

Roberto Ancizar.
POR LA REPÚBLICA DE COSTA RfCA:

Alfredo Volio.
POH L.\. llEPÚDLlCA DE CUDA:

Carlos García Vélcz.
Rafael Montoro y Valdós.
Gonzalo de Quesada y Aró::;tet;'ui.
Antonio Gonzalo Pércz.
J osó M. Carbonell •.
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In witness whereof, thn Plenipotentiaries a.nd Delegates
sign this Convention and affix to it the Seal of the Fourth
Jnternational American Confercnce.
J\lade anel signed in the city of Buenos Aires on the eleventh dny of August in the year one thousand nine hundred
and ten, in thc SpanisiJ, English, Portuguese and French languages. and filed in the M inistry of Fnrcign Affairs of the
ArgenLüw Hevublic, iu order that cettified copies may be
taken to lJc for·w.a.rued through Lhe appropriatc diplomatic
thanncls to each onc lhe Bignutory Nations.
FO!t 'l'liE UNl'I'ED

~'1'.\'l'E~

01~

AM•EfllCA:

Henry White
Enoch H. Crowder.
Lewis .Nixon.
Jühn Ba~·sett. Moot·e.
Bernard Moscs.
Lama r C. Quintrwo,
Paul S. Reinsch.
David Kinley.
FOR 'l'HE ARGENTINE HEPUBLIC:

Antonio Bermejo.

Eduardo L. Bidau.
Manoel A. Montes de Oca.

Epifanio Portela.

Carlos Salas.
José A. Terry.
Estanislao S. Zeballos.
FOR TIIB UNI'l'ED S'l'ATES OF BnA;I,)l,

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
!<'OH THE REPUBLIC Or' CHILI :

Miguel Cruchaga Tocornai.
Emilio Bello Codecido.
Aníbal Cruz Diaz.
Beltrán Mathieu.
FOH THE REPUBLIC Qlt' COLOMBTA:

Roberto Ancfzar.
FOH THE REPUBLIC OF COSTA RICA:

Alfredo Volio.
FOR THE REPUBLIC OF CUDA:

Carlos García Vélez.
fiafael Montoro y Valdlés.
Gonzalo de Quesada y Aróstegui.
Antonio Gonzalo Pérez.
José M. Carbonell.
ro1lcr Executivo-'- 1915 (Voi. I!)
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POll L.\ 1\EPÚULICA DO~llNICANA:

Américo Lugo.
POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

Alej andro Cárdenas .
POR L.\ REPÚBLICA DE GUATEMAI,A:

Luis Toledo Herrarte.
l\lanuc I Arroyo.
1\lario Estrada.

POI\. (,A llEPÚI3LlCA DE IIAlTÍ:

Constantin Füuc.hard.
POI\ LA HEPÚBLICA DE HONUUR\8:

Luis L azo Arriaga.
POlt LOS ESTADOS UNlDOS ·MBXJC,\NO!:.i:

VieLul'iano Saindo Alvnrez.
Luis Pérez Vcrdía.
Antonio Hamos Pedt·ueza.
Hdbcrlo A. Esteva Huiz.
POR J,A REPÚBLICA DI!: NICARAGUA:

1\Iarnwl Pérez Alonso.
\'OH L.\ 1\El'L'BI.\1:.\ IJI: 1'.\-'.\.\L\.:

Be lisario Porras.
l'OH LA HEPÚBLICA DEI... PAHAUUAY:

Teodosio Gonzálcz.
José Jl. l\lontcro.
l'Ol\ L:\ HEPÚBLICA DEL PERÚ:
J<~ug-eniu

Lan,aüuro y UIHÍ!Iuc.
Ca:rlos A11varez Calderón .
.losé Antonio de Lavalle y Pnt~.lo.

l'OH LA HEP(lBLJC.\

rm

EL S.\[X:\DO!t:

I'Pd(•r·it·o :\ll•.i ía.

Francisco Martinez Suárcz.
POH LA HEPÚDLICA DEI.. UHUGUA Y:

Uonzalu llamirez.
Carlos 1\L de Pena.
Antonio l\1. Rodriguez.

Juan José Amézaga. ·
POlt LOS Bô'L\HOS UNiDOS DE VENEZTTI~J.A:

1\lanucl Diaz nodrignP.Z.
César Zum eLa.
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r·on THE DOMINICAN
1\lnérico Lugo.

REPUBLIG:

FOB. THH REPUBLIC OF ,EUUADOit:
.Alt~jandro

Cárdenas.

FOH 'l'H B HEPUBLIC OF GUA'l'EMAf.-A:

Luis 'roledo Herrarte.
1\lanuel Arroyo.
!ltario Estrada.
FOU 'l'HE REPU.aLIC OF IIAI'I'Í:

Conslantin Fouchard.
l'lHl 'l'HE ltEPUBLIC OF HONDUBAS:

l . uis Lazo Arriaga.
FOll

Tlll~

MEXH.:AN UNITJW

S'l'A't'l~S:

Vietoriano Salado Alvarrz.
I . uis Pér·ez Verdía .

.\ntonio Hamos Pedrueza.
Hotwrto A. ~~steva Huiz.

I'Plt 'I' H E HEPUI3LlC OF NlUAit.\GUA

~

1\tanuel !Jérez Alonso.
f.'tlll 'I'HI:: HEPUBLIC OF

l'~\NAMA:

Belümrio Porras .

•l'llll

TJlL·; HEPlJBLTI: fH' P.\IL\l;U,\ Y:

Tnodos i o González.

Jos6 P.

~Iontcro.

FOH 'l'Jl E HEPUBLIC OP PI·'HI I :
J~ugenin La-rrabm·(~

y Um'inun.

C;:wlos Alvarrz Cahier·ón .
.]os.~ Antonio de Lnvalln y Prad1},

FUlt THI·: UEPUBLIC Ol" RALVADOI\:

FPd.-rit·n :\h•j ía.

l 1'1·aneisco 1\lnrtirwz fiu:irez.
Flllt TJJ I•: HEl'UBLIC <H·' lJHUiltJAY:

( ~o m;al u llam irez.
Cal'los 1\t. de Pena.
:\ ntonio M. Jlodriguez.
J uan Josó Amézaga.

:ron

THE UNITED STATES Ol•' Vi::N F;z.UEL ·,:

Manuel Diaz Rodrígucz.
César Zumeta.
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CONVENÇÃO
Reclamações pecuniarias

S. S. ~. E. os Senhores Presidentes ÚQS Estados Unidos
de America, <Ja Hepublica Argentina, do Brasil, th Chile, da
Colomhia. de Costa Híca. do Cnha, da Hevublica Dominicana,
do Ecuador. de (Juatemala, de Haiti, de Honduras, de Mexico,
de l'ücaragua, do Panamá, do Paraguny, do Pcrú, do. El Salvador, do Uruguuy f) de Venezuela;
Desejando que os seus respeelivos vaizef' esti vcssem
representados na Quarta 'Conferencia Internacional Americana,
mandaram a clla. devidamente autorizados para aprovar as
Rec'Ommendações, Re~::o1uvões. Convenções c 1'flat.ados que jul. gassem uteis ans intercssr>s da Ameriea, Q~ ~egu intrs Senhores
Delegados:
Estados Unidos da Ame1'ica: Henry Whitc, Enoch H. Crowder,
Lewis Nix{)n, ,Tohn Hassott Múon: Bernard l\losr~\ Lamar
C. Quintero, Paul S. lleinsch, David Kinley.
RepttbUca Argentina: Antonio Berrnejo, Eduardo L. Bhi3JU,
Mauucl A. MonteE"· de Oca. Epifanio Portela, Garlos Rodriguez Lanefa, f:arlo.:: :;::.a1n~, .los,; A. 'l'I"IT:V. ERI.aniAláo
S. 7.c·hnllos.

Estados Unido." dv B1•asil: .fonqn im Mur-f.inho, nomieio íla.
Gama, ,J•osó L. Almeida Nogupil·a. OliWn Bila-·. ( ;-1st.flo da
Cunha, Herculano de Freitas.
·
Rc1mblica do Chile: Miguel Cruchaga Tocorna\, Emílio Bello
Cndeeido, ..\nihnl Cruz Diaz, Bcltrün l\lafhi1~11.
Rt'JW blit·u dt• ( 'ulo 1t1 hit1 : llohl.'l't o .\ nciz:.u·.
]lcpublica de Costa Rica: Alfredo Volio.
IlerJttblica de Cuba: ·Carlos Garda ·vélcz. ltafa•·l i\lnuloro y
V~ldés, Go!1zaJ.o de Quesada y A r·fístegu i. .\nl ou in Uunza lo
Percz, Jose .M. Carbonell .
RcpubUca Dominicmw: Américo Lugo.
llepubltca do Equador·: Alcjandro Cárdena.::;.
lkpnbli1~11. ~_[,• fluott•malft:

I"'yo, Mario Estrada.

Lui,; Tolt~dn

llt'ITUI'IP,

\lalliWÍ AL'·~

Republica de Ha'iti: Constantin F-ouchard.
RepttbUca de llondtt1'lts: Luis Lazo Arriaga.
Estados Unidos Mexicanos; Vic~toriano Salado Al varez, Luis
p,~l'I'Z Vt>l'día, .'\n{onin Uamo:-: P••dr·u"l.<l.

teva Ruíz.

l111h~'L'l!\ .\.

l!:s-

· Re1mblír'a ti!· Xú·tu'(I.(JIItt: ':\lamw. Pt'•.IT·z .\l~tll'-'\1.
Rep1l blir~n ti e z•atHWIA: ]klisal'io Porras.
llC}Jt'lJlit·u do PWiltfUII!/: Tt•otln:-;io ( ;,,uz;ÍI~'I. . .lo,.;•'· I', \l'''"''l'O.
lkpohlh'a rio J•ct'IÍ: l~u~;pnio Larrabu1·p y l·niÍHIIP, 1 :a,·Ju, \I
Yarez Calder<Jn, José Antonio de LaYalle y Pardo.
llcpttblit·a tlo lil 8olcotiol': Fedc•t·ku .\IPjíu. Fnw.·i"'t'!' 'Wrn'Li-

nez Suárez.
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CONVENTION
Réclamations pécuuiaires
LL. RK lf's Prr,:.idents des Elats Unis d'Am1Srique, ·de
ln, nr.~pnhliquc ·Arg,ent.ine. dn Brr~sil. dn Chili, de 1a Colombie,
de Costa-Hien. ue Cuba, de ]a République Dominicaine, de
l'Equatcur, du Guatéma1a, d'Halti, du Honduras, du Mexique,
de Nicarng-ua, de Panamá, dn Paraguay, du Pr~rou. du Salv·ador, de l'Ur.n~lltay ct de V(Snézuéla.
Dt-sirant qne lenrs pays respectifs fu~s·e11t rep1·6senlés à
1a Quaf:rieme Conférence . Internationale Amérie.aine. y envoyerent, dúrnent aut.orisés. pour approuver les RecommandaLions, Résolut.ion,<:~. Conventions · et TraiMs qu'ils .iugeraient.
utiles aux int.érê.ts de l'Amérique. l\le'3SÍ('IUTS lrs Dóh;g-ués dont
les norns snivent:
Élat.\1 Unis d'Arnérique: Henry White, Enoch H. Crowder,
Lewis Nixon, John Bassctt Moore, Hernard Moses, Lamar
C. Quintero, Paul S. Reinsch, David Kinley.
IVIJnf)liqn~ A1·oentinc: Antonio Bf~rmejn, Eiluardo L. Bidau.,
Manuel A. Montes de Oca, Rpifanio Portela, Carlos Rod~'ig-upz L:uTI'ia. r.a:·lns ~al:1~· . .To~,·· A. Tr·r-rY. F,st:ulisláo
~. Zeha1los.
··
~~·trrt.~ Unis dn Brésil: Joaquim Murtinho, Domicio da Gama,
.JmH~ L. Almeida Nogueira, Olavo Rilac, Gastão fla Cunha,
Herculano de Freitas.
nt:}!H!Jl iff!W du Chili: M.igncl CrnehaA"3 1'1WOI'Ilal, Fm il in Hf'110
Ccdecido, Anibal Cruz Díaz, Heltrán Mathieu.
République de Colornbie: Roberto Ancizar.
République de Costa-Rica: Alfredo Volio.
Répnbliqne de Cuba: Carlos García Vélez, Rafa.el Montoro y
Valdés, Gonzalo de Quesada y Aróslpgni. Antonio Gom~alo
Pérez, José l\L Carbonell.
n~:)JU.h/.iqne Dominirainc: Amf;rico Lngo.
llt}Jmblique de l'Equateur: Alejandro Cárdenas.
lit:p1.1.blique du Guatémala: Luis Toledo HcrrarLe, Man'Uel Arroyo, Mario Estrada.
République d'Haiti: Constantjn Fouchard.
République du Honduras: :Cuis Lazo Arriaga.
Ftnts Unis Mexicains: Victoriano Salada Alvarcz, Luis Pérez
Vordín, Antonjo Ramos Pt:dnF•za, HnlH•rto i\
li~stc·va
Ruiz.
Uépublique de Nicaragua: Manuel P.eréz Alonso.
llépublique de Panarná: Belisario Porras.
llépnbliqnc dn Para(Juau: Teoclosio González. José P. Moutero.
Rt:pnblilJilC du Pé1·ou: Eugenio Larrabnrc y Un(mue Carlos
Alvarez. Calderón, José Antonio de Lavalle y Pardo.
/ll;jlltfl/ilf/U' 1/tt
~lli\T'f'7..

..;:,fl/1'11tl111':

l.'l'flf'l'if•n \Jt•jía.

J."J'alll'i'·'f'll \farf jnpz
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ZleJmlJlir:a rlo U?'lU/UOU: GÓnzalo Uamirer,, Carlos l\f. de Pena!:

Antonio M. Rodrigues, Juan José de Amézaga •.
Estados Unidos de Venezuela: Manuel Diaz Rodriguez, César

Zumeta.
Estes Senhores depois de terem aprescnlado m·· suas cr.edenclaes tendo estás sido considerndnê f'm ht1:1 c devida
forma, r'esolveram celrtlra,r a srgninf.c f:nm·Pntiln sohl'l: Rf'<\la··
mações Pecuniarias:
Art. o 1. o As Altas Partes ContratnnteR ohl'igarn-so a
submotter ao arbitramento todas as reclamacões pol' (lamnns
e prejuízos pecuniarios que fôrem apresentadas pelos seus
raapectivos cidadãos e que não puderem ser· resolviflas amiga"Velmente pela via diplomatica. sempre que essas reclamações
fôrem de fmfficiente importrmcia para cohrir as rlespeza~ do
arbitramento.
A sentenca será dada de aecôrdo com os princípios tlo ni ..
reifo Internacional.
Art. o 2. o - As Altas Parf.('S Contratantrs concordam r-m
submetter á dflcisão da Côrte Permanente de Arhit.ramento <la
Haya todas as controversins quP- forem maferia d'esl.e trntndo.
a não ~f\r qne as pnrtPs se ponham dn :u·,~tn·1lo par·n enn'lf i f 11i1'
urna jurisdif~r,.ão especial.
No caso de 8C submetlerem á C::tlrte Perm::mP11le da Haya, as
AlLaB Par·teR Contratantes acceit.'lm os preceitos da Convenção
relu.f.lvos (t organizaçfio elo Tribunal Arbitral, ao~ processo~
aos rrunes este tiver de sn.ieHar-se. e :1 ohrirrnr.:io d1' r-Hmpl·i ~
t·ern a sentença.

Art.<> 3." Se houver accôrdo pnra f~onstituir· uma .iur·if;.
rlic1:.ã.o :PSfHW.ial. s(• eon~iguurão. no Convm1io qw~ as-;ím o dc!CÍdir, as rcgr·as. de accôrdo com as quaf's fnní:cionnr:í. o •rrlhunnl
que tiver de tomar conhecimento das q\1(•::-;lõf's qnr deum ori~
gero ús redamações do que trata o :u-1.. J •" du rn·csenlí~ l.t·a ·
tado .
. \1'1. L"
EsiP lr·aladn enlr·ad1 Plll ,·jg·t>lll·ia lnt.:•l dt•poi:-; <111
dia 31 de Dezembt·o de mil novecentos e doze. em fJUC expira
o prazo do Convenio sobre reclamações pccunim·ias, assignado
na cidade de Mexico o. 31 de .Janeiro de mil nov{'~~nf.os P dois
e prorogado pela Convenção assignada uo Hio dP .lrmPir·n a ·J:~
rle Ag-osto de ·mil novecentos e seis.
Ficará vigorando por tempo indt>lrrminado, tnnto 11ara a:::
Nações que n'aquella dat.t o tiverem ratificado como var·a a~
que o ratificarem posteriormente.
A!; ratificações serão remettidas ao Gove1•no tla RepuhliP::t
Argentina, que ns communicar~í ás ontras pari cs eonLraf :mfrc:;.
0

Al'f." r>."
Qualqtlf'J' da~ THH,'ÕI'S qlw r·ntifil'<ll'~'lll 11 fiT'I''-'PldP
tratado poderá denunciai-o, dando aviso por escriplo rnnt doi :oi"
annos de antecipacão.
Este aviso será transmittido ao Governo da Repuhliea Ar ... ·
g-enf.ina, e por intermedio d'Pste :\s ontrns pnrf.cq rnntrntanlr~H.!

. Al'f. o ~.o - - .o .tratndo do Moxico rontíuna1·:i yjg·orando,
amda depois do d1a .H de DPzf'lnhro d,~ 1H12. eom relação a
quaesquer eontr·oversias que lcnhanr sido sulmwltitlas ao :ll'bitramenLo antes rl'essa dat.~. ronfor·mo il:-l eonflif;ii··~ ll(l l't~ft>,.
:rido tratado'*'
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Bépublique de l'U1"U.guav: Gonzálo Rarntrez, Caris M. de Pena.

Antonio 1\1. Rodríguez, Juan José Amézaga.
Unis fie Vénézuéla: Manuel Diaz Rodríguez, César Zumeta.
Lesquels, aprês s'êlre communíqu4~ leurs pouvoirs et les
nvoir ll'OUv<!s en bonne et due forme. ont. 'h'cidt~ de eélt'henr la
J~·tats

f :onvcution

sn ivante sm· les

ll<~elamation~

p,;<'tlll ia i t'PS:

Ar!. I. Lros Hautt·s .Pal'lins Conteae'fanlt•:-; s'nl11ig·nnt :1
soumeUrc à l'arbitrage toutes les réclamations pour dommagos et prôjudices. pécuniaires q~l.i pourra:ient être pr.ésenlées
vnr leur:;; n:~s:::·ortlss~a.nt.::; rc::;perttls et qm ne JlOtliTOJent pns
i1trc réglées ü l'amiable par la voie diplomatique. tout autnnt
(llW les dites réclamations seront d'une importance suffisante
pnur justifier los frais d'arbitrage.
Le ,iugement sera rendu conformémcmt nux rn·incipes du
Droit Jnternational.
Art. 2. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de
c:ntJtnP!l I'P i'! la rlPI'Í~·don dt• In Cot!l' Pt>I'lllalWillt' tL\rhHeaAI' de
la Hay~, ioutes les controversos qui se rapporteraient à ce
trnité. h moins que les parties ne se rnr.tt.Pt1f. fl'accord pour
r·onstil.ner une jnrisdietion sp<'eiale.
Au cas oü l'affaire eu lilige serait soumisc h la Cour Permanente de la Haye, les ITantes Partics Cont.rnc~tantes accer,tent les dispositions de la Convention relatives ü l'organisation du Tribunal d'ArbHrage. v. la proN'flnrn qtH' (•l'lui-ci est
obligé rlt~ snivre, ct à l'ohiigation d'rx(ÍeULt'r In jugement

rrnd11.

Art. 3. An cns ou il y aurait accorfl J!Our constitucr une
jul'isdiction spt'cialc~ seront consignées dans la Convention qui
r~n dt~CideJ'a ainsi, les regles snivant lesquclles fonctionnera h:
'l'I'ihnnal qui devra connnitre les questions quH flf'.UvPnt soulPYcr les r~_~clnma tions mrxqueJles fait allusion l'Article i, du
TH'I;sent traiLé.
Art. 1,. Ce rrmité entrera en vigueur immédiatement apres
I c> 3 L D(~cem!Jre f 912. date tt laquelle expire la Convention sur
les Réelamations Pécuniaircs, signée h Mexico lc 31 Janvier
1\Hl2 et. l1Toeog<~e par la CnnYr-nl ion sig-nt~P :'1 Hin dP .Trmriro
'" 1~~ Aol!t ·1900.

TI re::;t('ra en vigucur pour un Lemps indMini, aussi bien
Jps ~a I. íons qni l'auront ralifh! 1t e.,Uc date que [HlHr
f~PilPs qni 1e J'atifieronL post<:J'ienrmncnt.
_
Les ratifieations scront t['ansmises au Gouvernement de
la Hépuh1ique Argentino, qui Jes communiqnera aux autres
11arlies contractantes.
.
Art. G. Chaeune des NaLions qui ralifio le présenl TraiM
J)OlJl'ra lo dénoncer, pour cc qui la concerne, cn donnaut., avcc
dPux rtn:=; d'nnlidpat.ion, avis THH' écrit de ~a d{;t·.i~·ion.
Cet avis f'era t[·ausmis nu Gonvemoment flr, la Réput)\iquo
J\n;cntine, .-:t par l'intermt~dinire de ee1ui-ci. anx nutr·es parl.trs contmdantes.
Art. G. Le fraité de Mexico continuera U. êt.re en vigurmr,
m•-.nw nprrs la (iate dn 31 Dt~ePrnhrc 1DJ~. lW111' tonl i·s Jes
~~ont.L·nvf•!·se~ qni rmraient pu êf.rc sotm1isns :1 l':u·hitr·ngn avant
t'f'ltP dat.f', •lans les comlitions du dit tr·ait4~.
pou1·
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Em fé do que. os Plenipotenciarios e Delegados assignam a
presente Convenção e põem n'ella o Sello da Quarta Conferencia· Internacional Americana.
Feito e assignado na Cidade de Buenos-Aires, aos onze
dias do mez de Agosto de mil novecentos e dez, em hespanho 1,
portuguez, inglez e francez. e entregue ao Ministerio das Relações Exteriores da Republica Argentina, para que se tirem
copias authenticadas que serão enviadas. pela via diplomatica,
a cada um dos Estados signatarios.
l>J<~LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

Henry White.
Enoch H. Crowder.
Lewis Nixon.
,J ohn Bassett Moore.
Bernard Moses.
Lama r C. Quintero.
Paul S. Reinsch.
David Kinley.
PELA REPUBLICA ARGENTINA :

Antonio Bermejo.
Eduardo L. Bidau .
Manuel A. Montes de Oca.
Epifanio Portela.
Carlos Salas .
José A. Terry.
Estanislao S. Zeballos.
PELOS ESTADOS UNIDOS DO

~RAS1L:

Joaquim Murtinho.
Dom icio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
PJ<~LA

REPUDLICA DO CHILE:

Miguel Cruchaga Tocornal.
EmiHo Bello Codecido.
Aníbal Cruz Díaz.
Beltrún Mathieu.
PELA REPUBLICA DE COLOMBIA :
Rob~rto

Ancízar.

pgr.A REPUBLICA DE f.!ORTA RICA:

Alfredo Volio.
PELA REPUBLICA DE CUBA:

Carlos Gareía Vélrz.
Hafael Montoro y ValfMs.
Gonzalo de Quc~arla y A t•t'ísf r~gu i.
Antonio Gonzalo Pl~rez.
.José l\f. Carbonell.
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En foi de quoi, Ies Plénipotentiaircs ct Délégués signent
la présentc Convention et y appos·ent le sceau de la Quaf.riRme
Conférence Internationale Américaine.
F.ait et signé à Buenos Aires le onzieme jour du mois
d'Aout mil neuf cent-dix. en espagnol, portugais, anglais et
français et déposó au Ministere des Affaires Etrangeres de la
Républiryuc Argentine, afin qu'il en soit fait des oopi.es authentiqu(>e~·. qui seront envoyées, par la voi~~ diplomatiqur. :i ehaenn rles Btnts signataires.
POUR LES ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE:

H enry "\Vhite.
Enoch H. Crowdor.
Lewis Nixon.
John Rassett Moore.
Bernard Moses.
L amar C. Quintero.
Pltll S. Rein2ch.
Dnvid Kinley.
I'!HT~ L·A H.J~f>UBLIQUJ~ .\Hf1EN'I'INE:

Antonio Bermejo.
J1~duardo L. Bidau.
Manuel A. Montes de Oc~a.
l!:!pifanio Porte la.
Ca,rlos Salas.
Josf~ A. Terry.
Estanislao S. Zeballos.
POUR LES ÉTATS UNIS Dli BRÉSJL:

Joaquim Murtinho.
Dom i cio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
l~!lPH L.\ Hl~PUBLTQ[JE

J)[T

QIJILT:

Miguel Cruchaga Tooornat.
EmHio Bello Codeeido.
Aníbal Cruz Díaz.
Bcltrán Mathie.u.
POUfi LA RÉPUBLIQUE DE COLOMRm:

fioherto Ancízar.
i'OPH LA Hl~PUBLTQlJI·: DE f:0!=-\'1'.\ nTI:.\:

Alfredo Volio.
P!Wn 1..\ HT~PUBL,TQl'E DE

r.lín.\:

f:arlnR G:trcía Vélez.
H;1f:wl Mont.oro y Vnld4~S.

C:nnznio de Quesada y Ar·1ísl1·~·ui.

Antonio Gonzalo Pérez.

J os(l 1\1. CarboneJ,J.
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PELA REPUDI.ICA DOMINICANA:

Américo Lugo. ·
PP.L.\ HEPUBLICA DO EQUADOR:

A!ejnndro Cúrdenas.
PELA

RI~PUBLICA

DE

GUATJ~MALA:

Luis Toledo Herrnrte.
Manoel Arroyo.
Mario Estrada.
PELA HEPUBI,ICA DE HAITÍ :

Constantin Fonchard.
REPUBLICA DE

PELA

HONIHJJUR:

Luis Luzo Arriaga.
PELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Vietoriano Salado A1varez.
Luiz Pércz Vcrdía.
Antonio fiamos Pe.drueza.
ltoherLo A ..Esleva Iluiz.
PELA llEPUBLICA

DJ~

NICAHAGUA:

Mnnuel Pérez A1onso.
PELA HEPUBLICA DE PANA!\TA':

Belisnrio Porras.
1':·~1..\

ll!-:l'r:l:UL\ DO 1'.\H.\fíTIA Y:
1

Teouosio González.
José P. Montero.
PELA HEPURLICA DO PERÚ:

l•:rt::PIIin L:li·J'alnli'P y Unrtnne.
Car·ln-; .\1\·ar·,·z t:nldt\1'«'•11 •
.Jos(í Antonio de Lavnlle y Pardo.
PELA REPUBLICA DO SALV:\DOH:

r: .. d,·r·i~·n

:\r .. j ia.

Fraueisco Martinez Suárer..
PELA REPUBLlCA DO UHUr.IL\. Y:

Gonza1o Ramírez.
Carlos M. de Pena.
Antonio ~L Rodríguez.
Jnan .Tosé A.mézagn.
PELIJS

I·;ST:\P08 UNIDOS tm \'lmE7UEJ.'\

Manuel Díaz Roddguez.
Ces.ar Znmeta.

~
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POUR LA RÉPUBLlQUE DOMINICAINE:

Américo Lugo.
~

Pmm LA Hl~PUBLIQUE DE 1/ÉQUATEUI\:

Alejandro Cárdenns.
POUR LA HÉPUBLIQUE DU GUATEMALA:

Luis Toledo Herrartc.
Manuel Arroyo.
l\lar i o Estrada.
POl m I.A Rl~PUDI.IQUE D'HA'l'l'I :

Constantin Fouchard.
J>nl: n L:\ m~PlJBJ.IQlm nu Ir oNlli'HM-l:

Luis Lnzo Arriagn.
P01ll\ J,F.S É'rATS UNIS MEX1CAIN~':

Vietoriano Salada Al varr.z.
Luiz Pérez Verdía.
Antonio Rnmos Pedrnezu.
Holwr·to A. Esteva H.niz.
POI rn J,A IU~PUBLlQUli.: DE N:CARACHJ.\:

Monnrl Pérez Alonso.
Pf1! 1Tt LA nt~PUBLIQlTE JlB Jl,\N\1\L\:

B~lisnrio

Porras.

l'ltTiH TA HI~PUBLIQUI•1 HU P.\11\f:U~Y:

Trodosio González .
.!os1'- P. Mont<,ro.
l'Ol:fl LA Rlh)IlBLlQUJ~ f)TJ PI~B.OU:

P.:ng-Niio Lnrralmre y Un<innH.
1 :a l'h

.\harr•z Ca l•hq·(ln .

.lns•" Antonio de Lnvalle y Pm·1lo.
!•fH"P. L\ II(:Pl'BLTQl'E D\' S\LY\Tlllll:

Federico Mejía.
Fratwi~1·o 1\larl.irwz Snúrrz.
POI :rt LA HI~PUBLlQUE

nn
Gom.alo Ramírez.

t!TlnflfHJ.\ Y:

Carlos f\·1. d~; Pena.
Antonio 1\f. RodrfgnP-7 .

.luan .lo-:•~ Ami~znp,a.

!">0111\ !.CF; 1~'1'.\'l'R llNIS Im \lf:N(:ztrf.L.-\:

Manuel Dfaz Rodrrguez.

Cestlt: Zumeta.

f11
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CONVENCióN
Patentes de invención, dibujos y modelos industriales

S. S. E. E. los Presidentes de los Estados Unidos de
América, de la República Argentina, del Brasil, de Chile, de
Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de la República Dominicana. dei Bcuador. de Guatemala, de Haití. ,je Honduras, dP
México, de Nica:ragua, de Panam:í. drl Par:trl!nny, drl PPt't'l,
rlf• .1•;1

~ahadtll'.

•kl

IIJ·ng\ta~

~·

dP

VPilPZtiPla.

Deseando que sus países respectivos fueran representados
en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, enviaron
á ella, debidamente autorizados, para aprobar las Recomendaciones, Resolueiones, Convenciones y Tratados que ,iuzgaren
útiles para !os inlerese.E'• rle Américn. :'i lo3 f::igniPnl.rs ScííorHs
Delegados:
Estados Unidos de América: Henry White, Enoch H. Cro\vder,
Lewis Nixon, John Bassett Moore, Bernurti Mosea, Lamar
C. Quintero, Paul Samuel Reinsch, David Kinley.
Rc11ública ,\rnentina: Antonio Bermejo, Eduardo L. Bidau,
Manuel A. Montes de Oca. Epifania Portela, Carlos Rodriguez Larreta, Carlos Salas, José A. Tct'ry, Estanis1ao
S. Zeballos.
·
Estados Unidos del Brasil: Joaquim Murtinho, Domicio da
Gama, José I.~. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Ga<jtão
da Cunha, Herculano de Freitas.
Repúbl-ica de Chile: Miguel Cruchaga Toeornal. Emilio Helio
Codecido, Aníbal Cruz Diaz, Beltrán Mathifm.
República de Colombia: Roberto Ancízar.
República de Costa Rica: Alfredo Volio.
República de Cuba: Carlos Garcia Vélez, Hafael Montoro y
Valdés, Gonzalo de Quesada y Arôstegui, Ant nnin nonzalo
Pérez, José M. Carbonell.
República Dominicana : Américo Lugo.
República rlcl fi.:cuadrw: Alcjandro Cárdrnas.
República de Guatemala: Luis Toledo Herrartf1, Manuel Arroyo, Mario Estrada.
República de Haiti: Constantin Fouchard.
Re11úbUra tlr• llrmduYas: I ,nis Lazo Arriagn.
E.~tados Unidos Me:IJican.os: Victoriano Salado Alvarí'Z. Luis
Pérez Verdía, Antonio Ramos Pedrueza Roberto Á. Esteva Ruiz.
'
República de Nica1·agua: Manuel Pérez Alonso.
ll!')HthliNt t/1· Jlaoon/lt: HPli"-aJ·io PolTH".
lk]HílJ/il'(t d!'/ fim'Hif tia !f: Tl'f~tlo;-;io I:, tllz:'• ln .. h,,,·. I •. \i'lln 11'1''·'·
llqHíf>li,•a dl'/ Pr'l'IÍ: l~ugt'llio LaJTahlll'f') Fmílllll'. 1::11'1''" \1··Varez Calderón, Jos.-; Anlonio df• Lavalle Y. Pardo.
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CONVEN'I'!ON

Inventious, patent.s, designs and industrial models
'l'lu·ir l·:xct'll•·neies Lhe .Pl'c::>idt•nls ur l,lw {lnil.cd ~ta.Lef'l
!IH· \i';J:t>lllirw [IPpuhli•·. Bmzll. l:llili, Cn\mnt.ia,
Costa Hica. Cuba. Domínic.an llepuhl i e, En1~ÚJor, Uu~tema:!'a,
Haiti, Uomlut·a:;, Mexicu, Nicaragua, Panama, Para;;uay, Pcrú,
ttalvador, \Jruguay and Venezuela.
nl'

\rn•·r·i1·:t.

d·esirous that Lheie respudive euulltrip:-:; m:ry h1;
at thc .Fourth Internationa! Am•;•·tean Coufercnce.
ha.vc :3ent thereto the foUowing deleg1ates, tlu ly au'tlwrized to
approve the recommendations, resolutions, conventions and
treatics whieh they might dcem udvant.ageous to thc intcrests
HEINU

n•tn:•~scn LNl

or AIW~I'Íea.

britcd /~'lates v{ America: Heury \~'hite, Enoch 11. Crowder,
Le,vis Nixon. John Bassett l\loore, Pt•!'lial'd Moses, I ,nmar,

C. Quintero, Paül Samuel Rei use h. J )avül Kinley.
Jruenfin,· lkzmblic: .\n1onio Berme.io, l•:duat·dn L. Hida11. ,\Janue.l A. Montes de Oca, Epifania Po:·t·~la. Car·los llodriguez Larreta, CaTlos ~!alas, .José A. Tcny, liistanisl::to S.·
í':ehaiJ:os.
L~tíl!'ll 8/atr•s of' Hrazil: .Joaquim .\lnl'linho, l)omidt~ •la li:uua,
.Jos6 L. Almeida Nogueira, Olavo Bílae, Gastilo da Cunha,
Herculano de Freitas.
lkpttblic of Chili: Miguel Cruchaga Tocornal, Emílio Belln
Codeeido, Anibal Cruz l>iaz, Bell.e:ín l\1 a lll i1~u.
lkpuiJlie oj' Colnm/lio: Hoh<·t·lo .\neíZ!ll'.
ll''JmbUr~ o{ Costa Rica:

.:\Jrredo Volio.

n~·Jmblic

o{ CtJlut: C:arlo." Oat·,•ia V•'kz, llitf:wl :\lnnl1 1ro Y Va 1dés, Gonzalo de Quezada y Ar<)strgu i, A1ll on in donzalu

Pérez. José M. Carbonell.
llqmblic: Américo LugL).
nl'j!II1Jlir· o f' f>uar101': A lej andeo C:árdPllfl:-'.
Vu111i11i,~o11

I:I'JHiflli,· ol Glutlem.alfl: Lu i;.; TolPdo llPI'I'at·l('. \lanw:l \1·t·oyo,

Mario Estrada.

ll·~Jm1Jli.r nf Haíti:

Constautin Fouehat·d.

/tt•Jwblil· of' Homlttl'a:;: 1.uis Lazn "\.t·riag-::t.
Mea:ican United States: Victorino Salado Alvare1., Luis Pérez

Verdia. Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A. F1steva Ruiz.

n''/JII7Jli,· of Xit·ru·auurt: ~lauuPl p,·q· .. z ~\lonso.
ltr'/!ltlJlit· tJ{

Pooomrí: B..tisarin l'ort·as.

Nr'JIIIflli~· n(. Ptll'ti!JIIII!J: TPodnsin UollZiÍ kz, .ft~:3t'• P.

.\lonll'l'tl.

lkpnblic o{ Peru: Eugenio Laerabure y Unánuc Cal'los Alvarez Calderón, ,Tosé Antonio de Lava lle y Pat:do.
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·ncpúblif'lr de Hl 8alcwlut·: .Fellel'ico l\lr:jía, l··l'am·.is~·o ?llarliuuz.

Suárez.
llepúbli,·a t/l'l L:'i'llflllllll: lionzalo Hallli r·"z, t:nrl'J' \I. dtJ l'l'll:t,
·
AllllJilio l\1. Hodriguez, Juan ,Jos·é Amt;zaga.
Estadós ünidus de \lenezuela: Manuel Diaz llotlrigucz. Cezar
Zumcta.
Quieues deopués de hal>erse <:omunieado sus pode1·es y
cncontráudolos en buena y d1ehida fo1·ma. lwu acordado cn cclcl>rar la siguiente Convención.
Ali.TÍCULU I.

Las naeiones signatal'ias atloptan este Convcn i o para la
proteccíón de las patentes de invenciôn; dibujos y modelos
indm;l.riale~.

ARTÍCULO 11.

'I'orla pm·l:iotw de cualquiera de los Estnclos signaLi.tl'io::;,
gozal'iÍ. on eada uno de los otros Estados, de todas las veuLajas
que eoneHdcn las Jcyes relativas :'i patentes de invPnciôn. dihn,íos y modelos industriales. Eu eonsecuc11eia, tcnuráu la
misma llt'olccdt'iu •.S illénLicos recursos lcgales euntra todn nf.aque á sus doreeltos. siu. perjuicío do cumprir eon las fotm<llidades y condiciones impuestas por las disposieiones d(! Ia lcgislación interior de eada J;~stado.
AHTÍCULO lll.

Toda pel'sona que haya depositado dPhillaBH'Illr: una 'n-

licitud de patente de invención. dilJujo tt lllOlJelo indu':íltia l.

en uno de los Estados contratantes, gozará do un der·,~eho de
pl'íoridad durante un término de doce mrscs para las patontes de .invenciün, y de cuatro meses para los dibujns ó
modelos industriale.s, á fin de que pueda haccrse cl 1lepúsiLo
cn los otl'os Estados, sin pcrjuicio de los dercchos de uu lercero.
I~n eonsecuencia. cl depósito
ulteriormr:nlc h,_,cho cn
alguno de Jos Estados signaturios antes del vcncirnicnto th~
lns t(~rminos ioieííal:ulos. no podr·á ser anularlo por heclws
ocurridos en cl intervalo, ya sea ·especialmente por otro tkpósito, por la publicación dei invento 6 su explotación. ó
vor la venta de ejemplares dcl dibujo 6 modelo.
•
ARTÍCULO IV.

Cmuulo en los plazos fija.dos una pet·smm haya depo:-;ila.do t!tt \'arios ~·stados solicitudes de llaleul.e vur d lllismn
invcnl.o, los derechos resultantes de ~as pa.lcntes <~:-:i solicitadas: seriin indepeudienles los unos dn !os otros.
Serán también indepcudientcs de los derechos flUC re.sullen de las patentes que hayan sido adquiL·idas por ·el mismo invento en los países que no formcn pal'le de esta Con
vcnciún.
4
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lii')JIIlJlir:

uf' 8t1lradu1':

Fcdl'l'il!u ::\lt'j ía; Fraw:.it:co :\larlinez

SuáL·ez.
lkpulllie of' Cnwuay: Uonzalo llamiL't•z, C:ul'lo.-; \l, de Pena, An-

Loniu M. llodriguez, Juan .José Amézaga.
rciH:Zttcla: ::\lanuel Viaz Hudrigtll't., t!!•;;a~ Zu-

C~tifed Slalcõ u[
mc La.

\\'Jto. ai'IPI' lmving prest~nlt~d Lheír· er·e•hmtiaiH.

nud Utt)
lwvi11;..:- Ju·en round in dttn nnd pl'O!ll~r fortn. lmvt• agn;ed
upon LIH! foílowing Cott:Yf'ntion on luveutiortt'· J'al.eull-i, lksigus
s<llnr~

and lndust.rial .ModeJs.
AHTU.:Lg I.

'l'he subscribing Nalions Pntet· inlo lltis Couvnntion t:or'
Lhe lll·otertion of vatents of invcutiou, de:;i~:;-ns nrul industrial
mudeis.
Ain'ICLJJ.: IL

.\ny JH~r·sons \\hO :-;haH olJtnin a pak•nL oi Íll\t'JJI)nn in
nr 1111~ ;-;igll:tLOl'Y :-:1-ntcs~ ~hnl! l'll.iO~- Íll. f';WIJ 111' lhn OlJWL'
:--:t:d•·s itll llH~ <ldnltÜ:q..:l'S \\ltielt lllfJ lil\\:-1 t·•~l;ll.i\P Lo palouLs
ui itt\l·ttlioll, df•Rigu:; Httcl itulu.sll'iat nlod .. l:; rttJH't•dt~. Cons<~
qul'tli ly. lltl'~· sllall• htt\'e 1lle t·ígllt lo LI tu ~atue JH'OLP!'Lion and

;111~

id•·rlf.it·<d lt•gal l'f'Jlledies ng-ainst nuy ntlaek

11IHlrt llt~:ir

rigllts,

vnh ided tlH·y comvly \\ íth Lhe la\\ s o f eaeh Hlate.
AHTICL E

III ••

.\ny pPt·.snn \\hn ~·ltall
ltaq~
t·t·,!.:nlnrl.\' d•·iHHitt•d au
(lppliraf.iOn fOI.' :1. patent üf ilt\'l'lll.iOil Pl' df':O:Í!..:Il OI' Ítldu:-;fi'Í<l\ tltntkl iu oLlO of tlw eOIItfJ·al'!.ing :-:taLt.•;-; .sl-,:,111 ·•·njoy, fot'
tiH~ pur:po;.;:Ps of llliaking- UIP depo'-iL in l.lln nllu•i· ;-.;l:d.••K, and
lllldí•t· fhe 1'P~ervc of th.: rí~'ht of thil'tl pat·f ii'S· a l'i!-tltl o r
pi'ÍíWÍÍy dlii'Íil~ tl.l)I'I'ÍOd oi' t\\1'1\'1' HWllth~ fnr· p;dt~lll~ oi' illYPH[inn, antl of fout· monlh~ for· th"~Ü!IlS Pl.' indn:-:lriul
tno-

t.lcls.

ln eonseqnence thr• dPpo::::iL suhst•quPntl;." mad•• in any
ot IH'I' o r 11H~ signalol'y s;(a1PR hPI'or·n I ht' PXpiral inn nf I IJpc,;(~
Jll'riods. ~~annot hc invnlidatNl by :wl::; pet·f·Drmr•d in Uro inIPI'\ <li, espeeially hy otber deposits, by tlH' puhlir·a tio11 o f

llw 1n\entintl nr its wo.l'kin~·, oL· hy lhe sale of eopies or thc
th~sign

or

of

model.

Al\'l'lCLE

IV.

\Vhc11, within Uw tet·uts fixeü, a. ppJ·:·wn :.;ltall havo filell :qtplicalioris in S·everat Hlatus fot· Llw p:tl~>nl. n!' Lhr• :-;;nmo
iitH•ulion. thc right 1.·csu1Lirn.; from vaLr~rt t~ llnts <llltd ír•tl J'OL'
sltall lt~l independent of eaeh othcr.
'J'ltcy shall also be indepentlcnt or llte t·i~·hts aeisin.qo
under patents obk'1incü for the smnu inn~ntion iH eOllllLrie~
1wl parlks lo this Convcnllon.

:li&
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ARTÍCULO V.

Las cucstioncs que se susciten so0bre priol'idad de las
patentes de iTJ.vención, ~e resO'lverán teniendo en cueuta la
fecha de la soJicitud de las patentes respcelivaH t:ll loR pní::;e::;
en que se otorgarou.
.\1\.TÍCULO VI.

Se con::;iderará invouciún: un nuovo modo 4.le fabrinH'
productos industriales; una nueva máquina ü avarato mccánico ó manual !!Ue sirva para fabricar dich<J:> productos;
cl descubrimicnto de un nuevo producto industrial; la aplicación de medios conocidos con el objeto de conseguir resullad(}s superiores, y todo dibujo nuevo original y de adorno
para un m'lfculo de la industria.
El precepto anterior 'Se entenderá sin l)crjuicio de lo
que dit;pouga la legislueiún de nula pai:::-.
ARTÍCULO VIl

Cualquiera de los Estados signatarios porlrá rehusae d
'l'econocimiento de patentes por algunas de las Riguientes
causas:
a) Porque las invenciones ó descubrimientos hubieren
tcnido publicidad en cualquier país con anterioridad à la rueha de invención por el solicitante.
h) l)orque hub.ieren si elo registradas, publiendas 6 t],:sCl'iptas cn cualqui1er país con un afio de anteriori.dad á h
fecha de la solicitud en ·el país en el cual la patente se haya
sol:iJCitado.
c) Porque sean de uso público ó est'<ín en venta ·en el
paí•s en el cual la patente haya sido solicitada. eon un afio de
anterioridad á la fecha de dicha solicitud.
d) Porque las invenciónes ó descubrimientos scan de
algún modo contrar.ios á la moral ó á la legislación.
ARTÍCULO VIII.

La 1•ropl'iedad de nna patenle de inn~rwi•íu eonlln·r·IJdc
la farultatl ·d.e gozar de los beneficios de: la misma, y nl dcl'Pehc dP t'"Lh•ria ·,í ll·~w~I'Prirla :'WgLlll la.: lt-yP:-: d•· 1·ada 1~aí~'·

.\Jvrkur.o

IX.

Las lH''I'~onas que incurran en re:-:ponsahili!lUdPs eivílc;;
t'i eriminalcs por daií;al' ô pee.judiear los den:ehus dt· los in-

vcenlor·es. '"" P~'t'f'C!.?:u iJ·ún y tmsLigadn c·ou aJTeglo. á las lcyes
del país PU que se :Jwya eomct.irlo l'1 rlt>lifo 6 Ot'a::;ionado el
perjuicio.
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ARTICLE V.

Qucs,tions whid1 may arisc rcgardiug the priority of
patents of invention, shall he decided with regard to the
date of the u.pplication · for the respcütiv,e patenls in t:he
countries in which they are granted.
ARTICJ..E

VI.

The following shall bc considered as inveulions: A ncw
manner of ma.nufacturing industrial produeLs,; a ucw machino Qr mechranical DI' manual apparatus which serves for lhe
manufacture of said products; 'lhe discovery of a uew industrial product; the application of known methods for the
.purposc Df sccuring bctter results; and cvcry ncw original
and Qrnarncmtal design Dr modcl for au articlc of manufacture.
The for~egoing shall be understood withouL prcjudice to
thc laws of each State.
ARTICLE VII.

Any of thc s·ignat:ory Stwtes

may

palenfs for any of Uw following causes :

refusc lo rccognize

a) Because the inventions or discovcrics HHlY lmvc been

puhUslJCd in any eounüy pl'im· to tltc clale of thc invcntion
}Jy thc opplicant;

b) Because thc inventions havc hecn rl'gisLcrcd, publi!'hcd, or described in nny country TH(H'c Uta.n one yeat·
prior to thc date of thc applicatiou in the country in which
tho patent is sought;
c) Because the iuvenlions havc hocn in puhlio use. or
hav10 been on sale in the country in which thc patenL has
been applicd for, o no ycar prior to. thc date of said application;
d) Becausc thc invcntions or discoveries are .in some
manner contrary to morais or laws.
AR'fiOI,E Vlll.

Thc OWllPrsh ip nl' :•

pa!t~nl

o f im·l'lllion r·.on1prises Uw

right to c11.ioy the lwrwl'il..;; tlwt·eor, aud tlw l'igh1 to a~sign
oi· transl'cr it in aeeordauee with t111~ law:; or Utu cuuntt·y.
ARTICLE

IX.

l)PI"f'Ons who incur eivil m· eriminal liabilities, ueeause

or injuries or dama.gc to the right of invcnoors. shall
prosecuted

bP

and punished. in aecordance wilh the la\vs of
the countrir•s wherc in ihc off'ence has been committ-ed or
thc damage occasioned.
rouCl' E.l>ccuti,·o -1915 (V oi. li)
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AHTÍUULO X.

Lar-; copias ePrLHicadas de la:-3 patentes dL· in~e~~~·~tín ~~n
el pab de ul'ígerl, du aeul'!'do cou las lPJ-e~ dt• la ~a,·tnn, rec.ibirúu cntel'a l'e y cr6dilo oomo vrueha del u•~t·edl~l de
priori·dUll, sin verjuieio de lo que st~ di:-;lJOllt' tn el al'Lwulo

VII.
AltTÍUULO X 1.

Los 'fruladu::; :;ubt'L' vulettleH Lk in\ t'lll' ÍIÍ!l, diiJUjltS ··~ modolos induslriulPH deduaLlo•s cou anLlTioridad enlxe los países ~ignatarios 1.kl [H'eseulu CoHYPBio, snún sustiLuidos por
éste desde que quede ratificaüo en euanlu ú las l·claciones
entre los l~·stados signatar.ios.
AllTfCULO XII.

Las auhesiunes tle las Nacioues ~\mct·íealll\:1 ul lH'I'Sf~I!Lr:
Convcnio, ser:ín dirigidas al Gobicl'no de l:t Ilepúhlkn AL'·gentina, para que las comunique á los ulru:-s E:-~la·do~. Estas
comunicaciones harán l1as vcccs de canje.
AH.'l'ÍGULO XIII.

La Naeit'í11 signalnt·ia lfUC cr<'yeJ'f: c·onvcltienh• dt•sli;rnt·s,~;
de <\SI o Converün. lo harú saber ai Gohí·f.'l'IIO dP 1:-~ JlPpúhl i1·a
Argentina; y dcSJHH1s de un afio do reeibída la co11ntnie:u:i6H•
cesara. la vigencia de este Convcnio, cn cuanto á la Nación
que lo hubicrc denunciado.

la

En fc

uc

lo cual lüs Pl,ettipolmwiar·ios y

D~·lr:gados

rirrnan

pre~-ente Convoneü)n y l)onen en ella el sello tlo la Guarta

Conferencia InLernaeional Americana.

Hecho y firmado en la 'Cimlacl d(! Bw~nus ~\ires ú los
·veinte dias del mes de Agosto de mil novccicnl'1::::· di,r•z, nn
cspaíi.ol, inglês. pol'l.ugués y Jranl'í;s y depositado en cl Mide Holaco,ioncs Exlct'Íüres du la Hepúhliea An~enlina.
a fn: uc. que ~c. StHI,U1e:t1 eopiaH ccrtil'il:ndns pnra nnvinrl:a:s por
la vm diplomalwa a cada uno de los l~slados sign<rl.nrio~-..

~is~erio

POR

r,os ES1'ADOS UNIDOS
Henry White
Enoch 11. Crowder.

DE AMÉRICA:

Lewis Nixon .
•John nassett 1\toore.

Bernard Moses.
Lamar C. Quintero.
Paul S. Reinsch.
David Kin lcy.

POI\ LA HEPÜBLICA AI\Ul~NTIN /\ ;

Antonio Bcrmcjo.
Eduardo L. Bidau.
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,\llTlCLE X •

CopÍt'R
of
patcnts eertificd in lhe count ry o f origin,
:teconliug Lo Lhe national law thorcof, shall be given full
fallh and el'l'dit as evidence of thc right ot' 11riorit.y, cxcept
a~ statcd in Arliclc VII .
. \IITII:i.J-; .\.!.

'J'hP trcaLics relating to palcnLs of invcnLion, dosigns or

indu~Lrial mocl!els, previously entercd inlo bctwccn
l!'il·~ -·ubscriiJiug to tlw prPsmJt Convr~nlion, shall

thc conbc superseded by the same from the time of its ratifieation in so far
as the relations bcl\vcen Lhe signatoL·y Htatcs are con<..:crncd.
.\1:'1'1!:1.1·: XIJ.

Thc adhesion of thü Amm·ic~n'
Nalious to Lhe present
C:onvention shall bc communic::ttcd to the GolVernment of the
Argentino Rcpublic in order that H may eommunieatc them
to tllf' nllwr Rtatc:;:. Tlwse ,~ornm1mications ~hall have the
effeet of an cxchangc of ratificat1ions.
\!:Til

:u: _\ 111.

,\ Hig11alnr·y Naf.inn tlwt s1.•ns fit to rntir·c fr·om lhe pre·
Sl'llt (·om·r-ntion, shall no,tify the C:ovcrnmPIÜ of t.Jw Argentino
ltepuhlic. and one year aHer thc rcr,eipt of lhe communication the force or this Convcntion shall eease., in so far m·, the
nation wllich shall have wilhdeawn Hs adhercncc is coneenwcl.
IN \VITNESS \VHEnEoF. tllc Plcnipotcml;iarics h:we signed
the prcscnt tréaty and affixcd thcrcto lhe Seal of Lhe Fourth
lu tL·t·müiona l American Gonferrnce.
3ladc anel signed in Lhe cíty of Buenos Airc::; on theL\'.·r·uLiet.h day of Aug·ust in thc year one thousand nino hundrcd
anrl l:nn, in Svanislt, English, Portugucsc: nnd Frnnch; .and
dr~po.c;il,~d in the l\1inistry of Foreign AJfairs of lhe Argcntine
n~ptihlJc, in ordAr thnt ccrtificcl copil('{} bc madc for transmission to ea('h of the Signat01y Nations tlE'üll!gh thc appro·priat~
diplornatic channels.
FOR 'filE UNITED S'I'ATES OF AMERICA:

Henry White
Enoch H. Crowder.
Lewis Nixon.
John Bassett l\ioorc.
Dernard Moses.
L amar C. Quint.ero.
Paul S. Reinsch.
David Kinley.
l·'OR THE ARGENTINI::

lli~PtJBLlC!

Antonio Bcrmejo.
Eduardo L. Bidau.
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1\fanoel A. Montes de Ooa.
Epifanio Portela.
Carlos Salas.
José A. Terry.
Estanislao S. Zeballos.
POll. LOS ESTADOS UNIDOS DEI, BHASIL:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
POR L,\ IiEPÚBLWA DE CHILI<::

Miguel Cruchaga rrocornaL
Emílio Bello Codecido.
Aníbal Cruz Diaz.
Beltrán M·atbieu.
POR LA HEPÚBLICA DE UOLOMBIA:

Uobcrlo Ancízar.
POH LA HEPÚllLlUA DE CO:::I'l'A lUCA:

Alfredo Volio.
POR LA HEPÚBLHJA UE CUBA:

Carlos Garcia Vóle:~:.
ltafacl 1\lont.ot•u y Valclt'•t>.
Gonzalo de Quesada y Arústegui.
Antonio Gonzalu Pérez.
José l\f. Carbonell.
POR LA UEPÚBI..ICA DOMINICANA:

Américo Lugo.
POH LA UEPÚBt,JUA DiEL ECUADUil:

Ah)jandro Oárdeuas.
POR LA HEPÚBLICA DE üUA'l'E}MALA •

Luis Toledo Herrarte.
Manuel Arroyo.
Mario Estrada.
POR LA H.EPÚBLICA DE HAI'rf :

Constantin Fouehard.·
POll I..A l\EPÚBLil:A DE liONDUHAS :

Luis I .. azo Arriaga.
POI\ LOS Bí:31'ADOS UNIDOS Ml~XICANOS:

Vietoriano Salado Alvarez.
J...~uis Pérez Verdía.
Antonio Ramos Pedrueza.
Roberto A. Esteva Ruiz.

ACTOS DO PODER .KXEGl.fTltTO

Manoel A. :Montes rlc Oca.
Epifanio Portela.
Car los Salas .
•Tosé A. Terry.
Estanislao S. Zeha1los.
FOR THE UNITED STATES OF HRAZIL:

Joaquim Mortinho.
Domicio da Gama.
José I •. Almeida NognAira.
Olavo Bilae.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
FOR THE REPUBLIC OF' CHILI:

Miguel Crucbag.a Tocornal.
Emílio Bello Codeeido.
Aníbal Cruz Diaz .
Beltrán M.athieu.
FOR THE REPUBLIC OF f: OLO MBrA:

Roberto Ancízm·.
FOR Tlm RRPUBJ,lf: OP f.!OATA RICA:

Alfredo Volio.
FOR •rTJR RRPUBLJr. OF f:UBA:

nal'los Garcfa Vélez.
RafaAJ :M.onloro y Valdé-s.
Gonzalo de Quesnda y Ar6stAgui.
Antonio Gonzalo Pérez.
JosP M. Carbonell.
FOR THE DOMlNICAN f\RPl:JBLTf.!:

/\ m~rico Lngo.
FOR 'l'HR REPUBLH1 OF Rf.!lTADOR:

Aiej:mflro r.:'lrnenas.
FOR TIIE REPUBI.. tn OF GUATF.iMALA:

Luis Toledo Herrarte.
Manue-l Arroyo.
Mario Estrada.
FOR THF: REPUBI.. Ir. OF IIAlTf:

Constantin Ji'Quchnrd.
FOR TTTR REPURLW OF IJONDUllAS:

Lnis Law Arriaga.
POR TITE MEXICAN UNITED R'T'ATF.S:

Vir.toria.no Snlado AlvarPz.
Luis PPt'ez Verdía.
Antonio Ramos Pedrueza.
Roberto A. Esteva Ruiz.

i8i
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POR LA REPÚBLIC..\ DE NTCARAOUA:

Manurl Pérrz Alonso.
POR LA REP(JnLlf!A DE P:\NA1\L\:
Bf'li~nrio

Porras.

POR LA REl>(JDLlf!A DEL PARAOUA Y:

Tcodnsin flnnz:ílcz .
•1nst~ P. J\T on f nro.
POR LA REP(JnLlC,\ DEL PEI1Ú:

Eugenio Larrabnre y Un:ínnn.
Carlos A lvarez CaldNón .
.Tostí .Antonio de Lavalle y Jll':"td•J.
POJ1 LA REPÚBLICA DE FL f·i \L\' \Pill~:

Feder i co Mejia.
Francisco Martinr7. Su:í.roz.
POR LA HEPÚBLICA DEL TJHUOTTA Y:

Gonzalo Ramirez.
Carlos M. de Pena.
Antonio M. Rodrigucz .
•Tnan .José Amézaga.
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE VENF.ZUF.L.\:

Manuel Diaz Rodriguez.
César Zumeta.

CONVENÇÃO
Patentes de invenção, desenho

P- modelo~ inrlttf:tr1nf'~

S. S. E. E. QS Senhores Presidentes tios Estados Unidos
de 1\merica, dia Republica Argentina, do Brasil, do Chile, rla
Colombia, de Costa Rica:. de Cuba, da Republica Dominicana.
do Equador, de Guatemala, de Haiti, de Hondurac;, do 1\f.exicn.
de· Nicaragna, do Panamá'. do Parn~uny, do Prr1í, do F. I ~nlvn·
dor, do Uruguay e do Venezuela;
Desejando que os seus resp.ectivos paizes fossem
representadQs na Quarta 'Conforenda IntPrn:::wional Ameri•~:nm.
mandaram, devidamente autorizados, para approvar n~
Racommendaçõcs, RnsoJuçÕPR, Convem~õe~ c Tnntado~ que .inl~assem de utilidade para os interesses da Amerir-a, os seguintef1
Senhores Delegados:
'Estados Unidos dG Am.crica: Henry 'VIl it.r. Enoeh H. CrmYdrr.
Lewis Nixon, .Tohn nns~ett 1\I<'IOT'P, Bf'rnard 1\Tnc:r>s, L:YTT!al'
C. Qnintero, Paul S. H.einsr,l1, David J\inlPy.
RepulJlica Arncntina: Antonio Bermr.io. F.rhmrdo L. Di,ian,
1VT::mnf~l .\. 1\font.e~· de Oca. Epifanio Porf.eln, r:.nrJos nodrtguez Larret.a, Carlos Salas, .José A. Terr:v, Est.ani~láo
S. Zebtf!Ios.
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FOfi 'riiE fiEPUBLTC OF NlCAfiMHJA:

Mnnncl Pt'•rf'z A lonso.
Ff11l 'I'TTP. Jtl\PTTnLTC OP P.\Ni\!\1,\:
Brli~nrio
FOH TfTE

Porras.

HEPT~BLTG

OF PATli\rJU:\ Y:

Tf'odf's i o nnnz:'l.lrz .

•To~t~ P. 1\tontcro.
F(ll1 Tim HEl'llBLIC OP PEilU:
J·:ll~~t·nio

Lnn~alllll'P ~-

Un:'tl!llt~.

Cal'los Alvnrn;r, Caldnrôn.
Ju~··· A11tunio dP Lavalln y l'r:u!.l.
FOil 'l'IIE HEl'llBLlU OF 8.\LY.\IlOit

Fedrrico Mrj ia.
Fr·a-Iwisco Martiner. Su:ít·e;r,.
Fon Tim HEPTJBLIC OF lllllHHTA '\':

Gonza1o llamircz.

Carlos M. de Pena.
Antonio M. Uodrigncz .
.lnan José Amézaga.
Fnn 'l'Im TJNITEO S'I'ATES OP

VI~NEZlJEJ.\:

Manuel Diaz ltodrigtwz.

C•~snr

Zumct.a.

CONVENTION
:Rrevet~

d'invention, patentes de dessins ct. rJe morleles 1ndus-

triels

LL. EE. Ies Présidcnt.s dcs Etaf.E, Unis il'Amérique, do
In. fiépubliqne Argcntine, dn Brésil. du Chili, de la Colombif'·

de Costa-Rica, de Cuba, de la République Dominicaine, de
l'Equateur, du Guatémala, d'Haitf, du Honduras, du Mexlque,
dn Nicaragnn: do Panamá. du Paragu~y, rl11 Péron. du Salvador, õe l'Uruguay et. dr, ViP.nér.uéla.
Desirant qec lenrR pny~ reRpectifs fnssent .représcntéE"• à
ln Quatrieme Conf~rcnce Tnt~rnnt.innnlr _-\mr'•J·ic[line, y ·envoyerent, dl"nnent autorisés, pour approuver Ies Ree.ommandations et Traités qu'iis jugeraient utile~ nux intérêts de
1' Am~rique, Messieurs Jps DéJ~g-nP.s rlont lf's nomR suivent:
J.:tnt.~

Unis d'Aml!rique: Henry White, Enoch H. Crowder,
T,Pwis Nixon, John Bassett Moore, Hernard Mm;P~, IJnmnr
C. Onint.ero, Paul S. Rein~ch, Davirt Kinley.
Rfpu1Jliquc Araentine: Antonio Berme.io, Eduardo Bidau,
M~nuel A. Montes de Oca, Epifnnio Porteln, Carlos RodJ•Jg-nrz T,nrrctn. Carlos Sala~, .Jn~H~ i\. TrJTy. ~~stnifli~Jnn
R. Zeballos •.

AC'i'OS DO I'ODER EXECUTIVO

Estados Unidos do B1•asil: Joaquim Murtinho. Domicio da
Gama, José L. Almeida Nogueira, Ahwo Bilae, Gastrw da

Cunha, Herculano de Freitas.
Repttblica do Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Emilio Bello
Codceido, Aníbal Cruz Diaz, HPltnín :\lalli1Pu.
Republica de Colmnbia: ·flobel'to Andznr.
Republica de Costa llka: Alfredo Volio.
RepuiJlica de Cuba: 'Carlos Garcia y(~lcz,. finJa oi 1\f.onloro Y
·
Vald(~S, Gonzal{) de Qucsada y Arostegm, Anlon.in Uonzalo
Pére11.. José M. Carbonell.
Repttblica Dominicana: Amérieo Lugo.
Republica do Equadm': Alcjandro Cúrdcnas.
Republica de Guatemala: Luis Toledo IlN'ratP, MamH~l Al'·
I'()yo, Mario

Estrada.

Reptt1Jlica de Ila'iti: Const.antin F.our.hard.
Repnblira cbJ llondu.l'as: Luis Lazo A t•riaga.
Estados Unidos Mexicanos: Vic.toriano Ralado Alvarez, IJuis
P•\rpr, VPrdin. Anfoni·o namos t>Pdrtwza. Hnhpr[o A. EsLcva fiuíz.
ll!~pulJlira. rh~ Nir·mYI(f1tn.: Mamwl il1 t~rPz 1\ lonsn.
Re}mblir•n dr> Prrmnm.rí: l1eli;~ario Porra:;:.
Remtblira. t/1? Pm·aquau: 'fPodo:;;io nnnZ<ÍlPZ, .lo::;t; p. i\fnntPro •.
RejluiJlirn dn P('rú.: Eng1•nio Lanahlll'P y TJn:ÍIIIIP. Carlos L\1V:U'PZ Cn ldnr•ín, .Tostí Anl onio de La\'nllP y Pardo.
Remtblka do E'l Snll·mlm·: FPth•J'Íl'O :\TPj ía, Fnmcisco 1\1 :wt.í-

nez Suárez.

Re]Jnblir.a do C1'11IJUllJI: Gonzalo namirPz, Cal'lo~ \1. de Pcma,

Antonio 1\1. Rodrignez, .l'nnn .ToP·Ô Am<'zuga.
Estados Unidos da r('n('.:uela: \lnllllf'l I línz Hndi'Í.!!1H'Z,

Ct~sar

Zumeta.
EP·ses ScnhorPg. depois de fer apl'CRPnlnrlo as snns creden..;
ciae~. consideradas Am hoa P deYida fMmn. c:onrm·d:u·am ce·lebrar n srguintc Convenção.
ARTIGO I

... As nações ~ignatnri~s adoptnm este ConvPnio parn prote·
fln~ pntf'nh•!'; rtif'l mvf'nf'an. df'c:;cnhos P mn(Jpfos imtns.
trtaeR.
·

cc.ao

AIITTflO 11

•rorln pP~~on dn quntqnPr do~ "E!=:!ndo~ ~ignnfnrioq gm:nrá,
f.,n Nllia nm ~~~~ ontr·.o.;; F:~.f:H]n~. rlP toclr~s n>;: Y:tntng-rnq qne
concPdflm. :1.;;; l;~lél_ T'PinllYns n pnfPntl~'< dP inYPnr,no. flr~enho~ e
!node)~s n.HJustrmcs. Portanto. tcrao a mes1na protecção e
ulentJcos 1 ecursos lcgaes eont.ra qualqncr tentativa aos sen!'l
T
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ttàts Uni') du Brésil: Joaquim Murtin~o, D~mic]o da Gama,

José L. Almeida Nogueira, Olavo Bllac, Gastao da Cunha,
Herculano de Freitas.
n(:Jmbliqnc dn ChiU: l\l i~url Cnwhaga Tocorna_l, Emílio Bello
Codecido, Aníbal Cruz Díaz, Beltrán Math1eu.
Ré publique de Colombie: Roberto Ancizar.
République de Costa-Rica: Alfredo Volio.
llépnblique de Cuba: Carlos García V élez, Rafael Montoro )i,
Valdés, Gonzalo de Quesada y Arôstegui, Antonio Gonzalo
Pl~rez, José M. Carbonell.
fl<;}ntlJUque Dominica·ine: Américo Lup:o.
RépubUque de l' Equateur: Alej andro Cárdenas.
lMpnblique du Guatémala: Luis Toledo Herarte, Manuel Ar•
royo, Mario Estrada.
Bépublique d'Raiti: Constantin Fouchard.
Rf'>pu1Jlique du Honduras: Luis Lazo Arriaga.
l·:·tn/g Cni.~ .1/r!,rirnins: Vidori[lno :~alado Alv:nr·z, Tmí~ 'P'ot)rez
Vcrdín. A11Louio Ramo:>, Prdrncza, Hn)wl'ln A. F.stleva;
Ruiz. ·
n,~pnbUque dr! Nirnmrrna: lVlannel P•'rrz Alnnso.
J?,~JmlJliqHP rlf' Pmwmn: Hrli~ario Porra~.
IMJm1Jriquc rln Pa?'fi(fnfly: Trndm;io Oonz:ílrz, ,JnsP P. Moli""
tero.
n,~JmbUqu.e du. Pérou: Eugenio Larralmre y Un:ínue, Carlos
Alvarez Calderón, José Antonio de Lavalle y Pardo •.
n,~Jm!Jl~qttf' tln Snb•nrlm·: Ff'dl'l'i<·n "!\TP,jía. F'l't11lf'i.•wn :\fartinet.
Suaroz.
n,~Jm1Jliqttc de l' U1'1l(fuay: Gonzàlo Ramir~z, Carlo~ 1\f. f10. Pena,
Antonio 1\f. Rodríguez, .Juan .José Amézaga.
1~·/nls: Um's tlr> Vl~ll,~zuNn: :\Tamwl ni~z 'Hnill'ii!llf'Z, C1>zar .7.nmeta.
IJcsq'lwls, apr1~s s'êtro commnniqu6 lPurs ponvoirs e.t les
avoir reconnus comme étant cn honne et qnr forme, ont
(l«~eid6 rlc rr'Iébrrr la Convention snivnnte:
ARTlf:UO: 1

v~s

ponr la
sins

Nntioons signataires adopt.cnt ln. Pl'I~ScntP. Convention
des hrryrts rl'invrntinn. palrnfr~ flc dcs-

prot•~r.tion

Pt modj•Jrs indnst.rif'ls .

.\HTICLC

11

. . TontP p0rsnnnr dP l'nn qnrlronqur drs El :-11 ~ signatairc~
.10111ra. dnns •·harm1. drs n.t~trrs Rtafs dr tons }p::; :wnntagPs
~r<·nrd••s par lPs lo1s relativos nnx hrrvcts rl'invcnfion, pa-

tfmtes do de8sins et modeles industriels. En conséqucnce, elle
am·a Ia memc peoteclion et recours légaux identiques contre

:AOTOS DO

romm

EXECUTIVO

direitos, sem que isto prejudique o cumprimento das forma ..
!idades e condh;õe~ impostas
interna de cada Esl!ado.

pPia~ pt·~>~I'!'ÍJlf:ii"s

MlTH~O

da l!·gislntfío

III

Toda a pes5on qne tiv,er devidamente aprrRcnlado um rr-·

querimento de vatente de invenção, desenho ou modeJo industrial. em um dos Estados conLr::wtaules, gozar[~ dtn ttlll
tHreito de pl'ioriuade, durante o prazo t1u dow mPzes, p:u·a a~
patentes de invenção, e df~ quatro mezcs para os desenhos ou
modelos industriaes, para que possa fazer a mesma UJH'I~St'H
tação uc :requcrinHmlo nos ou!ros Estados, sPm projudiear diJ•eitos de terceiro.
Portanto. a apresentação anter.iormcnte fciLa em nlgum
dos EsLados signatarios, antes do vencimento dos Jll'ar,o~ mat·eados, não podet·ú. ser aunnllada por ~tetos praLit:ados Jw::;::;o
in Lerva llo de tempo, quer especialmente vor ou Ll':t n[H'P~Wll Laf.iÚO dn l'Cquerimenlo. por pnhlienr;ão do ill\'f!Hlo on explol'ação do mesmo, on pela veiHla <Jc W\.ctllpl:tl't·r' do dt•st~ttllo 1111
do modelo.
.t\RTIGO 1\'

Quando nos prazos marcados qualquer pPssoa tiver npresentado em varios Estados os requerih1entos de paLn11ln Jwlo
mesmo invento, os direitos result.:mtes das p:'\I.Pnlt·~ nssim
I·cqueridos serão independentes uns dos outro~;.
Tambem serão independentes dos direitos resnll:mLPs dn;o;;
patentes que tiverem sido adquiridas pelo mesmo inYt~nlo nn,;
paizes que não formarem parte desta Convf'tH;~.o.
AltTIUO V

As questões que -se suscitarem sohro prh:rrid:ule dns p:t-

tentcs de invenção se resolverão tenclo em cnnta a dal.a do

r·equerimento flas patentes respectivas nos pnizPs em qtw
outorgarnm.

RP

.
Considera-se invenção um novo modo de fahrirar pro(luctos .industriaes, urna nova machina ou apparelho meeanico ou manual que servir para fabricar esses productos; o dPscobrimento de um novo producLo industrial; a appl ic:H:ão tle
meios eonhecidos com o fim de !'OIIS~';:;u ir r"sul Lndn::. :-:urwrim·es e qualquer desenho novo ol'igi!lal "di· ado1·no LW'a
um artigo industrial.
A anterior prescripç.ão reg.er:í, sem quo por issn pr·pjudique n qnP disponha a lN:;islaçãn. flr· 4•atln paiz.
ARTI(il) \'!f

Ç)ua1qllf'r dos EsLarlos signatnrios po(1Pr:í neg:w o rrcnnhemnwlllo de
a)

Pot'l(l!P

JlafPllfl•S, fJOl' alf.ntlllil

as inw~neiíp~;a

on

dPSI'Ohl'itn('nl.o..:

puhlil~ifladP pnr pnrh· do ''''IJUI't't'rll"

da dnf a da invm11;iio.

d~1S ~I":IJÍ!lli•,.: l":llha~~ :

1'111

f i\ l'l'''lll tido
tpwl'i'ti·J p:tit anl"~'

i8'1
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loute ataque à ces droits, sans préjudice de l'accomplissêment
til~~;

t:t

couditlon~·· imposées par le.s <.lispusilluns do
illl1!1'ieurc de ehaque Elat..

formalités Pl

Jt'~gislaLion

All'I'ICLE ll I

Toul o pcrsonnc qui aura i L régulieremeuL tlépos1~ uno demande de brevet d'invention, ou patente de dessin.o ou molil~ft·~ itu!usLriels. tlans l'un dos EUJfs eoulraduuts, jouira d'u11
dl'uit du lJL"iorité pendant douze mois pow· lcs hL"evets d'invenlitlll, d pcndant qualre mois pour les patentes ele dessilrs ou
JIIIJdldes iudusLr·lels, afia qu'ellc puissc faiTe lu tlcpôL darr:::;
J,·:;. autr·t~s ElaLs; sans préjudlco Jus ur·oils d'un tiül'S.
En eonséquence, le dépôt cffectué lll Lt~rieurcrucnL' dan.'\
ucs Etals signataires, et avaut l'l~eh1~auee düs ltn·-

f!IH~lqu'un

nws ei-dcssus indiqués. ne pourra êlre dt~clart~ nul llaT tles
l'aiLs ::;m·vcuus <.Ians l'intervalle que ce soit spt~cialcmnliL Jl:lJ'
1111 aulrc dépôt., par la publication de l'inventiou ou lJHL' sun
n:-.:tlluilnl i:uu, ou par la vente d'cxcmplair·es du Jcssiu ou d11
nrodi~le.
AfiTJr.U~

TV

Quantl, aux délais ci-de·ssus f.ixés. une pcrs.onne aura t.ltSpostí d:111s plm;jenrs Etn ts eles demandes de brr~yetR JllfHll' la
rnl:nw invenUon. les droits résultants des brevels ainsi solli,. i!,~::;; scront indépendants los uns des autrcs.
Ces ut'oits seront aussi indépendants (]es droils qui r•~
sull.eraicnt des brevets ou patentes qui auraient étt~ :wquis
·pone la même invention dans les pays qui ne fonl. pa~.; par·Lie
d~' f~rU,t~

Gonvention.

Lp::;
J,rr.vet~

qnest.ions qui SE'ront soulevées snr Ia priorité des

d'invcntion seront r6~·nlnes Nl tcnant ~~ompfc du la
tlnte de la demande des brevrts respedifs rJnn;;; lrs pay~ oft
ils anront. ~~té concédés.
.\llTTCJ,l~

YT

On considrre invent.ion: un nouvenll svstt)me de fabricntion de produits industriels; une nouvelle machine ou appaI'Pil méran i que ou mnnucl scrvant à 1:1 fabrication des dits
peoduiLs; la d'!converte d'uu nonvPau p1·t~tlui I
indusLt·icl;
l'applieaLion do moycns counus d:\lls lP hul. tJo]dr•nir· dt•s rt\Sillta!s snpl~t'ictu'.'3, ct tout dessiu tl011YI'au. t~~·i:!i!J:ll el. •l'orw~mertt. ponr un article intlustriel.
LI' pr•~ct•plc pr(>cf~denL ~P I~Ol1li1l'Cndrn s:111s pr•··.iur1ic·0 (]('S
d.~C"isi"n" d0 la ]f;g-islaliPn dn (•.11:-~qnc p:1~-s .
.\HTII:J.I~ \11

L"un flttekonquc d0s Elals sigllatnirf's

fPI~Onnaissanee des brcvP!s 0!
dl's f:~Hlcit'S su ivautcs :

p:dt>nl.r•s

pn1n·

pollr'l'íl

rr·!'usrr la

!"1111''

qtH·lt·tlllf{Ut'

qnf' l<'s invnnl,ions 011 dt'•rmJYPJ·(ps ntn·ait~nt éltí
pnh\iqnes dans un pays quelt·onqtJt• ~tnl•;r·i,·lll'~'lllt'lll
ü la daiP dc• l'inYeirLion faite par lo snllieil:ml.
(I)

rPndtlf'S

P:lrt'P

!88
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b) Por terem sido registradas. publicndns ou dr.seriptn~
em qualquer paiz um anno antes da data do requerimento, no
Jogar rm fJUü so tiv•~r· requerido a patente.
c) Por serem de uso publico ou estarem ú venda no paiz
em que a patente tiver sido requerida nntns de nm :111nn da
data do mrsmo requerimento.
d) .Por serem as invonçõ0s ou descobrinwn f os f~n1ürnrios,
de alguma fórma, ú moral ou á legislação.
AnTIGO nn

A propriednde de uma patente do inven(:ão r.omprehende
o direito de gozar os beneficios da mesma, e o de cedel-'a
ou tr·nnsfcril-a. dn t'lccí"Jrf)o com ns leis de cada paií'.
ARTIGO IX

As pessons que incorrerem em rcsponsabilidndrs civis
ou criminaes pnra eausar damno aos direitos rlos inventores
sel'iio JWI'Sf't.midas P ··a~ti.~d:-~s, d•' fli'·I'Üt'rln (•.om a;;; leis do pnir.
onde se l.iver commPHido o dPiicf.o ou cnwmdo o prp,jnizo •.
.\nTrr.n x

As rop1a~ nutlwnticadas das pa.tP.ntes dP. invenção de onde
procedem, de nccôrdo com as leis da Na~ão, merer.erilo inteira
té t' rrPrliln. ~·nrnn prnv:-~ dn dirt'ilo flp rr·inJ·id:HJ, .. ~í'lll por
isso ir confr·~ n q1w prPsr.rovr, n rtrl.ig-n VTT.

Os Tratados sobre patentes de invenção. desenhos ou modelos industriaes, celebrados anteriormente entre os paizes
signatarios do presente Convenio, serão substituídos por este,
desde que se ratit'ÜJUe (}Uanto US relações entrP. OS llistados
signaturios.
,\H'I'Tf:O XTl

As adhcsiies das Nações Americanas ao presente Convenio serão dirigidas ao Governo da Republica Argentina
para que as communiquem aos outros :Estados. J~ssas com ..
municações farão as vezes de permuta .
.\HTIGO X TlT

A Nação signataria que julgar conveniente desligar-se
(}'este Convcnio. fará saber .ao Gover·no da Hepublir.a Argentina; c um anno depois de recebida a communicação cessará
a vigencia d'cste Convenio, relativamente ú Nação que o tiver
d<:'nunciado.
Em fé do que. os Pl-enipotcnciaf'ios n Delegado~ assignam a presente Convenção, se_llando-a eom o selln da Qnarta.
Conferencia Internacional Americana.
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lJ) Panwqu'elle:-; auraieut ét~s e.ureg-istrée~, publiées ou
déerHes, dans un pays queleonquc. une année avaut la date
de la dcmautle u'inscriptiou, dans Ic pays oü la patente ou
lo ]JJ'.[•ve:t ait ~~t(· ~~Jilicitú.
c) Pour être eu usage public ou mh;es eu veule daus le
lHt)·l::\, oü la P'~üen k ou le brevct aurait ét(S sollicitl), uue aunéo
avaut la date de laditc demande d'inscription.
d) Pat·eeque lcs inventions ou d~h;ouvertes ::wt·aienL de
q u l'lque mauil•re, eontrair·es à la nHH'ale ou tt la l•jgislaLiou •
. \ltTICLt·: \111

La pt·oprid/~ tl'uu brcvd d' iuw·uLiort I'OltlJH'niHI Ja fado jouit· des bénéfices de ectte invcutiou, ~·t lo dmit
de la eéder ou Lrausfércr (1ll se couformaut aux loi:; de chaeulLt~

tJUC

vays.

.\HTlCU; JX

.Le8 lWI'SOltlll'S tfUL ClWOlU'l'aieut des l't'':'JlOllHilbí!il~:s, CÍviles ou eriminelles, pour avoir uui ou porté préjudice aux
droHs tlt>:~ inventeurs, seront, potll:s:ui\··ic·::· et. eltatit~*!H <·onl'nrmémnut aux I ois <lu pays dans 1equcl 1' infractiou cl'iminclle
aur-uH dü pel'(H~lrt't\ ou Ic IH'I)judico causé .
•\HTICLg X

l -~~s eopies dcs brevets d'invention ec~ru n.~es daus le
pay:-:; d'origine, eouformémcut aux lois de la Natiou !'()eevront
..~nLiero foi c~ cr()nnce, en tant que prcuvc du dt·oit de JH'irit.é, saus vréjudicc dcs dispositious de l'artielc VIL
.\ltTJCLB .:\!

Lcs 'l'raüé::; rclaLifs aux In·evets d'inveutiou vaLentes de
ucs;:;ins ou modl,lcs iudu~.tr·iels, útaulis auWrieui:euwnt entre
lcs vays ::;iguaL~ires de la présente ConveuLiou. scronL rem}Jlacés par ladiLc, dcs que celle-ci aura été raLifiée cu ce qui
concerne le Ileglement des r·elations entre les :gLats signataires.
.\lt'l'lCLI·: X li

Les adhésiollo ües Natious Amédcaiucs à la vréseute
Uouvention, seronL adressées au Gouve.rnemenL de la République Argeutine afiu que celui-ci les communíque aux autres J;~lal...;. Ces i'üllllHUnieation::; J'('tnplirout le rúh· tf6.:haugc .
.\•Hn'JGLI~ Xlll

l ..a Nalion signatairc qui voudrait se rcndre librc dt~
l'eugagement résultant de la présente Couvention. devra en
tlouuer a vis au Gouvernement de la H.épubliquc Argentine: eL
apres le délai d'une aunée, à compter du ,iour de la réception
de cet avis. cettc Convention cesscra d'être en vigueur à
l'égard de la Nation qui l'aura dénoncée.
Eu foi de quoi. les Plénipotentiaires eL Délégués signent
la présenle Convention et y apposent .le sceau de la Quatrieme Confércnce Internationale Américaine.
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.F'eilo c assi~:mado na cidade de Buenos Ail·cs, aos vinte
dias do mcz de Agosto de mil novecentos c <kz, em lwS[):tnhol, portuguez, inglez c franct:z; c entregue ao 1\li 11 isf.crio
das Helações Exteriores da Hepublica Argeulina. para que se
tirem cópias anthenticadas, que serão enviada~, vela via di-

plomatica, a cada um dos Estados signatarios.
Pl·:LOS Jo:ST.\DUS lJN IIJUS DE MvlElllCA:

Henry \Vhite.
Enoch H. Cro\\·11er.
Ln\vis Nixon .
.Jolm Has:-~eU 1\loore.
Bernard l\loses.

Lamar C. Quintcro.
Paul s. Rcinsch.
David Kinley.
PEL.\ HEPUHLTCA .\lltiENTIN.\:

Antonio Bcrme,io.
Eduar·do L. Bidatt .
.1\lanuPI J\. l\fontos
l~pífauío Pot·Leln.
Cal'los ~alas .

de Oca.

.To::;6 A. 'Terry.
Estnníslao R. í':dmllos.
PELUH EST.\1>11:4 1'..'-JID'l:-í IHI BIL\ZIL:

Joaqui1n i\lul'tiul10.
Dom i(· i o da Gama .

.1ns1) L. ~\ lllll'idit NiJ~~twira.

Olavo Bilnc.
GasLão da Cuuhn.
Hen~ulauo de Frollas.

PELA IlEPl!BLICA Do CHILE:

\!\lignd Cr·rwlwga '1\wol'll::tl.
Emilin Bollo Codr•eido.
Aníbal Cr·nz Díaz.
Bt'ltrún .1\fnthicu.
Pl·:LA IIEPUIILI!a DE CIJLOJ\IBIA:

Hohc·t.·Lo Ane ízar.
PEL.\ Ili~PUDLICA flB í:OST:\ Hl(' \;

.\I r,· .. do \' nl in.
PEL.\ HEPllHLW.\ JH: ClJD.\:
C:1eln:-~ (i:l.L'•(' ia y(qf'Z.
1l:1.1':11'1 ~lqnlor·o v Valdt'•:..:;.

( :nll;t.:tln df~ l)ttr·~;Hl:t y

Atlfon in Gonznlo P6t'C'7:.
J~sú 1\l. CarlJonc ll.
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F ai L ct signé à Buenos Aires lo vingLieme .iouL'

Hli

u11

mois

d'1\oCJL mil neul' ccnt dix, cn cspagnul, eu a11glais, eu por-

l.u ~ais

en fnwçais. ct· déposé au l\1inislern (h's Affaires
dl~ la lt<;publique ;\r;.;cnLiuL', pout· L1U'il on soit
la; L des copies authcntiquécs qui sero11L cnvoyées, var la
\OÍc divlomatiquc. à chacun des l!.:Lats sigualaires.
~'L

l<t J·an;.;l·.n·s

l'OUn LES 1;:'1'.\'l'S UN!S u'.\1\ll~HIQUE:

lJcnry \VhiLc.
!•:1!()(',11 11. CJ'U\\dCl'.

Le\vis Nixou .
.Ioim BasseLt Moorc.

Bcrnard 1\loses.
Larnar U. Quintero.
Paul ~~. fl~inseh.
David Kinley.
l'OOH LA llÉPUBLIQUE ARGENTINI'~:

An lonio Bcrmejo.
Eduardo Bidau.
r.Janurl A. l\Jontcs de Oca.
Ep i f a ui o .Pode la.
C:t'l'los Salas .
.los é .A . Tcny.
Estnut~lao S. Zeballos.
I'O!Jit LES l~TA'l'S UN 1::3 !HJ Dlll:f:ilL:

.Joaquim l\Iurtinho.
J)orn il' i o da G:una .

1\IIttcida
Olavo Hilac.

. k:·it} L.

Nct;U<'Íl'a.

Gastiio da Cunhn. .
llct·l·ttlano de Frc•itas.
l'olJI:

L\ HJ~PUBLlQUE DU CIIILI:

\l ;;.:\1(•1 Ct·twlt[lg"a Tncor·nnl.
l•:rnilio BPllo CÓdr·t·ido.

Aní1J:tl Cr·uz Díaz.
i ~~·I trún l\laLIJicu.
l'llUI\ L\ HI~PUBLlQUE IJE COL()!\1 ntE:

J:nhel'to Ali<' ízar.
I'Ofll: L:\ l\l2PUDLIQUE IJE COSTA HICA:

.\ll't'l.'tlo Vnlin.
l'ill 'I:

L\

tJ:L'lillLIQIJE IJE CU!:,\;

C:)J']ns C:at'('

ía

v.;l f'Z.

ll:ll';lr•l '\lnnfor·o v Valdt;S.
C:mt;:tll) dt• Qw':~;tda y A r(,;:l r•:-ru i .

.\n!nJtio Uomalo Pt~rez .
•Jn, •.; 1\.l. CarlJoncll.
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PEI~A

llEPUBLICA DOMINICANA:

Amél'ico Lugo.
PELA llEPUBLICA DO EQUADOR:

Alcjandeo Cárdenas.
PELA ltBPUBLILa DE GUATEMALA:

I.Juis Toledo Herrarte.
Manoel Arroyo.
Mario EsLrada.
PELA HEPUBLIGA DE HAITÍ :

Constantin Fouchard.
PELA REPUBLIOA DE

IIONUUHAl::l:

Luis Lazo Arriaga.
I>ELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Victoriano Salado Alvarez.
Luiz Pérez Verdfa •.
Antonio Ramos Pedrueza.
Roberto A. Esteva Ruiz.
PELA REPUBLICA DE NICARAGUA:

Manuel Pérez Alonso.
PELA REPUDLICA DE PANAMA':

Belisario Porras.
PEL.\ ImPtJDLICA DO PAUAGUA Y:

Teodosio González.
José P. Montcro.
PELA REPUBLIGA DO PEUÚ :

Eugenio Larrabure y Unáuue.
Carlos Alvarez Caldérón.
José Antonio de Lavalle y Pardo.
PELA HEPUBLICA DO SALVADOR:

J:!,ederico Mejfa.
Francisco Martinez Suárez.
PELA nEPUBLICA DO UHUGUA Y:

Gonzalo Rnmfrez.
Carlos M. de Pena.
Antonio M. Rodrfgucz.
;ruan José Amézaga.
PELOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA:

Manuel Díaz Rodrfguez.
C~sar Zumeta.
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POUR LA REPUBI.. IQUE DOMINICAINE:

Amórico Lugo.
POVR LA HÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

Alpj::mdro Cárdenas.
POUH L:\ HJ~PUBLIQUE OU GUATEMAl..A:

Luis Toledo Herrarte.
1\Ianoel Arroyo.
Mario Estrada.
POUR LA RÉPUBI.IQUE D'BAiTI :

Constantin Fouehard.
POUR LA RÉPUBI...IQUE DU HONDURAS :

Lui·s Lazo Arriaga.
POUR LES ÉTATS UNIS MEXICAINS:

Vietoriano Salado Alvarez.
Luiz Pérez Verdfa.
Antonio Ramos Pedrueza .
Roberto A. Esteva Ruiz.
POUB. LA RÉPUBLIQUE DF! NICARAGUA :

Manuel Pérez Alonso.
POUJl LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

Bclisario Porras.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUA Y :

Teodosio González .
•José P. Montero.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

Eugenio Larrabure y Unánue.
Alvarez Caldérón .
•Tosé Antonio de Lavalle y Pardo.

Carlo~

PO\)H L.\ H.l~PUBLIQUg Dll R.\lA.\DOll:

:F'ederieo Mejía.
.
Francisco Martinez Suárez.
POUH. LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY:

Oonzalo Ramfr.ez.
Carlos M. de Pena.
Antonio M. Rodrfgue?. .
.Tuan José Amézaga
POUB. LES ÉTATS UNIS DE VÉNÉZUÉT~A:

Manuel Díaz Rodríguez.
Cesar Zumeta.
rouer Executivo- 1915 (Voi. II)

CONVENOlóN
Marcas de Fábrica y de Co111ercio.

S. S. g, 1~. los Presitlcnlcs tle los EsL:ulos Unidos de
América, de la Hepúblioa Argentina, del Brasi}, ~o ehilo,_ {~c
Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de. la Repubhca Dommicana dei :Ecuadnr, de Guatemala, de Haiti. dn Honduras, tln
Mé:dco, do Panamá, del Paraguay, dei Perú, de El Salvador,
del Urugüay y de Venezuela;
Deseando que sus países respectivos fueran representados
en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, enviaron
á ,ella, debidamente autorizados, para oprobar las Hecomen·
dacionos, Resoluciones, Convenoiones y Tratados que juzga1eu
útiles á los intereses de América, á los siguientes Seíiorcs De ..
[egados:
B&tados Unidos de ..:1mérica: Ilcnry \Vhitc, Il~noch H. Cruwuer,
Lewis Nixon, John Bassett Moore, Bernard Moses, I~amar
C. Quintero, Paul Samuel Reinscl1, David J{inlcy •.
/l8pública Argentina: Antonio Bermejo, ll"!duardo I.. llidau,
~,,
Manuel A. Montes de Oca, Epifanío Porte la, Carlos Rodriguez Larreta, Carlos Salas, José A. Terry, l~st,unislao
S. Zeballos.·
Estados Unidos del Bràsil: Joaquim 1\lurtinho, Dumicio tia
Gama, José L. Almeida Nogueira, Olavo Biluc, Gastão
da Cunha, Herculano de Freitas.
República de Chile: 1\liguel Cruchaga 'l'ocornal, Emílio Dcllo
Codecido, Aníbal Cruz Diaz, Beltrán 1\lathieu.
·República de Colombia: Roberto Ancizar.
República de Costa Rica: Alfredo Volio.
·Repúblicà de Cuba: Carlos Garcia Vélez, Bafael l\loulm·o y
·
Valdés, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Antonio Gonzalo
Pérez, José M. Carbonell.:
llepública Dominicana: América Lugo.
·Bepública del Equador: Alejandro Cárdenas.
ll.eptíblica de Guatemala: Luis Toledo Herrarte, Manuel Ar.:.
·
royo, Mario Estrada.
Bepública de Haití: Constantin Fouchard.·
República de Hondut•as: Luis Lazo Arriaga.
Estados Unidos Mexicanos: Victoriano Salado Alvarez, Luis
Pérez Verdía, Antonio Ramos Pcdrucza, Roberto A. Esteva Ruiz.
Repú,.blica de iVicm·agtw : Manuel Pér.cz Alonso.
República de Panamá: Belisario Porras.
República del Paragttay: Teodosjo González, José J>. Mon·

tero.
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CONVENTION
Protection of Trade-MarJ\s
'l'lwü· Exeulleueies Lhe P rcsidenls ol' lhe Uni led SlaLcs
of Amcriea, tlto l\.rgentine llL·public, Brazil, ·Uhili, Uolumbie,
Costa. Hiea, :Cuba, Dominican Republic, Ecuaclor, Guatemala,·
Hait.i, IJnnduL'as, 1\Iexieo, Nical'agua, Panamü, 1l'araguay, Peru,
~a Ivadur, Uruguay an'cl V cneztfla:
Buing d··~··it·ou'l
LllaL Uwir rcspccti\11~ tnntr·ips may Lo
l'«'IH'esent. .. d at tlw Fourth Jntcrnational ArnNkan Confcr(•nee.

~Pnf. Lhereto the following dologates, duly autlwrized to
appt·ovc Lhe Pceommcn.dations, resolutions, coB\entions and
tr·eaLiPs wlücll thcy mighL dccm advantageou::; to thc iutcrcsls.

lia\ e

of Ameriea.
t.:uilerl SI eles

ol .lmerir.·a: Hem·y \Y.lJile, Enuoch H. UL'uwdei' 1

Luwis Nixon, .Tbhn Bassett l\I0orc, l!el'llard l\Io~~e~:, l.~amar
t:. Uuintero, Paul Samuol Reinscll, tOavid Kiulcy.
J I'!Jl'lllille nepublic: .\utonio Bnrmejo, Eduardo L. Bidau, Manuel A. Montes de Oca, I~pifani.J llortnJa, Cm·los Jtodriguez Lal'l'cta, Carlos Salas, .TostS . .A. 'l'crry, Eslarih;lao S.

ZebaHos.
Uuiterl Slates o{ JJrazil: Joaquim MurLinho, Domirio da Gama,
,Jos•~

l. lAlmeidu Nog·ueiru, Oht\·o Bilar, Gaslf'w da Uuuha,.
Jlereulano de Freitas.
llepufJlit: o{ Chili: 1\Iigucl Cruchaga "focornal, Emiliu Bello
Codeeido. Aníbal Cruz Diaz, Beltrán 1\fathicu.
llcpubUc uf Culombia: RobcrtiJ Aucízar.
lkpuúlic o{ Costa R-ica: A!frcdo Volio.
i:I')J/I.úlic of Cnha: Carlos Gal'l·ia VellPz, Hal'at·l 1\louluro y Val(}l)s, Gonr.nlo de Quezada y Aróst.cgui. Anlonio Gunzalo
P1•rcz, José M. Carbonell.
1
l>omiu ican llepnblic: .Américo Lugo.
lk)Htúlic uf Ecuador: Alcjandro 'Cárdeuas.
llt·1mblic ol fiwdemala: Luis 'l'olcdo Ilcnarte, l\lauucl Arroyo,
J\Jario Estrada.
l:I'JJIIlJlic of Ilaiti: Conslantin Fouehard.
llepubl'ic of Jloll(lm·as: Luis Lazo Arriaga.
JlcJ.:ican Unitcd Statcs: Victorino Salado Alvat'ez. Luis Pérez
VenHa, Antonio Ramos Pcdrucza, lloberLo A. EsLeva Ruiz.
n~·puhli1~

o( .\'i,~w·atJlW: l\fanuel Pórcz Alonso.

lkpublic ul Panama: Belisario Porras.

lkJmblic of Paragu.av: TeoC!osio González, José P. Monte!'b,
I
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,'República del Perú: Eugenio Larrabure y Unánue, Carlos Af...
, varez Calderón, José Antonio de Lavalle y Pardo .
.República de El Salvador: Federico Mejia, Francisco Martinez
·
Suárez •.
Repú·blica ilel U1 U.f/Ull!l: Gour.alo Ramirm;, Gado:; l\l. Lle Pena,
Antonio M. Rodriguez, Juan José de Amézaga.
Estados Uuülo~ de V<·nezucla: Manuel Diaz Hodriguez, Cesar
Zumeta.
·
Quienes de:.pues de habersi, comunicado sus poderes y enoontrándolos en huena y debidl' forma~ han acordado en celebrar la siguiente Convenc·ión sobre Marcas de Fábrica y de
;.~mercio:

.\R'l'ÍCULO I

Las Nacíones signatarias adoptan esta Convención para la
'•proteooión de J.as Marca~· d·e Fábrica y de Oomercio, y Nom. bres Comereiales.
.\lt'l'Íl:lJLO li

Toda marca debidamente registrada en uno de los Estados
signatarios se considerará regif·trada también ·en los demás
países de la Unión, sin perjuicio dte los derechos de un tercero
y de los preceptos de la Iegis-·~ación interna de cada Nación.
Para gozar de este beneficie. deberá el industrial 6 comerciante interesado en el registro de la maroa cont.ribuir. ademãs de los deíi'echos 6 emol1Jmentos fijados en la legie·lación
interna. oon Ja suma de $ 50 (doHars) por una sola vez, qu'C
se destinará ã eubrir lcs gae·tos de Registro Internacional de
la l'ftlpeetivn Oficina.
Al\'l'ÍCULO IH

El depósito de una 1\larca de Fábrica 6 de Commercio en
uno de los Estados s·ignatarios, crea á favor dei depositante
un derecho de pri()ridad durante un plazo de seis meses, con
el fin de que pueda haee'I' el depósito en los O'tros Estados.
' .En consecuencia,. el depós.ito hecho posteriormente antes
del veneimiento de ese plazo, no podrá .anulnrse por netos
ejecutados en el intervalo, especialmenh~ por Dtrn depósito,
'por ta publicaeión ó el uso de la marca
ARTÍCULO IV

Se -oon:;idei·a l\larca de Uomereio ú dr~ Fúhrien. lodo ~ignn,
emblema ú nombre especial que los comerei:.mt,)s t) industeiale8 adopteu ó apliquen en sus artículos ú producl o;; vara distinguirlos de los de otros industriales ó comereiauLPs que fabriquen ó negoc.ien en artículos de la misma especie.
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RepubliiJ of Peru: Eugenio Larrabure y Unánue. Carlos Alvarez Calderón, José Antonio de Davalle y Pardo.
Republic o{ Salvador: Frederico Mejía, Francisco Martinez
Hll:'ll'f'Z.

Jlqmhlk of Cnt(JIW!J: Gonzalo HamÍl'PZ, Carlos M. !Pena, An-

tonio M. Rodriguez, Juan José de Amézaga.

Zumeta.
Who, after having p1resented their cred!elntials and the
same having be:en found in due and proper forro. ba~Ve agreed
v.pon the following OonventiQn f,or the Protection of TràdeMarks.
f'llifl'd Sfnfl's o/' \'elll':.uel!l: ,\lanupl Dinz Rod1·igw·z. C<;sar

ARTIOLE I

The signatory Nations enter in!to this Convention for the
prote'C•tion of trade-mark~· and commerrcial names.
·
ARTICL~

Jl

Any mark duly registered in Qne of the signatory Sta.tes
shall be considered as regist.ered .also in the other States of
the Union without prejudice to the rights of third persons
and to the provision of the 1aws of rach State governing the
Ramr..

Jn oro'er to enjoy the benefit of the foregoing, the manufacturer or merchant interested in the regiSibry of the mark
rnust pay. in addition to the fees or charge·s fixed by the laws
of the. State in which application for regi,stration is first
made. the sum of fifty dQllars gold, which sum shall cover
ali the expenses o! both Bureaux for the international registration in 3l] the signatory States.
ARTIOLE IIJ .

The deposit of a trade-mark in one of the signatory States produces in favor of the depositor a right of priority for
f.he period of six months, so as to enable the depositor to
make the deposit in the other states.
Therefore, the deposit madc snbsequently and prior to
the expirati.on of this period cannot he annuJted by acts performed in the interval. especially by :moth~r rlepn~H. by publication, or by- the use of the mark.
ARTICLE

IV

The following shall bc eonsidered ns trade-mnrk: any
sign, rmblcm, or especial name that mcrch:wt.s or manufaef.m'crs may adopt or apply to their goods m· products in
onlPL' to d i~ti11.un isn Utem f1:om thos" o f nf.JII~t' m:muf•acturers
or nwrchant•s who manufactur(' or dcal in arl.irlcs of the
samo Idnd.
·
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. AB.'I'ÍCULO V·

No podrán adoptarse ó usaTse como Marca de Fábrica ('i
de Comercio. las banderas 6 escudos nncionales. prov.incial('S
6 municipalns; las fJgluras inmorales 6 N'randnlosas; los dif·,l.intivos que se hayan ya obtenido por otros ó qtw 1h!.n luga t' :'i

confusi6n con otras mat•cas; Ia.s denominneim1eH g-nnnrnles dn
artículos; los retratos 6 nombre•s do p.ersonas, sin Rll IH'l'mis·n;
y cualquier dibu.io que. haya sido ndoptado como ~·mhii'HHt
por nlguna asociaciôn fraternal 6 humanitaria.
.. El precepto anterior se entenderá sin perjnido de ]o qnn
disponga la legislación interna de cada país.
ARTÍCULO VI

Las cuestiones que se susciten sobre prioridad del {]C'plí. sito 6 adopci6n de una Marca de Comercio ô de F:'ihrirn, sP
resolverán t.eniendo en cuenta la fecha dei drpósil o 1'11 Pl pnís
en que so hizo la primera. solicitud.

La propiedad de una Marca de r.omercio 6 de F:íbriNl
comprende In f.ncultad de gozar de los beneficio~ df' la misma,
y el d~·üeho de ceder ~u propif\dad ó sn w;;o, l.olal t'1 pareiatmente. df\ f'·onformidad con la Jegislacitm ínt.f'f'IW,
ARTÍCULO VIII

La fnlsificnciôn, simulaci6n 6 uso indehitlo do 11nn 1\fnr·r:t
de Comercio 6 de Fábrica, asi como la falsa indiral'iüu ch• pr·ncedoncin de un producto, sPr:í prT")lcr:ruidn por· ln pndn inlc>nessadn. do .neuerclo eon las Jcyr>s df'l Esfacln •·n c'tl:,·~~· IPITilor·io
se haya cometido f!l delito.
Se conR.idf'rn como parto intcre:;:sarln. lHll'a lo::: f>fflelns dn
este arUcu,Jo, cnalquier productor, fahriNnlf.e t'1 c··omt•t·ni::mft~
dedicaao a 1a producci6n, fabricación ó comercio tie dicho
producto. ó en el caso de falsa indicacióu de proccdencia. cl
esLablecido en la localidad i'alsamente indicada corno de Pl'ücedencia, ó en la región eu que diclla localidad eslé siLuatla.
ARTÍCULO IX

Cualquier persona de uno de tos Estados siJl'naLarios podrá pedir y obtener. en cualqu1era de los otros l!!stados. anle
·la autoridad judicial competente. la anulación dei regislro de
·una Marca de Comercio ó de Fábrica, cuando haya solicitado
el registro de dicha Marca ó de otra cualquíera que se pucda
confundir en dicho Estado con aquella cuya anulación interesse, probando :
a) qnP Jn 1.\fart·n. ru;\·o r0gislro snlidta, lta ;;ido l'lllpleada
ó usada dentro del país con anterio!'idad al mupleo ó uso de
la M:a!'ca registrada po.r.: eJ registraute. ó por aquél ô aquéllos.
de qu1enes él 1~ bubo;
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ARTICLE

V

The following cannot he adopted or uscd as trade-mark:
national, provincial or municipal flags or coats-of-arms; irnmm·al or sramlalon~ fignred distinet.iYe marks which may
bave lH;,en obtained by ·othcrs or which may givo riso to (~On
fusion wilh otller mat'ks; Uw gPnm·al rla:'sifü~at.ion of artie!Ps: piehll'('i' OJ' namPs of persons wilhouL th1•ir permission;
nwl any dosign which may havo been adopted as au emblem
hy any ft·ntornal or humaniturian association.
The foregoing provisions shall he construed \Vithont pro~
j1Hliec to Hw particular provisions of the laws or PiWh State.
ARTICLE

VI

All questions which may arise re.garding the prioriLy of
thc dcposit. or thl' adoption of a t.rado-mark shall ho dec.id~d
with 1\ue regard to the date of the dC'po~it in 1h e Rlate in
whieh tlw fh··st application wns made therefor.
;\R1'ICLB VII

The ownership of a trade-mark includes
cnJoy the hcnefits thereof, and the right of
tr·ansfpr· ju wholc or in part or il~ ownershíp
nPcordnnrc wit.h the provisio11s o f U1ro laws o r

the

right to

rtf.;si;:mment or
or its use in
1h c rnspective

Slnle::t.

ARTICLE VIU

The falsification. imitation ot' unnu'thoriz('d use of a
tl·ade-marlr, rus also the false represcntation ns to the origin
of a prochwt, shnll be prosf:'euted by 1hc hÜf'l'PstPd pn.rty in
accordnnec wilh the laws of Uw ~late "'lH'rPin Uw orfenre is
...rm1nt i ttcd.
For thc dfec'l s of l.his artidf', intorC'StC'd pnrtit•s Rhall bc

nndcrstood to be any producer,

rnanufacturer m· merehant

engaged in the production, manufacture or traffic of said
product. or in lhe ease of false representat.ion of origin. one
doing business in the locality falsely indieated as that of origin. or in the territory which said locality is siluated. ·
ARTICLB IX

Any person in any of the signatory States sball bave tbe
right to petition and obtain in any of tbe States, througb ils
competent judicial authority, the annullment of the registration of a trade-mark. when he shaH have made application
for the registration of that mar k. or o f any other rnark oalculated to be confused. in such staLe, witb the mnrk in whose
annullment h o is interested, upon proving:
n) Thnt thC' mark thf' rPgi~tratinn whel'C'of hc Rolicits,
hns been employed or used w.ithin the country pt·ior to the
cmployment or use of lhe mark registered by thH person regigtoring il, or hy the persons f1·om whom be has deri'Y'ed
title;
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b) que el registrante de la Marca cuya anulación R·O pre...
tende, tuviera conocimiento de la propiedad, empleo ó. ·uso
de la Marca del solicitante en cualqu1era de los Estados signatarios, con anterioridad al empleo ó uso de la Marca registrada por el registrante, 6 por aquél 6 aquéllos de quienes él la
hubo;
c) qw~ el J'l~gistnwte no tenia drreeho ú la pr·oviedad uso
ó empleo, de la Marca reg.istrada. en la fecha de .su depósito;
tl'l qw· la :\l:area registrada no lmbiNa sido u-;.ada ó crnpleada por el registrante ó su causa habiente, dentro dei plazo que marquen las leyes del Estado en que se haya verificado
el registro.
ARTÍCUW X

Los nombres oomerciales serán protegioos en todos los
Estados de la Unión, sin obligación de depósito ó registro;
tormen ó no parte de una Marca de Fábrica 6 de Comercio.
AR·rfCULO XI

A los fines indicados en el p-resente rrral:ado se constituye
una Unión de las Naciones Americanas que funcionará por:
medio de dos Oficinas establecidas, una en la ciudad de laJ
Hàbana y otra en la de Rfo de .Janeiro, en completa correia...
oión •Pnt.re Af.
ARTÍCULO XIL

Lai=l Ofidnas Tnf.rrnaeionalei=l tendrán las signirnlr~ fnnoiones:
Lo - Llevar un registro de los certificados de propricdad
de Marcas de Fábrica y de Comercio, que se e:xpi•rlau po~
alguno de los Estados signatarios.
2.
Reunir .cuantos informes y datos tengan relaci,ín
con la protección de la própiedad intelectual é industrial, y
publicarias y circularlos en las NaC'iones de la Uni6n, asf
,·como suministrarles cualquier informaciún especial uue ne ...
eesitJen sobre la materia.
·
.
3.
Fomentar el estudio y divulgaciún de las cuestiones relativas á la p-rotección de la propiedad intelectual é
~industrial, publicando al efecto una 6 más revistas oficiales,
en las cuales se insert·arán, ·e'n su totalidad ó en resumen, los
documentos que remitan :i la Oficina las autoridades de: los
Estaflos signatarios.
!t
. Los Gobiernos de dichos Estados se comprometeu 'á re-'
mttir á las Oficinas Internacion'ales Americanas las publi ...
caciones oficiale9 que contengan declaraciones de registro de
Marcas, nombt·cs comerciales y concesioncs de patentes de
privilegios, asi eomo las sentencias de nulidad de Marc;R ó
Pat.cnlcs, l)t'onunciadas por sns respectivos Tribunales.
·1.
Comunica·r ú los Gobiernos 'de los Estados do 1:1
Uni<ín cualquiera dificultad ú obstáculo qnc ;;::1~ 11ponga 6
demore la ,.riear. aplicarión ele esta ConYCIH~ión.
0

-

0

-

0

-
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b) That the registrant had knowledge o f the ownership,.
employment or use in any of the signatory States of the
mark of the applicant,. the annullment whereof is sought,
prior to the use of the registered mark by the registrant Ol~
by those from whom he has derived title ;
c) That tlw rPgistrant. had no right. to tlw ownership,
eraployment or use of the regislered mark on the date of i~
deposit;
d) Tl1at llu· L·egi;..;Jpl'ed mtu·k l1ad not IJ,~,·n u;..;p!J or employed by the registrant or by his assigns within the term
fixed by the laws of the State in which the registration shall
have been made.

ARTICLE X

Commerc:ial names shall be protected in all the States ot
the Union, witliout deposit or registration. whethor the same
form part of a trade-mark or not.
ARTICLE XI

li'or the purposes indicated in the prcsent Convention a
Uninon of American Nations is hereby constituted which shall
ar.t through two International Bureaux established one in the
eity oi' Habana, Cuba, and the other in the city o.f Rio de Ja4
nriro, Rrazil, acting in complete accord with each other •J · ·
ARTICLE

XII

The International Bureaux: shall have tlw fo.Uowing iaU~
ties ::.
1. To keep. a register of thé certificates of ownership (}!
1rado-mark i·ssued by any of the signatory States.
11
2. To collcct ,such reports and data as relate to the pro~
tection of intellectual and industrial property and to publisli
and circulate them among the nations of the Union, as well o;s
to furnish them whatever special information they may need
·
·
npon this subject.
3. To encourage the study and publicity of the questions
rolati11g to the protection of intellectual and industrial pro ...
pcrty; to pubHsh for this purpose one o r mor-e official re ...
views, containing the full test or digest or all documents for.;.
\Varded to the Bureaux by the authorities of the .si~ator~
8tates.
:
The Governments of sa,id States s'nalt send to the Inter..
national American Bureaux their official publications which'
contain thc announcements of the registrations of trade-marks,
and commercial names, and the grants of patents and priv.ilnges as well as the judgments rendered hy the respectivo
<~ourLs councerning the _invalidity of trade-marks and patents.,
-'i. To eommunicate to the Governmrnts of thc Union any
diffirullies or obs.taclcs lhat may, oppose or dPlay the effective
3pplication of this Convention. ·
·
·
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, 5, 0 - - Concurrir con los Gohiernos de lo.q Esfadus signatarios á la pt·epm·apit'm dP 1Gonforencias Tnt.Nn~wionales para
el estudio de lPgisl:wionPs relati\·as :\ la vrnpiPdttd iudu:ürial
y las refoJ·mas qnc convenga introducit· <~n d rc~gimen oc\c la
Unión 6 cn los tralados vigentes sobre proLN·t~ijín cl<~ aqnollus.
Los Dirt>ctorPs dn lns Oficinas trndr:ín cl tkt'f'dto de asi::;tíl'
:á. las sesiOJJt's df' l:1s Gonfcl·cncins, r~on voi Jl<'I'O sitt vnl.n.

- 6 ° - Presenfar ú los Gobiernos de Cnha y de 1os Estados
Unidos dcl Brasil rl'!:winnes auunlos clP lo~. tl'nhnjos r0al izados,
communic:índolns nl ntisrno l iempo :í. lus (ln}Jil~l'llos de todo ..;
los dPm:ís ERtados dt~ la Unión.
7. 0 - Inici:u· y m<mtr·nrr relaeionrs con Ol'it~inns :múlnga:::
y con 8nciednd0s 'f5 Instituciones. científicas 1S iudnstrinlcs.
para nl eanjn d0. pnhliraciones, informes y flatns flllf\ 1i0ndnn
al progrr~o dl'l dl'!'Pcho d0 la propiPdnd indu~trifll.
8.
Investigar los casos cn que las l\'larcns de Fúhrica.
·6 de Corvcr~io, leis Dilluj os ó l\lodclos Industria los, no hayan
sido reconochlos 6 registrados, de acucrdo eou csla Convcncion, por auLOI·üla·des de ·alguuo de los Estados de la Unión 1
communicando los hechos (~ informando las razoncs aducidas
al Gobicrno dei naís de orfgrn y ú los iutcrcsados.
9.
Cooperar, como agentes de los Gobiemns de las
Na.ciones signata.rias, ante las autoridndes rcspccth·as, nl mejor
desempcfío de -cualquiera gestión que tenga pnt' ol1jl'to pt·omover ó realizar los fines de csla Convcneiôn.
0

-

0

-

AltTÍGULO XTll

La 'oficina estahlecida en la ciudad d~~ la Hallana, fcndrú
su carg0 los registros de las Marcas de Comercio y de Fúbrica que 1woeedan de In:;; Estados Unidos d1' Atw~l'ij·a. 1\l~~xictl,
Cuba, Hail í, Ill'fiiHllif•a Domin ir,ana, El SalYa' In r·, lltiJit]Ul'iiS,
Nicaragua, Costa Hira, Guatemala y Pan:umí.
Lu oficina rstablecida en la t·iudad de H in de .Janeit·o,
tendrá á su cat'g'o los registros de las l\Iarcas r Ie Comercio ~·
de Fâbriea quo procednn <lei Brnsil, Ut·ug-nn~·, ArgenLina,
. Paraguay, Bolívia, Chile. Per([, EcuacloJ', \'lmPZHPla y Co-

4

. lombia.

.

Las dos Oric.inns Jnt!'l'nacionnles se r.nn:;;ifh•rar:ín c0mo
una 8oln. y :í ln:.:: Pfi'Clfl:=:; do nnifieat•ití!J d1• lr1:' I't·~!i~-d 1 o~. ~n
disp0110:
a) flliP nmhn~ ll<'YPn In~ mi~mn:-: lihr·r1'- \ lr1 mismn l'fllltahilida.d, ]l:1jo 11111 i•1lt~nli1~n sí~l C'lllfl;
IJ) qiH' t·:uln :-:Pmnna se l'Plllila111, rPripr·,,,.fllllPIIlt~. ~·.opias
de todas las s111i1·itw1Ps, rPgislt·os. ~~onnllti~·:,,·iniii'S y de1nús
documentos que se rl'fie1·nn al l'CeonoeimiL•rltu '"-~ lus dt:rechos
de los propielarlos.
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5. To aid lhe Governments of the signatoty States in the
preparations of international conferences fop the study of legislation conrrrn ing industrial JWOperty, nnd io secure such
nll.eral ion::; as it ·may he pt'nJwt· to JH'opo.~c in thc regulations
o f the U 11 ion, m· in fl·enties in foree to Jll'Otect, industrial proJ)ert.y. In rase such eonferl'tH~Ps I alie placo, Uw ni r·eclorR o f the
Burcaux shall have thc right lo atl.r•nd tlw lJIPntings and thero
lo. 0xrn·ess their opinions, hnt uot In YOI.e.
G. To pt'Psent to the Governtunnt.s• or Cnha nnd of the UnilPd Statrs of Bl'azil, respPdi~PIY, ycru·ly repnd.s of tlteir 1ahars
wllich shnll h e emmnmlieafPd at t h e same f.in1e lo n H thc Go- ·
vernnwnl.s of lhe olhor St.ates o.f the Union.
7. 'fo init.iale nnd Pstallli~h rolatio11s wilh .:;imilar Bu~
l'f'nnx, nnd with the scif'ntifir, and industrial nssoeiations and
institutions fnr Uu: C"Xt'.hange nr puhli(~!ÜÍOll~, ÍllfOITnntion Ull(l
•lata condm·iw~ t.o Ih o IH'ogrcss o f lhe pl'OtPction o.r industrial
propcrly.
·
8. To investigate cases whm'c trade-mnrks, designs, and
industrial models, havo failcd to oblain the rccognition of registraLion províded for by this CouvcnLion, on thc :part of the
nuthorities of any one or the St.ates foeming Lhe Union. and
to enrrHnllnieafc t.lw facts and reasons to l.he Govcrnments of
lltP ~~onntl·y o.f' origin and to intcrested partics.
n. To coopcnüu ·as agents Jot· cach one of lhe Govel'IHnonts
of the sígnatoey Slates before thc rcspecthc nulhnl'ities for
Lltc bpf.Lpr pprformanee or any ac~ temling to pl'omol.o or
n~~r·t.llll]lli::-11 f.hc rnds of Uds convcntion.
AHTICLli: X1II

Tlt0 nm·e:n1 cstahl ishcd in thc City of Hnbnnn, Cuha, shall
hnvn c·lnu·gn of the registrntion of trade-mar)\F; r.nming from.
l.lw Pnil.rd l'-\tah's of 1\rncriea. l\lexieo, Culla, llniti, tlw DomiJtil~ntt llf'ymb1ie, El Snlv:ulor, Hon<lnra:;;, Nienrag·tw, Unsta. Hica,
l: na! Pnmla and Panama.
TlH~ Hm·Pan (•Siahlishec1 in thc Oity or Hio dn .Tanniro shaH
Jlflve ~~ hn.rgo of Uw regüüration nr tt·adn-HHH'ks ~~nnt ing from
Br·nzil. lTrngnay. f.lw Aq;wnline Hepnhl i1~, P:wagna~, Bnlivia,
Chi]P, l'Pl'tl, ;"fi3m.11ldnr, VrnPztwla mui Cult~rnhia.

ARTJCT.E XIV

·rhn twn ·Tnff'rnnt innnl nm'PflllX slm H h f' r·nnsidl'l'f'd n~ OlH\
1'111' I IH· jllll'flORI' o r UH' lllli l'ir·:d íon o r r 111· l'l'.l! i'>ll'ations
it.
p1·ny ic!l·d :

:mel
i~

ti' Hnllt Rhall hnYP
lllltlPt' :m id-PlÜiral

l.lto snnw hnnl\s nnd r 111'

:.;~mlP at't•onnts

systPm ;
lJ) Copi•·s sltall lw t·r·eipronnlly lt•ansmil.lc>d \\i'f~klv fl'om
om· !.o li ti' ollwr o f' a 11 applil~al íon::: .. t·P~isl t·a I iu11~:. I'Oiimmnir,ation;;; :.md olher docmnenls afi'Petin~ f ilt• n•ctl~:nilion ol' the
rights of owners of trade-murks.
~
b•pl
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. ARTÍCULO XV

Las Oficinas Internneionales .~·e regu·an por un mism0
!Reglamento, redaocLado de acuerdo po1· los Gohieenn~ dn las
Repúblicas de Cuba y los Estados Unidos dcl Hl'a-;il, ~, apro. bados por todos los demás !Estados signataeios.
Los presupuestos de gastos serán aprobados por diehos
Gobiernos y costeados por tolos los Estados signata.rios, en una
proporción igual á la establecida por la Oficina Internacional
. de las Repúblicas Americanas en \Váshington, y á ese respecto,
esas Oficinas estarán bajo el contralor de los Gobiernos en
cuyos países tengan su asiento.
Las Oficinas internacionale·s podrán adoptar los Reglamentos interiores qu~ crean convenientes para cl curnplimiento de lo estipulado en esta Convención, siempre que no
estén en contradicción con los términos de ella.
ARTÍCULO XVI

Los Gobiernos de las Repúblicas de Cuba y de los Estados
Unidos dei Brasil proceder:ín á la orgwnización de las Oficinas
.de la Uniói:l Internacional, de acuerdo con lo estipulado, tan
pronto como haya sido ratificada esta Convención por las dos
terceras partes, ú lo menos, de las Naeiones pertenecientes á
cada grupo.
No será necesario €1 establccimiento simulf.áneo de las
dos Ofi.cinas, podicruJo h~s1 alarsP una sola, si !Jnhil's~> f'] mímero sefíalado de Naciones signatari,a•s.
ARTÍCULO XVII

Los Tratados sobre Marcas de Comercio ó de Fábrica,
celebrados con anterioridad entre los Estados signatarios, serán substituídos por e•sta Oonvención, desde Ia fecha de su
11atificación, en cmmto á Ias ~relaciones e'ntrn dicho~ Estados.
ARTÍCULO XVIII

La ratificación 6 adhesiones de Ias Naciones Americanas
á esta Convención, s·erán comunicadas al Gobierno de la República Argentina, f(Ue las hará saber á todos los demás Estados dr la lTniôu. fi~~ar-::; ('Orrtllflif':wioiii'E"· ltae:ín la~ YI'CP~ ''"

canje.

ARTÍCULO XIX

El tEstado signatario que croyere conveninntc dcsUgarsc de
esta: Convcnción, lo hará saber al Gobierno de la República
Argentinn, que lo comunicará á los demás Estados rle la
Unión: y un aiín dcspn('s (](' rl'ribida la r,omunicación rPspPctiva, cesará la. vigencia de esta Convenci•ín rcsrH'c~to dnl Estado que la hubiera denunciado.
En fe de lo cual los Plenipontenúarios y Dolegados firrnan la presente Convenci6n y ponen en ella. ~~1 scllo de la
Cuarta Conter~ncia Internacional Americana.
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ARTICLE XV

The Inlernational Burcaux s'hall be govcrned by idenLical
rogulations, formecl with the concurronce of Lhe Govcrnments
o r f lw HI'Imhlif' of Cnha anel of tllo UuHed Rtates o.f nrazil
and approvPd hy ali tlle othor signatory States.
Their

budgets,

after

being

sanctioned

by , the

said

<líJ\ •~t·nmrnls, shalJ he dcfrayed by ali the Rignatory S:tates
in t.ho smnn proportion as that established for t.he Internalioual Bureaux of thc Ameriean th~publics aL \Vashin-

gton, and in this particular they shall bc placcd under the
control of tllose Governments within whose territories they
are established.
The Tnternational Bureaux may establish such rules of
pratice and procedure, not inconsistent with the terms of
this convention 1 as they may deem neccssary and proper to
give efl'eet to its provisious.
AfiTICLE XVI

'J'Jw Uovcrnmcnts of thc HcpuJjlic oi' Cuba aud tile
Uuited States of Brazil shall proceed with the organization
of the Bureaux of the International Union as herein provided.
opou the r.atification of this Gonvcntion by at lf'ast two thirds
oi' I ht~ naUons. bclonging to each group.
Tl11• simultaneous estahlishnH'IlL of bot.h BurPuux shall
noL bc necessary; one only may be established if there be
thc nnmber of adherent governments provided for above.
ARTICLE XVII

'.l'lw treaLios on trade-marks previom;ly eonr.lnded by and
bcLween the signatory Statcs, shall be substituted by the
present convention from the date of its ratification, as far as
the relations bctween the signatory States are conoerned.
AR'riCLE XVIII

'rhe ratific·ations or adhesiou of the Americau States to
present Convention shall be communicated to the
Government of the Argentine Republic, which shall lay them
heforn the otlwr States of the Union. ~['hm~n cornmuuieations
shall íak.e Jllacc of an exchange of ratifications.
thc

ARTICLE XIX

Auy fdgnatory Statc
fhe present Convention
the Arg·entiu.e Republic,
t.o Uw olhnr :::.tates of t.hc

that may sec fi! to withdraw from
shall so notify Uw Go,rcrnmmlt of
which shall communicate this fact
Union, and ouc year aftor the recoipt
of such comrnunication this Convention sllall cease with regard
tn th~ Statc that .::·hall ha.Ye \Yi1.1tdr·awn.
In '\Vitncss 'Vhereof, the Plenipotentiaries and Delegates
sign this Convention and affix to it the Seal of the Fourth
Internacional American Conference.,
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H ecuu y firmado eu la diudad de Buenos Aires, á los
·veinte llías dcl nws de Agostó de mil novecienlos diez, cu espaiíol, inglês, portugués y francós, depositado eu el l\hnü;terio
rle Relaciones Exteriores de la República Al'geulina á fin de
que se saqucn copias ceL·LiJicadas para enviada~, vur la vía di·plomática, á cada uno de los Estados signatarios.
PUH LOS ES'l'ADOS UNIUOS DE AMÉll.ICA:

Henry \Vltite.
H. Crowder.
Nixon.
John nassctt 1\luorc.
Bernard l\luscs.
IJ~HlHir (J. Quintcro.
Paul S. Heinseh.
Da viü 1\.inloy.

l·~noeh
Ll~\vis

POll L,\ llEPÚDLicA ,\UliEN'flNA:

Anl.onio .Bcrmejo.
1•1duurdo L. Bidau.
1\lanocl A. 1\lont,es de Oca.
Epifanio Portcla.
C.flrlos f)alas .
.José A. Tcrry.
Estauislao B. Z~ballos.
POR LOS ES'l',\UUS UNJDUS DEL DBASIL:

.Joaquim Murtinlto.
Domieio da Gama .
•l ostí L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
POH L.\ llEPÚDLIGA DE CliiL:E:

1\liguel Cruchaga Toco1·nal.
Emilio Bcllo Codt:>cido.
Aníbal Cruz Diaz .
Deltrán 1\f.athieu.
POR LA REPÚBLICA' DE COLOMBIA ;·

lloberto Ancfzar.
POH LA HEPÚBLICA DE COS'I'A BICA:

Alfredo Volio.
l'UH L.\ IU·:l>ÚULlC.\ lJG UUIJA: '

Cat·los Garcia Vélez.
Rafael Mon toro y Valdés.
Gonzalo de Quesada y Aróslegui.
Antonio Gonzalo Pérez.
José
M. Carbonell. .
I•
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l\lade ::mtl signt~d in Uw City or Buc•nos Aives, on lhe
tvventietlt dn,v of August, in tlle ycar one Lhousaud nine
hundred a11d Leu, in Spanish, English, Portuguese aud Frcnch;
<1nd fílcd üt the "Mini.gtry of Forcign .Affairs of the Argentino
BL'IHIÜiic in onler that cerLifiml copü•s may bc tnade to be
fOI'\\:tl'liP•llllrnut-:h appropríale dipluuwlie t•ltallneb lu caeh ono
of the signatory Nations ..

FUH 'f![E LNlTED BT.\TES (H' Al\lEnit...:,\:

1(pm·y \VhiLe
Enoeh H. Cro\vdcr.
Lc•wis Nixon .

.Jolm Bassett l\tom·c.

l :PI'IJard Moses.
Lama r C. Quintcro.
Paul S. Heinscll.
David Kinley.

FOit 'J'll g ARGENTINE HEPUDLIC:

Antonio Bcrmejo.
lj~dnardo L. Bidau.
!\lanncl A. J\lonLes de Oea.
E11ifanio Por-tela.

Carlos Salas .
A. rr crry.
Estauislao S. Zeballos.
.TO SI~

!:'OH 'l'llE UNlTED ST.\TES OI·' BllAZll,:

.Joaquim :Murtinlw.
Domicio da Gama.
,rns\J L. Almeida Nogu,Ji l'H.

Olavo Bilao ..

nastüo da Cm1ha.
Ilereulano de Freitas.

Füll TliE BEPUDLTC OF CHIU:

l\1 iguel Cruchaga 'l'ocornal.
Bello Codccido.
An íhal Cruz Diaz.
Bcltrán M.athieu.

l~milio

Folt rrnE REPUDLIC OF COLO:.l\1DIA:

Iloberto Ancfzar.
POlt THE REPUBLIC OF COS'rA HICA:

Alfredo Volio.
l·'OB 'l'Hg BEPUDLlC OP CUB.\:

Ual'lus García Vôlez.
llafacl Montoro y Valdés.·
Uonzalo de Quesada y Aróslegni.
Antonio Gonzalo Pérez.
José l\l. Carbonell.
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POR LA UEPÚBLICA DOMIJ.NICANA:

América Lugo.
POlt LA HEPÚBLlCA DEL ECUADOH.:

Alcjandro Cárdenas.
POH L.\ HEPÚBLIC,\ DE GUATEMALA:

Luis Toledo Herrarte.
l\lanuc l Arroyo.
Mario Estrada.
POil LA HEPÚBLICA DE HAITÍ:

Uonsl.autin Fouehard.
POB. LA REPÚBLICA DE HONDUI\.\S:

Luis Lazo Arriaga.
POH L08 ESTADOS UNIDOS

:MJ~XICANOS:

V ü;toriano Sa.lado Al varez.
Luis Pét·ez Verdía.
Antonio Ramos Pedrueza.
Roberto A. Esteva Ruiz.
POB J,A HEPÚBLICA DE NICARAUUA:

1\Ianuel Pérez Alonso.
PUH L.\ ltEl'ÚBLIUA DE PANAMÁ:

Belisario Porras.
POlt LA HEPÚBLlGA nEJ., p,'\flAGUAY:

•reodos i o González.
José P. l\Iontero.
POH. LA l\EPÚBLICA DEI... PEltÚ:
l~ugenío L:u·r>~ahm·e

y Unáuue.
Ca:rlos Alvarez Calderón .
•Tosú Anl.onío de Lavalle y Pardo.
I>Oit L.\ HEPÚBLICA DE EL SALVADOR:
l~'ndeL'ÍL'O 1\Iejía.
Fr:weiseo Martinez Suárez.
I

'

POit LA 1\EPUDLICA DEL UHUGUA Y:

Uonzalo Hamirez.
Carlos M. de Pena.
Antonio l\L Ilodrigucz .
.luan Jo:-;~~ Am1~zaga.
POB I10S CST.\DOS l 'NIJ)Of; DE

n:Nr~zfJEL.-\ =

1.\Ia·nuel Diaz 1\odriguez.
César Zurneta.
·
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FOR THE DOMINICAN HEPUBLIC:

Américo Lugo.
FUit

THI~

HEPUBLIC OF BCU.\DOH:

Á\lujaudro Cú Pdenas.
FUH Tlll~ HEPUBLlt: OF GUA'fElVlALA!

Luis Toledo Henarte.
l\lauuel Anoyo.
Mario Estrada.

FOR 'l'II E 1\l~PUBLIC OP HAI'l'Í :

Cuuslatin Fouchard.
FllH 'l'HE REPUBLIC OP HONDUH.\S:

Luis La:w Arriaga.
FOll Tlm J\'IEXICAN UNI'l'ED 8'1\\.'l'ES:

Y ieloriano Salado Alvarcz.
Luis Pérez Verdia.
Antonio Ramos Pedrueza.
Hubcrto A. l~steva Ruiz.
Fült 'l'HE lllEPUBLIC OP )l'JCAlt:\UUA:

Manuel Pérez Alonso.
FO!l 'l'HB HEPUBLIC OF PANAMA:

Belisario Porras.
FOll TllE HEPUI3I.. IC Dl'' P.\lt\GUAY:

'l'eodosio Gonzálcz •
.Tos é P. 1\lontero.
l"Ult 'J'J.H: HIWUBLIC OI<' PEHU:

Engenio I,arva,lmre y Umí nu e.
Cwrlos A1varez Calderón.
José Antonio de Lavallc y Pardo.
1-'0ll

'1'111~

IUWUBLIC OF' 8ALVADUll:

Fcderieo Mejia.
J''rancisco Martinez Su{trez.
l'Uil THI~ BEPUULIL: OL<' UllUGUAY:

<lonzalo namirez.
Cat·los l\I. de Pena.
A nlonio l\1. Uodriguez •
.Jnan José Arnézaga.
1'11\l Til E UNITEU

ST,\TI~S

OP VK:"lEZUJ.!;LA:

l\In.tluel Diaz Hodriguez.

Ct;sar Zumcta.
l!oucl' Executivo -l!Jl:J (V oi. li)
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CONVENÇ10

Marcas de Fabrica e de Commercio
S. S. E. E. os Senhores Presidentes do~ Estados Unidos
da America, da Republ ica Argentina, do Brasil, do ChilC', da
Golombia, de Costa Hica, de Cu.ba, da Hepublica Dominicana,
do Equador, de Guatemala, de Haiti, de Honduras, do l\lc:xieo,
de Nicaragua, do Panamá, do Paraguay, elo Perll, do El Bah·ador, do Uruguay e do Venezuela;
Desejando qnc os seus r.espr(~[ivos paizcs C';:;ti'.·essmn
representado,~, na Quart.a Conferencia Jnternacion{tl Amoriemm.
mandaram a e lia., devidamente autorizados, para approvar as
Resoluçõe~·. Thecommendações, Convenções e Tratados que ju~l
garem nteís am·, int.cresscs da Ameriea, os sr.guintes Scnhmcs
Delegados-:
Estado.<; Unidos de A.nw;·ica: Henry \Vlt ite, Enoeh H. Crowder,
I,ewis Nixon, .lolm Hassctt Müor•', Bernard l\fo~e:-::, Launur
C. Quint.ero, Paul S. Rcinsch, David Kinley.
RepubUca lb·acntina: Antonio Bermejo, Eduardo i J . Bü.laJu1,
Manuel A. l\Ioute~· c;e Ota, Epifnnio Porteln, Garlos Rodrigucz Larreta, Carlos Salas, José A. TnrTy, l~stauisláo
S. Zeba llo8.
Estados Vnitlos do B1·wsil: Joaquim _\lurLiltlw, Dumit.:io da
Gama, José L. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Gastão da
Cunha, llcre..ml:mo de Freitas.
Republica do Chile : Miguel Chuchaga Tocornal, Emílio llcllo
Codeeitlo, Aníbal Cruz Diaz, Bcltr{m 1\laihieu·.
Republica de Colombia: Roberto Ancizar.
Republica de Costa Rica: Alfredo Volio.
Repttblica de Cuba: Carlos García Vélcz, Hafacl 1\I.ontoro y,
Valdés, Gonzalo de Quesadn. y ~"- rôst.egui, Antonio Uommlo
llércz., José l\L Carboncll.
Rcpublica D01ninicana: Amérieo Lugo.
Repu1Jlü:a do E(Jtwdor: Alejandro Ctirdcnas.
ll.epubUca de Guate'mala: Luis irolcdo Ilerrarle, ~Ianucl ArI'QYO,

Mario Estrada.

Repttblica de Haiti: Cm,stanlin Fouehanl.
Republica de Hondu1·as: Luis J..Jazo Arriaga .
. Sstados Unúlo.~ . Mexicanos: Vidori::mo Sala do Alva!' <.fi, Luis
Pérez Vcrdia, Antoni'(l Hmll{)S Pcdrtwzu, Hobel"lo A. Estcva Ruíz.
Republica de Nictu·ayua: tl\lanuel 1Pérez 1Alonso.
Republica da Panam.á: Belisario Porras ..
Republica tlo Pm·aatwy: 'l'eodosio González, .Jos•: P. i\lnnl.eiro.
R.epublica do tPe1•ú: Eugenio Larraburc y Unánue, ·Garlos iAI:varez ~lderón, José Antonio de Lavalle y Pardo.
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GONVENTION
Marques de Fabrique et de Commerce
LL.

I;~J·~.

!P:-:. P1·•;sidPnls dPs

t~·lal~

U 11 i' d' .\mül'i-ll'Ul', de

la Hépubliquc Argentine, du Brésil,, du 9hile, de ~a .Oo}ombie,
de Gosta-Rica de Cuba, de la Repubhque DommiCame, de
l'Equateur, du Guatémala, d'Haiti, du Honduras, du Mexique,
de !NicaT·agna, do Panamá. du Paraguay. tlu Pf~l'Ott, du Salvador, de l'Uruguay et de Vénézuéla.;
Désirant que leurs pays respeetif:-; fu::;scnL représcntés à
la Quatri!~me Con l'ti;T'eiWc Int.ornatiohial•~ Am(·rü·a.iiw, y ·euvoyerent, dúment autorisés, pour approuver les Recommandations, B.ésolutions, Conventions et Traités qu'ils jugeraient
utiles aux intérêts de l'Amédque, l\lessieurs les Délégués dont
les noms suivent:
1!:tats Unis d'Arnél'ÜJUC: Henry \Vhite, Euoch H. Crowder,
Lewis Nixon. Jolm Bassett l\loore, Bernard 1\Ioses, Lamar
C. Quintero, ·Paul S. Reinsch, David Kinley.
i.'1.épublique Argentine: Antonio Bermejo, Eduardo L. Bidau,
Manuel A. Montes de Oca, Epifanio Portela, Carlos Rodriguez Larrcta, Carlos Salas, José A. Terry, Estanisláo
S. Zeballos.
1~tats Unis du Brésil: Joaquim Murtinho, Domicio da Gama,
José L. Almeida Nogueira, Olavo Bilac, Gastão da Cunha,
Herculano de Freitas.
Uthntbliquc dtt Chili: ·.Miguel Cl'uchaga To~,; ornai, Emilio Hcllo
Co decido, Anibal Cruz Díaz, Beltrán Mathieu.
llépublique de Colombíe: Roberto Ancizar.
République de Costa-R'ica: Alfredo Volio.
République de Cuba: Carlos García Vélez, Rafael Montoro
Valdés, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Antonio Gonzalo
·
Pérez, .José 1\L Carbonell.
llépubliq·ue DominicaiHc: América Lugo.
République de l'Equatetu·: Alejandt·o Cárdenas.

Z:épttblique du Guatém.ala: Luis Toledo Henarh•, l\lauucl Ar-

royo, Mario Estrada.

llépublique d'Haiti: Constant,in Fouchard.
Ilépublique du Honduras: Luis Lazo Arriaga.
Elats Unis .Mexica·ins: Vieloríana. Sala do Alva eez, Luis Pél'ez

Vcrdía tA'n.t.onio

Ruiz.

Ramos

Pedrucza,

Hohel'l.o

A. 1Estcva

ll!!pubUque de N1·caragwa: Manuel P.eréz Alonso.
Républíqu.e de Panarná: Belisario Porras.

Républiqnc du, Pa1'aauay: 'l'eodosio González, José P. Mon-

tero.

Républiquc dn PtJ~·ou: (Eugenio Larrabure y Unánue, Carlos

Alvarez Calderón, José Antonio de Lavalle ,... Pardo.
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llepubUca de El Salcadm'; Fedcrtco 1\Icjía, Francisco Martinez
Suárez.,
Republica fiel lirnauat): Gonzalo Hamírez, Carlos l\1. 1lc Peua,
A:ntiOni·o l\1. Rodriguez, Juan J o::<é Amézaga.
Estados Unidos de Venezuela: Manuel Díaz llodrigucz, C(~sar
ZumcLa.
Os {jUnes~ (Jcpois de terem aiH·eseutauo a~ ~uas eredene.iaes. que foram considcmdas em boa c d't!Vida fórma, deliberam cel~brar a segu iute ·Convenção, ;:Qbre mareas tle f a. brica e de connnrrcio.
·
ARTIGO I

As Naç.õcs signatarias adoptam e.sla

Convcn~:ão

par.a pro-

tecoão das Marcas de Fabrica e de Commcrcio c Nomes Commerciaes.

ARTIGO H

'.l,odu. a mnre;a devidamente rcgisl1·ada mn um dos Es-

tados signatarios se considerará tambem registrada nos outros

. vaizes da União. sem que isto implique prejnizo para os di-

reitos de terceiro e elos pPeeeitos da lL•gi~laçfio inlerua de cada
Nação.
Para gozm· d,cste Lenefieio, deved o indu~~'Ll'ial nu eom.Jnoroiant~:~, interessado no regiEÜ'o da nwrca. contribuir·. ah··m
dos direitos ou emolumentos· prescriptos na legislação interna
oom a quantia de 50 doll.ars por uma só vez, que se destinará
para cobrir a~· despczas do H~egislro Internacional da rcsru~
ctiva Secref.aria.
AR'riOo III

O registro de nma marea rle fahriea ou de conmwrcio
em um dos Estados signatarios. d:arú. em favor de q.u'em fizer
e registro, dirci·Lo de prioridade durante o prazo 'lc seis
me.zles, vara que possa fazer o rcgi~ü-o no::; outros Eslados.
Por conscqueneia, o registro feito posteriormente antes
do vencimento d'esse prazo, não se :poderá annullar por actos
executados n'csse intervallo de t~;mpo, especialmente por

outro registro pekt publietu_:ão on pelo uso da mnrea.
ARTIGO IV

Considera-se Mat·ea de Commcrcio ou ~ele FalH'ica lodo o
sigtml, emblema 0111 uome espeeial que os eonnnerciauh~s on
industriaes :nloptarem ou apphcarem nos seus :1digos ou JH'Oductos, lH.U'a os distinguir dos de oulros im.Iu:;;tf'i:.ws ou cotnmerciantcs que fabricarem ou ncgor:iarem eru m'l-igos da
mesma especie.
Al\TIGO

V

Não se poderão atiOl)Lar ou emtH'•I'gat· con1o ~laLTas de
Commeroio ou. de Fabrica, as bandeiras ou e~c~ullos naeionaes, provi~~aes ou municipaes, as figu:ras irnmoracs ou

ACTOB 00 POOTm EXECUTIVO

213

l(épubliqire du Salvador: Federico l\T e.Ha, Francisco Hartinez,
Suàr€z.
République l' Unl.guay: Gonzltlo Ramirez, Carlos M. de Pena
Antonio 1\f. Rodríguez, Juan .Tosé Amézaga.
1~tnts Unis de V1!nézuéla: Manuel Diaz Rodriguez, César zu ..
meta.
l,t'sqttPls. npres s'l~Lre eommtmiqu/\ h•m·s pouv-oirs eL Le,s
aYo.i r· rt•ronnus c>.omme danl. rn ]Jonne ri chtr• i'OL'lllC• ont drícicM dn •. ,qlqJrcr ]a Convtenlion fiU iYn n IP. sm· ]l';;. J\larrplcs dlo ·
F:tbr·iqlll(' Pl ele Conmlt'rce.
~\HTICLg

l

Les Nations .signal.air.es ndoplcnt er-l'f.o r.mwcntion pour
In. protPction dcs Marqnes de Fnhriqnn d dn OnmmPree et
d1•s nnmPJH'lat.urf's eommerciales.
AIITICLE ll

Tmür marque dt'rmcnt. rnregislr1~c dnns 1m df·.~ F.'tns signn.tairrs, .~era conshMréc commc cnregistréc c>galomcnt dnns
los autnr!\S pays de ·l'Union, sam; prt!.1uclir-1~ di'R droif.~, d'un
f. i r~rs Pt flrs di~posit.ions de la lt~gi•.::;hf inn in 1/•rieure d11~' chnqtw Nation.
Pour jou ir de ee lHSnMic,c. l' indnslriPl nn lc f~ommerçant
inlt;l'c'~·Sir'~ ü l'enreg-istrcmcnt de la Marque. devra eontribucr,
•~tL sus üns dL'oHs ou •Smolumcnls fix•~s par la lt;gislatiün in~/~rleui.re, par la sommc de 50 ..dollars, vom· une Rcule fois.
sommc qni ser-a deE·tinée à nonvrir }fls <H'·prnsrs dn nogistro
Jnf.ernaf i·nnnl dn TIIN'Pnu respceLif.
An'l.'ICLE TT1

Lt~ dc\ptit d'unc marque de fabrique on
1m drs E'tat~ .<::;ignataires dnnnr nai~sanr•',
a~o.~ant,, d'nn dmit de prioritc\ pcndant nJ!Tl

~··ix mois,
1~'fn ls.

n fin

qn'il

puisf'1c~

de commcrce' dans
en favrur du ,dél:ws rln temps de

fn it·e li' d{•piH. dans In.c; antros

J~n ·~onséqucncc, lo dópôt fait l1ostéricnrcment et avant la
dato de l'cxpiration de co termo, ne pourra pas N,l'C annnlé parr
d1•.s netrs éx(·L·utrís dans l'intPJ'Vtnlle, spf~einlemcnt par un autre
dt;pt'd, pnr· ln puhliration on l'n~ag-c ele la mnrqnc.

AfiTICLE IV

Est considéré Marque de Commcrce ou de Fabrique tout
signB, embleme ou dosignation spc~ciale que los cornm~rçants
<1n lcs industriels adopLent ou appliquent à lmu·s articl~s ou à
lcurs produils, afin de les clistinguer. do crnx dC's antres induslt·il'l~ nu •·nmnwrr,m1ls qui f:lln·iqw•nl. tlll tll;~~:nl'.i(•nL rlr·~::; articlcs
de la m•"'me (~SP•~cc.

No pnnrrnnt pns N,re ndoph~s on employf.s r.nmmn Mnrqur.:s
dn CnnJillPt'en ou Ih" FahriqtH'. lrs Dt•ap•·:lll~ 011 l 1~(·u~,sons na-

nntiouaux, pt·ovinr;aux ou muuieipaux,

l•~s

fignres immorales

2t-l
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. escandàlo:sas, os distinctivos que já outros tiverem cscolhid.o
. nu que d~m lugar a confn.'li'io com outras marcas, as denominações gemes de :u't!:gos. os rotra.tm; on nonw.:;; de. pessô.as,
sem permissão rxpr·cs.sa, r qnalqner fh•srn.ho _ ww Ltver s1ºo
adaptado como emblem1. por algnrna asstwwr,ao i(li\ pr·otec~ao
mutua ou humanitaria.
Esta prescripção regerá sem JWP.ÍU i7n· rln qu•· di~ ponha a
legislação interna de cada paiz.
ARTIGO VI

As questões que se suscitem sobre prioridade· do adigo
ou adopcão de uma Marca de Commercio ou de Fabrica, se
resolverão tendo em conta a data do registro no paiz em quo
se fizer o primei:r·o requerimento.
ARTIGO VII

A propriedade de uma Marca de Commcrcin 0n de Fabrica comprehcnde o direito de gozar dos benefícios da• mesma e o direito dP eP<lee a sua pl'opt•iodatle n11 o sPil u.;;o, l.ntat
ou parcialmeHtn, do neeonlu {'OIIl a kgiP>laefin iull'rHn.

.

ARTIGO VIII

A fn1sificnção, simulacãü ou uso indevido de llmn l\J::m:n. de
Commercio ou do Fnbriea, as·sim como a falsa indjcação drt procadencia de um producto, serão perseguidos peJa rmrtc interessada, d.e accôrdo eom as h:is do Estado em cujo t.erritorio se
tiver commettido o delicio.
Considera-se eomo p3!rte interessada, para os effeitos deste
artigo, qualquer produdor, fabricantP ou enmmPeeiante qu~
· 8e dedique á produeção, fabrica ou eommercio deste producto;
<Hl para o caso de falsa indicação de procedencia, ou que estiver estabelecido na lo~alidade falsamente indicada como de
· :prooodenci.a ou 11a l'{'·gião Nn qnr> ('Ssa l<wnlidade P~.t.ivcr ~i
tuada. ·
AI\'iiGO IX

Qualquer pessoa d·e um dos Estados ~ignalarios poderá
pedir e obter, em qualquer do-s out.ros Estados, da autoridade
judic-ial competente, a annullação do regisf ro ele uma Marca de
Commercio ou de Fabrica, 1quando tiv('r reqnPrido o registro'd'essa l\larca ou de qualquer ou,tra que se puder confundir n'esse
Estado com nquella cnja annnllação df'sejar, proumrlo:
a) .que a :.\larea eujo registro }H'tl('. foi t'lllPI'f'~ada ou usada
dentro do pai~, ant~riórmonte ao emprego ou uso da Marca registrada pelo r<•qnerento ou por aque1\P 011 nqnelles ele qn!Cm
a adquiriu;
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ou scandalrm;.r:;, lm:; sigrw..; distinrtifR d('.fà. obtenu~ par d'autres
ou qui dnnnnraiPnl. 1iru ;'1 tl!W eonf~t~:~m fWPt~ d'n.nt~·P·R Marques,
) 1 ·g dt'•tH\I\lÍ!1al it)I1S
~:t;llt~i·:tleR d'nt:lteln.;:, Jrs l)OrLr~:tLI.S ~U }lOIDS
dt> !11'1'-'''lJil":·; ~:~~~~ 1•'111' lillll' ":1!1n•n, Pt !.lllll dN-\Slll fJlll mt été
adoptt\ pomn1e nml1lenw p:u 'Jn<\ R•wi(~l.t'· J'l'aiPl'll~'lln ou ayant
lnt t. I i ttlll :111 i I a i 1T •
Ln di~,l•n"'ilinn tll'r··t·.'·d••tJI,, t nlr•1Hlrn "iilll~ pt·t~judi!'P de eo
•dtllll di~IH•~·· 1:1 ]{•f!i:-ilnli 111 iniPt'lH' dr~ •·har[I\P p:1y~.

llll

ARTICLE Vl

I.~es qucslions qui pourraient se soulever ~~u sujei de la
prioritü dn üépàt ou adoption d'une Marque de Commerce
ou do Fabrique, seront tranchées en tenant ·COn~pte de la date
du d•~pôt dans le pays oil a étó faite la prem tere demande.
ARTICLE VIl

JJa propriétt'} d'mv· Marqne de Commcrco on do Fabrique
rompt·end la facul!Jt; clH jnnir de· ses ]H~néfie•~s. d Jn dPoit de
c•~der sa proprü~tó ou ;-;on wmge total ou pal'Lit>l, (l'~u~eord aveo
la h~gislnUon interne.
AR'riC!LE Vlll

La falsification, imitalinn ou usage illicile d~uno Marque
do Cornmerce ou de F:~hrique, ainsi que la f·ausse indication de
la provenanee d'un plt)duit, seront poursuivis par Ia partie
int<'ircs::HSe. d'acrord a' ·H: lrs lo i~ dP l'Kiat ~nr lP f.,r,·it.nin~ tlnquel lc délit aura I~Lé r.ommis.
Esi considéré con nne parti e intéressée, aux fins de cet
nt'tide, tout producteu r, fahricant. ou commercant qui s'occupe
do la production. fabrication ou commerce du dit produit, ou
duns le cas de fauss<• indication de provenancc, cclui qui est
ítuhli tlnns la J.oealih'~ fatt~·scmWtlL indiqw~o romnH~ lieu de proVPtHnwn ou hiPn dam: la l'(~:.rioJl oit est siltl(~e la clHc localité.
ARTICLE IX

Tont.c porsonne ''NIStortissalltf' d'nn des E'fatf.l signataires
et r,hLenir. dans n'importe lPquel des ruurtres
·r:·latf', pa1· cloyant l'a11torih'\ .iudi••i::tit'P enmrwt.Pnte. l'annulation
do l'enrogistrement d'une Marque de Commorce ou de Fabrique,
lorsqu'clle aura demandé l'enregistrement de la dite Marque
ou d'une autre qnelcnnqne qui puisse se confondre, dnns le dit
E'tat, nvPc eellt>s flont. l'nnm1lntion inft~reRsP, dPYnnt pronver
ponr CPS finB:
a) Qllc la 1\Iarque, dont il ~oHr.ite l'cnrogist.rrment, a été
nmploy<'e ou mise ('fi usage dans Ie pnys antérieuremcnt à
l'cmploi ou usagc do la Marque enr·egistr1~e par la personne qui
obtint l'rnregisii'f'nlf'nt ou pnr celni ot11 r.enx àe qui clle l'a
rr<:.ne;
r~mn'ra soJlicitf~r

!IG
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v) que a pessoa que regi:;~trou a 'Marca cnjn annullação ~ê
pretende tinha c·onhecimento da propriedade, emprego ou uso

da Marcá do requerente em qualquer dos Estados si:gnnlarios,
nnteriortncute ao emprego ou uso da Marca regi~trada :pelo
mesmo requerente ou por aquollo ou aquelles de flLielll a
udquiriu;

c) qne a pr:i!!'loa 'IUP rPgistrnn ni'io linlw flil·riln :í. pro~
priedtulP, uso ou emprego da Marca regi.sll'ada na llat.a do 1'1~
gislro;
d) qnf' a .\lm·eu rPgisfl•nda não l'oi Uf'nda nu Ptn!H'PP:~Hb lH'l:t
pessoa qun n r·pgisll'nH ou pPin ;;:.f~\1 l'f'l)I'I'S~"Hianln IPgnl dpnlrn
· do prazo que mat'llUCill as lei:;; do Estado L'lll qtw se l.iv,•t• Yot·ificado o r~gistro.
AU'l'IGO X

Os Nomes r.ommm·cines serão protr~gidns em fodn:;; os Estados da Uuião, sem nbrigu"=ão dn deposito nu rf>gislro, fol'llwm
ou não pat'le de uma Matr,a 11~ J<'nJn·i1~a 011 ~~~~ Cntt!HIPI'eio.

ARTIGO XI

Pnr·a os finR indínndos no presente 'reatado r.onstitnf'-Se
nma União dns NaçõPF~ Amt~ri<\anns, qun fmwc~ionm·:í. ]Hll' mrio
de dnus Nflt•refat·ia:-:. p:-;tah.e-ler.idas. llllla na t·id:tdl' dt• lla\ann
e outra na do Hio dn .law•it·o, rP!ac~iotHttkl~ (•llln~ ~i.
ARTIGO XII

As SeeretarinR inlernncionnrs terão

buicõe~:

n~

!;eguiutr.c;: :lLLr+

i· 0 Annolur os u!Lestados de propriedndr.s de l\frn·cas do
Fnbriea c de Comrnnreio quo forem dadoc; pnt' al~o;um dos Rs·
tudos signatarios.
2. Registrar qunntas informações e dados se I1Clacionem
0

com a protccç.ão da prolwiedade intellectun l e indnstria I, e
· publicai-os e fnze.l-os eiT1eular nas Nafjõcs da TJnifío. f•omo tambem ministrar qualqncr informaeão cspn(~in l (Jl!P se twccssilat•
so.ore a ma teria.
.
3.0 Promover o ('SLUdo c divulgação das questões rr!lalivns
á proteccão da propriedade intellectual e indnstria!. publicando para esse fhn uma ou mais revistas ofricines, nas
quaes SP. insPrirão por inteiro ou rrsl:midos ns dncmrH•nto.~
, que as nuforid::ules dos Estados signntnrios PHvian·m á f:: c•: cretariu.
Os Gover·nos dos r·deridos EsLados CülllJH'Omellem-so a rell!.etter ~s. Keeretarias ~utermwionaes Anwr·ic::mas as pu1Jlil'a90es offtctacs que coullver-em declaraçGes do regisll'o do l\farc~s, lllOn~cs !'Ommet·eiacs o concessões de patentes, de pl'iviglOs, assim como ns S(mtenças de nullidado ele !\l:IJ'i•fl::: ou Pa~

tentes,

dadns pelos seu:-: respcetivos 'J'rihmwPs.

2t1
b) Q\w ln prr:~nnnf' rrni nnrn.it solliribS l'enrr;risl t'Pmfmt
do ln Mn·J·rtnfl. dont. on ponrsuit l'nnnnlnf.ion, a eu connn,igganco
de la propric'\t(\ empl<ti <Hl U~·ago ün la Marque dn s·nllicif.eur
•fn.ns n'imporle lequel des puys signnlai:!"cs, antérieu.rem<mt à
l'omploi ou nsage dn ln Mat>que cnrngislt·1íe par la persomw qni
ohtint l'onregi:;;tremm1t, ou pnr c.:Ini on ccnx de qui ello
J':ull':t i L rcçne;
t~) QU{l la !)Cl'sonne ayant enregistt·é la l\larlflln n~nvn\.t
n.lltmn droit it la pl'OIWiété, usagn on mnploi dn la 1\lal'que l'lll'Ogistl·•~e ú. la date de son dúpôt;

d) (hw la 1\Inl'quo l_mregistt·(~e n'uurait pas t':Li'l mi:-;e en usage
uJnpl7)ytSc pm· la pl'l'dOLmc ayant oblenu l'um·cg·i~~h·•~rnnnt. ou
pat· :-<n11 n~·n!ll-dmH. dan~ lP tf,qni índíqw~ pat· I<':-' loi~ dP J'li!'tat.

(til

!•Ú

:t!lt·ait on }i;cu l'enr,lgistrcmcnt.
ARTICLR X

Lcs dúsignnLions commcrcinlos. soront

Jpc; }~'lnl"\

JH'OL,~g,~os

dang tons

dP l'Dnion. snns ohlignlion •I~~ d1~pt!l. 011 d'Pnrrgislt·mnPnt, qu'elles f::HIHcnt oP non p:ll'tie tl'llnt~ ~lai'IJIIt' •lP Fu-.
ht·iqlle on de CümmeL·cc.
ARTTCJ,E XI
h~ )WI)serü 'feaih\ il e:,r. unnsl itn61.1
Union dPs Nal.i(•llS Amét·i<mincs, laqll;•llc J'o11dinunera au
n1oJmt de deux l1urc:anx, <!LnhliH, l'un d:u1.:: la Villn do la Ha-

J\ux fins indiqw··Ps dans

mH~

VillJO

ct

élnllL ~~~~

-eomplut.a

sc~ront r:ltm'P't~s dPS

fmw.Lions

l'unt.re dnns e;,_•lle de Hin ck Jtnwiro,

ro!'ddnl;!i)ft enLt·c emc.

Los Bnronnx Ir.l.rrnnt.ionaux
::;niYalllt•s:
J•~

I. 'I'Pnit• h .imt" llll HPgisl!'t' dr;;; f'Pl'l.il'i!'nf.:: df• pt'nJWit~t~~
l\farqucs de Fabt·iqne et, de ComtiH~'·'~'\ ne.t·m·d,~s pnr l'uu

quP!I:onquo dos Ji.:ta:.s signatn ires.
;! • Jlt~\lllll'

toULP:4

Ílli'Ol'llHtl ÍOU~

P!

l'PSI'Ígi\Cillf'll{S

!I}Ui

aiPnt. rappot·t il la. pl'ot.oelion dn la. peopl'i1; 1 h~ intellcellwlle et
itulush·ielle. les pnhlirr f'f. orgnniscr lC\11' r.iiTnlatio.n das l<'s
Naf.ions rln l'Union, fonrnil· (~galmnenl; torttes les iufortnntions
sp•;,·inlcs quo (~ülles-ci snllieit.eraionL SUl' la. matiel'ü.
~L Ot·g-nni::wr l'•'fwle Pt la ynJ:,.mt·isation dP::i quP~fion;.; rc ...
1:-d.in~s à la JWOtoel ifm dn la pt'OJWÍ(·b~ íntclloctnelle et indnsíl'iellc, on puhliant rlans ce but une ou plnsienrs Hevues offir.i~>llf':-::. (]nns lcsqtH~lJC:::• !:'01'011!. Íll!'i!'\l'I~S. C'll fntaJ j!,(. 0\l ('t\ rPStllnl\ J.es docnmenls c•nYoy•~s nn B•n·Pnn pm· lns nnlnrit1~s de~
Elnls sign,a'laires.
I.Ps l:ouvPt'lll'l!lPtll~ dt·~ dils :Kia!..:: lli'PlltH'llt l'Pn:::agPmrnt
do remettre nux Burea.ux IntemuLion:mx AmPrica.ins
les
puhlieations offieklks qui conLieuncnl dcs dt3clarations' d'en·
l'l·g;i~t.nmJC'lll de 1\lnrques, désignaLinnR comn11:rdales et con~~psç;inns t11: patent•'S, de pl'iviilôgPs~ do 1111~nw lflln les srmtrn·
f'('"
dP nnllil(• d~~. marqnr(;!, on d(• pall'l!l.l's, rH·nnnJ)l't~PS par
Jrmrs Trilmnaux respectifs.
,
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4.° Communicar aos Governos dos Estados da União qual·
quer difficuldade ou ohstaculo que se 011puzcr ou ndardar a
efficaz applicação desta Convenção.
5.° Contribuir éom os Governos dos Estados sign:üarjos
para a preparação de Conferencias Internuciunam; para n t•:-;tudo de legislaçõrs relativas á propriedade indnslri~•l c reformas que convier introduzir no regimen da União ou nos
tratados vigentes sobre protecção das mesmas. Os ])irectores
das Sncrdarias terão o direito de assisLir a.s :-;pssõt•s das Cnllferencias, com voz, mas sem voto.
ü.o Apresentar aos Governos do Cuba e dos Estados Unidos do Brasil, relações runnuaes dos trabalhos renlizados, rommunicando-os. ao mesmo tempo, aos Governos d1~ todos os outros Estados da União.
7. 0 Iniciar e manter relações com Secretarias analogas e
com Sociedades e Instituições scientificas e indush·iaes para
a permuta de publicações, rolatorios e dndos qno trnrlnm ao
progresso do direito da propriedade industrial.
8. 0 Investigar os casos em que as l\Iarcas de Fàbrica ou
de Commercio c os De:;;rmhos c modP-los TndnsfJ•iar•s 11fín fivt•rem sido rernnJweidos ou registrados. do ncrôrdo t·om Psla
Convençflo, por autoridades de algum dos Estados dn União,
communicando os fnrtos c informnndo ns rnzões :11IPg:1d:ts ao
GovNno do paiz de origem e aos interessados.
9.° Coopemr, f•,omo agf'ntPs dos Governos das Nações signat.arias, .iu:nto ás autoridades rcspedivas. para n JtJnlhor drsempenho de qnaJqurr gestão que tiver por· nll.i"''' 11 fll'IHnovPT"
ou ronliznr os fins desta Convenção.
ARTIGO XIII

A Secretaria estabelecida na cidade de Havana ter:'i. a seu
c.argo os registros das 1\farcas de Commercio e de Fnbrira que
procedam· dos Estados Unidos de Amf'rira. 1\frxirn. C:uha,
Haiti. ficpnblica Dominicana, El Salvador, Honrlllrns. Nif'nragua, Costa Rica, Guatemala e Panamá.
A Secretaria estabelecida na cidade do Rio de Janeiro terá
a seu cargo os registros das :Marcas de Commercio e de F'abriea proc~edentes do Brasil,, Uruguay, Arge'ntina. Paraguay,
Bolivia, C:ltilP, PPT'ú, Equadm', VC'nPzuela e Golnmbia.
ARTIGO XIV

As duas rSiooretarias Intern3ci,onaes serão considleradas
como uma s6; e, para os effeitos da unificarão dos registros,
fica estabe.lecido.
·
a) qu~ as duas f~çam suas annota~ões em ·livros iguaes,
o tenham Igual contabilidade, adoptando identico syst,erna;
• b) que semanalmen~e se remettam reciprocame·nte. côPia.s de todos os requerimentos, registros, communicações e
m~Is documentos que se referirrm ao rrconhr<~inwnfn rlos direitos dos proprietarios.
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4. Communiqurl' aux nouYI'fTJPlilP!l t~ ors E'Lafs· l'Union
toute diffircultó ou obstacle qui s'01•rn~e ou retardo l'appli·
c·n Lion pf'fic:w.fl dn r.cU.o Convcnlion.
:J. 1:ontl·ihw•t· av1•1' \t>s C: ou \'t>IT r•m, 11t~ dC"s E'tals signa1n írrs, :1 la prép:ua{ ion dn Gon rr;t'nJ •c.c:- fntt•rnationalos. pour
l'M.ude do l(~gislations relativos :1 la pltllll'Í(tf~ industri·elle et
dec: rMormos qu'il eonvient rl'inlrodui ') d::ms lo régime de
l'Un ion ou dans leE· Traités1 cn vigu·•tn l'om· leu e proteclion •.
Lrs Dircctenl'S dcs Bur·caux auronl. 1' (lroit d'assister nux
P,i~ances dcs Conft~r.enees, avec voix ~~orHt1Lativc seulcment.
(). PréscntcJ' aux GonvrrnPmcn \.s f' Cuba nt (lrs E'tats
Unis du Brésil, des rapports annw~lE sur les tmvaux effe ..
c.tnés, et los communiquer f'n m1~mc '~··mps aux nouverne ..
nu•tJLs dc tous IN; E'tats de~ l'Union.
'i. Cr•~Pr' ct ronserver dcs rdati•1 B a,vec des Bureaux
analogues et avec des Sociétés ct Ir1stü lLions Scientifiques et
Industricllcs pour l'échange de puhlic-1 tions, informaUons et
ron~Pitrncmcnts qui aiPnt trait au pr·og·~'S flu droH de la proTWitSLé industrielle.
R. Hnl'ltPl'dH•r les ta~ on l•~~ l\lart[Jcs do Fabrique eL de
nommN'ce, le~ [)essins et ModMcs int!'lstricls n'anraient pas
cít•í rflronm1s et enregistrés .. d'aeeoed :rvcc ceHo. Convention;
p:t!'
]Ps antorHés d0 l'nn qnf·lcnttQ\1•' flP<:: RI at~. 11 c l'Union.
f~nnlmnif}uer los faits et lcs raison;;; nn.~~u·~-= an Goavc•f'li('Jl1ent
rh 1 pays d'origine et aux i·ntéressés.
H. Coopr~n·r eommn agrn ts 1les tim,,·pr·ncmnnts rlr<::· Nations
si::maf.aires, par dPvant les autori1É's ';3spPctivPs, :m parfait
fonr.tionnf'mrnt de tonto gcstion qtli aw'ait pour hut dll pro ...
YafJUPr ou de réalisPr lf's fim; de rt ·Uf• Convention.
1

AR'l'TCLE XHT

Le Bnrf'au installé dans Ja Ville de la Havane aura a sà
charge les rPgistres des ·Marques df• Cl)mmerre Pt de Fabrique
]IJ'OVI'tJnnt dP:-; R'tats Un is d'Amét·i lflli · d1 L :\lt•xiqtw, de Cub~,
d'HnTti, de la Rf~publique Dominicaine, ·ln Salvadm·, du Hondu..,.
ras. de Nicara.gua, de Costa-Rica dtl (;1 [Lt.émala et de Panamá ..
Lo Dureau installé dans la ViLo cl·~ ltio do .Janeiro aura à
sa ehargc lcs registres de Marques ele f.,> 11moree et cln Fabrique
provenant du Brésil, dü l'Uruguay, de l' \rgr•nfinr, dn Paraguay,
de la Bolivie, du Chili, du Pérou, de I' Cquatcm·, de V énézuéla
et de la Colombie.
.\H'l'IC!,E :X TV

Les deux Bureaux Internationau~~ seront considérés comme ne formnnt qu'un seul. rt. :ntx fi 1s dP 1'uni fic:ltion dPs
,
fiPgistrcs, i1 est disposé: ,
o) Que les deux Bureaux aienL d(·~; livres scmhlables et la
mt·me eomptabilité, d'un systcme id,~n li que.
b) Que ehaque semaine ils iass·•n L l'écb;mge rt~cÍproque
des copirs de toutes les demandes, eDl'egi~trcments. communicat.ions ct nutres docnmentE· qui aicnt :~rait à la rcronnnissance
rles droits des auteurs ou des propriét.aires •.

ACTOS DO PODER EXECUTiVO

Fcíln (\ assignado na citl:ul0. d0. Hlll'!ln:;; .\ir·Ps, nos vinff' dias
do mez de Agosto de mil nove,centos c dez, em hespanhol, pot·tuguez, inglez c Jruncflz, e entregue ao Ministerio das Relações J~xteriores da Rcpuh1ica Argentina, para que se tirC'm
copias authf'nticadas, qn>C serão cnviarlns, pela via diplomatica, a ea da um dos l!~stados signatarios.
PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMEmO.\"

H enry \V h ite.

Enneh IT. Crovrdcr.
J,ewis Nixon .
.Jo1m Rassett Mo ore.
Bernard Moses.
Lamar C. Qumtero.

Paul S. Remsch.
David Kinley.
PELA REPUBLlCA ARGENTINA:

Antonio Bermejo.

Eduardo I,. Bidau.

l\Januel A. Montes de Oca.
Epifanio Portela.
Carlos Salas.
José A. Terry.

]~~tanüduo

PELOS

E~·rrADOS

S . .Zcballos.
UNIDOS DO

BHASTI~:

Joaquim Murtinho.
Domicio da Gama.
Josó L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.

Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas .

. PELA REPUBI.ICA DO CHIJ... E:

Miguel Gruchaga TocornaJ.
Emi.Iio Bello Codecido.
Aníbal Cruz Díaz.
Beltrán Mathie.u.
PELA REPUBI.ICA I)E COLOMBTA:

Roberto Ancízar.
PEI.,A REPUBLICA DE COSTA RICA:

Alfredo Volio.
PEru\ REPUHLICA DE CUBA:

Carlos Gareía Vélez.
Rafael 1\fontoro y Valdés.
Gonzato de Quesada y Aróstegui.
Antonio Gonzalo P6rez.
José M. Carbon~lil.;
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Fn it ct ~ignó it Bueno~ A ires lo vinl-! Ii cme jour du mois
tl'AoCtt df' mil IH'uf cC'nt dix. en cspngll•'l, anglais, porlugàis
ct français, et

dépos(~

nu l\Hnistcre

d·'~

Affaircs Etrangeres

de la fit'rmbliquc Argmtt.ínc. l)OUI' rJU'il , n ~oit fait ües copies
auLhrntiqu(íp~ qui seront Pnvny~··P::::, pai' ]:1 voic diplomatique,
à ehacun dcs l!~tats signaf.aires.
POUH. LES ÉTATS UNtS D'A111ÉRIQUE:

Henry White,.
Enorh H. Crowdcr.
Lcwis Nixon.
Jolm Bassett Mo01·c.
Bernard Moses.
Lamar C. Quintero.
Panl 8. Rcinsch.
David Kinley.
POUit LA RÉPUBLIQUE ARGEN'riNE:

Antonio Bermejo.
Eduardo L. Bidau.
Manuel A. Montes de Oca.
Epifanio Portela.
Carlos Salas.
José A. Terry.
liJstanislao S. Zeballos.
POUH. LES ÉTA'l'S UNIS OU BRÉSIL:

Joaqnim 1\Iurtinho.
Domicio da Gama.
José L. Almeida Nogueira.
Olavo Bilac.
Gastão da Cunha.
Herculano de Freitas.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU CHILI :

Miguel Cruchaga Tocornal.
EmHio Bello Codecido.
Aníbal Cruz Díaz.
Beltrán Mathieu.
POUR LA RÉPUBLIQUI~ OE f'...OLOMBJg:

Roberto Ancizar.
POUR L\ RÉPUBLtQUE OE COSTA RICA :

Alfredo Volio.
POtllt L:\ HÉPUBLTQllE DE GITD.\:

Carlos Gareía Vélez.
Rafael Montoro y Valdés.
Gonzalo de Quesada y Aróslc·?nf
Antonio Gonzalo Pérez.
José M. Carbonel!}.

.!24r'
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PET.A REPUBLICA DOMINICANA:

Américo Lugo.
PEJ,.\ 1\EPUBLTCA DO EQUADOR:

AJejandro Ctírdenas.
PELA HEPPBLICA DE GUATR!VIALA:

l.uis Toledo Herrarte.
Manuel Arroyo.
Mario Estrada.
PELA HEPUBLICA DE HAITÍ:

~~.

Consta11tin Fouchard.

PEL.\

HEPUBLll:.\
I~uis

Ul~

llONDUHAS:

!Jazo Arriaga.

PELeS ESTAI>OS UNIDOS MEXICANOS:

Victoriano Salado Alvarez.
I~u iz Pérez Verdía.
Antonio Ramos Pedr'uoza.
Roberto A. I~steva lluiz.
PELA HEPUBLICA DB NICAHAGUA:

1\Ianuel l)ércz Alonso.
PEL.\ H.EPUBLlCA DE PANAMA':

Belisario Porras.
PELA HEJ>UBLH.:c\ DO PARAGUAY:

Tcodosio Gonzátez.
José P. 1\fontero.
PELA m;PtJIU... ICA DO PERÚ :

.Eugenio Larrabure y Unánuc.
Carlos Alvarez Calder6n.
José Antonio de Lavalle y Pardo.
PEJ,A li.EPUBLICA DO SALVADOll:

Federico Mej ía.
Francisco Martinez Suárez.
PELA HEPUBLICA no UHUGUAY:

nom:alo Ramfrez.
Carlos M. de Pena.
Antonio 1\L TI.odríguoz.
Jnan José Amé1.aga.
PELOS EST.\DOS UNIDOS

ng \'ENEZlJEI.A:

1\Ianuel Dfaz Rodrfguez •.

Ceur Zum eta •;
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POUll LA nÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
Am,~riro

Lugo.

POilll T"\ ni;PCHrJIQliE DE r..'J~I.JUA'l'EUR:

ide.in.ndr"o Cárdnnas.
Poun L,\ n(:PtlBLlQllE llU GUATE.l\1ALA:

l... uis Toledo Henarte •
.1\lanuel Arroyo.
Mario Estrada.
POtJn l,A HI~PUllLIQUl~ D'HAI'l'l:

Gonslantiu l''ounhard.
POUR LA llÉPUBIJIQUJ~ UU HONDURAS!

Luis Lazo Arriaga.
POUll LES Jh'ATH UNIS 1\1 EXIUAINS:

Vidoriauo Sala(lo Alvarcz.
Luiz Pérez Vcrdía.
Antonio Ramos Pedrueza.
fioberto A. _Esteva H.~iz.
l'UUH LA h~PUBLlQUE DE NIC,\UAGUA:

Manuel Pérez Alonso.
POUI\ L.\ RÉPUBLIQUE DE PANAMÁ:

Belisario Porrar..
PUU!t L.\ HÉPUBLIQUE DU PARAGUAY:

Teodosio González:.
José P. ~ontero.
POUB LA HÉPUBLIQUE DU PJ~IlOU:
.l~up:t•nio LarraJmrc y Unúnuo.
Carlo~ !Alvarcr. ;Calderôn.

José Antonio de Lavalle y Pn.rúo.

POCH L:\ HÚ)UBLIQUE DU SALVt\OOrt:

Federico 1\Iej ía.
Francisco Martinez Suárez.
POUH. L.\ Hl~PTJBLIQUE DE J:UnUGUAY:

Gonzalo Rnmírez.
Carlos 1\1. de Pena.
Antonio M. Rodrfguez.
Juan José Amézaga.
POUH LES l~T.\.'1'8 UNJS DI<: VÉNJ~zUJ<Sf,A:

Manuel Dfaz Rodrfgnez.
Cesar Zumeta.
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!

E tendo sido a.:. mesmas Convenções. cujo teor fica acima
approvadas pelo Congresso NacionaL as. confirmo
e ratífioo e, pela present.e. as dou por firme.:. e valwsas paTa
pr.oduztvem os seus devidos effeitüs, prorneltewJo que ellas
serão cumpridas inviolavclmente.
Em firmeza do que. maüdei pa::5'saL· e~ta Gal'La, lJ.HO :1t•siguo •e é sellw.lla com o sello das Armas da. Jtevublica u
su!hsorivta pelo 1\linistl·o de Estado das llehu.;õeE· ExLeriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, ao:i
nove diag do mez de Fm:creii'O de mil l\0\'I'Ccnto~ P quinze,
94° da Independencia e 27° da Hepublica.
tranSC~ripto,r

\VENCESLAU

BnAz .P.

Uo~u:s.

Lauro Müller.

DECHETO N . 11 • 589 ·-

DE

-HJ

ll):; ~lAIU DE

HH G

.Abre ao ]l;liniste:rio da Guerra o credito especial de 50:000$ para pagamento
d&s despezas com os vencimentos de trcs officiacs do Exercito presente·
mente na Enro11a

O Presidente da Republiea dos J~stados Unit_lo:-; do Brazil,
tendo ouvido a Tribunal do üoutas, na fórma (lo disvost..o no
art. 2", § 2", H. 2., lettra c, do deurcto legi~lalivu n. :m~, tle
8 de outubro de 1896. resolve, usando da autorização que lhe
oonfer.e o art. H9 da Jci n. 2. ~J21, de 5 de janeiro ultimo,
abrir ao l\lüüskt·io da Guerra o eredito especial de bU :000$,
para pagamento das deHpezas com o::. addi't.los militares autuaimente na l:uropa e do official em connnissão na Dinamarca.
Rio de Janeiro. 19 de maio de l !H5, 94'' da Indep·endencia e 27° da Republica.
WENCESLAU HH.AZ. 1). <J.OMEtl.
Jos~

DECRETO N. :11. 590 -

Caetano de Fm·ia.

IH:! :2~ LH:: MA lU HE

Manda. que seja. observada complota. neub•alidade dur3.1\te
e a Austria.-Ilungrio.

fi.

J 9! !i

gnet-r:1 entre a Jtali~t.

O Presidente da Hepublíca dos Estados Utiitlos u~ Brasil :
Havendo o Governo Federal recebido uotificacão o1licial do noverno Italiano de que a Ita.Ha se aclw. em estado >de !!·ucrra con~ a
Austria-Hungria :
·
Resolve que sejam fiel e rigorosamente observadas c cumpridas
pelas autoridades brasileiras as regras de neutralidade constantes
dos decretos I!S· i 1. 037, H. 039,. de 4 e 24: de agosto ; U •i U, de 9 de
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setembro, c i i. 209 A, de :1.4 de outubro do am1o t•roximo passado, c
mais providencias tomp.das pelo Governo Federal emquanto durar o
referido estado de guerra.
Rio de Janeiro, 2~ de maio de :1.9f5, 9~ 0 da lndependencia. e 27°
r1 a Hepublica.
WENCESLÀU BRAZ p. GOMES.
Frederico Affonso de Ca1·valho.

DECHETO N.

H.591-DE

26

DE MAIO DE

1915

l'ublít·a. a adhesão da Bolivia ás Convenções e Uesoluçõcs sancrionadas vela
IV Conferenda Internacional Americana

O Presidente da Republica dos EsLados Unidos do Brasil
fat. publica a adhesão da Bolívia a todas ·as Convcncões e Res'Olnções sanccionadas pela IV Oonferencia Internacional Americana realiz,ada em Julho e AgoE·to de :l910, na cidade de
Buenos Aires, conforme communico-u aQ Minister1o das Relacões JI~xteriores o l\Hnisterio de Relaciones Exteriores y Culto,
da Republica Argentina, por No ta de 1 D de Maio de t 914, cuja
t:ópia a este acorppanha.
Rio- de Jta.neii'<>, 26 de 1\Iaio de HH5, 94° da Tndependeucia
c 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Frede1·ico A{{unsu de Carvalho.

Buenos !Aires, 1\fayo 19

ue

HH4.

Scüor 1\1 jnisLt'Q,
Ten~'? el honor de pqner en co~o~imienlo de V. E. qut:
Ia Legacwn de la H.epubhca de Bohvm, aqui acreditada comunica por nota fecha -15 dei corrientc, que su Gobi~rno
adhiere á toda~· las Convenciones y ResDlucionos sancionadas
Jlúr la Ouar~a Conferencia Interna:c.ional Americana, celebrada
l'U esta Capita!, el mes de Julio de 1910.
·
H.cmito adjunto <í V. E. eopia legalizada de Ia mendoIJada C~Jl1Unic.acióii, que queda depositada en los ArchivQs de
~Stf~ l\ftmster10 Y aprovecho esta Qportunidad para renovar
a Y. E. las seguridades de mi eonsideración más distinguida.

José Luis Mwraturc.
A S. J~. el Sefior Ministro de 11cladone.s Exteriores
los Estadús Unidos dei Brasil.

de
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Legnción de Bolivia.

Buenos Aires, M~yo 15 do 1914 •
. Seiior Ministro,
De conformidad con lo que s~ sirvió CXlH·esarmc V. E.
en nucElfra •ttltima entrevista y cumpliendo instrueción expresa de mi Gobierno, tengo el honor· de comunicar al l\linisterio de Relaciones Exteriores de la República ArgcnLiwt,
dignamente desempenado por V. E., que Bolívia, usando de
la fac.ultad reconocida á favor de las naciones no siguatada;.;,
se adhiere á las convencione~ y resoluciones ,adopladm·. por
la Cuarta Conferencia Panamericana, celebrada eu esta Capital en los meses de Julio y Agosto de 1910.
.
Aprov.ecbo complac1do de esta oportunidad vara reilerar
á V. E. los sentimientos de mi alta y distinguida 0Um•ideraeión.
(fuo.) Severo F. t1lonso.
.
AI Excmo. Sr. Dr. J-osé Luis l\fut'atur0, Ministro de
Relaciones Exteriores.

DECRE1.'0 N. 11.592 -

DE

26

DE l\IAIO DE

1915

.Publica. a adhesão da Grã-Bretanha, pelos nstados Federados Malayos (Ncgri,
S:emuilan, Pahang, l'erak e Selangor), ao accôrdo relativo á permuta. ele
cartas e caixas com valor declarado e á Convenção principnl, assignados em
Roma a 26 de Maio de 1906

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Grã-Bretanha, pelos Estados Federados 1\falayos (Negri, Sembilan. Pallang, Pcrak c 8clangor), a par·tir de 1 de Abril de 1915, á Convenção Postal Universal (Convenção Principal) e ao accôrdo de Homa de 26
,de Maio de 190G, relativo á permuta, de cartas c caixas com
: :valor declarado, sendo os seguintes os equivalentes das taxas:
Por 25 centcsimos, 8 centavos de um dollar;
Por f5 centesímos. 5 centavos de um dollar;
Por 1O centesimos, 3 centavos de um dollar;
Por 5 centesfmos. t oentavo de Qm dollar.
E ficando os Estados F·ederados Malayos considerados
como incorporados ás outras colonias c fJl'Otcctorados Inglezes
no que toca á distribuição das despezas do Bureau.. Internacional, conforme communicou ao Ministerio .das Relações
teriores a Legação. Suissa no Rio de Janeiro, por Nota de
do corrente, cuja traducção úfficial a este acompanha.
Rio de Janeiro, 26 de Maio de 1915, !Ho da Indcpende:ncia
10 27° da Republica.
\VENCESLAU BI~Az P. GoMES.
F1·ede1·ico .1{{onso de Carvalho,
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Trnrlurr.:iio- fi i o de

Jnn~'iro,

!L2

do l\Tnio de 1!H5.

:Senhor Sub-Secretario de Estado- De ordem do meu
Governo, e de c-onformidade com o arU~m 21 da Convenoão
Postal l1nin•rsal (Convenção Principal), e com o artigo 15
do arrnnjo relativo á pormnla de cartas c caixas com valor
dPdarado, I t•nlln a lwnnt dn ]P\ ar ao eonliecinu~nto de Vossa
ij~xcellcncia que, com data de ~~~ dr i\larc:o do J9Hí, a Legação
da Grã-Bretanha f'lll Bnrna noliril·ou ao Cun~dho Federal
Huisso a adhesão, a partir de J de Abril de 1913, dos Estados
J<'Pdf'rados l\Ialayos (Negri, Scmhilan, Pahang, Pt.•rak e Selangor, :'t Convenção Postal Universal (GonYeiH}ão Principal)
o ao arranjo rrlativo á permuta de em·las o caixns eom valor
declarado.
8el'iio os sep;ninl rs os Nfll h·nlen tf's rb.c; taxn~ post.ncs
normnPs:

Por 25 ~entcsiil10S, 8 ccnt.avos
Por 15 centesimos, 5 centavos
Por 1O contesimos, 3 centavos
Pnl' 3 re11tesimo.o:::, J centavo

de liJl1 ílollar;
de um dollar;
rle um dollar;
de um dollal'.

O r:ovorno Britannieo mostrou o desejo. no que se refer·o á distri1mir:iio das dr;.;pezas rio Rul'crm Internacional, que
o~ J~s1 arlos Federados ?IJ nlayos SP.Í am considerados como faznndo partn do con,innlo das nulras Gnlnnias n PJ·oteetoraflo.s
l:r·ilanltir·ns (llPgulrtlllf'ltln l)(ll'lllPllol'izadll ]mr·a a r•xt~f·nr,ão da
I :,,ltYrnr,fío: 1\ 1'1 ig-o XXXYHf, ~ rl", J n dasse \ .
.'\ p:nl.i1·ipat:fín dos ]~~f-ilados Ft•rlel'adn~ :\lala~·n::: no arl'anio rt•lativo <Í fll\l'mnfa dP l'ar·f:t~ ~~ 1·ai:xns CJlltl valor rlrr~la
rarlo se limitar:i ú h·opa do Pnrtas f'.Oin Yalor declarado.
Aprove i to. cnm prazer, n1ais rsta ocrasião, Senhor Sub8ocrotario, 11aea lhe peflii' de arceitar os protr.sf ns da miriha
alta. cst.ima n maif.l dif;t.incla consideraçfío.
O Encarregado de Negocias da Suissa, 1L Ge1·tsch.
X Rua Fxrrllencia o 8r.nhor Frederiro Affonso de CarYnllln. 8nh-8ecrctario de Estado das Relarões ExtPriores.

DECHETO N. 1LGfl:1

--DE

.26

DE ,'\L\10 DE

19Hi

Approva as resoluções da assembléa geral extraordinaria dn Comp;\llhia Pau·
lista de Seguros, com sédc na capit::~l do Estnrlo <lc S. l'anlo, re<llizad•a
em :7 de março de 1915

O Presidente (la Repuulica dos Estados llnidos do Brazil,
nLLr•ndcndo ao que I'E'f!Uer('u a Companhia. Paulista dr Seguros,
('Ont

sr;clc na eapital do Estado ctc S.

Paulo, e autorizada. a

ftlllt(•ionar pelo decreto n. 6.0G.'l. de 30 de maio d1~ 1906, reRolve approvar as deliberações da assomhléa geral extraordi-

wn·in.. rpnliznda em 27 de março do 19:t:í.. e rnnsta11tc
r rla acta

230

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

que a este acompanha (* ), continuando a -rompnnhia sujrita :í:;;
leis e regulamentos vige.n,tes e que de futuro forem expedidos
sobre 0 objecto de suas operações.
Rio de Janeiro1 26 de maio de 1915, 94o dn Independeneia
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMI<:S.
Sahino Bm·l'Oso.

DECRE'ro N. 11. 5~H- DE 26
Abre

DE MAIO nE

1915

no Ministerio da Fazenda o credito de 843:479$500, papel, para
oecorrer aos compromissos resultantes do eontrneto para a construeç!!.~
do edifício da Delegacia FiRcnl do Rio Grande do Snl

O Presidente da Republica dos F.st.ados Unidos do Brazil,
• usando da autorização constante do art. 101, n. XIII, da lei
n. 2. 92ft, dr~ 5 de .ianPiro do corrente anno, c tendq ouvido
o 'l'ribunal de Contas, de conformidade com o disposto no
art. 2°,. ~ 2", n. 2., lettra c, do deeJ'et.o legislativo n. 392, de
~ de outubro de 180G, resol\·e ahriJ· ao M imsterio da. Faze nua
o credito dP fH3 :J,70$flOO, papel, para (weorree aos compro-missos resultantf~R uo contracto para a eonst.rucçií.o do Pdificio da Deh~gacia Fiscal do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, :?li df' mnío d~> 1~l 1!l. ~1 'I" dn lndPpt>ndt•nciu
e 2i" da fiPpublira.
\VgNCESJ-AU BR\Z P. (ffi'\lF.~.
Sabino BarJ'080.
DECRETO N. 11,;)9F)- DE ?fi

DE

iVI':\lO DE

1!1Uí

Crês. mais uma lJri!gada de infantaria e mnis uma dP rnvnll:'.J·in dP gnnra::~l'l
naeiona!'S nn romnrra dP 'RPlln Yi"tn, no Estn!lo (ln "1\f:llto lir0>:so

.

O PlrPsidnntf' da Hf'Jmbl ira dos E~tndo:;; Unido~ do Hrazil,
para rxfwuçfín do dPerefo n. í-31. dr> 1'~ d0 lfpz,•mhl'o dP ·1 R!lli.
decreta:
Artigo unico. Ficnm creadas na Gnnrda Nacional da eomar.ca de BPlla Vista, no Estado dP Mattn (kos~o. mais uma
ibrigada de infantaria, com a designação de 23", e mais uma
de cavallaria com a de Hn. ·ronstituindo-se aquPila (le tres
batalhões do ~erviço activo, snh ns. !ii. GR P 69, P dt> um do
da rcserYa, sob n. 23, f' psf.a de dons rPgimmüos, sob ns. 27
e 2-8, .que .~e organizarão eom ns guardas qnalifir.ados nos districtos da rpf'pr·ida rornal'r.a: t·Pvo;;adas ns di:;;posir,õPs Plll noutrario.
'
Rio de .Janeiro, ::?ô cfp maio dP 1915, ~H" da Independenci::i
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GüM'F.S.

Carlos Jfa.rimilifl/10 Pe1•eil·o dn..;; Sontns.

( •) Publieada no J)im·in

Of'fi,~ial

rlr
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DECilETO 1':. 11,!)\)i)-

DE:? DE ,J(T~l[() DE 1~H5

.A hrc ao Ministerio da Guerra o credito de 6. 500 :000$, destin111do a pagamentos
relativos a forn('dmcnto~ fcitos em vhtndc de contractos, ajnste e termo
<1~ l'll!'Oillfl!Pllil:t

O Presidt'nte- da Republica dos E~tados Unido~ do Brazil,
em vista da decisão do 'l'ribunal de Contas de 28 de maio
findo reconsiderando a de 1 do dito moz, resolv0, usando da
autori1.açã.o conferida pelo decreto n. 2. g;::o, de (i de janeiro
de 1915, ab1·ir ao Ministerio da Guerra o credito especial de
6. 500 : OOO!J;, maximo fixado no de n. 11 . 41.1, da mesma data,
p.ara pagamenl.o a Fried. Krupp, A. G. Deutschc \Vaff.en und
Munitionsfabriken. D::msk Rekylriffel SyndikaL e outros, de
fornecimentos ft>it.os em virtude de contractos. :üusto e termo
de enr.ommenrla e bem assim para aU!'nller :w p:1g-:unn-nto de
fretes c seguros de material adquirido.
Rio rlc .Tancirn, l f]p .ÍIIIlltn dfl l~ltr,. !l't" d:• llldPpt·IIrlnncia
1• ?7n da Repnhlir.a.
\VENUESL:\ll BHA7.

p.

GOJV1E8 •

.losé t}n.etano rJ,. Ti'aritl.

DECRETO N. H. 597 -

DR

2

DE JUNHo DE

1915

Crêa maiR uma brigada de infantaria e mais !luas de cava11aria de guarias
nar•.iomtes nn coman>a de n. Pcllrito. no Estaflo <lo Rio nrn111lf' do Sul

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para cxrr.ução do decreto n. ~;{t, de 1·~ -dr> drzembeo de 1896,
dPrreta:
Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca de D. Pedrito, no Estado do Rio Grande do Sul, mais
uma brigada de }nfantaria, com a designação de ssa, e mais
duas de cavallana, com as de U3a, B 121a, ronstituindo-se
aquoJla d8 t.rP~ batalhões do serviço activo, soh 11s. 26.2 263 e
:!G~. ,, dn um do da rPst'rva, soh n. RR, " pc:;l as tlP dons reghrnentos ·rada uma, sob ns. 2 Hi P 2Mi n 2'1'7 P :2 't8, que se organizurfío r.om o~ guardas qualificados nos dislrictos da rPfPrirla
•~nlllal·ca: l'r>vogadas as dispo~içõ('s em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de ,iunho de 1.915, !H,o da Independencia e
27° da Republica.
·
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

Carlns Maximiliano Pcrei'ra dm~ Santos.
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DECRETO N. 1.1.598- DE 2

DE JUNHO DE

1915

Abre ao Ministerio da. Viação e Obras fP'ublkas o credito (le ::n 7 :889$.~05,
.O.tinado ao pnga.rnento rlc fnncdonaríos nrlditln<; fla Jnsprdnrin Ft••kr:rl
das ~stradas

O Pr·esidentc da Republica dos l~st.ados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do paragrapho unico do artigo 109 da lei n. .2. 921, de 5 de janeiro do corrente anno, e
tendo ouvido o 'Tribunal de Contas, resolve abrir ao Ministerio
da Viação ~ Obras Publicas o credito de 31.7 ;889$405, destinado a oocorl'ler ao pagamento, relativo ao periodo dte 4 de
fevereiro a 31 de dezembro de '1915. de funccionarios que ficaram addidos em virtude da reorganizaçã.o da Inspectoria
Federal das !Estradas, nos tArmos do .flrf\ret o 11. J l. ·HH), fle ::-;
do eitado mez de .Janeiro.
Rio de Janeiro, 2 de junho dr lflirí, ~H" da Indcprndrnr~ia
e 27" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Augusto Tavares de Lyr.a.

DECRETO N. 11 . 599

DE

2

DB .JUNHO

rm 1915

Abre ao Ministerio àa. Agricultura, Indmrtrin. e Commcr"in o credito de r(>is
430:040$323, })arn. oecorrer ús de,;pezas llt>eessnrins {~ exeru()fío dos regu·
lamentos approvfldos pt"los 1lcrretos ns. 11 . 4CiO " 11. -Hll, !lo ~7 (lo jmwin1
ultimo

O Presidente da Republica dos Estado.::: Gnidos do Brazi1,
usando da autorização que lhe confere D art.. 79, n. VIII. da
lei n. 2. 92-i. de 5 de janeiro de 1915, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do art. 70, § 5°, do respectivo regulamento, resolve abrir ao Mini:;;terio da Agricultura, Indm;tria
e .Gommeroio o credito de 430:0.\0$323, para occorr·er, no,
presente anno, ás despezas necessarias ú exem1ção dos regulamentos approvados pelos decretos ns. H . 460 e. 11. 461, de
21 de janeiro ultimo, reft::rentes á reorganizacão da Directoria
·do Serviço de Veterinaria e dos postos zootechnicos.
· ~}tio de Janeiro, 2 de jpnbo de 1!115. !H. da IndopcndPncia
·'~ 27. ·da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GQMES.
João Pandiâ Calogeras.
0

DECRiETO N. 11.600- DE 2

DE JUNHO DE

.~Ooneecle :mtol'iz:t<:lio no Danco Nacional Ultramarino

'1915

purrt P~lnlH~lN't>t' :trtí'nrh9

em S. Paulo e Santos

O Presidente da RPpublica do~ Eslauo,q Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o Banco Nacional Ultramarino.
· com eéde en1 Lisboa, Portugal, autorizado n funcciona~ na
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Republica pelo decreto n. 9. 900, de 7 de dezembro de 19!2,
resolve conce:der-lh:e aut.oriEação para estabelecer ugencms
nas eidades de .S. Paulo e 1S:antos, Estado de R. Paulo, suhordi~
nadas á Ruccúrsal desta Capital, pelo prazo da concessão feita
pelo dí·t~rrlo n. 9.900, citado, e merlianh~ as emHlições con~-d nntcs rlo mesmo.
Hi o lle .Taneiro, ~. de ,iunlio flp l !11 :í, ~) '1° rln Tutleprndcnchl
e~l" da Hepublica.
\VENCESLAP BH \Z P. GD?YlES.
Jotío Pmufiti Cafo(fl'l'OS.

PBCRF.TO N. ·11. ô01 ,_ EstP- decrr-1 n nfín l'ni pnhlieatlo

DECRETO N. 1Lô0.2-·DE fl

nE .TVNTro nE

1\lHi

Approyn P manrln PXPrntnr 110vo re~ularoAnfo p:tr:l o <'nrpn rlP Pnfr•Íf'R J\ff•1'fl~
!la _Armada

O P·!'rsident.e da Hrpuhlica dos Esladns Unidos do Brazil,

w;;ando da nnlorização contida :110 n. I X do n et. '7'! da lr•i
11. :? . n2:i, dP 5 de .imwil'o llltinw, l't'Rolvn approva1· e mandar
PX:rt~lltar o l'egulamrnto flUP a Pste auompaulw, para o Corpo
dn Pai L'ÕI's MÔI'PR da Armada, aR:·dgnndo ]"'ln almimnln graduado '.'\lPxandrino Faria dP AIPncar, lllinisl1·o dil :\farinha;
J'P\·og-ndns ns cti~posições em contrario.
Rio rln .laneir'o, ü dP .iunltn dl' J\11:), Hín da Tndt'Jlf'lHirncia;·
P ?i" da llopublica.
\VENCESLAU BR:\Z p:,

GOMES.

Ale.rmulrino l'rrrio fl,. t\ lPnN1i'.

Regulamento do Corpo de Patrões Móres a que se refere
o decreto n. 11.602, desta clata
CAPI'rULO I
DO PESSOAl,

Mórrs. organizado mn corclasse anuexa da Armada,
lei n. 69G, dn 3 do outubro
dos arsenaes de Marinha e
•~apitanias de portos c const.ituido por todos os patrões móres,
mn lllllllf'l'tl de 18, qnr sc•rvirrm nos ar~P!Hlf's " eapitanias de

Art.. 1. o O Corpo de Patrões
poração militar, fica considerado
:í. vista do .que dispõe o art. 1o da.
rio 1900. E' destinado ao serviço

pnrl os.
~~·1·á

l'nmposlo tle:

I capilão-tenento patrão múr;
2 prirneiroR tene11tes putrõe~ riH·jpps;

t5 segundos tenentes patrões móres •.J

~aToS DO PODER EXECUTIVO

rPara servir na Capital da Republica será cf:\colhido a
juizo do !Governo, um dos tres patrões móre-, mais antigos
do .quadro. Igualmrnt.f' por eseollha serão designados -os Ilat,rõe~
móres que deverão servir nos arsPnaPs rio ,rmi:í I' Mal In n r·o~:-:o
e capitanias.

CAPTTULO TT
D .\

_\ D f!\'l l S R Ã O

ArL :! . o ~~í podí'l'fio srr nonwaf)o.-; par·a n Ctwpn d,, Pafrfít•s
M6res, 110 rwimrirn pnst.o. de aCP;Ill'dO (~()til I) :nL ; H dll I'Pg'll)amento app1·ovado twlo decreto n. i. 711. dr• ~) d1• dPZPmhi'O
de HlO!l. os mrstrf's do nuadro df' r,Ffieiars tnarinhPit·o:-:; dn
Corpo df' Sub-Officiaes da Armada {]He se rPcomnwndaJ·om
pela ::~un hoa Ponctndn, i,n IPiligPrH'Ül, nmralidadP P apf idãn
profi:o;sionaL {In pl'Pi'Pr·Pnria o:;; 'Cl'H~ JHII' maio1· pt·azo ~' ~ati~
factoriamontn tiverem SPl'Vido eomo mrst.r·p~ rm navios fll\P
tenham f'stado Pm Yiage.m no mar por longo tempo.
8orão submPttiflos a PXame, perant~ uma emnmissiín ~~om
posta do in~pr>rtJOr n ?.nh-i~n~ppe,for dr• Marinha n um ü.fficial
superior· do Co1·pn da .\J'IWHla. a qnal ohPtii't'I'T'iÍ a11 pt·n~r·nllllll:t

seguintP.:

de

n)· eonhPcírnentn da ('OnvPnção clP
cJ.n SOllUagmn, inrht;;.;ÍVf\

iustrumnnto~

\Va~hinglmJ, p1·atic·a
prumo~ JnO(laUÍeOS I'

ohimicos, de agnl11as de govPrno e marcar, 1r.uidadoR fJUf' ''xigem.
conhecimento dP sigmu~~ f' alphalwfo 1\foJ'~P. fH•r•fpifo Pnnlweimenfn clP trabalho:;; ele JWSO em geral:
b) nonh-Acimcnfo rla~ ·OpPrac;fiP~ .::oln·e .lmnwJ·o~ inlnit·o:.:,
bem como am•r·ea d(• ft·aecõns ordi THH·ia~ e del'imaPs. syRh'ma.
metrico c decimal em particular P df' pügn.-; " JJu!dida:;; Pm
geral, noções de geometria plana 0 avaHacão pratka dB volumes, noções de analyse grammatical e redacção official;
c) findo este ~xame a In~pectoria d(\ ~farinha rPmf't.fPr:í
ao mitniRtro a liRta do~ ~'anrlidatos ihahilitados sP:Zlmdn n nrr1Pnl
de classificação .
.Piaragrapho unir. o. O programma slo exame :w ir na J·Pfl'rido deverá ser ampliado logo (}\li' lodo~ os lllP<:.;IT·r-:.;; f(•nlHllll
o cut·so da escola de snh•officiaes.
Art .. :3. n A nomf'açfí.o de patrão rnür· R·0l'<Í por dt'('l'Pfn.
:Art. li.'' O prazo fJara o nonH'ado tomar.· possr• P f'rll.r·ar·
no exercício será, a contar da publicação dn dem·eto. dP no a !)0
·dias, conforme a distaneia, a criterio do :GovPrno.
tArt. 5." Ao segundo tenente patrão m6r s•~t·:í. P'"flNlida
. carta patente logo rh•.pois da nnm(ln~fio pnra o earg:o.

OAIPTTUT ,0 TH
DAS A'l'TRIBUIÇÕF.8

:Art. fi." Aos pat.rões rru'Jrc·s dos ar::;N1aes PntnpPlf':
§ 1." Dirigir os tr·abalhos de appat'f'lhos .- outros dos
navios, por oecasião do armam('nto ou dP~armamento, e em
geral os sr>rviços depmHlentes da pl·ofif:;:;;:fío dn Hml·inlH'irn ·em
terra e no mar.
§ 2." Fazr>r denf.ro do porto todos os servif~fH rf•lntivos
ás amarrações fixas e volantes para os navios.
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§ 3. o Dil'igir a manobra de entrada, saJhida dos naYios
mortonaR dP aceünlo com o director fPdmico ou

4lo~ di·rtnes P,

•le Sr.tls ajudantes.
~ 't. ·• Prestat· soeeorJ·os tlen tro DU fóra do porto aos navios
cpw s'' acharPm •r'm perigo quando p::wa isso l'Pt~PlH'l' 'Ordeus

da au!ol'idaflc eompetente.
~ r;." Coadjuvar o·R Í.l'ahalhos dP toüt~~ aH nl'fitdnas qmmdn
l)npPlHh'l'em da ar:maçã.o de cabreas, ealH'IlhaH ~~ quaP~qtwt· outt·o:-; appal'f'.lho:;; ou sN'viços de sua IH'ofissão.
~ li." TPr a carga do matPrial flnduantn 1lo aL'SPIIal e daíJUI'IIP de::;tiuadn aos tl'abalho:-; q1w lhP t'Oil1IH'f.irem. f'ieando
t·P:-o~fHHisaY•·l

pelos mesmos.

~ ·i." Jnf11rmm· Sl{)hl'P a aptidão JH'ol'íssioual, zplo n pro ...

eN1imPnt.o do pessoal do serviço maritimu do at·st'mtl c bem
assim pl'opilr medidas attiiwiltPS ao servi•:n a seu cargo.
§ 8. o Peestar os esclarecimento.-:. cpw lhP forrm ;f'ieqnisi~
I :.ulo:-4 .~ohl'~' o l'f'rviP,n a Sl'\1 cargo pr,la autoridade competente.~,
.\ 1'1. 7. o O patrfi.o mú1· da f~apital Fednml I.Prú '~10mn a.]ud:mln nm me~trf~ do Corpo df' Snh-ONiciae~ rla Armada .
.\1•!. H." ;\ns l'ftfi·ile~ miÍl'PR das eapilnnins dt• pnl'lnR eom ...
~

]lPf f':

~ ·t." 'rtw a CllJ'ga do IHU.f·Pl'Ía1 fhwf.Uall(P da <'3.pitania 6 '
hl'nt n;;;sjm dn dPsl.inado a HrH~r-1wr·os no mn1· (' haliRnmento •.
~ .:!.. " TPl' soh :-;mt dir~>t·t:fín a g'Pnl•• do :.:PI'Vi1:o maritimo

•ta

t«.:tr 1itan1 ia.

qw•

~ :L" Dirigir todos os leAhalho:-~ da ari.P do

pxemllados ]Wla eapiL:uüa.
f)(•tÜL'O !lu l'tíra dn 111WI1l no~ naviO'$
('lll pnrigo, 1lo accttrdo c~om as ordrn::;; l'·f'Cdlidas.
~ G." Fazer denL1·n d.o por-to. nn ancnradonro JH'QfWio, as
aHuu·raçõPs Jixas dos :navio:-~ dP guerra nacionaes.
~ n. o Ter sempre pl'omptas as embnrr~a1:õr;:; da capitania,·
safos f' elal'o:;; os apparP]ho~ llo ~Pl'Yirn ma1·itirnn P soccorro
tlYPt'Pill

~ 1."

dn

marinheiro

se1·

Prestar soceoneü::-;

IHlYal.

§ 7. o P~r.c·.&rer diariamente o anenradouro para inspeceinnae a~ amarra~.:õe:c; das mnbarr.açõP:-; l'undPada~. as boias,
halisas P (•fies, dando paM.e do qun ,.p1·ifka1· dP ain:ormal ao
a.intlantP (].p ?m·vif,;o. de arc'.(\rdo eom o rt'gHI:Jmenlo das ca ...
Jlil.anias.
·Ar~.

ar·somws

9. o Os patrões rnôres substituirão os ajudantes dos
r·apitanias de pül'l og na f alfa absoluta rle nfficist.es

~~

da ·.:\ rmada P vela fôrma e~dalwlecida no;;; 1'1':-!fll'd iYns r-cgnlanH'lll os. lwm a:::;::im os capitães de portos.
Art. I O. 1.\lém das attrihuiçõPs df" ·CflH' tratam os artigof!
()" P R'\ os pah'Õrs mórpg ficarão sujr•itos ús IWf'::::lwipr,ões dos
aehmes r.eg-nlamentos dos arsPnaf's P r'lpHani:t"1 dn port.o~, ou
do~ IJUP cll' fntnro forf'Tn r>xTH~rlidns .- .qrw nfío ('flllfrnrial"f'm
a~ ~li~po~ir~·ÕE'I:I dn prP~:~Pn1P l'PgnlllmPnlo.
CAPITULO IV
DA

ERCBlP'1'f1HAÇÃO

.-\.rt. 1 t. Os patrões mórp:::; trrão a snn rargo, além do
consignado nos §§ 6<> e 1" do a.rl.. go do ~~apihüo anterior,
os mantime-ntos, I('.U1T"Vão de pNlra e o~ snhre.<;;alf'nte·s ner,-essariios
ao seu sPrviço.

1

~.
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Paragrapho unico. Para OR fins deste artigo, proccderse-ha a um inventario de accôrdo com o regulamento do Serviço de Fazenda da Armada em vigor. Figurnriln .como entrPgador o patrão Illlít· rtPmission.ario, rrr>PlH'dot· o nn\ n pn t t·fío
mór, fiscal o vieP-ill~lwdm· dn arsPna\ n11 pt·inwim :l.iwlatllu
da capitania.
Servirão como invciliariantes nas <~avitania-: ns ~ccrPlnt·ins
~ nos arsenacs nm commissario nomeado para PS~P Jim.
IA.II't. 12. A escriJ?turação será feita de aecürdo cnm o
regulamento do Serviço de Fazenda dn. Arrnada.
§ 1. o Haverá os seguintes livros:
Livro mappa;
L.ivro de pedidos geraes;
Livro dia rio de despcza.
ArrL. 13. A despeza ordinaria scrú. dada no livro di:nin
de despeza pelos ajudanf es dos arsenaeR c capitanias.
§ 1. o A despcza extraordinaria, isto é, a de objectos inutilizados ou perdidos involuntariamente, no serviço de balisnm.ento, etc., e eu.io valor fôr maior do fllH' o determinado na
lei de Fazenda, ser;í. cl:1da no livro diario de drsvcza, depois
de autorizada ·pelo minislrn da ~l:U'ill'ha, a quem serú en·viacla
uma relacão dos nlljcctos inuteis ou pf~l'didoi<, com a~ flevidns
explicações da necessidade da despcza (conforme o aviso numero 7801, de 18 de maio de 1R80, que suhstituiu os termos nas
escolas de aprendizes mariuheiros e eapi Lanias de pnt't.os) .
§ 2. A ma teria prima dos objcctos dispendidos, si thouver,
será arrecadada no proprio diaeio do dcspeza. para ter conveniente destino; uma vez a este remeLtido ltavcrá o patrão m(lr
de,speza no proprio diario com as dcYidas cxplicaç.õcs.
,
§ 3." ~rodas as dcspezas serão ruhriead<ls pr·lo capitão do
porto úu pelo ~nspector elo arsPnal.
!Art. 14. Os patrões mrírcs pl'Pslarão annualmf'nlc conf:ls
~e sua gestão.
,. .
iA.rL 15. Fica cxtinda a caução do quo traia o al'f .. :1::
QO decreto n. 3. 81:3, de 5 dn <Jpzcmhro do 1 DOO.
0

CAPITULO

rv

DAS PROMOÇÕES

i.A.rt. 16. As vagas que se derem no Corpo de Patrões
Móres serão preenchidas por accesso gradual e successivo.
Art. 17. A promoçfío a capitão-tenPnfc palrão mór Sf'l'{t
feita, por merecimento.
!Art., 18. A promoção a primeiro tenente patrão mó r sená
feita na razão de um terço por antiguidade e rtous por merecimento.,
1.. 1
1 .,
Paragrap1ho unico. No caso da promoção por merer.imento,
'a escolha dev.e Sflr feita nn f I'C OS Sf'gl!IlrffiS trm'n t0s do lllllni'I'O
i a 8 inclusive.
At'rt •. 19. São condições de merecimento:
a) desempenho irreprehensiYPl dos dcYNr;;; pJ·nfissirHl<lf's:
b) boa prestação de contas;
c) zelo, i•ntelligrncia. inst.t·nrefío f' di::;r·iplin:t ntilifnr·;
d) boa conducta civil c militar;
e) n.prr~rnt.ação dr t l'ahalltos, mf'mtwia••s n plano~ rrlaUvoa á sua profissflo ·e flllP forem .iulgatln-; utd-. :í ~I:H·inlta.
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Estas conuições serão eousiderudas saLisfdlns ;i. vista das
iu fm·m~H·.ües prestadas pdu inspcdor de Por Los ~~ Uosl !lS .
.ArL~ 20. Nenhum pa1rfío mür potlerú sPL' JH'OIItOVldfl ~it~ln
tt•l.' du11.s antws de l'Xcn:il'io elTt~cliHI nu [lll~lo 'l'ltt qw~ se
al'l1ar.
_
Pltragrapho uuico. Poderá, porélll, ler lugar a pro1!10l./<H~
antes ue completo o prazo de que h:a~a. o prese11te arL!l;o. Sl
uãn llouver ·quem preencha. os l'·C(!Uisltos du pres~.~ule regu~
lamento.
CAPIT'ULO V I
D,\S SUBSTITUIÇÕES

1.\rl.. ~L. Os patrões múres em ::;nas !'alias ~~ illi!Wdilllcntos
serão suLstituidos;
§ 1 . o o do Arsenal de Mariidm da Capital, velo S';!ll, aj ut.lt.Hll!l o na falta deste pelo qne fôr designado pelo mimstJro.:
;2. o Os dos arscnacs dos Estados pelo patrão. de embar;..
l'a.;ftu JH'upusto pelo iHspcctor ou por mestre desli;llado pelo
Governo.
.
§ :L o O das capitanias de porLos velo patL·ilo tlc cmJmrnwiío designado pelo capitão do porto.
· Art. :2:~:. Os patrões móres, tanto dos arsenaes como das
capi lunias, nos casos indicados no artigo mntcriol', podem
tambcm ser substituídos c de prefcrcneia pelos mestres do
Uorpo de Sub-Officiaes da. ~\nnada.

s

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GEil.\ES

.Ar f. 2:3. Os 11aLrõcs múres, gosando para Lorlos os el'Ieitos,
nos te~ r mo:-; do art. 1 o da lei n. 695, cln 3 du outubro fle
HWO, mandado observar pelo art. 7:!, 11. n. da lei n. 2. !).2.1,

de G ck .i aneiro de l\H5, das va1ntag.ens c regalias concedidas
classt~s amwxas da '..\1·mada, terão direito
a. vencimentos, patente, graclua(iões, reserva, instituição do
montepio, contagem de tmnno de serviço, reforma e quaesquer oLllras y:mtagens c rcgalins que rompdem ou vierem a
eompctil·, na fórma da n•spcctiva legislarão. aos oHiciaes das
referidas class~s.
1.\rL. 2-1. lüs patrões lHÓres dos an;cnacs terão direito a
ca:::a IHil'a stm l'f'side:Ueia no reei nto do cslaiJPlecimento, si
llou,·cr casas destinadas a. esse fim.
·Art. 2G. Os patrões mórcs farão parte da mesa cxamiJladora dos candidatos ao cargo de contra-mestres do Corpo
df\ Sub-OfficinPs da ~\rmada. l~'nrfío parto tamllf'm da mesa
•·xamiuador·u dos eaud ida los ú cada de aLTaf's do ..; por Los maao.;; oHieiacs das

ri limos.

Art.. !?G. 1c\.os patrões mórcs serão expedidas ~~m·tas paI PlÜes dos postos effecti vos ~que lhes t•.omp·ctirclll.
1\rt. 21. ,O caritão-fcnente patrão mór qnn t;Onlar mais
de :w am1o~ dP sceviço, podPrú ter a g-t'aduanãu iuunodiatanwntu superior, de accôrdo com a. Jei n. lHJ:í. d'c 1900, si tiver
dado provas de competencia, zelo c dedicação no desempenho
4e suas fuucções e não tiver nota tJUe o desabone "'4
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CAPITULO VIII
DlBPUSlÇÕES

TH.\.N ~lTOl\l.\.l::i

1\rt. :!-8. o exame pal'a admi~sãu .do Col'lJO de 1-at.L·üoJ::;
Móres de que tl'ata o art. ;.!,", sü eulrarú I'Jll ' it-:Hr um tllt'/.
após a promulgação deste regulamento. ·
Art. ~9. O Governo poderá, logo ttm~ houver Yaga •.' ·~m
considel'a\:ão aos bons ~Prvjços líl'P~tados pnlo Bte:;tt·" de :;ucoorro naval da Capitania do Porto do lHo de Janeiro, Jo~t~
Leobino de l\lacedo, nomeai-o patrão múr ;;egundo leneulc.
Art. ·~lO. As disposiçües do IH'P:;eulc regulamento poum·ãu
ser alteradas pelo Govevno, tlcnt.L·o Llo primeil·u amw üe ext.~
cução, afim (le serem mlopt;adas as nH·dida:-; aconselhadas puta
~xperiencia.

t.:\rt. 31. ltm·ogam-se as disvosiçücs

Rio de .Janeiro, H de jun:ho dP HH5.

J;le, Alt:ncat·.

DEQJ.l:E'l'O N. 11.603-

DE

G DE

eonLl'aL'io.
"llc,uuuh·iJW Faria

<'lll

JUNHO Dl~

\

.!AJpprova as alterações feitas nos estatuto!! da Nord·Dcutschc
Gcscllschaft, com sédc em Jiamhmgo, AJkmanha

UH5
Ver~ichcntngs·

.

O Presidente tia Ropublica dos Estados Unidos uo Brazil,
attendendo ao que requereu a Nord-Deulsche VcrsichcrungsGesellschaft, com séde em Hamburgo, Allemanha, resolve .approvar as alterações feitas nos seus estatutos. ficando a mesma obrigada ás seguintes clausulas:
J
A companhia Nord-Dcutsche Versieherungs-fiesellschaft
continuará a operar, como até agora, em seguros maritimos.
JI

A companhia Nord-Deulsche Yersícherungs'-tiesellschaft
subordinar-se-ha a. todas as cxigencias das leis c regulamentos vigentes ou que vierem a ser adoptados no Brazil.
Rio d·a Janeiro, O de junho de 1015, ~H o da Indepcmlencia
e 27° da Republica.
"\VENCESLAU BnAz P. GoMES.
João Pmutiâ Caloucrus.
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DECRETO N. 11.604-

IH~

ü DE JUNHO DI<~ HH5

Abre ao .Ministcrio da Agricultura, ln!.Nslria.
Uonunerdo ,, crcd.ito üe 2o:uoo$,
para ·attendter, no concnte an~w, ás idb,pczas de matcrjal tio
Gebregu)ogico c ~li11eralogico do Hrazil, d~ accôrdo com as cxigeucia;:;
lameHlo approvat.lo l'elu decreto n. 1 1. -HS, t!e :!o tlc j aueirn de 1915

O l're::-idcnte da Hepublica dos Estados Unidos do Brazll,
du autorização que lhe foi eonferida pelo arl. 7U,
11. Vlll. da Joi n. 2.9~'í, de 5 de janeiro de 1915, e Lendo ou'' ido o ·Tl'ibuual de Contas, ua fÚL'llHt do ~ 5", uo ad. 70 do
1·espl'eliv 0 rt>gulamento, resolve a!Jrir ao -'linü;lerio da Agdculf.tH·a. h.u.luslrht e Commercio o credito tlo :!0 :000$, pura attendt>r·, · uo cOrTellle anuo,, ás despezas de material do Herviço
lioologico P S\lineralogieo do Brazü, de aeeõrdo eorn at:~ exigeneias do novo re~:,'Ulamento approvado pelo tleerdo 11. 1 J • -U.8, de
~O de .janeiro de J!HG, eomprehendendo passagens, transportes,
dial'ia~ regulameul:wes c mais 1weessüJades uo SPrviço.
llio de Janeiro, U tle junlto de HllG, ~M'' da lHdt•pmldetwia
e :!i" du Hepublica.
\Vl~NCESLAU BH.Az J>. GOMES.
u:~ando

João Pandiá Calogcras.

{ 'rt.·;t

lll<tÍS

Hlllôl

hrigaÜa Ue

C<IVI\IIarÍ:I

Ca~Lro,

no

d1:

J<;~t:ulo

g'Hl:

nJns

1111<:ÍOJJ;I I'

11:1

1 f)illal'Clt

UC

do l'arau;í.

O J•n•:-;itknt.o da UPpuhlit·a do:-: .fi::·d.:H !1 ;-.; I i,, lido:-: do Hl'azil,
Jllll'a •:xe-eu«,:fio do lll•crt'lo 11 . .1:11, d1~ I í dP dl':~ .. ,nlm; d«' I RHô,

dcc1x.~La:

_\rtigo unicu. Fica Cl'eada na ~:u:u·da :\ueioual da eom:uea dn (!astro, no F~stado do Paranú, mais uma hrig'ada do
cavallat·i.a, .eom a designação dn 3G", qun se const.itu i1·.ü de dous
l'eg·imentos, soh ns. uU c 70, que se m·g:tnizarão t'liJH o!-5 guardas
qualificados 11os distrie.fn~.; da •L'I'fl·:·ida comar-ea; r:~vugalla!:i a!:l
disposições t-m contrario.
fiio de Janeiro, U du junho dP L~H:1, !l í'' da l1ukpl'mkncia
c 27° da Republica.
\V.!!.:NCESL.\lJ Bn \z; P. 1 :o_\I ES.
Carlos Mo;úul'iliauu f»t?rdm dus 8anlus.

DEC!Il·~TU

N.

I I . liOli

\'rt'·a uma hri!.:utla tle t'llvallal"ia du ;!uartla» nadona(·s 1111 ,.,JIIIarca dt: Fú;; tlo
Iguassti, uo ]\:>dado 1!0 l'urau;í

O Pr·p;-;idenl•~ da Hepuhli1~a dos Esl:1dn~ Unido~ do llmzil
uo d('CI'Pto 11. '1:: J, d1~ 1 'l dP dPZ!'IIJhr-n dP LR!Hi:

para t'XI't~Heão

di'CJ't>la:

t\Ttigo uni co. li'ica ei'Pada na Huartla .Naeional da comarca de Fóz do lguassú, no \Estado (lo .Puramí, uma brigada

•
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de caYallaria, r·om a dl'f.iigna~:ão dP :HY'. a qual fit' Ponslituirit
de dous regimentos, sob 115. 'H e 12, >C!Ue su organizal'ão eom
os guardas ·r}ualifümdos nos districto:; da refl•rida euutat·ea;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Jaw~it·o, U lle juuho de 1013, !li" da Jndqwadt:ucia
~ 27° da ncvuhlica.
\VJmtJESL.\U liH.\Z P. (~O.MEl:l.
Carlos lllaa::intiliano l»ercira dos Santu::;.

DECRETO N. H . 607

DE !) DB JUNHO ug

1915

IAbre

ao Mini~tcriu tia Justiça c N1?gocios Interiores o credito de ;;os8:ooo~,
supplemcutar á verba 9" U(} art • .:: 0 da lei 11. ::.9:!4, do 5 uc ·janeiro
de I!'.JIS, para pagamrento de ajuuns tic custo aos mcmbr\'S Ju Cu11gt<.:"su
Nacional, no actual exercício

·O Presidente (Ja Hepubliea dos Estados Cuidos do llraz.il,.
.nsandQ da. autorização concedida. pelo decreto lcgislaLivo
n. 2. 970, dt~sta data, resolve abrir ao Ministerio da .Tustü1a.
l:; Ncgooios Jntet·iores o N'edito de 258:000$, supplemeniJar á
verba 9" do art. ~"da lei n. 2.!)2.í. de 5 de janeiro de 1!Hfi,
para pagmn1e1r!o de ajuda de eusto aos membros do Congrcs~u
;Naciona.l, no aclual exewicio.
Rio de Janeiro, 9 de junho Lle i!Jl:J, !Jí'' da Indrpendcncia
~ 27<> da Rcpublica.
'VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pe1·ei1·a dos Santos,

'bECRETO N. H. ü08 -~ .UE D HE J UJ:\:110 nc Hll5
;Approva o projccto de um cdilicio destinado á lavanderia o outras dopen·
, ,. dencias do Hotel das PaineiraR, da J<Jstrada de l!'erro do Corcovado, e
bem assim o respectivo orçamento, na importancia de 18:000$000

O ·Presidente rla Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
.attandendo ao que retquereu a The llio de Janeiro 'I'ramway,
ííLight and :Power Company. Limited, cessiunal'ia. da Estrada
;de Ferro do Corcovado, decreta:
Artigo unico. Fka avvroYado o projedn dP um edifício
/destinado á lavandel'ia P ouh·as dependeueins lln Hotel das
',·Paineiras, c bem assim o rCS!)ect.iYo orçamento, na importancia
.

de 18 :OOOlR, .·dn ac:cíh~do POm os docunwntQis •qnie com este
baixam, ruhrieados lH~lo dirf~ctor g(~ral de Yia~iío da F::eeretaria
de Jijstado da Vinçíio e Ohms Publicas.
!Riu de Janeiro, !) de junho de Hll:J, Uí" da lw]PJieHtlencia
. ~ 27° da Repnbliea.
\V J;~c~-::-;L.\U BnAZ 1'. iQO).IES.
1luguslo Tavm·cs tlt: Lyra.
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DECRETO N. 11.1609 -DE 16

DE JUNHD UE

Hliij

:Altera o regulamento da Escola Militar a que se reícrtJm os clccretm; uume·
ros 10.198, de 30 de abril de 1913, e 10. 83:.!, de 28 de man;o de 1914,
quanto ao art. 4", em uma de Sut!S Jlartes

O Presidenle da Hepubliea dos .E:stados Unjdos do Drazil,

em Yista do. l~S'Labelecido no arL. 1~0 do regulamenLo da Es-

cola 1\lililat· a

l]Ue se referem os tlendos• us. 10.1BB, de 30
de abril de 1013, e 10.832, de .28 de março de 1ü14, resolve
alterar o al't. 't" desse regulam('nto na parte relativa ao
ensino pratieo dos cursos· de infanta6a e eavallaria, substituída ahi a esgr-ima pela fortificação.
Rio de Janeiro, 16 de junho de iH15, !J!tu da Iudopenden-

cia e 27° da Republica.
P. GOMES.
José Caetano de Pa1··la.

\VENCESLAU BHA:t:

--DECRETO N. 11.610-Estc decreto não foi publicado

DECRETO N. 11.ü11

DE

iô

DE ,JUNllü UE

HH5

Proroga por mrais um anno o prazo fixado á 1.1lanáos I1arhom, Limit<rti, para
-a conclusão da parte restante da muralha do cães e restJ'<:ctivo aterro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendend 0 ao que requereu a Manáos Ha.rbour, Límited, f:
tend\o em vista o motivo de 1'orç1a maior apresentado pela
mesma companhia, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por mais um amw o prazo
1ixad0 pelo art. 2" do decreto n. 10.t;S.), do G rte maio de.
1914, para a conclusão pela Ma.ná:os HarlJour, Limited, da
11arte restante da muralha do eáes e respectivo aterro, ficando, porém, mantidos todos os demai.'3 pmzos ~ontractuaes,
quer para a conclusão das Qbras, quer vara o uso e goso da
concessão por parte da companhia.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 19'15, üío da lmlependencia,
~
da Republica.
\VENCESL.\U Bruz P. GoMES.
Augusto 1'avates de Lyra.

Poder Executivo -1915 (VoJ. tl)
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DECRETO N. H. 612 -

DE

23

DE JUNHO DE

HH5

Oaeu o decreto n. 10.165, de 9 de abril de 1913, que con'ccdcu autorizaç1ão
i sociedade M!onyma. de pecu1ios, pensocs e lmbim.ções p<>pularcs, Fratemi~
dade Sul Mineira, com sétle em It.ajubá, Estado Jc Minas Gemes, para
funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii,
considerando haver a sociedade anonyma de peculios, pensões
e habitações populares, Fraternidade Sul Mineira, com séde
em Itnjubá. Estado de Minas Geraes, deliberado dissolver-se,
.conform~~ a acta, que a estu aeompanha ( ·), da u:jscmuléa geral
ex.traordinaria dos accionistas realizada em 10 de janeiro do
corrente anno, encaminhada ao Ministerio da Fazenda pela
Inspectoria de Seguros com o officio n. 325, de 19 de maio
ultimo, resolve cassar o decreto n. 10.165, de 9 de abril de
1913, que lhe concedeu autorização para funccionar na llepublica e approvou os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 23 de junho de HH5, U1" da IndL'pendencia
e 27.0 da Republica.
WENCESLAU DRAz

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.613 -

DE

23

DE JUNHO DE

HH5

Cassa. o decreto n. 11.384, de 16 de dezombro do 1!114, que concedeu auto'
rização â sociedade mutua A Gloria, com sédo llcsta Capital, 1mra ÍLLllC"'
cionar na RepulJlica

O Presidente da Hepu!Jlica <los I1~stados llu ido;:; uo JJrazil,
considerando não ter a sociedade A Gloria, com 8t;•1P rw~ta
Capital, remottido á Inspectoria de Seguros a dcm
)
do calculo que serviu de ·base para a ·organizaçãc
planos de cpeculios por sobrevivencia~ e <seguro tle
mensalidade>-; e sendo notorio que a mesma foi e~.:
por outra sociedade, conformo o ol'fieío da mesma In:-: pL·. uJria.
ao Ministerio da Faz-enda, n. 326, de 7 do ~cürrente mez,
resolve cassar o decreto n. H. 384, de 1G de dpz.embro de HH 4,
qUe concedeu autorizac.ão {t. mesma sociedade. para funccionar
na Republica e approvou os seus estatutqs.
·
Rio de Janeiro. 23 de junho de 1915, ~lí" da Indopen..
dencia e 27° da Republica.
.\VENCESLAU DHAZ .1' •• ~

João Patúliá Caloueru..s •

.(*) Puplicada no Dia1·io 0/li::ial de
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DECRETO N ·:

ü. 614

-

DE

23

DE JUN'IIO DE

1915

Cassai o decreto n. 10 • .224, dlo 21 de maio de 1913, que cont:edeu autorização
para funrcionar na Republica. á sociedade anonyma de seguros, peculios
e rendas A Popular, com sédic nesta Ca oi tal, Lem assim os decretos
us. H>.750 c 10.75I, de 11 de fevereiro de I<)I.J, que ar1n·ovuram resoluções da mesma socicdad1e em asscmbléas gcraes dCls seus acóunislas

O l'.resideutc da ltcpublica tlos Estados U niuos uo Braz i!,
''onsiderando haver entrado •em liquidação amigavcl a soci~eda
,Je auonyma de seguros, pcculios e rendas A 11 opular. com
~l'·de nesta. Capital, conforme o officio da InspecL'Oria. de Seguros ao ;\Jüusterio da l'azenua, u. 34i, de :!:7 Li1~ maio uo
concutc anno, resolve cassar o decr.eto n. 10.224. de 21 de
maio de HH3, quo concedeu autorização :i mesma sociedade
J>ara funecionar na Hepublica, bem assim
os decr-otos
m;. 10.750 c 10.751, de 11 de fevereiro de 19H, que appro-varam res-oluções tomadas p-ela mesma sociedade em assem1Jléas gcraes de seus accionistas ..
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1!HG, 9-ío da Indcpendt•Hcia c 27° da Hepublica.
.\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Caloge1'as.

DECRE'fO N. 11.615 -

DE

23

DE JUNHO DE

1915

1\pprova, .com alterações, a rcfonna dos estatutos da sociedJaide mutua dle pe·
culio c garantia do capital Tranquillidakf.e, autorizaidla pelo decreto n. 7·548,
de 16 de setembro de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidog do Brazil,
attcndendo ao que requereu a sociedade mutua de peculio e
garantia do capital Tranquillidade, com séde na capital do
Estado de S. Paulo, resolve approvar a reforma de seus estatutos deliberada na assembléa geral extraordinaria de 22 de
maio ultimo, cuja a c ta a este acompanha ( ·), com as seguintes
alterações:
Art. 10 ~ Onde se tliz: «outro dircctol'>>, tliga~se: «O
thcsoureiro».
Art. 12, lett1·a c (dos estatutos) - Accresccntem-se depois das palavras . «expediente e» . as scguiutes: «com o pre:::idente a>>.
Art. 27 ...-- Accrescentem-se no final as palavras: 4:e
mantidas as vorccntagens já approvadas».
Art. 33 - Accrcscentem-so no final as palavras:
~respeitadas as condições dos eontractos realizados até a pre ..
sente data».
Art. 37 ,_ Supprima-se a alteração.
Riu de Janeiro, 23 de junho de HHG, u.1') <la Indepen..
dcnciu c 2'7° da R'epublica ..
\VENCESLAU .B1uz P. GoMEs.
João Pandiâ. Calogeras.
(*) Publicada no Diario OJlicwl de 2 de ju~w de 1915.;
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DECRETO N. f 1. 616 -

DE

23 DE JuNHO DE 1915

I

1i!lait1 uma brigada de infantaria de gwardas uaciouacs na comarca de
Vianna,

ll!O

-Estado do Espírito Santo

. , . O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
· execuoão do decreto n. 431, de 14 de dezembt·o de 1896,
..

Artigo unico. Fica ereada na Guarda Nacional da eomarca
de Vianna, no Estado do .I!Jspirito Santo, mais uma brigada de
· infantaria, com a designação de H", a qual se constituirá dtl
trcs batalhõet~ do Rt•t·vi<;o aeilvu, us. J:W, 131 ;• t:J:?, c um dtJ
da reserva, sob n. H, que se organizarão eom os guardas
qualificados nos districLos da rf'J'erida eomurcn; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1\W), !J<l." da Iudepeudencia
e 27° da Republica..
. . ~.
·
\VElNcEsL,\U Bu.;z P. GoMEs.
Cm·los Ma.xímiliano Pc1·ei1•a elos Santos.

DEC.RETO N. H. 617

r:

t~·

Crêa. uma

briga(\a

il~

~ DE

:?3

f915

UE JUNHO DE

infantaria de >:uardhs naciouacs
Pombal, no Estado da Parabyba

na

.~.!~.·

O Presiden·to da Republica dos l~stados Unidos do :Brazi!,
f"' para execução do decreto n. ·í3l, tJ,; 14 de dezembro de lS!)(i,
' decreta:
Artigo unico. Fica crcnda na Gual'da Nacional da eomarea
f. de Pombal, no J~slauo da l'arnilylla, rutm bri~ada do inJ'antaria, com a dcsignal)iio do 2fl", q11.e >'n ~~onRtituil'á (!c Ires lmíf' talhões do serviço adivo, sob us. 85, 8tl o 87, o de mu fio ua
' ·~· reserva, sob n. 29 que se organizarão r.om .fJS guardas qualificados :nos districtos da refpr·ída ~~'O!lllll'tm; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de jnnhn d1• l!lHi. !H" da Independeucia
e 27° da Republica.
WENOEHJ-.\11 BR.\Z P. GOMES.

t
f

Cm·los Maximiliano Pm·eira dos Santps.

DECRETO N. 11. G18

l:< Crêa

'·

~ DE

:.'3

DI:: ,JUNHO DE

1915

mais uma brigada; de infantaria dl' guardas naciomws na coma1·ca; du
Souza, no Estado dá 'J'ara!Jy,ba

O Presidente da Republka tlrl~ ERtados Unidos do Bf·azil,
para execucão do decreto n . .i3L d(~ H de dezemhro d!' 18%,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Gnarda Nacional da eomal'!'a
de Souza, n1J. Estado da Parahyba, mais uma brigada de in-

:AafOS DO PODBI\ BXBOVTIVO

fantaria, com a designaoão' de 30~, que se constituirá ·

batalhões do serviço activo, sob ns. 88, 89 e 90, e de
da. reserva, sob n. 30, que F~e organizarão com os
qualificados nos districtos da referida comarca; re,~rollradU0
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de junho de HH5. 9~ da fmleJieDld8DC1
e 2'1" da Rnpn blica.
WENCESI,AU llRAZ p. GoMES.
0

Cm·los Mamimiliano Perd1•a dos 8anto1~

DF.ORETO N. H. 619- m: 30

DE ,JUNHO DE

t9i5

l"nblie<\ a ndhesiio d~s Republicas de Guatemala e Paraguay i 0oJI.ftllcl4
PM1nl TTnivnrBal, IIRRignndn. <'lll Homn n. ~r. do :M11io de 1900

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
f ar. puhl ica a adhcf'lão da,; Rnpublicas de Guatemala e
raguay :í Convencão Postal Universal, a,;si'gnada em Roma
dn Maio de HlOfi, ao reRpectivo Protorollo final e

de cxecuçllo, conforme commnnicon ao Minil':terio
!lÕes Exter•iore-:1 a Legação Haliana, poe Nota cuja tra~du.cetitl
nffkíul a este acompanha.
Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1915, 94° da In11e]>etle1t!IDOI
e ~7" da Republica.
WENCESIJAU BRAZ :P. GoMES.

Lauro MiiUer.

Traducçã.n

nin rir .Tanf'iro, 12 (11' .Tnnho dn

N. 1.210139.

Senhor Ministro,
Em additamento a minha Nota de 27 de Abril
tenho a horrra de informar a Vossa Ex,cellencia, de
meu Governo, que a Republiea de Guatemala mandou delPOI~itiN
no Ministe1·io dos Ncgocios Estrangeiros, em 'Thoma,
Not.a de ~O de Abril do seu Consul Geral em Roma, o
mPnf.o da ratificação da Convenção Postal Universal as1ngna,~
na. dita cidade a 26 de Maio de 1906, com o seu
final e o Regulamento de execução a elia relativo.
Identico deposito foi feito pela Republica do
por intermedio .da Real Legação em Assumpcão, cuja
~~u~gou a Rom:;t no dia 16 do mesmo mez de Abril.
Aproveito a opportunidade para renovar a Vossa
Jencia as provas da minha mais alta consideração.
Lu.igi MercateUi.
~~·.··

AQ'IOS DO PODER BXBCUTIVO

DECI\ETO N •. 11.620-

DE

30

DE JUNHO DE

1915

~toriza a revisão do contracto celebrado com a Companhia 'Pernambuc:m::t (]('
,Navegação a Vapor, em virtude do decreto n. 9.486, (lc 30 <lc n'<m~o de rgJ::J

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do n. XIX, art. 30', da lei
1n. 2. 92-1, de 5 de .ia.neiro do corrente anno, e attendendo ao
1.1ue requereu a Companhia Pcrnamhucmm de ~avf'gnção a Va·~.
por, decreta :
Artigo uni co. Fica substituido o contrncto celebrado com
a Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor, em virtude do decret.o n. 9.480, de 30 de março de HH2, pelo quo
fôr lavrado mediante as clausulas que com este baixam, a~
signadas pelo ministro c secretario de J~slado ela Viação n
Obras PQblicas.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1.915, !Ho da lndepcndencia
c 27° da Republica.
:\VENCESLAU BRAZ p. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

Clausulas a que se refere o decreto n. H.620; desta data
I

A séde da companhia será em neeife.
li

O serviço de navegação constar:í rlnR

R~'guin! r c:; linlt:Js o
viagens:
Linha do norte - Duns viagens redondas mensacs ~ntro
Recife o S. Luiz, rom esralns por Gabc>dello. Natal, 1\Jacáu,
Mossoró, Aracaty, Fortaleza, Camocim e Amarração.
· J_Jfn·ha do sul
Duas viagens redondas mrnsaes enh·o
Recife e S. Salvador, rom escalas por l\fa(•eió, Villa Nov:1,
Penedo e Araeajú.
Linha do centro - Quatro viagf'llS nnntHtrc:::, s0.nrlo nma
por trimostre e no primoiro mez de cada trimest.r.f", entre ne~
cife e nocas, com e~cnlas por Frrnando rle Noronha.

III
.Fica entendido rtne, além das Yiagons nrtui llf'terminadaq
para cada uma das linhas da clausula anterior. poder:í. a contractanb~ fazer outras em earacter rxt.rnordinario. para nttender aos interesses do commercio. Além dns esrnlns cldf'rminn<'lns para enda mna das linhas, podor:í, onb'osim. o Gover·no.
de ncctlrc)o com n contrnrtnnfP.. (ISinbPh•rrt' outT·as, snpprimil-ns on snhstituil-ns pelas qno mais ronYNlhnm nos interesses gernes. ~Pm onus para o~:~ rofr·es 1mhliro'i {~ smn prejuízo da subvenção fJllC fôr devida lÍ ronfracfaniP, na fôrmf\
do contracto ~
-
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IV:

A contractante obriga-se a empregar no servico contractado pelo menos quatro vapores, com accommodações para
:w pas::;ageirns de primeira classe o pára 50 de tci~~~.eira; capacidade para 200 toneladas metricas de carga; eamaras frigorificas para tres metros cúbicos e cont{'uflo; marcha nunca
jnl'rl'im· a 10 milhas por hora, tcmdo o calado IlCL~essario para
1r:mspor as barras em que devem entrar. 1Ls~es vapores dcvPrão
ter 1odns os m~:lhoranumtos rPcentcmf'nfe adoptados c s~:eão
Hluminados a luz clectrica, sendo examinados· pela Inspcctoria
F1~dnral d1~ Viação lVlaritima c Fluvial, autrs de ''rwotado o
~srrviço de navegação, e, no ~aso de serem acceitos, a contradnnte entrcgarú os planos, os documentos do ICnslo, uma espeeif'icação geral o os certificados dn f~onstr1wçfín n'.spertivos á
mesma In.~pectoria.

v
Os vapores deverão ter a bordo os sobresalentes, aprestos
material necessario para os serviços de carga e descarga,
aecidentes de mar e incendio; objectos de necessidade dos
passageiros e tripolação e numero de pessoal mnrcado pelos
yigentc:;; rr-g-nlamcntos flo Marinlm.,

e

VI
A conLractante obriga-se a iniciar o serviço de navegação
df'ntro do prazo maximo de 1:?. mezes, conta do da data do
r.egistro no Tribunal de Contas do presente contracto, e, não
o fazendo, será esse contracto rescindido, de pleno direito
por decreto do Governo, sem dcpendcncia de intnrpellaGão ou
acr.:ão judicial, c a c::mr.ão do flUe trata a clnusnla XXV não
lho Rerá r·estituida.

VII

Os vapores que se inutilizarem no servil}o ou se perderem
por accidentes serão substituídos por outros que satisfaçam
as eondiçúes acima, dentro do prazo maximo do 1O mezcs. Da
época do accidente até a substituição do navio, l)oderá ser o
serviço feito por vapor tomado a frete e acceito pela lnspectoria Federal de Via(:ão Marítima e Fluvial.
VIII

Os navios gosarão dos privilegios e isenções de paquetes,
'firandn, por,~m, sujeitos ao~ rf'l!ttlanH'llfns dl' Polieia. ~ande,
,\lfanricga, eapitanias dP pndos n da J\laeinlm 1\fprenntn <: Navngar,ão de Cabotagem, hem eomo a quaesquer outros emanados do GQverno Federal, que existam ou vierem a existir,
rrf0orrnt.es e applicaveis ao serviço de navegar,.ão que lho é
c·onrPrlido c quo não eontrariem as prrscntrs clansnlns.

IX
frnt.c~. hem if'omo a de clisos diversos portos de nscala, para os pi'J~eitos das
XIV e XVJTT, serão nprrsPntnrlns :í. npz-'royação do

A'\ falwllas de passagem:( c

fancia~ Pnt:e{•

elausuln~

1&8
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:Governo dentro do prazo de tres meu:>s, contado da data da
.assignatura do presente contracto, devendo ser os f,retes de
generos de producção nadonal os mais reduzidos. Vigorarão
as tabellas approvadas p·elo Governo, com as modificações pm~
este feitas. Essas tabellas não poderão S('t' alttH'adas -e sPrão
revistas de dous em dous annos: df>vPt'ão sm· publ ieadas, por
conta do contractante, no Diario Olficial fNh·r·al. dentro do
prazo de um mez após a sua appt·ovação. Enviará tamhem a
·oontractante as tabellas de geneem; e art.ig·os n•ndidos a horrlo
aos passageiros, afim de sr>rem appt·o,·ada;-:; 1wla lnspretorin.
Federal d(' Viar:ão Maritima c Fluvial.
X

Os dias e horas de paetida, o tr.mpo d1~ demora em cada
porto de esf~ala e a duração das viagrns Rerão l'egulados de
a-ccôrdo •eom o fiseal ajudante da Inspect.ol'ia lF'ederal de
Viação ~Iaritima e Fluvial, 'CJUC fi:-:walizar a COintractanf.r, -e
sujeitos á app1·ovaçã-o do hl.-:pretooi'. devendo ser essas tabt~llas
publicadas no DiaJ•in Oflicial fNlPl'al, dNJtro do prazo dn oito
dias, contado dn. datn. de sua appt·oyar;fin, SPJH.lo tal pu})li1~nefín
feita ·;i .f'U::->ta da eontraetantc.

XI
'A contractatnf.P ohriga-:::r a trnnsportar, grntnifanlC'nf.f\ no~.
sr-ms vapores:
i 0 , o inspector federal do Yiação 'Maritima c Fluvial, o
sub-inspe:ctor e os fjs,caes dessa Inspectoria, quando viajarem
em serviço;
2°, 'O empr.egado do Correio rncancgado do Af'rviço postal;
3°, as malas do Correio, nos termos da lf'g:islação vig-rntP,
fazendo-as conduzir de terra para hordo e viN'-versa, passanrlo
e exigindo recibo nas reRpf'etivas agencias f' admini.-.;trações;
lt
os dinheiros publico:::: fedPraes on ''"ladnaPs, 11a fórma
das leis em vigor;
51), os ob.íeetos dest.inadm:: (t Rt>ct·etaria de Estado da Viação
e Obras Puhlieas, ou a quaesquPr rc>pa:rlições a ella subor ...
dinadas oP. :1s rxposiçó('S officiars ou aulodzadns pelo (Governo.~
0

,

XII
A contract.ante ohrigu-sC' a ronredrr f'JTI Sf'\ls paqurtf's
tramrport.e, eom nhat.inwnfo rlr 50 % sohl'f' os Pl'l'r:oR (J:ts r·rspecbvas tabcllas, para. força publica. 01.1 f'~wolf rt conduzindo
presos e ('Om :JO o/c pat'a qualqnrr· onf!·o f.J'aiHJHH'fP fc>ifo por'
conta da União ou rlos ~stndos.
XIII
.
AJ(im <las vis!o1·ias Pxigi.das pc>ln. Jegic;;Jrwiin %•m vigor·
fwam as cmbarcaçõPs da contractanto íHl.ÍPif.as iís qw• fot('Ili
julgadas necPssa:rins, a juizo do l'P:-:pc·di\·o l'if.:I'Ol a.iudanle da
Inspeet.orh~ Federal de Viaçfío )faritima n Fluvial.:
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XIV
Em ra::~n dr inlerJ'npção total on pa.mial do ~ervi.co, por
mais iiP um nwz, e nã0 sPndo por mot1vo de força mmor, de ...
Yidamen1;• rompr\wado. a jnizo do Gov·r.J·no, perdPrá a con-tractante o flie<'ito ao r·~~cebimC~nto da suhvençã.o mensal c.on....
IWI'Jwntf' :is linhas infi~J·rompidas, e pagará maiR uma multa
corr.•''-'PDndente á mrta1le da renda hr·uta mf'n~al, calculada
JWla nH~dia dos einro
anteriorf's, ou. si o ( ~overno prefl'rir mandará faze1·
sua custa as viagem:; r:om n material
da e~ntraetante, quP H indemnizurá dn todas as despezas e
pagará ma i::; 50 o/o das mesmas, com multa. Ri a i1nterrupcão
sn prolonga<r por mais di' t.res mezes, exceptnados üs casos
dr forca maior, eadueará o p1·esente f'Ontrant.o, ficando, além
dis:=:;o. ohrigada a ·rontractantr ao pagamento de uma multa de
50 1c da subvPnção amnnal. O calculo da sulrvenção, todas as
V·PZ.C's .quí' esta ten'ha d1~ soffrPr dr::;conto Pm f~OUSPClUBncia de
falf,n, dP viagens OU dP viagens incomplf'tas. SPil'á feito pela;
divisãn total da subvrnt:ão pelo numero dn milhas eorrespom....
dPntn :ís viagens rtuc a contraotantc csfú -ohrig-:vla a l'calizar.
aunuahnnntP, sendo o .qunrie1nte multipUeado rwlo numero do
milhas rnlat.ivas ú viag'''m nfio rrali:i:ada OTl :í viagPm incom ...
plrta. nnm0ro cRsP c1Ptreminaflo na tahr•lla tl" dist.nnoias de
qtlP trata a elausula ·]X.

Ralvo raso de f,orca maior dcvidanwntP justificado ê
acreito pelo Ministerio da Viação e Obi'n;;: Pnhlieas, ficará. a
~ont.raetantf' sujrita ás seguintPs multas:
Lo, da quota da subvenção correspondent(' a eada viagem;
calculada T1Pla fórma det,erminada na elansnla anl Prior, pela
suppressão rtc (fuaiqnrr· dPllas. f'. mais !)O '1r snhrP a N'ferid'!\
quota;
2°, de 200$ a 400$, além da perda da subvenção respectiva~
no ·caso dr intPrrupÇfio df' viagrm Pnrf'tada: si. porf'>m. a interrupção fllr df'vida a caso dP fo:rça maior' rPt~onhPcido, não
se V·tWifi.eará a multa, mas a eontradanlP P·f't'ljPhf'L'á .apena..q
a :mbvenção rorr~spondPntP ao numN'o df' milhas navegadar;~
3°, de 1 00$ a 200$, pelo periodo de cada 12 horas exce(]('lntc ~í flllP fi)r marcada para a ~ahirla dos vapm·rs dos portos
r1 ro Pseala,
'~ -.i~, d~ 200$ a 4A}0~~. pela dPmora fle f'ntrega 011 m:1o acon...
diriona·nH•nfn das malas do ~orrei·o (' .l]p :)00~. no I'H~o do px_...
il'avio:
5°, de 200$ a 400$, POl' infraccão ou inohservancia de
rpmlq~wr rlas elausnlns do 1·ontrnr•.to rmra n rpw) nfío :haja multa
P ..::rwr.Ia l.

As multas serão impostas pela I:nspPdm·ia Ji'pJeral de
Yiar:ão Ma:ritima o Fluvial, poe p!'OfHlstn do l'i:-wal ajudante
rom11P-h•nte, com recm·so ao rninist.t·n <la Viaefín I' Obras Pu:h}il'~s. ·n df've.rão Sfll' pagas na DPlPgar·.iu FisP,al 1ln 'l'hesouro
Na!·wnal: 1no Estado drj Pel'nambuco, dentro rln pmzo maximo
f] e 1O d tas, contado da data da imposir.ã.o, 011 deseontadas da
quota 1lP snhvf'nçno que a. eontmet.antP . , Pnha dn .f'E'eeher logo

após.
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XVI
·
O !Governo podPr:í occupar trmporariamentr- todos DU
parte dos paquetes da ~:ontraetmnfP, ind1•mniz::mdn-a da l'Cnda
liquida .que eoulwr a cada mna da;.; umlmrea,~õ~·:-; m·tmpada~ •
.avaliada essa ind1•nmiz:v;.ão pPia m1~d ia da ...; Yia~t·n~ :r·t·nl izndas
nos 12 m·~'7.''f.( IJW' pr·rcf•dPrcm á datn dn of:f•npat;iin.

X:VII
A .rontraclrmtt: f!Pvn;í aprP~rnf:ll' no fisr·nl n.iuélnnfP rPspectivo:
a) mensalml)nte, .quadros 1"'::-tatisfi<'os minnr,iosos. ron-

formo os modPlos que est~: Jhn apreSf'lllat·, sohre .o movinwuto
de v·assageiros e cargas, diseriminand1) ~~.·sfas. quanto a qualidade, p.eso, volumes c fretes rccl"'hidos, lwm ~:omo das .fll"'sJH'zas
feitas, tanto do matPrial, como de pessoal, llc UlrJDa a se pmkt·
computa.!" com exactidão a renda de cada viagem;
b) urna rf~lação por·.menorizada das ,ff'SIH~7.as fie carla
viagem, afim d1~ servi e dn hase :í. fi:-'t·al izn,.:fio tia npplieatiitl
dada á suhn:mção rreehida;
c) até Hi dn março de eada anno, uma. .r~'ipia dn halaneo
do anno anterior, inelnsivc a conta de luct·o:-; n perdas, para
que se possa conhf!cer d·e morJn r.larn a l'Pnda Hqu ida on df•{idt
o a despl"'za di"crimi•natia do eustPi11 do ;;:pr·vit.:o t·nnf rnefado.
XVIII
Em rrtrihuiçfío rlo f'f'l'Yi('o Nmtracfadn, · rN~r:·bf'rii a rontractante, tcudo (\lll conta as milhas Pl'ainwntP ml\'~'i,!'adas, uma
subvenç.ão annual ahS ~17 :786~. paga {'lll llt'Pst.aetíPs nwn~aPs
pela Delegacia Fiscal do 'J.'IH·~om·o Nacional, 110 R-dadn rl•~ Pnrnambuc.o, nwdiant0. roqum·imnnto :wolllJJalllladn do al.f.t•sladn
passado pelo rnsppcf.ivo f.isrnl a.iudanf.n na lins,wdor·ia. FerlPJ'[I l
.de Viacão Marítima c Fluvial. nn qn:-.1 ~f·r:í fleiPI'IIJinadn o nnmevo do milhas navr.gadns.

XIX
Para •. as despf'zas de fiscalizaç.ão, a r,ontraetante enfrar:í.
para a Delegacia Fiscal do The.c:;ouro Nacional. no E.c:;fado do
Pernambuco, com a quantia de 2 :!lOO~ ::;f'rne~trru's arknntnclnmenf,o

XX
:A contra.rtante su.jf'itar-se-·hn :'i.<:: t'lausnln;;;
em contracto.c:; d('sfa nntur('za.

::r~'r:H'S

rll"' uso

XXI

A contracLante obriga-s·c a não eomrnereiar pm· ~ma conta,
ou por eont.a de üut.nem, nos me:rcarlos rnrnfH'f•llf'rlllidns nas
linhas r) f' nnvogat:iio do qne sn im;urnhil·.

XXII
A cont.r·actant.o 110dm·:1 rreehPJ' RllhYf'lH::ío ou f'nvnrr:.:; flos
governos dos :F~st.ados. sPm ])l'P.iuizn da snh\'t'IH'iin 1• favoL·es
que receba d2 Ooverno Federal •.
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xxnr
Em caso d·e

~mlas do pre~rrlln

de~ in f elligrncia Rohrr inferprrta(:ão de claueontrado, enf:r~ o .novl'l'no e a r.nnl rarlante,

ser:í. a qttPsffío su1mwt.tida. ao
PuhJipa;.:. ~i a c·nnt1·ad.anf.P 1nfto
dcsLP, SPI':í. a rtnrstão resolvida
l'ómw~ lP;;aes. Fira entnndido

ministro. da Viacfío n Obras
sP !·nnfol'lllf\1' {'Olll a L'f~iinlurão

por al·hilmnH'llft,, SPf:!:IIJtdo a::;
qnn as qrw~tõPs prPvbd as QU

l'·t•solvidas f•m nlausnlas do JH'(•:.;PJILC' f•onlraclo, ('.!Hno as do

multa, J'f•..;risfio e ontrns, não são eompt·Piil'lldida;;;

IJJa

prl'senlo

elau~nln.

XXIV
A rol1ncssionaria não pmlf'r:í. tram~rr•rir o s.rm ennlrr~rtn
nrm fllTI'!ldnl-o sem pr,h·ia :wfnrizrt~fto dn Ctl\'flr·no.

XXV
.\ Pnntraelantc oln·iga-F-a~ a prnulO\'t'J' n Ira l'f•go nmtno

f~nm a.-< lin'ltas do

JlavPgaeão nu vias fPlTPas tllll\ ''mhnm ter
a Hí'r i fp nn aos portos dP ~~se ala de sem~ Y:l])flrt':-;. Os ac~et•rdos
pl'nmnvirJos pPla enntrar,tantn ~wrilo s11hnwf f ido~ ':í n PJH'nvnçfío
do miní:-drn 4la Vinriío c IOhras Pnhlit·a~.

XXVI
Como cauçflo do pr·eSetn.tl' eonlJ•acln. conlinnar:í. depositada no 'rhcsouro Nacional a import.aucia dP :30:000$ em
moeda em'r!:'ntt', recolhida úqw~lla .repat·til.)ão pa 1·a _gnrantia do
crmtr•arto de 23 de maio tlr> Hll:!, nos ÍI'I'nw.~ dn:.; r:lansulas
XXYIT tlt·~"lf' ronfrartn.

XXVII
O presente contracto vigornr:í. twlo prazo df' 1 O annos, contado rlP :!:1 de agosto rlr 1fi 1.:?.
XXYJir
A (]nspeza re:mltante 'l']a IYxrcu(,'.ão 1ln ser\ i1:o de que trata
a dansula H, -do pr·csr•nte I'OnLraelo, t•orrm·(t pPla eonsignacão
ifflW mt vm-lm í", aet. ::o, da Jpi n. 2. !1::?..1, dn ri de .ia;nciro
dn HlHí, se desl.ina ao dito seevi1;o de IHl\l'}.mçfin, (I 1wlas ·IJUB

forem vnf adaH pelas lois m·çatneulat·irts JlUL'n. o~ atmos S{~
gnintes. O sello proporeional a .que Psf<í snjcito 'O fH'Pscnte

,·.rmtrarto

sm~ú.

pago parcclla.damente rwla üotwessionaria JIOI"
na 'Df'lrgaeía. Fi.-:eal {]o Thnsou.ro
.'Jarional. no l!~stado de Pm.·nalnhuco. das suhven(;.ões mcmmes

o1waswo do 1~ecehinwnto.

Mlllf'

Jftf'

f'Oilll!'l'('IH.

XXIX
O prf'sf'n{e rontracfo só SPJ·:í f':\NpliYf'l rlr•pni::.: dt.:! rt:p;isll'ndo P"lo 'J'rilnuml de Conta:=:;.

llill d" .larwh·o. :10 d0 jtnthn tll'
Lum.

1~.11:-i.

!\.

'l'1ll'r!J't'S
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DECRETO N. 11.621-DE 30

DE .•HJNHO DE

1915

.Aibre ao Ministerio da Via(ão e Obras Pu.blicas o credito d'c 535 :846$7 5o, t\esti·
nado ao pagamento fle ftmC'cionarios adKlidos da Repmtiçiío Cera] <los Telegraphos

O PrN:idente da Republica dos E~tados Unidos do Brazi1,
. usando da autorümção constante do para~n·apho unieo do artigo 109 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do conentc anno, o
tendo ouvido o rrribunal de Contas, resolve abrir ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
535:846$750, destinado a occorrer ao pagamento, relativo ao
período de 1 de abril a 31 de dezembro de 1915, do pessoal
addido da Ilepartição Geral dos Telegraphos, om virtude da
reorganização approvada por decreto n. 11.520, de 10 de
março ultimo.
Rio de Janeiro. 30 de junho de Hl15, 9 Í da Independencia e 27" da Hepubl ica.
WENCESLAU BR:\Z p. Güi\fER.
Auousto TaNo·~s de T..yrn.
0

DEflfiETO N. 11. ü22- DE 30 DE .TUNHO DE 1 fH5
Approva o projp.cto e or<}amento na importancin. dn 7r.:752lf\!:1~, para a con·
strucção de uma ponte com oito metros de vão so1n·o o rio Acú, em
substituição do pontilhão de quatro metros, na estaca, lGO+.S, <in- variante
de S. Gonçalo, do ramal ün. Feira do Rant' Annn, EFtradn de F<>rro
Central da Ballia

O Pr.esidente da :Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requeveu a Compagnio d0::; Clwmin~ rln Fer
Fédéraux de l'Est Bresilien, arrP~nf\atar·üt da Ht•clf' dn Viaefio
Fer.rea da Bahia, decreta :
!Artigo unioo. Ficam approvado~. de aeeôrdo com OR documentos fJUt' com rstc baixam, ruhricadoR pelo director gl'l'al
de ;yi·ação da Secretaria de Estado da Yiaçfío f' Obras L>'nhlicas,
o projecto e orçamento, na importancia ·de 15:7G2$21S, para
a construcçã() de uma ponlf' sobre o rio .:\eú. com oito metros
de vão, na estaca 160+5. na val'ian1tr· dt• S. Gonçalo, do
ramal da Feira de Sant' Anna, ERtrada de Fcero Central da
Bahia, em substituiç5.o ao pontilhão cujo pro.iect.o fl orcumcnto
foram inclnidoR nos estudos f' orçarrH~ntns nppJ·nyadcls pPlo
decreto n. 9.71'1, de 1'81 de setembro de HH:?.
Rio de Janeiro, 30 rle junho df' I fi I :i. H~ .. ela Tnrlf']Wmlcnnia
e 27" da :ftepublica.
\VENcEsL.\u Bn.\~

r.

GoMER.

Auousln Tm·m·rs d1• T...y1·a.
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DECRETO N, 11. 623
A!Lera

u~sposiçúcs

-DE

7

DE JULHO DE

1915

do regulamento cl!as cl!IJitanias dlt: portos

O Presidente da Hepublica. dos Estados Unidos do Brazil,
attenueudo ao que lhe expôz o almirante graduado ministro
da .Marinha, rcsolYc, 1de confol'lnidade com o disposto no
al't. G~~ du regulamento das eavitanias de portos, annexo ao
decreto u. 11. 505, de 4 de março ultimo, approvar e mandar exeeuLa1· o dito regulamento tal como fôr novamente pul>licado, esom as altcr·ações, indicadas pela expel'iencia, dos
al'ls. W, paragraplw uni co; 104, 1:30, lS:J, 1. ~lO, varagrapho
llllil'o; 10·.:, ~~ C>" L' G"; 'tüti, H:!, H!), 003 e ~eus paragraphus;
lj:Jli e li V.:!; revogadas as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 7 de junho de Hll~. !H" da lnuepcndencia
e ::,i" Lia Itepublica.
Wl<;NCESLAU Bn.\:~; P. GoMEs.
Alexandrino Faria de .:llencm·.

Alterações feitas no regulamento das capitanias de portos
em virtude do decreto n. H. 623, desh data.

Art. go (o mesmo).
Paragt•a,pho unico - Substituir por:
No momento actual são de i a classe as capitanias do Ama:r.,Lmas, Pará. Pernambuco, Bahia, Hio de Janeiro, S. Paul&,
Sauta Catharina e Rio Grande do Sul; de ~" elas~e as do Maranhão, Oearú e Espirito Santo, e de ga classe as du Piauhy.
Hio Grande do Norte, Parahyba, Alagoa:-;, Sergi1w. Paranú o
l\latto Grosso.
Art. 1'014- Arcrescentar dPpois de- Livro de r.ontas correntes de rnultas: livro do movimt•rlto rk ~..:adt~L'!Jda" matriculas, rchapas de metal, regulamentos, ró-cs~ ele., e a.luguel
de ancoras·, amarras, embarcações, etc.
Art. 130 - AcC'rescentar no fim entro parenthesis:
(Art. 141.)
Art. 183 - Substituir por:
Ninguem poderá construir embarcações som licença da
capitania, devendo, quando se t:rsatar de navios, preceder licença da Inspectoria de Port-os e Costas. A liemu;a da eapitania
será concedida mediante prova do pag-amento do imposto de
industria e profissão, nas :respectivas intendencias ou prefeituras. Os infractores pagarão a multa de 100~; a GOU~OOO.
Paragraph 0 unico - (0 mesmo).
Art. 270 - Accrescentar:
Par<Jgrapho uni co. E' expressamente lleohibüta a pr~~ca
a dynamite. incorrendo o delinquente em 1G J!as do prisão,
e quinhentos mil réis (500~1j;), de multa. Nas penag adma incorrerá tambcm quem usar da rêde de arrastão, !::endo esta
ainda apprehendida.
Art. 402 - (0 m~esmo).
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~ G." -· Snbs.Utuir por:
Os navioR ldüas .1. 1J e U, da \" elassf•, devf'rfio L~l'. além
do eapiUio, immediato, ~~otn c<trk'1 rlc enrpitão do longo curso.
e rmüs Ü'('S ~Hfkiaes. (Art. 83 do re~ula1ncnlo de~ l:abul;tgelll.J
§ G." SubsL'iluir por:
Os navios das let.tras D e J~ da 1,.. classe dmer:lo k•·,
ah~m do capitão, imrnedialo. com ent·ln de ("apitilo ~~~~ grandr~
c.abot.agem, c nw.is dous offkiac~. (.Ad. t~:J elo J'l' 0TllatJI(.'tllu

de calJQí.agem.l

Art. t!Oô - Onde se lê «ter menos~>. leia-se «tm· l''l'la
menos» e oudc se lü «um homem de fogo JlHl'a ~~tula fol'nalha. c l{or qun t.ro», le·ja-sc <<Um homem de fogo ]JtU'a. cada fornalha. e por quartos ».
Art.. .B~ - J;~lim!inar as ,pala\Tas:
Com o sello correspondente :i lnxa P~Lahr·lf~~~ida l'am a
matrieula, sendo o ~mllo inutilizado w~la cavilauia tio porlu.
Art. 449 - Intercalar entre as valavt·as
machinista-~ telcgraphista ·- a palavra «tnoLorisla».
Art. 603 - Accrescentar:
Sendo divididos em tre5 dasses: maehinisla8, aj udauLesrnachinista.s e snb-ajudante.s-mach inistas.
§ L"- SulJstiluir por;
As cartas de machiuistas c ajudantes ma!\]Iifliisl.as F!.wão
obtidas na Ji~scola Naval uma n•z ·11ci.tos üS exames do t:nrso
de maêhinistas da marinha niereante pelos alumnos qw~ su
matriculat·cm nc;s!Je eurso ou pelos candidatos avt1lsos•. de a.ecôrdo com os <tl·ls. :!20 e ~~1 do reguln:nlc~ulo da mesma. Es·
cola Naval.
Esse!-:! exames eonsün·üo:
l 1ara ajudante mnc ltinisl.a:
Noç.õcs de Jlhysiea expcrhuen1lal.
Caldeil·as e vaporizudores. Comlmstiveís.
Nocões de chimk~t, (•xclusive chimit·a organiea e lto<;ões
de mecaniea, csvocialmentc cim~matiea e dynamka.
1\laeh!nas a vapor (alternatiYas).
Para maf'hinista:
Noções de elc•t:lricilladí' e appliea~:ur•s á ~rat·inlta.
~'urbinas m:witimaR a vapor.
1\lotores do oxplm'{ão o machinas frigol'ifiens.
Nu~:õe:-; de dPHPnhn de m:whinas e eSJH'I~ialnwn tt~ ra~euuho
a mão livre, de Pl'\:a::; de mac·hina:-:, colados pant ~na exeeucfio
em offieinas.
1\•.mhum crmdülalo :í. rarta d,• ajwlantr~-maehiujsta poderá
fazer os exanws acima spm Í*-'T appt·o\·a<;fto no'-1 PXames sc!guintPs, qne ficarão SPlHlo t•(msidC>rrHlo~ como os d1~ admissão
no t•urso e.h.• machiuistas da marinha nwt·,~.anl P:
PorLup:ne:r., arif.lmtd.ica JH'atiea, nor~iíp..; dP ~llg,~ht·a att!
eqna~'ÕPs dn t·• grúo~ gpoml'tria ]'ratka. plana ~" 110 espa!'o,
prinoipalmenle em questões de quadraturas e cnhaturus (le
.solidos geomclrii:os, noções de trigonometria redilena. Noções de geographia c eosmographia. Noções elementares de

desenho lYl.ear •.
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A Eseola Naval org:w iz.u t':i os fH'Ogl'aJtllllil~~ de Pnsino dns
matorias aeima mencionadas pam o curso (Je machinisLas lia
marinha mercante, os qua.cs depois ue upvrova{Jos pelo millislt·-o da l\larinha, deverão ser vublicados c disLribuidos a todns ns eupitauias de portos put·a eoullecimeutu dos intcrcs:-:;mlo~.

~ulJstiLuir IHJl':

.\..:. eartas de SOO-ajudanle-HHll:ltiHhli.l :-:i~l'flll oiJLldas Ill\S
t':Jpil<lHÜtB, ::::alvo rm do J•~slado do Pal'ú, ~Hllli~ 1m IIHW Pscola,

11wdianle UJilH"ovaeão nos .exnmes fl~ifos IH't·anlt~ unw (·tnumissr,u de lll'Ofis:-:;ionaes, lll'eSidida pdu capitüo do vnr[o e lJOl'
esl.P nomeada.
Al't. OiJti
Intercalar •~nLre a::; palavra.;;: <~an·w.·::::>> t' <<seJ';ío'?: 1;

motoristas.
"'~eercseenlat·:

l(xeüplo aH cadernetas do umlt'ieulas P cltapn:-: d,,. liemt({U,
quu custarão, rcspoctivameHt(', 1.00 c 300 rc;.is t' ~erão pagas
em dinheiro.

Observação
1\ iuhclla uns taxas que dcv·em
atliJr•sivo, posta de harmo.nia com a lei

s~>r

eohea1l:1s e.m scllo

:!.!lJD, flp 31 do de-'
z"mlJro do HH.:f, deve srr publicada, em pL·ilw.:iro lot.::tr, antes
dos modelos e outras tabellas.
li.

Gabinete do ministro da Marinha, '7 tio julho de 1Uiú.

.Hexmul.dno Paria de Alencar.

VECllE'l'O N. 1l.ü2!•-

LlB 'j

DE JULIIO DI~

~~

l!JHí

.\.hre ao 2\Unísterio da Agdcultura, Indnstri;t c Commercio o tn>tlito <h~ l!:l: 7oo:t:.
}Htra attm1der a deSJlews de material com a excc1u:iío ele 1wrvic:o~ 11revistos
no l'é'gnlamento approv~ulo pelo decreto 11. 11. t 71;, tle ;, de fcnn·oit·o do
1915

O Presidente da Rermbliea dos Estados Unidos do Brazil,
ns<Huln da nntorização que Jhe foi conferida pelo m't. 79,
ll. vnr, da ]ei Il. 2.92·í, de 5 dn janeiro de 1915~ e tendo
l)uviuo o 'fl'ibunal do Contas, na f(írma do arL 70, § 5°, do
I t·:-:ru:ctivo regulamento, resolvr~ ahrit· no 1\linisLnrjo da Agrieultura, Jndnstria e Commcrcio o credito de '12:700$, para
ni.I.PndPr a. ch':.;pezns de malerial eom a ~·xneucfin dP :-:erviços
pt'f'\' i8Lo.,;; no regulamento appt·ovado pelo dc•crdo n. '11. ·116,
tlc• rí de fevereiro de 1915.
Hio 1le Janeiro, 7 de julho ue 1915, Uí.'' da lmlepcudcucia
~~ :27" dn Hepublica.
\VENCESL.\U llH.\~

P.

UU::\lES.

João Pmuliâ Calou eras.
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QECRETO N. 11.625-

DE

7

DE JULHO DE

HH5

'Abre ao Ministerio da Fazenda o Cl"edito de sz:6uo$, sut'lllementar á verba
c:Alfanllegas», do orçamento vigeute, parJ. pagamento a .::u gtmnla':i ;mgmcn·
tados n:t AlfamJega de ·Porto Alegre

O Pre-sidenle da llepublica dos Estudos Unidos do Brazil,
usando da auturizat;ão ronstantc do art. lu do cle·l~t·do l1•gi::Jativo n. 2. 973, de hoje datado, resolve ábrir, pelo Ministoriu
da Fazenda, o credito d-e 52 :60_0$, supplementar á verba
:cAlfandega.s», do orçamento vigente, pal'a o fim do pagamento
a 20 guardas de alfandega, augmcntados na Alfandega de Pol'Lu

Alegre.

~

Rio de Janeiro, 7 de julho de HI'J 5, H4'' da lndep.cndeucia

27° da Republiea.

P. GOMES.
João Pandiá Caloaeras.

\VENCESLAU BRAZ

-

DECilETO N. 11.626- DE 7

UE J ULllO DE

(lrêa mais urna hrignda de infantaria de guardas
Vigia, no J:Jstado do Pará

n:tcionae~

HH 5
ua wmurca de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hrazil,
para exeeução do decreto n. í31, de ·I í 1k d!•zt•uüJI·o ele t8tlli,
.decreta:
Fica ereada na Guanla Nacional da ·~. ~omal'{m da Yigia,
no Estado do Par:i, mais uma brigada de in ranlada, f'OBI a

designação de 130'\ a qual se eoustiluirá. de tre~ batalhõe::; do
serviço activo, ns. 388, 389 e 300, c um do da l'I'Serva, soh
n. :1:30, que st' organizarão com os g·uardas qualifiea!lo~ no~
districtos da referida comerca; reyogadas as tlisposü;üt•::; em

contrario.

~

Rio de JanPiro, 7 de .julho ue 1915, !H" da lndepend«~ueüt
27° da Republica.
\VENCESL:\U BH.\Z p. UOl-.lES.
Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos .

.DEORE1'0 N. 11.1)27 -DE 7 DE ;lUUlO DE HH 5
Crêa mais uma brigada de infantaria de gunruas naeiouaes wt n>maJ·ta de
Aricnry, no Estado do Parft

10

Pre~ddente

da Rnpublica do!; Estados Unidos tio Brazil,

para eXPCUÇÜO do deel'eto n. :i:H, df! 1 Í de dPZC!ll)H'O dt~ j H!lG,
decreta:
l\rtigo unieo. Fica rrcada na Guanla Naeioual da eomar·ea
de :Aricary, no Estado do Parú, mais uma brigada de infantaria, com a designação de 131 ", a .qual se constituirá de tres
r
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aetiYo, ll"i. :-mt, :m:! c~ :1H~l, e um do da
que se organizarão com os gllardas qua!Lo:-; dislrictos da referida eomarea; 1·e·vogadas as dist'Jil eonlrario.
dt~ <lanpiJ·o, I de .jullw tk l\J10, \Jí" Lia lndepeutluneia
lkpulJlica.

ltDI;llittlt·:-: dll :"1'1'\·it:o
l'l':'erv~,, sniJ n. 1~~L,

lificados
pusit;ÕL's
llio
e :!.iu da

\V;ENCE!;LAli BH.\1'.:

P.

< lo ...\I.E!:l.

Carlos Maximiliww J)aei1'u dos Sa11lu~.

JJECHETO N. 1l.ü:2S- UE 'I
Créa lllai:-;

UlJIH

UE J CLUU IJE

bri;;aua uc infantaria de guardas llaeiuiJai•S
1:'. Francisco, no Estauo de Sergipe

Ul15
]Ja

l:Ulllarca ue

{) P l'esideule Lia Hepubliea dos Estauos Li n idos du Hraúl,
pal'a t'Xl'CUI;ão do decrelo n. 1:31, de l 't Lk tiPZt'ltllH·u de 1SU6,
dt•tTda:
:_\r'Li 0 o uuicu. Fica creaua ua Guanla. ~acionai da comarea
dt· ~. Frauei::;eo, no Estado de t'ergipe, mai::; uma brigada do
itJI'ani:HÜl, eum a dcsignac.;ão de lS", a qual :-;t• eoustiluirá de
lr·c·:-; 1m talhões do sc•t'Yi\:o adi Yo, us. iJ.!, 0:3 u G'1. e um do da
l'l'SI'Jova, sob n. lS, .que su organizarão eom os guat·das l}Ualifintdu:; no nntniei pio de Villa Nova, Lia reJeridu ~.:otuarca; reY02adas as disposi~;ões 1:'111 eontrario.
Hio de Janeiro, I dt• jullw de J ~~ LiJ, !J.l'' da luuepeudeu~.;üJ.
e :!.iu da BevuiJliLa.
\V.ENCI~8L.\U

Blt\:1. P. UO~\IE~.

Cal'lu::; Maximiliano Pcn:il'u do::; Santo::;.

Crea uma hrigada

!le infantaria de
<Jhristoviío, no

n:lt'ionat·s 11a
uc :::icr;;;ipe

guanlJ:1::;
l..:~tado

cotiJ<Irnl

tlc

:::i:iu

U l1 rcsideutc Lia Hevubliea dos E:-;tndo:-; Unido:-; d11 llrazil,
11at·a exet.:-ueão do deerelo n. 't31, d1~ 1 í d!• dt•zt·tlliH'o de lH\Jô,
de ereta:
Arligo unieo. Fica ereada na Uuat·da Nal'ioual da eumarea
dt· ~. -Christovfw, no Estado de ~el'gilW, uma IJL'igada de infantada, eom a designa<,:ão dt• Hl", a qual se constituii'á du lres
lmLalhões do serviço activo, us. G5, 5G c 57, e um tlo da re:-il'l"Va, soll ll. UJ, que sP nr.ganizarão com os guardas quali1'i1·ado ...; 11os d istl'idos da referida ~.:omarca; t·evogada;; as disposil;üc•s L'lll contrario.
Hio tk Jmwirn, 'I tk jullto uP I !ll:J, \li" da ludc•pemlenda
e ~~ j•J da HepuiJiiea.
\V,ENCESL.\li nn.\7. P. (1()':\lES.
Cw·lo::; Jlaúrniliww J>ercil'u fios Santo::;.

l'oucr Executivo -l!H5 (V oi. li)
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DECRETO N. H.630 -DE 7
Crêa 'ruliis

Ulllll·

DE JULHO DE

1015

bt·iguda do infantaria dtl gunrdas nncionuc;; na comarea tle
l'ropriá, uo :E:stndo do Sergipe

O Pt·esideuln da Hepublica dos E:·dado.-; Unidos do Jlrazil,
para execução do ducl'cLo H • .t:H, de 1 'i de •kzembt·o de lH~Hi,
decreta:
ArLigo unit;o. Fic.a •·.reuda ua \Guarda. Naeiunul da ctl!II:trt~a
de Propriá, no ~~stado de :Sergipe, mais uma brigada tlu infantarüi, eom a designação d~ 20", a qual se constituir:i ti•~
tres batalhões do serviço activo, ns. 58, 5!l e ôú, c um elo tla
reserva, soh n. 20, que se oeganizarão com os guarda~ qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janoiro, 7 de .julho de 1O15, Dí'J da ludepemlencia
c 27<~ da Reuublica.
\VENCESLAU BIUZ

P.

GOMES.

Carlos i.llaximiliano Pe1·eira dus Santos.

bECRETO N. 11.631 Crêa. maiH

DE

7

DE JULHO DE

uma brig::rda de iJ1fat1taria de ~uardas naci<JJ1~1es
de Laranj~iras, no J·:stado de Sergipe

1915
na

c:omar(a

O Presidente da Repnblica dos Estados Vnidos tlo Ht·a:t.il,
para execut;:ão do decr-eto n. ·í31. de f,i de dezcmbr~J de 18Uô,
decreta:
Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacionn l da coiu:u·ca
de Laranjeiras, no Estado de Rergipe, mais uma brigada dn infantaria., com a designação de 21 a, a qual St' eonsLituil'á de
tres batalhões do serviço activo, ns. Gl, 63 e ô:J, ·C um do da
r·eserva, sob n. 21. que se organizarão com os g-mudas qualificados nos districtos da referida comarca; revogada:; as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 7 de julho de 1u15, flí" da lmleoendencia
e 27• da Hepuhlica.
\VENCESLAU Bn.Az P. GoMES.
Cm·los Maximiliano Pfn•ei1·a dos Santos.

DECRETO N. 11.632Cri:•a

mai~

uma brig-ada

DI!:

7

DE JULHO DE

de infantaria de guantas 1i.d:ir.naç·:
da Capella, no I~st:.tldo U.c S<:rgipc

1915
11a

('l)lllarc~t

O Presidente da R0publiea do~ EstndnH Unidos do Brazil,
para exPcuc;:ão do dec1·eto n. 131. de 1 í de dí'ZI'mbru de 1sno,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da. comal'{m
de Capella, no Estado de Sergipe, mais uma brigada de in-
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fnntnrin, rom a d<-signtH.:ilo df' :!'!'. n qnal

1"1'

r·onstituir•ti dA

lrcs batalhões do ~ur:viço aethn, u:-<. H 'i, l't~ " liH, e um tio da
rHserva. snh 11. :2~. qun so cwg;m izn t•fio ••nJll o~ gun rdas QttalíJieadog 1111 lllllllh·ipio dn Nossa ;-.:.tmhtn·a das Dnt·P~. da rderida.

cuHt<tt'(':t; n:vogatlaf) as d isposieões ow eonll'ario.
lti11 du .Tanoü:o. 7 de julho de 1!Jl5, !H" da lwlopeuth:ueia
c :2 J0 tht Ht'pUIJlica.
\VENCl~Sh'\U HttAz P. Ool\Wo.
Carlos Maximiliww l)en:íra úus 8autos.

DJ~GllE'f!O N.

11 . G:J:J

Ahrc ao l\lit!Ísterio ~~~~ Justiça e
}lat·a Jtagamcnto Jc

m; 7

llE J n~;uo JM~

1n1G

lnterinn:s " nnl'ilo <=<'tH·ri;tl de .J :mJO$,
ao A;.;ylo do l:om l'aslor

slli•"-'<·H<·iiio

O l)r•(•sitkutc da llepuhlica dos E::;l.ados Uuidos do Ut·azil,
11:-:.ando da aulodF:nt.ão concedida pelo m·L G" da J•)i u. 2.024,
4lP ~ tln Janeiro desto anno, ~~ ouvido o Tribunal de Contas,
JJUR tcruw:; do art. 70, ~ 5·', do· regulamento approvado pelo
dec~relo n. 2.-109, de 23 de dc:wmlwo de 1806, r·Psolvc a•>rir
ao 1\TiniBlfll'io da Justiça c Negocios Tu IeJ·ir:ll'us (I eJ·Nlil:o espPeial do 'l :000$, para pagamcnLo dn subveueão aG Asylo do·
JJum Pastor.
llio de Junelro, 7 tlc j ulllo tle HH ti, !J 1" da ludcvendencia
c :nu da Ilcpublioa.
\VENCESLAU BHAZ

P.

GUMEH.

Carlos Jlo.r·imilimw Pcl't•i,·a do8 Santos.

DEORETO N. ll.ü:.H: ··- IJE 7

Dl~ J L'LIW ))I~

HH J

~'.iutodza

a Complm1JÍ!L l!:stradu li e l<'crro K Paulo-Hio U r ande a reforçar e
ronovar convenientemente RH lJOntcs do trceho de l'<•ranaguit a Pontu.
Uro;<~:;~, da J~strada do ]<'erro do l'arnná

O lJresideuto da H0p11hlil'a do:-; Esladns 1 íuidns do Hrazil,
attendcndo ao quP l'NIUPJ'CU a Compa11hia l•~sl1·ada de .FeiTo
~- Paulo-H io Grand••, ~~ d!~ acd)rdo t•nm a dau-;1tla IH, h!tlra a,
du decreto n. U.250, de :~H de dezemJJL·o d(~ HJ1 t, tlccreta:
.\r Ligo uuico. iJ;'imJ. atlforizuda a Cutn panlda Ji;~Lmda dt~
J.\•t'l'O H. l'aulo-Hio GramJe, mediauto as eollllit;ües abaixo,
n.'llO\'Ul.' (\ refoq;at· conw~nit'ntr~mrntP a:-; pontPs do trt>cho
1k\ Pat·lwagu:il a. Ponta Grossa, da. Estrada de ·Ferro do Pa.,.
l'anü, 1Ht ('onrnrmidadn dos projedos IJIII~ 1'11111 PRI n baixam,
l'UUl'Í!~lHlo~ pelo diredm· b'•~ml de \ ia1;i'iu, (la Se~.:n•tul'ia do
E::;lado da Viação e Olm.ts Pultlicas.
I. .\:':1 dí'SIJezas com as rt'ft~ridus obra::;, utt.'\ ao maxinw
de I. Oüa: 5 i6$, serão levadas ú conta de eavilal dfl companhia,

u

AC'OOS

Do

PODER EXECU'fl\'0

para os effeilos da c.lausula lX do reft>rido contraclo, obser ..
Yadas a~ ~egu inles l'(•gras:
a) ~Pl'i'io I'Pt·oHhl't'.idas sÜHli'JltP a:s dt':'JII'W" r·otll n

refot-.:o

das ponte>:-; nl.ia :-;uJ,:-:t.ituit;ão !lfí.o l't)r· pt•lo ( :oYf't'JIO .iulg-ada.
necessaria anl":-: dr· PXPÍI'UI' o prazo d•· t1·•·:-; a111to:-: qut• l'il-a
marcado p:ua a H'l'ifieação da eiJit~aei:.t da:-: nlln1:-: ,. qw· ::;t'l'ti
contado da clata da eonclusfto destas;
b)

I'Hl

qualqw'r caso, o reeonlleeinwnto

da~

dp:-:pezas se

fará dP aeeúr·do com a dammla Xl do nw:-;mo •~nnt.racto.
11..\ eompanhia procedt-l'tlt a ('Xlwrieneia:; frequentes em
todas as ponfl':::: r·rforçadas, .fi.eando a .iui;~,o da Fbealizat;ãu a
periodicidadt• dt• taes experiencias para eada ("aso.
Rio dt~ .Janeiro, 7 de julho tk UII r>, ~~ í" da lmh:pendeneia

e 27° da nepublka.
"'ENt:~<:::;I ....\U ·BB.\.Z

P.

í :oME::;.

Augusto Tavares tlu Lyra.

DECRETO N . 11 . 635

DE

'7

DE ,JULHO ll.E

J U15

Abre ao :Ministcrio du Viação c Obras l'uhli~a~ o crcd.ilo tlc 3 :í ;;o$, tl•'~tinatlo
ao pa~amrnto de Ulll funccionario :lllUhlo tla lns.pcrtorLt Cera! d~t.· lllumi·
nação

O Presidente da Republira 1los BsLa1los Unidos do Braúl,

usando da autorização constante do Jlarag-rapho unico ti()
art. Hln da lc:i u. 3.B21t, de G do huwiL'O do ~~rHTerll•~ anno,
e· tendo otn·ido o Tdbunal de Contas. resolve abrir ao Ministerio da Viação c Obras Publicas o ercdito de 3:750$, dcsti-

'"nado a ~~ompletar a quantia neccssaria J1:U'a oeeorrcr ao pagamento, uo corrente excrciciv, do clceLrieisLa aferidor. José de
.Carvalho Cardoso, addido á Inspectm·ia Geral de Illuminação,
.em virtude da reorganização approvada por decreto n. 11. 457,
·de 20 de janeiro ultimo.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1UJ 5, !H.'' da Indcpcndcncia
e 21• da Republica.

P. GoMES.
L1ttausto 1 aval'cs de Lyra.

\VENCESLAU BnAz
1

DECRETO N. 11. G36 -

DE

'7

})E J ULilU DE

1U15

Abre ao Ministcrio da Viação c Ol11·as 'I'nhliras o ncJ'ito •lc 9 :X•J.1$5srr, (lcsli·
., Dado ao pagamento de um hmccionario addidu da ln::;pccloria l'cdcral da:;
F.stradas

O Prcsidcnle da Repuhliea dos Estados Unidos do Brazil,
usando dt\ autoriza..:ãu que lhe eonferc o parugrapbo uuico
do art. t09, da lei n. ~.921. d(' 5 do eonente anuo. c tendo
ou,·ido o Tribunal de Contas, resolve abrir ao 1\linisterio da
:Viação c Ob.as Publicas o cr('dito de ü :803$550, destinado ao.
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pagamento dos vencimentos. relativos ao pcriodo de 4 de fevm-ciro a 31 de dezembro do Cílt·rentc mmo, do engenheiro
fi~enl dn 2~ elassc da. TnRI1C(~torifl l•'edcra l das Estradas.•los•~
Col'rêa Halwlln, addido :í mP~nHl lllSfWPI m·ja ~'IH> \'it·t.udP da
rcnrganização rffednada de arcôrdo com o detwcto n. H. -1ü9,
dn ;n dn rcfrrido mcr. de janeiro.
Ilio clc Janeiro, 7 de julho d·~ Ullri, ~H" tla IndPpmtdencia
c 27°, da HPpnhlicn.
\VENCFSL:'\U BRAZ P. Go1\ms.

DF,CRF.TO N. ·I I . 0:1'7

pg

7

DE

.nruw

m~

1!H5

:Alu·c no Mini!';tcrio rb. Agricnlt~tra, Tnrlust ·'in e ConJtnPrcio o cn:dito {]e ~o:ooo$,
)Iara. ·att.endcr, no t'lorrente anno, á!'l le~pezas com a c"nsrn·a~fio c c.n!';t~io
(k lanehas, srrr:u·ia (' maleri:d das f:,zr1vk;s .n.. Hio Br:nw••· nn I·:~t:-ttll
do Amazonas

() Pt'CRidente da nrpnhlicn dfiF; F.RI.:HlfiR nn i(]oq do nr:l1.il.
tia antnl'izar,fín qun JhP foi í'Oil fpric\a pPJo ar!. 7H.
n. ll, ela )Pi n. 2.!124. clf' fi df' j:1tll'i1o d1.' 1B1G. (' I.Pndo ouvido
p Tl'ilntnnl dP f:onia;;;, na t't)l·nm <lo ~ !)" do al'l .. 'iH do rm:;pedivo l'o~nbtní'lÜn. l'C:Rnlvf' :llll'if' nn !\lini~·d,f't'io da t\r:.:Tirnlturn,
hHlmd r·ia ~~ Cormnpr·ein o r•t'Nlil.n tlP :H, :000$. p::lt'a :11.tnnder,
no eorTenl P anno, ús dn~p<'ZllR •·om a •~OttRI"rvntfín P eustdo
dn lancha~. ~f'l'l':ll'ia c mni.Pt·inl dn:;: rnzí•!ldns dll Hio H~'llfli~O;
no Estado do Amazonas.
Rio de .Taneiro, 7 de .in lho tlí' 1!H !'i, H Í 0 •la Tnd~"'pPnrhmr.iu
(' :?7° da nepuhliril.
'VENimALAlJ RR-\z P. finNmR .
lif:tflDUO

.Tníi.n Pmlflhí CalO(ff'1'rJ.\;.

DRCRE't'O N. 1 i . 63R

m: 15

DF.

:ruuro

m-~

HH5

Aln·e

no Minis;terio da AgricnHurn, Tndnstrh. c Comm{'rdo o ct·edito de
5:548$3R7, ]l.'lr.a attender ao pagamento rl\os vcncime11tns, no pcriorlo cle 15
de jnlho a 31 cle dezcmhro de qr ~. do sub-rl\ircctor d:1. Snh-Directorin.
T<~'chnira rla Dirrctoria do ScrviGo rk A~rict11!11ra Pratica

O Pre:;;idonte da Jlrpnhl irn dMl if<;stado~ TTn itln~ dn Rrazil,
nsnDdn ela autoeiza~:fio ff"P l11P l'ni r.nnfpr·idn pPlo al'f. 7!1,
n. vnr. dn lei n. :?.\1'!'•. rlr G flp janPÍl'() dP lftlrí. (' h>ndo

ouvido pl'(•vinnwntP o T1·ílmnal de Contas, na ftírma do
art. 70, ~ 5°, do respectivo regulamc:nto resolvf' nhrir ao
Mini~terio da Agrir.ultura, Industria e Commercio o credito
de !'5 : 5·18$38,.. pãra attender ao pagamento do~ . vencimentos,
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no periorlo de 1:> dfl .iullw a ~I df' dP7.t' mht·o do corrente
armo. do stth-di!'ecfot· da Suh-Dirrclnria 'J'el.'.llnica da Dire-

ctoria

do

Serviço

rio

AgTicult.ura Pr;"ltira, nos termos do
JJ .!)Hi·,

art. 51 do regttlamr_•nlo at•prnvarlo fH•lo dc>Cl't•Lo n.
de ·JO de matTO ullírno.
·I~)

Rio de flf! Janeiro, 1ri de jnlllo dt•

I :í, 0 ~n drt llldnprn-

doncin n 27u da llPpubl ira.
\VENCESLAU Br.Az P. Gol\1 EH.

Jorio Pandiú Calo(Jems.

DECRETI, 1\J,
Cr~a

mai~

11RH1

l•ri .~:Hln

J1.(i~~} ~DE

Jrí

DE .li'LHO DP.

O<" rnv11llnl'in 1lc• qunrcln!; naeionnr«
rnlmn, no Estndo tlo C:o~ · nz

UH;)
n:t rom:Hrn tlr

ü Pre~idPnte da Republica dos E:-;tr~rlo~ lTnidos do 'Hrazil.
para exPt'tH::io do rh·crdo n. í :n, dP J 'I dt~ d(\zf'mhro do 1R!)ti~
decreta:
Artigo 1mico. Fira errada na nuat·rla .~acionai da romarca uc Palma. no Estado dP noyaz. mais mna brigada de
cavaJlnria, rom ~~ designnr,ã.o dn I :!K. a qual t:P •~onstiluir:í <le
dous re~imeHtn~. soh Tlf;. ~:J e ;:: .1, qtw sP tll'l:!nHiznrão rom os
guarda~ qualifkado;;; no~ dislridos da J'dPt ·itla rnJnar<·a.: l'P.vogrtdas as disposit;iícs l'm cnntr·nrio.
Rio de Janeiro, I :í d1• .inl111\ dP I !l!:í. !l in da Tntlrpeudrnr.in
J~ 21• .da R0Imhl inl.
\VENCESLAU Hn.\Z P. f'T()!\-TES.
Cm·los Mn.rdmilimw PrTeh·a dos Snntos.

DECRETO N. 11. 6~0 -

VE

Hí nt·:

.H' L Tio

nE HH5

ao Ministerio da .Justiça e Negocios TntPrion•s o rredito especinl
, 2 4:000$, pa11:1 l•fll!'rllll!'llfo flp snhycn1:fio ií Li:;!::t

Brnzil1•ir:\ f'ontnt

d~

a 'l'n-

:· berculoFõe

~

. ·O Pr.esidenlc da Republiea rios Estauos Unidos <i o Bra-

1.

usando dn autorização c-oncedida pelo nrt. 5°, da lei
• 2. 924, de 5 de .janeiro deste nnno. c onYido o Tribuna 1
Contas, nos termos do nrt.. 70, ~ r;o. do regulamento apado pelo decreto n. 2.. HW, de 23 de dcz0mbro de 18!)6,
lve ahrir no .Ministerio da .Tustira c Nr,gocios Jntm·iorr~
ifo esru~rinl dP 2·i :000~. para J)ngamrnl o 'ln .;;uh\'1 11 1-·
L:ga Brazileira Contra a Tnhrrcnlose.
~!f::" : JUo de de Janeiro, l!í de .in lho de 1!J trí. Uí" da TndopPn;· , . _ e 2i" da RPpnhlica.
\VE~CF.SL.\U HII:\Z

Car·lo~ Ma.l'imilim1,;

P. Gn:\JES.
dus Snnto.c: ..

/'l'l't•it'll

2&3

ACTOS DO PODER ijXECUTlVO

D'ECRETO N. 11JH1 -

nu: Hí

DE

DE H>t~

.TVLJTn

Allre no \Ti·nisterio da Yiação e Ohras Pul,JiC'ns o c:redito extl':l.Ordinario de.
.~.ooo:ooo$, para ser at~plicano Ú!': ohrai fl<· reronheci!h lllili<l:~rk na zon:t
<In norrleste nssnkHla rwla F>rr.c:J

O Presidente da H.opubliea dos Estados Unidos do Brazil,
m·1nndo da antoriza~;:.ão com;tante do decreto legislativo nunwro :! • !)i 1 drst.a datn, resolve abrir ao MinisLerio da Viac_;ão
n Ohras Pnblienls n r.rcdito <.extraordinurlo 'de 5.000::000$,
p:na sPr applir.ntio :í~ ohra-.; dr rt'eonlH~tidn 11tilidadn ·na zona
(lo

lHH'ilPSif'
r~rrto.

~~in

assolada peln

~Pt'f'a,

nos IP!'rt1t)S dn

rr~t'i•ri!lo c!P-

Rio de .Janeiro, 15 de jnlhn rlfl 1 !~'I fl, !H o da TmlrpondC'nC' ;no ela Republira.
'\VENCESLAU

BMz P.

GoMER.

A.ugusto Tavares de Lyra.

DEGR'ETO N. 1 J .fH? J\11tori1.o o

m~

'21

DF.

.rui.Ho nE 1915

ministro da Fnzenda. a emittir a]Jolic{'~ n1 r. n fJnrm1 ia 110 réis
20. ooo :ooo~. juro de 5 íJiJ, papd

O Presidente da fiepuhlica dos Estados Unidos do Brazil.
lJ.::;ando das autorizações eontidM• no art. 1 o, ~ 3°, da lei
n. 1 .12n, de 15 de dezembro de Hto;~, art.. t n. JI, da lei
n. -t .180, de ·2·5 de fevereiro de 1 H04 e art.. 3:2, alinew L Vi,
ria 1Pi n. 2. :~5G, de 3J de. dez•cmbro de HH O, revigorado pelo
a!J't. 5° {]a lei n. 2.919, de 31 de dezembro de '191/a. e tendo
ouvido o 'frihunal dr(~ Contas, de r~onformidnde 1~om o art. 2°•
~ ~~··. n. 2, lettra C, do deerPt.n lt>g-isl:üivn n. ~~0'.?. de R d.e
o11!1uhrn de 18!)(), rlecreta:
Art. 1.° Fica o ministro da Fazenda .aul.orizado a emittir
apolices at1~ a quantia df' 20.000 :000~. papel, para oc.correr
ao paganwnff.o de pecstn~õcs Yfmeidas c por vPneer dos con-r
tl'arf os r 1rlebrarloE"· 1wlo Gnvrrno d:t União Jléll'a a construcr,.ãd
das ~~stradas dn ferro de Timhó a PropJ'i:í, Madeira-Mumoré,
~. Luiz a Gaxias, prnlnngamPnto rla rln ~obr:1 f c Central do
llio nll'{111de rll() ~oPI.P, P<1SSO Pntndn :1 lJrn~'lKl~-. H::lfJ\ll a São
0

Hor.i~t

f :u lus.

f'

onft·as linhns

1"~"' 1 1'''~'<':"

tpw

~~.,.,r.,n

,

:í ]ic::1t:i'ío

do~· Ji~s

Art. ~.o A1s apolilw:-: ri(• qnr f rala o :uf i~~~ antoc:el(]~nte
P.f't•fto uontinaliYas. do Yalo1· dn 1 :000$ t'~tda 11111:1. Y~'llf'·Prfio o
jnJ·n dü !í o/c, papPl, no annn ~~ sPrão do t;.·pn a que 8P refere
o d''l'if'PI.o 11. '~.:J30, dP 2H dH .ianrit·o dP 101:!.
Art.. ::v o~. juros dcSRüS tif.nlos f:\PI'ÍÍO pagos s·~mPst,raJ

lnPntn na Caixa de /\.,nort.izaçfío P na:-:
'r1tl'..;tH1:l'tl Narinnnl nos Esf.ndos.

tfp]r~:wia.::

fisr•af's do

ACTOS DO POD.ER EXECUTIVO

Art. 1. o A amortizn(,~fío .;;erú feita r1n ra?.fio dP V:.!' % ao
anno. a contar daquelle que se seguir ao da. teemina1:ão da:;;
obras, por meio df' Pnmpt·a quanrln a-. apolierR PRLivrrem
abaixo do 11:11' P IJOI' ~ol'it·io quando uRl i\PI't'lll no pm· 011
acima delle.
Art. f,.o ÜR LituloR qnf' foren1 emitJidos gnsaJ'fio flos privilegias e iRt'l1CÚPS que as lf~is eom·P•!em :í:;-. npolit·P::; Ol.'fl. em
cireulaçüo.
\
Rio de .Janeiro, ::?1 de julho d0 I 0 Ui, \H" thl TndrpPllllencia
e 27" da 1\Ppuhlirn.
\VENCESLAU BHAZ. p. GOMER.
Jotio Pondhi CalooeJ•rts.

DECRETO N. 11 . (}.i::t

DE

21

DE .TULHO DE

19Hi

Al1re ao Mính;tl'río rla A~ricultura, Imlustrin I' Comml'rcio o <·r('d Ho «ln 90:000$,
para nrqu~sição de vaccina contr·:t a mnnqttcint r s<it·n :tnti-ophidi('o, •1·~
que cnr<'cc n Directori:l rlo Serviço rlc In•lustrin l'ns\nt·il

O Prrsidente da Republicn doR ERtados unidos do Brazil,
usando da rmtor•izar,fio que llle foi conferida. pcio nrL 70, numero YTTT. da lei n. 2. 021, de 5 de janeiro de tHt5, o tf'ndo
ouvido lH'I~viam~nte o 1'ribunal de Contas, na f{n·ma do artigo 70, ~ n", do respnctivo regulamento, J·esolve alH'ir, ao
Ministerio tia .ApTicultura, Industria e Commerrcio, o credito
de 90:000$, parru acquisiçüo tle vaccina contra a manqucira
e sôro anti-ophidicoO, de que cnrece· a Dírectoria do Ser·dçn
de lndustria Pastoril, afim de satisfazer· a ·exigencim; do regulamento da mesma repartição.
Rio de .Tan.eiro, 21. de julho de 1015, 04° da. lndep·enrlencia. e 27° dn. Repuhlica.
WIDNCESLAU BRAz P. GoMES •
.Tolio Pandiá Caloyerns.

DECRETO
CJrla mai111 uma

~.

1 t.GH

--DE

2-1

DE .n'LIIo DF.

·IOH.i

hri~n<l:l d~ infantaria dP- guardas mu•ionnf';: 1w eomnrr:l dn

Palma, no Estado de Goyar.

o

Pres.id•f'lltfl da RPpllíblif·a doR Estndo:;; Unidos do nrazjJ,

Rnn.

para exernçfin •1n

dPrrPfo n. 't31. dP 1 'l dP dPt:Pnlhro clr> 1

Artigo nnit>o.
!Ilfll'rn «~.~· Palma.
mfantai'Hl. •~om a
tre~ 1Jafa1Jiifl:;l do

Firn. P•r0:Hla nn fiual'4la ~rwinnrll da POno ·E~l adn dP 1k1yaz. nwi;:~ nutw hJ'ig·adn. dP
clf'signat:ão de il". a rpml !'IP •·nm-tifnir:i de
~PrYif;o adiYO. n"l. \'?1. 1'!2 f> U~:J, p um

•lorrC't·a:
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rlo fln rr::;f\rvn. ~oh n. '~1, qno se orgnnizarií 1 Pm o;:; (I'nardns
qunl ific:-ulo~ no diP·trieto .da f!o~eei!:fin do } .. ,, 1:~. ela l;rf·plddn.,

('fl!llarea: I'Pvogadas .:u1 d1spo~u~oPB 0111 t~on1• '11'1 1,
lHo dP .Tanril'n, 2l dt• ,julho dP l!ll:í. !l
I lndepf'mhm,. ia

:! i" dn Ht•pulllil~a.

P

WENCESLAll BR<\Z

Crwln.ç; Mn:rhwilirmn

nv:nnETO N. 1LfH5-nF. 21 nE
Cr<-:-t

nm:1

hrig":J~la

d·e

~xf'enr;iio

f, s Snutos.

.TTJl;

infantaria de guarda~ na.ci •
Araucaria, mo Estado do T':l'rani

o Prfl.<::,iflif•lllf' rla nl"plliblirn
pnra.

\1 I~R.

P.

T'f'i'f'ÍI

do rlf'!WPto

H.

d·OS

1!H5

I)P.
o;

('Otnarrn <k

11:1

n; elo~ do nra7.i1·

Estado•

~(

lj:H, dl" 11 dP

rnln·n df\ 1.896,'

IIPt'l'í'l·n:
i:~·innal da co-.
. \rl.igo nnír.o. Fit'a ('JI'NHla 11:1 Gnard:
mflr(•.n· f!,, Arnuearia. no EslrHhl fl.n Pal'an . 1: na ht'igada de;
inl':mtal'i<l. !'Oill a dPsi{XlH\efío flp rl2''. qup SP 1 rt··Lihtii·:í. fle tresi
hatalhõPs do sNvi(:o nd.ivo, ns. '15'1, 1:í5 1 í :)''· P um do da;
)· A"nnrdn:~ qna,.,,~c·n·a. sob 11. 5:!. q·np ~·P fW~nn i:z·nrfío eo
li f'i•·ndof-l no;;; dic.l!•irl os d'n rPI'I'l'ida c~nntr · : I'I'Yn::ra·tl)ls a:~

Pm contrario.
Rio dn .Tnneiro. :?1 flf' .inlho flp t!ll!í.
c·in P .'?i·' dn H11pnhlif~n.
di--pn~i~:i)P~

'Vn:Nm<:RLAU nnAz r
Carlog Ma.hmilio11o Pt'l'f'l

nEr.RF3TO N. ·11.6Hi-nE 21

DE

.n!

TIMtifirn n rlammla 1, n. I. dn.R que hnixaram com
17 de mar~o do corrente mmo, fi\H" autorizou n. t
hrndo com a ~ompn.nbia dfl Navogal)uo 1t Vnpot• •
do decreto n. lO. 295, do 25 <le juuno (le 19

o

' )·tr.s.
•

•l

1

1 n8

[()DE

Srmtos.

1~H5

·l··rtl'to n. 11.524, da
; -ií" do contracto cele1::tr:ll1lli'ío, em virtnclf'

cl:) RPpnbliea flm;. F,:;o,l.ndo. 1 rn itlns dn nrazil:
r.onsidf•Pnndo qun foi puhlirada rom n.··)l rf'ecõrc: a cln.n;mla I, n. T, das nnnPxaH ao dPrrPfo n. 11.:
ln 17 df• marco
ultimo. no fJUP flíz rP::.IflPilo :íR est••:dns
•>inhPiro P .TnrPresid1e~nte

llllllftn.

derrf'fa:

uni('o.
Fica rP'f'l!.ifjradn P"
1'-lansuln. T. n. T. da;.; quf' haixar·arn (·nn1
All'litm

d1• I i

r.

1 -'l'~JnintP f1írma a
lc•'l'l'tn n. 11.5:?L

d0 marro do ('OITPniP mmo:

Linha do NortP- Enll'l' S. T.t1iz " I· ·~· n· llTn:l Ying-em
nwn~nl. I'Olll N~cnlns. na ida, 1wlos pol·l.o
, 't• Pini!Pi1·n. Guimm·ap~. (Pub•nnd- nn por!n llfl .Juruman
f ll"llftlllt't. Cnrn1<lJlf'l'a. Tnl'~'U~Rlí, Visf'n e nrngnnea; voll 1:1 k n vapor dire-
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etamente n. S. IJuiz. Na ving-rm seguinte, o ''apor drwerá ir
a Belrm. r.om escalas, na Yo1ta. 'lwlns por!os
B as::;im· ~·Pmpr~ aJ.ternnrlnmrnft~.
Rio rln .T:meiro. ?l dP .inlhn df' HIH). fl\" da Tndnrwnrl·r'llcia e 27" da n~~pnhl ka.

directamrmtt~
~mencionado~.

'VENCERJ.AU llR\7. P. GoJ\lE~ •
.~.1.ttausto

DF.CRETO N. H.tHiApprova as

dat1~Hln~=:

pnr., o

DF.

21

prose~uimento,

do porto 1le PPr•nnmlmco. ora

s11spcn!'a~

Tm·m·es rlr! I.m·n.

DF. .1ULHO DE 1Dlfl

em rcgimcu pro\"isorio, d:t-4
por moli\·o •lc fnr.:a

nh:l~

m:1ior

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzil,
ottendendo no QllC requereu a Société de Const.ruction dn Port
de Pernambuco, no sentido de proseguirom as nhras do porto
de Pernambuco. presf'ntemente paralysadas por motivo flr
forca maior, decreta:
Artigo unioo. Ficam app-rovadas, de accôrdo com o flisposto no ·nrt. 3(), n. IV, da lei n. 2.92q. de !i de ,janeiro do
corrente anuo, as clausulas que com este bai:xmn. assígnadas
pelo ministro de Estado da Viação e Ohras Puhlioas, estabelecendo um rPgimen rn·ovisoT'io para o prosegnimento das
obras do referido porto.
Rio de Janeiro~ 21 de julho de 1!H5,
e 27° da nepublica.

f).ín

dn Tndependencin

\VgNcEsr,An RR.\Z P. GoME R.
Aumu~fo To.t·m·rg rll' T,y1·n..

Clausulas a que se refere o decreto n. H. 647, der-; ta daita
I

,
Fica limitad-:11 ao qu:mtitativo de L 000. GOO de :t:rnncos a
lmportancia do.~ trabalhos a exeeutnr mrmmlmf'lll.e lH~la ~o
ciété de Constrnetion du Port, •le Pernambur~ 0 dP:::dc a prn~te data at.r n {lo 30 lle junho de HHô.
li

Os trabalhos assim executados pela Soci1~té conLinnarão
ser pagos na conformidade rlo disposto na cl:msula IV do
~decreto n. 9.üR't, de :!í de julho de 1912, eutenrlPndo-~P. 110I'«~m
~que aM a data dE 30 l)f' junho de 1!H6, será limifnrla no mi'iilmo de ãOO .000 franr,o::; n parti~ da impOif'ltaneia dn~ POltl.ns
mensaes a J::atisfazi'I' f'Jn diulu~iro. em om·o, enllst·nl.indo n

,a

, loelêl6 Pm rPePhet• n l'PilinllCSePnt~ das <1 itns c•oiJlas í'lll tilos ouro rto 'l'lu•som·o FPdPt.·nl. .i11ros dr• !í "/c !111 nnno. l'PR!!a11 D08 termos do dPcn•tn n. 1 t .filO. 1lP
dP mar~·n · 1lP

·~

't

.
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III
EmQuanto vigorar este regimcn provisorio continuarão
intPJTOmtlirlns f:odos os prazos c demais disposiçõcF: n QUC se
1 1•fm·ern as cl::msulnR IX, XVJ, XLIV, XLV n XLVT flo contnH'Io d0 li do agoR-I.o de !DOR, confornw d.rd,ermina n •~1ausu1n
LIV do mm:;mo ronh,acto c lwm assim a de n. JH dn dcCl·etu
11. H.rí9J, de 8 dn març.o de ·1911.
Quando "r Yollae ao rrginwn 11nrmn 1. rar-sc-ha a reYisão dos pt nzos r;on1:raetu:H•:-;, eonsiflcrnndn-se eoml} decorJ·idn. dosde a SUSilCnsão dcs ft·nhalhns pm· moUYo llr forçta
maior nüí no r.eeomc<;:o do rf'l!imen normaL para os effcit.os
da limitnção dess0s prazos. lão sómenlP 0 tempo qur, nesse
r.f>ginwn, hm1vrssc slrlo necessario parn ·a rxPr.nQiin doR trnhalhos I•ITI•t·l.undos dunmte PSSü pel'iodn soh n WP1!Ín11·n prodsorio.
lHo flc Janeiro, .21 de .iulho rlc :!D15.- A. Tm:m·es de T.~ura •.

DECrtETO N. 11. ti.\ R~ nE :?. 'I

nE .TTTLrrn nF.

HlHi

O Pref.lidrnte da R0pnlJli1':l fio~ E:;;tnílos TTniflm; do flt•azil,
nllrn<lr•nrlo no qur. rf'l[twren a Cnrnpanhia E;:;lrada rte Ferro
R. Pnnlo-ltio Gramlr P rlr eonformidad0 f~nm n drcrrto n. 2.91.?,
do 30 de dezembro de 1914, c art. 30, n. IV, fla lei n. 2.024,
tlf' r> rlt.• jnneil'O do rorronte anno, decreta:
Artigo nnico. Fica nutorizarlo o acCI''irdl} com a Companhia
Estrada de Forro S. Paulo-Rio Gl'nnde mrdianln os ~c1nusulas
que com este baixam, nssignadas pelo ministro da Viação c

Ohrns Publicas.
Ilio de Janeiro, 24 do julho df'
cia e 27° da Republica.

l~l:í. 91<> fln

WENCESLAU

JtH!npcmlc!n"":

BnAz P. ltmvms.

Auausto 1'aN11'CS dr: TJ.J}ra.

CI:numlas a que se refere o decreto n. H. 648, desta data
CLAUSULA I

A

rr~ponsnhilidnde

da TTnião poln p;arnnf in dr juros dP

fi ~.~, r1r fJllf' p;o~a a Com})ftnhia 1i!~lr,nda dP FP!Tn ~. Pauln-fiio
U1·andt•, Ptn vídude dos deerefnR n~. :ln ..~:t?, dP ~l fie 11ovembro

dl' I~HO, ~~lnnRnln XXXliT: 30ri, dP. '7 dn nln·i! tln H~!IO, í'!ansnl~
I; :\.017. dP 'i dn nuu·ço de HHll~ f~la.nsnla XLII; 7.nr;n, •lo 1\ de
ngosto 1IP 1008. elausnla IV; 7.02R, l)p ;u •ln mar·eo de 10f0,

clausula I; 8.2'10, de G d~ outuhn• rle 1.910, nrt. "" c outros,
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fiea por eRte contra{'.to drfinilivament(l fixnrb na qn:lntia do
E O. 51G. 150, correspondente aos depositos devidameutL' autorizados e e-ffeetuados pola dita rompanhia mn rrlar,fío ú~ lilliwç:
,iá. c-onstruídas, Plll eonstr1w(:fto f' a c·rmslrniJ·. il1• :l('I'I,H'·lo t·orn
a clausula li do presente contracto.
P::~ragrf!Tlho uniro. A gnrantla do jurn" c·m·r ....::pond••ntt~ no
capital fixadn nl'~l:1 (~l:msnla : .. rminar:í na~ ~~·g·,,irllt><.: tl:-tla..:;:
F.XTINC!f.!.iO D,\ fl.\nAN
1'lA

DA'fA DOS DEPOSI'rOS

4

;E

23 de agosto dP 1.8üri ...•
tMaio de 19ot .......... .
27 de março de 190~1 ... .
25 de julho de 1903 ..... .
:1.5 de março de 100-1 ... .
15 de dezembro de 1904 ..
20 de fevereiro de i 905 ..
21 de novembro de 1905 .
15 de janeiro de HlOfi .. .
1 de abril de ·J 906 ..... .
30 de junho de 1909 .... .
5 de ·ago-st.o de 1910 ... .
1 de nhril df~ 1 OH ..... .
18 de novt~mhro de 1011.
20 dP .iHnl1n dt>I!Hil ....

843.750 23 dr agosto de 1 fl?.:>.
337.:500 :\lnio d~ tü:H.
8L3i5 27 de n1arço rlr 1033.
8-L375 25 de .inlho de Hl33.
84.375 Hí dt> março rle 1 \l3.L
253.125 t;; dt' drz.o de 1931.
84.375 20 de fcver.o de 1935.
41:3. 12~ 21 de nov.o do 1935.
?fit.87G I:) d0 jan.~ rln ·I 936.
1. 069. 581~
1 de niJT'il de 1936.
1.000.000 ~W de junho de 1930.
1. 000.000
5 drJ ngostn de 1 ~HO
1.000.000
1 de ab1·il flp 1DH.
2.000.000 1 R de rvw." df' HHL
1 .oon.nno ?O dt• .Íttlllto dt• Hl'r:l.

CLAUSULA TI'

A companhia fira obrigada:
§ 1. 0

A conrluir os trechos seguintes:
Hansa n. Porto União. no prazo do tres annos:
lJ) .Jagnariahyva a S. José, no prazo de um arino.
§ 2. o A construir e entregar ao transito publico dentro rlo
prazo de '15 annos. as re~tante~ linhas de sua, eonccssão, devendo os respectivos tmbalhos começar dentro do fll'azo dl' f.1·e.:;
annos, sendo dada pJ·efet·encia ao prolongnment.n rlP S. Jos11
a Ourinho~ n 0 ramal rle Paranapanema.

a:

CLAUSULA III
Salvo caso de forca maior, julgado tal sómente pelo Governo. a conce~são rarlurnr:í. independente rlr inf.PrpPllr\çfio ne
acção judicial~
a) f'ffi relaçã.o a cada um dos f.rechos mencionanos no
§ 1 o da r·.lausula aTiterrdímh'. si as l't~spPctivas olhr·as ni'í.o ~~·
achnrem eoneluidas nn fim dos rrspectivns pra"'os:
b) em relncã.o :ís ('Sfradas l'PI'f>r·idas no ~ ~". da mc·.smn.
clausula, si n~ trabalhos de conslrw~ção não fnr·t>m iniriado:;;
c terminado~ dmlf,rn do~ prazo~ para essP fim re~prdivamente
estabeleciflos. ou ~i for-f'm intrJ>rnmpidos por m~t is de• LI'es
HH'Zf'S.
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.A companhia conservará, porém. velo praz0 da conccs!:lão,
além dos trechos ('lll trafego, a propriedade das obras eonstruidns nos tl'eehos não inaugurados, sNtdo facultado ao Governo
de::)apl'opl'iar essas ohr·as quando o ,julgar conveniente. .
1 . " Hi ao tempo do. ser decretada a caducidade da con (.\l'ssão das estradas refer1das uu ~ 2" da elausula antecedente
uã 0 s.~ acharem eonstruidoK ll'echo:-: •h~ 1in h a. cujo ~msto, devidamente vf.•rifieado, se Plcve no mínimo a i: ::t27Cr.:.r71 (ou réis
(Hll'O 2H.06~1:96í$444),
companhia reeolherá semestralmente
ao Thesouro :'\acional
o/o da receita dl' tudas as linhas em
t.J·afego que exceder da receita média kilometriea de :C 800 ou
I't'·i~ 7: til $1 t t. ouro, até eomplelo I"l)emholso
das som mas
t!Pspendidn~ JH'lo Governo desdo a pr~~~~~JJt.e da.ta al1~ •~xtinc~üo
do prazo da garantia, com o pagamento uns ,IUl'08 do earntal
eonei;;poudente aos ditos trechos, não t·(m:;.:tt·u id11~. ;-;pm pl'ejuizo do disposto na dausula L do dereí'fu 11. ~l.H1i, d•~ 7 llc
março do 1 901..
§ :!. o Ji'icae:.i a companhia eonst.ituida ~~~ll mtít·a. iJISO j1u·e,
f' por isso obrigada ao pag·amt'!Üo d1~ !l ri;; ao anuo, si uão reeolhet· ao 'l'hesouro, dentro de I O dia:-: das IT~pPdivas tunmdas de •·orüus. as quotas mencionadas Wl parugi·apho anten•tlt•nte.
~ :J." .As fH'I)Scdpções llos tnn·agravho:-: aul.l•rint·es
são
~~uatmt•Jltl~ applit~aveis aos jUl'()S pagos pelo Governo sobre o
l'apital eOITI'spondentc aos trechos meueiomulos uo § 1" da
dau!':lnla ~!", que para os effeitos desta clausula ~~ fixado uas
imporlancias seguintes:

*

ai Han::;a a Porto União, l't~i::;
l . GH3 ~ Vl2. -tO. O.
b} J<'guariahvva a i:i .• lo:-;tí, rt:·i:-:

178.875.-:-.

J1.iB:~:-10U$

ou

lil.H·as

l.;J!JO:ooo~

nu

lilJras

'

§ 'l." o~ }H'Hí'.0:-3 fixados llt~sla 1 na (~!ausuln nllLI~I'Íill' Iiinter·r·ompidos, na eonfonnid:u]f' da rlausula Llll do ei1

!';lln

lado deei'Pln ll. ::UH7, tlf' 7 de llW.LTII dl' 1\WJ. Plllqll:llll.o dUL'i:U'
a adn:t! f'.t'Í:"t' rinurH~eir·a: eessada que S('ja l':·üa, a juizo do
HovenlO, este. com auLccedt!IlCÍ:l mmca Ütf('J'iur a ~eh; mews,
darú eouhccimenlo ú NlinJHl.nhia do dia em que começarão

a eorrer os diLos prazos.

r.."

~
~-~lntda

Fic~a
~"lll

PtÜPndidn qw~ a ~·onvPr·são d:t l'l'lHla hnlta da.
nu1·o, ou lihra:-: PSLPr·lina-;, p;1ra o:-: c•fl'nitos
tJo ~ t" desta clausula, se1·á feita snmPs!.raiHH~Ill.,·. nas l'•I'SPC~
c!~ya:;; tomadas_ de contas, ~o camlbio médiü do semestre, cerhllcado pela Uamara SyndiCal dos ConctoreH do Hio de Ja~

J*

neiro.

CJ.JAUSULA IV
r·p:-:o]vPI':'t, quatHlo o julgar opportuno, :-tobrc
•.lo •·.onl.t·ael.n dP: :! 1 1h~ cll'z,vmhr·o d1~ J !lI I. (\ do seu
IPrmo addllrvo cl«' G •h.~ maw fk 1!H~l. na JI:H'I.P rnfpreHte á
4) c:ovl'l'llo

:1 "XPc w:ão_

~'llt':llllJlat.:fí.o da Estl'ada de Fc>r.t·H Ntwle do P:Hau(t, ~~oiJ::-JLl·m·ção
~' ar·J·endamento da linha de Cm·Hyba a Santo
Antonio do
,!uquüí, P á modificação IH'cseripLa no n. ~" da clausula I da·

quelle contracto.
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CL.\ I !:-li L_\ V
O .pt·nc;n dn :IITPIHI:ttlWillll da J•:stt·:ula dP ]•PITO <lo Pu ..
aelm 1':-il:tJwiPl'idu llit
clp.wmlu \'li dn rnulmdo dt~ :lt dP dPZI~tniH'n til' 1!111: n c·otl:-;laJ'UOIÍ. r~onLilllllii'IÍ sc•Jtdll H Hll'i''lll~l 1!111\ :H'

rtí de:
a) llllHt i<IIHda fixa d1~ .:! , rí00 ;1100~, HllliiiHllllt'lliP;

b) mais :!fl t;í. so]H'P u ~~xeeduult~ da n·mla lll'ltla de rt'•is
12,'000 :000$, auuualnH•ntc.
~ 1." O vag·:.llnenlo da quota fixa serl'i l'eilo a parLir do dta
1 tio jaueiro do Hl15, pela mauoira seguinte:
a) at•~ :i renda bruta annual do u. 000 :QOU~, a eomp:.wl!ia

pagará t.G00:000$000;
ú) mais 50 % ua renda bruta que

at•S

t'Xct•der dt• G.OOO:'OI)O~i

7. 000 :000$000.
§ :?. •" Logo que a l't~llda bruta ('Xül'da dn 7. nno :00!1* a
companhia t•nfr<'gan'i ao <Joveruo, altíHI do;;; ':!.. tiOO :ono$ an-

nuaes, mais GO % do t~xeesso, até ser :rcintngnula a somnm
necess:uia pam ('om,pletar as som mas q uc ur·ixm·em de sm·
pagas nos nnnos anteriores.
CLAUSULA VI

J.'iea dt) tH.mlllillt el'feito a clausula V uo eo11ITaelo cfp ;a
do dt)Wnihro de HH 1, eontiuuando a COJII·Jlllllll ia ohrigada a
j~azcr na Pstrada os tindhot·amento::; indi•·adns 1m Plnw:mla li [
do refPrido eoulraef o. eou1 uxcctH:ão da rPeousl.t·w't,:.iio do !'~l
mal de Serrinha ao Hio Nt'gro. a quo se rl'ferc a leltm tl da
mesma r:lausula.
Paragrapho unico. O OoYerno potlN'lÍ di:":pen~ar :.i eouslruccão ue nsta..:õeí', ai.·mazcus o outr·os uu i fie im; atcneiouauos
na dita t·lammla, que não for•~m ·~xigidos pela~ 11eeessidade:-:
do trafego, ficando em tudo o caso a eompanhia ohdg:HJa a
molhorar ou amplüu· os edific.ios ::wtuaes, segundo os p.rojeetos que vierem a sE~r approvfHios pelo Gov·~rno, c sPm .pre~
juizo do que se acha disvoslo Ita elammla VI do eonll·ncto .<]\;
31 1de dezembro de 191 t.
CLAUSULA VII
Para a exeruçfío dos melhor·anHmtos a que sn ref.'er1~rn ac.;
clausula f' IH e IV do ·~onlracto de :H do (Ü~zunlln·o de ·l ~H l,
fica marcadu o prazo do 10 nnnos, eontado pela 1/n'ttlll eslabelecida

llO

*

rl·'

da elnnsula lll deste contn\CtO.

CLAUSULA VIII
() f:O\'í'!ll() U:lliÍ n dP:-;(ÍIIO f!UP ju!Ç!:ll' Pllll\l'llii•HI(• <tO Jlltl-

tnriaJ tlll'!allit·o !'Piit•atlo da linha. Plll hom Pl'1lnth rdPrido ua
loUra m da dau~ula JII do cout.rado de :n dn ·dez•·mlwo de
i9t t, Jll'Ovidetwi:mdo tambcrn sobre a applieut;üo C.lUC deverú
ter o que ror julgado inservivcl.
-
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CLAUSULA IX
T•'ít·a ,-.:prn ~· 1'1'1• i f o o llis·posto ua dausula \' J H do d•~crelo
li.G:3:l, d;~ :!O de .i unho de HI07, obrigando-SI\ llUl'l.~llh a
t·ourpaultia a J'uudar, quando vossivPl, ntwll'os t•ulnuia•·~ :í
;-;tra l'll.~la 1'!11 lor·alidallt•s dn !-'tia livro us1·ollm 1• it p!'lllll''V"''·
llu•s O (kSt'llYO[Yllllüii[O SPJII 011\lS Pill'H a IJIIÍ:ÍII.
l'ar·at:T:t.pho nnieo. FiLa i~gunhnenle :c:em dt'Pi!o a eon''~'ssfw df' l"·ITas ünvolu!as margiuars da linha de ~. Fl·anc.isi'O a l'orlo da Uuião. I'ei'f'rida na clausula ll do decL'etll
Ú. :3.\J.'ll: de 'I de mal'f.:O de 1!)01.
11.

CLAUSULA X

A !'lausula li do conlraelo tle 31 de dezcmllro tk UllJ.
l'it·a suhstitnida pela seguinte:
Coutinual'ão rn·ovisoriamente em vigor nas l'Sll'adas arl'elldndas ou eoneedidal:l ú eompauhia, as ~~.undi,~íit's regula·
rnen Lare~. 1paula e tal'il'as twl.uae~. rotn ~~xn·p~:iío du t)Sti.vulado Jla ldt.ra /,; da clausula JI do coilll'itelo dn :;I de dezern}H'O de t ~~ 11; a eompanhü\, porém, vodeJ'ií. ]H'O[lUl' ao GovcntO.
dPntro do vrazo de um anuo. as modifienções que julgar netwssai·ia:-;, sem prejuízo do disposto nos parag:ravlws da clau:mla XIX uo eoutraeto de J :3 t.k dezembro de 1\JO 'i.
CLAUSULA XI

uu

l\'a elausttla XXXVH
det:l'elo 11. :l.!J'J~. dt• 7 tlt~ ltJal'l\1)
tl1~ 1UOJ, elll \f'Z de «logo quo os dividt•ntlus I'Wt'dl'l't'lll (Je
1:! % », diga-sP: «logo qu1~ a renda litplida exef•dt•r dt) 12 o/o
do eapi lal reconhecido>>.
CLAUSULA XII

O presmrte conlrado só sel'ú ·~xequivel dt•poü; du rcgisLrado pelo Tribunal do Contas.
CLAUSULA XIII
A eomvauhia desiste do toda e qualquer ree.lanrnt;ão ou
qw• possam sc•J' cldr·r·minadas ]1nr aelos ou fados do Governo, anteriores ao ::wcúnlo aclual.

illdf'mniza~:ão,

CLAUSULA XIV
J>:wn lllelhor elarcza das rel:u:õ,•s ••rllr·(· 11 t :,,\r•r'llo " a
t·ompanllia, !':ierão harnwnizadas c •~oHsnlidauas rt.illl (·~l~· cnnlt·act.o as elammlas dos ,•ontr::wtos antel'iOJ't• .. ;. f!LII'. ('XJll't•;.;:-;a ou
implieilamcute, não forem modificadas vt'las prescuks elau-

sulas.
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O conlracto da consolidação do quo lrala a pt·eseniP clausula deverá ser assignado att~ 24 do ,iaueil'<.l de HHü, e. nu
caso de o deixar de ser, por divergeneias suseiladns na interpretação de qu:wsquer disposiliYo~ r-onLt·arl.u:l~"~, ruja intelligencia deva sr~r Psdarccida e finn:u:Ja na «lila t'tlLisolíd<lcão, ficará sm;pensa, a partir dQ. nwsma dnta, a nxeeu~.ãu du
contracto eclcbJ·ado na conformidade das pn•seuLPs elau:-;ula~,
até que, estabelecido o arcôrdo, seja assignado o referido coutracto de consolidação.
Rio de Janeiro, 24. de ,julho de 1\:.115.
:L Tavw·es tle

Lura.

DI~UH~'l'O

N. H.G-Hl-

DE

27

DE .lULJio m:

HH5

Abro uo :Miuisterio !la l!'a;.;cnda o t·redito <lc libr't1s 402. o ou, em lclri!l', ouro,
corrcsvondente n ::1.573:780$. ouro, }mru pagarncnt.o ú l:lodété l!'rillH_:aisc
d'Entrcpl'ises nu Hrésil, em virtude tlc rcscisfio <lc contracto;;

O Presidente da Republica dos J~stados Unidos llo HJ·azil,
usando das autorizações constantes dos arts. 72, n. XVIII, c
101, n. "A'V, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do cnrreutc auno,
e tendo ouvido o Tribunal de Conta'~:\ na ~~~ml'ormidadt• do
.art. 2°, § 2<>, n. 2, lettra c, do decreto· lcgisl:~.t~vo ~· :192, de
8 de outubro de 189·6, resolve abrir ao Mm1sleno da Fazenda, o credito de libras -W2. 000, em letras, ouro, concspondente a 3.573:780$, ouro, para occorrer ao pagamento
devido em consequencia da rescisão, mediante accôrdo entre
a União e os contractantes. dos contracLos celebrados em ~2
de abril de 1910, e 22 de abril de 1911. .com 0 Dr ..João 'J'cixeira Soares, Emile Lambert c outros, e postoriormenle transferidos á Société Française d'Entrepriscs au Bn~sil, f'm ft de
outubro do referido anno de 1911.
Rio de Janeiro, 27 de julho de HH5. ~H'' da Independencia c ;no da Republica.
·

P. GoMES.
João Pandiá Caloac1•as.

\VENCESI;.\U Bn.Az

DEC11ETO N.

Jl.();-}0-DE

2R

IH; ;ll'LUO DI~

IHHí

Publica o dcJIO!-lito tlc l"atiricatão. pela. ncpnhliet~ do l'<Jl'IJ, tia CollVf'III;:Ío
Postnl Universnl assignada em Roma a 26 de :Maio <le 1900 c do Accôrdo
para o scrvi~:o de Vales Postacs

O Pt·r~:;;idr-nte da ,]1ppulJ1 i1·.a do~ E~tados Unido:-: flo Hr·a~il
faz tmblico o deposito de rntifica«:.ão. pela Ilepnhl iea do Perú,
em 8 de Agosto de HH-1, da Convenção Postal Uuivel'sal, com
o seu respectivo 11egu1amcnto de exe,~nçfío e ProLocollo •final,
e do .Accorf}o para o ~erviço de Vales Postaes, assignados em
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Roma a 26 de Maio de 1906, conforme communicou ao Mimsterio das Relaç.ões Exteriores a neal Legação da Italia, por
notas de 1 de Abril e de lO do corrente mez, cujas iraducções
offic.iaes a este acompanham.
Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1915, 9z\ 0 da Independencia
e 27° da llepublica ..
WEN'CESLAU BRAz P. GoMES.
Lauro Miille1·.
Traducção- N. 577123.
Rio de Janeiro, to de 1\bril do HH5.
Senhor Ministro,
Em additamento á correspondencia trocada sobre o ussum-

pto, tenho a honra de informar a Vüssa Excellcncia, de ord~m
do meu Governo, que após o deposito das ratificações do
Accordo Postal de Roma (26 de Maio de 1906). pela Austria,
em z,í de Agosto de 1~HO, fizeram ali~ hoje chegar ao Ministerio dos Ncgocios Estrangeiros, em Homa, as ratificações dos
ditos netos, assignados pelos seus respectivos plenipotenciarios
no VI Congresso da Uniã~o Postal Universal, os seguintes Estados:
Equador: Por nota daquelle Ministerio dos Negocios E~-:.·
trangeiros, em data de 24 de Junho de 1914, chegada a P..orna
em 5 de Agosto do mesmo anno;
Perú: Por nota do Real Ministro em Lima, remeÜida
pessoalmente por elle ao 1\Iinisterio llos Ne;neios Estrangeiros, em Roma, aos 8 de Agosto de 19'14;
Hondu1·as: Por nota da Real Legação junto áquella Hepublic,a, com data de 28 de Dezembro, chegada a Roma em
25 de Janeiro seguinte..
Aproveito com prazer esta opportunidade para renovar :1,
Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta consideração.
(:As si gnado) Luiyi Me1·catelli.
A Sua Excellencia o General Doutor Lauro Müller,
Ministro das Relações Exterioees,
Rio de Janeiro

Traducção -

N. L 600! U.
Rio de Jancir;o, lO de .Jnlho de ·191.5.

Senhor Ministror
. Em additamento a corrrspondencia anlerior nesta materia, e para esclarecer duvidas suscitarlas pela minha nota
n. 577!23, rle 1° dP. Abril ultimo, tenho a honra de informar
a Vossa Excellencia que as ratificaç.ões do Accordo Postal de
Roma depositadas pelo Equador. Honduras c Perú referemse para os dous primeiros Estados sômente á Convenc,:üo Postal
Poder Executivo -1915 (V oi. I!)
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Universal e ao respectivo Regulamento de execução e Protooollo final, e para o Perú, tambem, á Convenção (*) para a
troca de encomrnendas postacs o no Accordo sobn~ Vales internaciona:es.
Aproveito a opportunidade para renovar a Vossa E.xcellericia os protestos da minha mais alta consideração.
!() Real Ministro,
(Assignado) L.uigi MercateUi.
A Sua Excellencia o General Doutor Lauro Müller,
Ministro das Relações tExterioves,
Rio de Janeiro

DECRETO N. 11.651- DE 28

DE JULHO DE

1915

Publica o deposito de ratificações, pelas Republicas do Equador e Houauras,
da Convenção Postal Universal de Roma, de 26 de Maio de 1906

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico o deposito de ratificações, pelas Hepublicas do
Equador, em 24 de Junho de 1914, e de Honduras, em 28 de
Dezembro de t914, da Convenção Postal Universal assignada
em Roma em 26 de Maio de 1906, com o seu respectivo R~
guJamento de execução e Protoc.ollo final, conform.e oommunicou ao .Ministerio das Relações Exteriores a Heal Legação
da Itaf.ia, p·or notas de 1 de Abril ultimo e iO do corrente
mez, cujas t:raducções officiaes a este acompanham.
Rio de Janeiro, 28 de Julho de HH5, 94° da lndependencia
e 27° da RepuiJlica.
\VENCESL.AU BnAz

P. GoMEs.

Lattro Müller.
Traducção -

N. 577123.

nio de Janeiro, { de Abril de 1915.
Senhor Ministro,
Em additamento á correspondencia trocada sobre o assumpto, tenho a honra de informar a Vossa Excellencia, de
ordem do meu Governo, que, após o deposito das ratificaçõPs
do Accordo Postal de Roma (26 de Maio de 1906), pela
Austria. em 24 de Agosto de HHO, fizeram até hoje ch-egar
ao l\Iilnistcrio dos Negocios Estrangeiros, em Roma, as ratificações dos ditos actos, assignados pelos seus respectivos
plenipotcnciarios no VI Congresso da União Postal Universal,
os seguintes Estados:
Equador: Por nota daque1lc Ministerin dos Negocios E"trangeiros. em data de 24 de Junho de 19H, chegada a Roma
em 5 de Agosto do mesmo anno;
0

(*) No !lccn~to n:lo se
• JJ.ão assignou.

ffJZ

mcnçfto dessa Convenção, por isso que o Brasil
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Perú: Por nota do Real Minis~ro em Lima, remettida
vessoalmente por elle ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros,
em !toma, aos 8 de Agosto de 1~H4;
Honduras: Por nota da Real Legação junto áquella Republica, com data de 28 de Dezembro, chegada a Homa em ~5
de Janeiro seguinte.
Aproveito com prazer esta opporlunidade para renovar
a Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta conside-

ração.

(Assignado)

~uiai

Me1·catelli.

A Sua ]jxcellencia. o General Doutor Lauro Müller,

Ministro das Relações Exteriores,
Rio de Janeiro
Traducoão -

N. 1.6001-ii.!

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 1915.
Senhor Ministro,
Em additamento á correspondencia anterior nesta materia, e para esclarecer duvidas suscitadas pela minha nota
n. 577123, de 1° de Abril ultimo, tenho a honra de informar
a Vossa Exccllencia que as ratificações do ~\ccôrdo Postal de
norna, depositadas pelo E,quador, Honduras c Perú, referemse, para os dous primeiros !Estados, sómrnte {t Convenção Postal Universal e ao respectivo Regulamento de execução e Protocollo final, e, para o Perú, tamhem á Convenção para a
troea de encommendas postacs -e ao Accôrdo dr. Vales interr•.acionaes.
Aproveito a opportunidade para renovar a Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta consideração.
O Real Ministro,
(Assignado) Luigi MercateZli.
A Sua Excellencia o General Doutor Lauro Müller,
Ministro das Relações !Exteriores,
Rio de .Janeiro

DECilETO N. H. 65~ ----- iJE 28

llE JUI.IIO DE

1915

Cassa; o decreto 11. 10.190, de ~3 de abril de 1913, I[Uc autndzou a sociedade anonyli!a de pcculios e prcdios A MnttFl. Vcderal, com séde neata
Capital, a funccionar na

Republica

O Presidente da l~epul.Jlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista a acta da. asscmbl«Ja geral extraordinaria dos
accionistas da sociedade anonyma de peculios e predios ~
Mutua Federal, rralizada em 5 de maio do co.rente anno,

216
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pela qual ficou deliberada a liquidaçfio da mesma sociedade,
transmittida pela Inspeeloria de Reguros ao Ministerio da
Fazenda, com o oHicio n ..ii'f, de B do eorrente mcz, resfllve
cassar o deereto n. 10.190, do 23 de abril do 1013, que autorizou a referida soeif.~uade n funceiunar na llcpubliea o approvou os seus· estatutos.
. Rio de Janeiro, 28 de ,julho de 1915, 9/io da Independenoia e 27° da Republica.
WENCESLAU BnAz P. GoMES,
João Pandiá Calogeras ••

DECRETO 1N. 11. G53

E~Le

DECRETO N. H. 654

DJ<:

decreto não Joi publicado.!

28

DE JULliO DE

f9f5

Cassa. o decreto n. 10.995, de 20 de julho de 1914, que autorizou a funccionar na Repuhliea a sociedade mutua dotal Iracema, com sédo nesta
Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando. as grave·s. irregularidades observadas no funocionamento Lia sociedade mutua dotal, lra(~oma, com séde
nesta Capital, conforme consta do processo a que se refere o
officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda,
n. 342, de 27 de maio do corrente anno, resolve cassar o
decreto n. 10.995, de 20 de julho de 1914, que autorizou a.
mesma sociedade a funccionar na Hepublica e upprovou,
com alterações, os seus estatutos.
Rio. de Janeiro, 28 de julho de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BHAZ

P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.655-

DE

28

DE JULHO DE

1915

Approva, com alterações, as resoluções da assemb1éa. geral cxtraordinaria, de 17
de junho de 1915, da sociedade anonyma d(e pccnlio.s A Cosmopolita, c a
autoriza a funccionar como socicdallc mutua

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
at.tendendo ao que requereu a sociedade anonyma de peculiar:;
A Cosmopolita, com sédP na cidade de Barbacena, Estado de
Minas Geraes, sobre as resolu~.ões tomadas em 17 de junho de
1915, pela assembléa geral extraordinaria da mesma sociedade,
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e autorizada a funccionar na ficpublka pelo decreto n. i i. 411,
de 27 de agosto de 1913, resolve approvar as deliberaçpes
tomadas na alludida assembléa mediante as seguintes clausulas:
I

A socidedade mutua A Cosmopolita submette.-se inteiramente aos regulamentos e leis vigentes e que VI·erem a ser
promulgados sobre o objecto de suas operações, bem como á
permanente fiscalização do Governo por intermedio da lnspectoria de Segur·os.
li

O deposito de eineocnta contos de r•;is que a sociedade
jlá possue, será elevado a cento e sessenta contos de réis, pelo
recolhimento ao Thesouro Nacional, dentro de doze mezes da
publicação do presente decreto, das oapolices que já possue
segundo o balanço de 31 de dezembro de 1914, ficando obrigada a completar em duzentos contos de réis, nos termos da
lei n. 2. 919, de 31 de dezembro de 1911, art. 2°, n. XII, § so,
n. 2.
III
O capiLal r·ealizado pelras accionistas será restituído com
a importancia das porc-entagens dos lucros liquidas que era
destinada a dividendo aos .accionistas. podendo, porém, desde
que integralize 0 deposito- no Thesouro Nacional, a restituição
ser feita com os hav·eres e outros valores que possuir.
IV

A sociedade A Cosmopolita redigirá os novos estatuto~
substituindo as .disposições relativas aos accionistas pelas que
devem caber aos mutuaHstas, aos quaes reverterá, proporcionalmente ás importancias pagas a pore•:mtagem de que trata ·a
clausula anterior, desde que se ache integ.ralizado 0 deposito
e submetterá :í. approvac.ão do Governo os novos estatutos
redigidos, afim de serem registrados na fórma da lei.
Rio de Janeiro-. 28 de julho de 1915, g,ío da IndependenCia
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES •
.João Pandiá Cologrros.

f[)F,r,RF,'TO

~.

11 ,.()'5() ~DE :?R

DE .TPLHO DE

1 OlrJ

O PrPsidrntf\ da HPpuhliea dos Esf<1tlos l Tnidn:-; do Brazil,

nttenclendo a.o quo requereu a Companhia flp Avicultura,
com séde nesta C'apiütl, e devidamenle rf>prrsentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização ú Companhia de
:Avicultura p:wn funceionnr na Hrpnhl ira, com os. estatutos
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que apresentou, ficando, porém. a mesma companhia obrigada
a cumprir as formalidades exigidas pela Jegislação em vigor.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1915, 9í" da Inuependencia
e 27° da Republica.
P. GOMES.
João Pandiá Caloueras.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. H.657 -

DE

2R DE

JULHO DE

1015

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores l1 credito e:-;pecial de
150:000$ para occorrer As despezas com tt :thertnrn (lnft quatro pr.vilhúe:l
de tuberculosos do Hospital S. Seha11tiiio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi1,
usando da autorização contida no paragrapho unico do urL 21.
da lei n. 2.924, de 5 de janeiro deste anno, e ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negoeios Interiores o
eredito especial de 1õO:oon~ par·n occorrcr ás despezas com a
abertura dos quatro pavilhões de tuberculosos do Hospital
S. Sebastião.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1915, 94• da Independencia
e 27• da Republ ica.
WENCESLAU BnAz P. Clo~Es.
r:nrlos 'Maximilimw Pcrf'im dfls ,qnnto.r:;.

DECRETO N. H.658-

DE

28

DE JUUIO DE

!915

:Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o crellito especial de
9:378$1366 pnr:t ymgnmento' de gratificnçõel'! addicionaes a funccionaxios
das secretarias do Senado o da. Camara dos Deputados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização eoncedida pelo decreto legislativo numero 2. 975, desta data, Tesolve abrir ao Ministerio da Justiça
e Negocios Interiores 0 credito especial de 9:378$606, sPndn:
5 :312$ para pagamentos de accreseimos de gratificação, correspondente a rí % dos respectivos 'Vencimentos, a que tiveram direito, no cxercicio de 1 91lf. um o rficial de 1 de janch·o
a 27 dn ahl'il, 1 Gfi8; ou lro c1fficial do 1 'le janeiro a 27 de
,julho, 270$; outro official de 1 de maio n :H de dezembro,
320$; um redactor de debates. de 1 de sPtembr0 a 31 de dezembro, 120$; 'O ·auxiliar da redncçã.o das actas e dos Annaes,
de 1 de janeiro a 2ft de maio, H.\$: o porteiro da Secretaria,
de 1 de março a 31 de dezembro, 300$; o porteiro do salão, de
f de .iulho a 31 de dezembro, 180$; pagamento da gratificação
de t5 o/o, sotm-- o:;; respeet.ivos n~ncimentos a um official, de
1 de janei1·o a :1t rlc dezembro, t; HO$; e a um continuo do
1 de janeiro a 31 de dezembro. 712$800; n outro continuo, de
i de junho a 31 de dezembro, 4t5$800; a outro de 1 de setembro a 31 de dezembro, 237$600; a outro de i a 31 de dezembro
59$400; e pagamento da de 20 o/o a um continuo de 1 de Ja-
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neiro a 31 de dezembro, 950$400, todos da Secretaria do Senado; e :0í)ô$6t>6 para pagarnento dr~ gratificação 'addicional
u1~ 25 % ao lo official da SenrP-tal'ia 1la Camara, auxiliar da
acta. de 20 de abril de i9t~ a. :H de dezf::mbro de l914, em

'l

virtude de deliberação da Mesa tomada na vrimeira daquellas
datas.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1915, 91° da Independencia
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pe1·eira llOl~ Snntn.-;.
DECRETO N. H.659-DF.: 28 DE JULHO DE HH5
Crêa mnis nm9. brigada. de infantaria de guardas naeionnes no comarc" de
Santo Antonio do Madeira, no Estado de 1\In.tto Grosso

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 43:\, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
tle Santo Antonio do Madeira, no Estado de Matto Grosso,
mais uma brigada de infantaria, com a designação de 24\ a
qual !'C constituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 70,
71 e 72, e um do da reserva, sob n. 24, que se organizarão com
os guardas qualificados nos districtos da refeT·ida comarca;
r·nvogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1915, 94° da Independencia
n 27° da Rcpublica.
WENCESLAU

Bn.Az P. GoMES.

Carlos .Maximiliano Pe1·eira rlos Santos.
DECRETO N. H.660 -

DE

4

DE AGOSTO DE

1915

Abre ao Ministerio da Marinha o credito supplementar de 144:428$gt7 á
rubrica 7 8 Corpo 'da Armada e Classes Annexns, -- do corrente exercicio, para J'agarnento aos officiacs reformados que exen:em commissÕPS dos.
da activa

O

Presidente da Repubtica dos Estados Unidos do Bra-

zil, usando da autorização contida no decrC'to legislativo
n. ? . 976, desta data, resolve abrir ao Mini8t.erio da Marinha
mn credito supplementar de ift-4 :428$01.7 :í. rubrica 7•

Corr1o da Armada e Classes Annexas - para occorrer ao pagamento, durante o corrente exercício, dos vencimentos devidos aos officiaes reformndos que desernpenhnm r-.nmmissões de officiaes da activa, na conrm·midade dos ,·egulamen tos vigentes.
Rio de Janeiro, 4 de agoRto tlo Ul I ri. H'1" 41a Jndependencia e 27° da Republica.
WF.Nr:EALAlJ BnAz P. OoMES.
Alexandrino Ji'm·ia tle Aleflcar.
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DECRETO N. 11.661 -

DE

4 DE

AGOSTO DE

1915

Cassa~

o decreto n. 10.643, de 31 de dezembro de 1913, que autodzou a
funccionar na Repwblica a sociedade Mutuaria Chril'tií. Brazi!eira, com
séde em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando o estado de anarchia e descredito em que se acha
a sociedade l\lutuaria Christã Brazileira, com séde em Bel!o
Horizonte~ Estado de Minas Ger·aes, conforme o officio da
Inspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 901, de 1.8
de dezembro de HH4, resolve cassar o decreto n. 10.6·í~i, de 31
de dezembro de '1913, que autorizou a mesma sociedade a
funccionar na Hepubliea e appruvou os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de ag.osto de HH5, 91" da Independeneia
e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. Go;:vms.
João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 11.662-

DE

4

DE AGOSTO DE

1915

Cassa o decreto n. ro.S8;;, de q de maio de I9Lh que autorizou a sociedade
de peculios mutuos A Conccprinnensc a fm:~:cionar na Repuhlica

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver a sociedade de peculios mntuos A Concepcionense, com séde em Conceição da Barra, Estado de ::\linas Geraes, c,ntrado em liquidaçfio, conforme o officio da
lnspedoJ·ia de Begm·os ao !\lini'llerio da Fazend<J, u. 515, de
22 de julho proximo findo, resolve eassar o decreto n. 10.8S5,
de 1-i de maio de 19'11, que autorizou a mesma sociedade a
funccionar na Republiea e approvou os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 4 de agosto fh'! l nt ri, O1" da Tndependcncia
e 27<> da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GO,'l\,IES.
João Pandid Caloaeras.

DECRETO N. 11.663 ·cassa o decreto n.

n .184,

DE

4

DE .!\GOSTO DE

1915

die 7 de 0ntubro d'c I9I4, fJUO :tntorizou

mutua !lc feguros sol•r<: n. vida A {'apitalizarlo1·a
hlica

soriedade
a fr.w·cim1:1r na ~~-epu

O Presidente da H.ermhlina <los E:;;t:Hln:;:

Unidos do Brazil,

considerando as Íl'L'('f!u]aridadP:c: pr·n t.irnda~' rwla soeif'darlr> mutua de seguros sobre a vida A Cnpitaliznrlora. com ~::.5de ne<::ta
Capital, e autorizada a fnnccionar pelo derrdo n. 11. .18lf, de

7 de outubro do anno proximo passado, conforme o proces~o
a que se refere o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministeria da F~_zenda, n. 47 4, de 13 do julho proximo findo, I·e-
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solve cassar o decreto n. 11.18-i, de 7 de outubro de 1914, que
autorizou a mesma sociedade a funccionar na Jlepuclica e
approv-ou os seus estatutos.
Jlio de Janeiro, 4 de ag-osto do 1 ~)t G, ÇH" da Indcpendeneia
e 27° da Republica.
"\VENCESLAU BRAz P. Go;~rEs.
João Pandiá Ca,logeras.

DECRETO N. H. 664 -

DE 4 DE

AGOSTO

DE 1915

C:~ssa

o decr,eto n. 1 o. 868, de 29 d'e ahril de 19 q, que autorizou a sociedad-e
anonyma de peculios dotaes por ca,.;amcnto A l'rokcto1·a N ll['• ial a fnnc·
cionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando quo a sociedade anonyma de peculios dolaes por
casamento A Protectora Nupeial, com sédc em Juiz de Fóra,
Estado de Minas Geraes, não tem elementos para inlciar suas
opei·a(;ões, sendo tambem inviaveis os seus planos, eonf{)rme
o olTieio da Inspectoria de Segur.ns ao l\hnisterio da Fazenda,
n. 503, de 17 de julho proximo findo, resolve cassar o decreto
n. 10.868, de 29 de abril de 1914, que autorizou a mesma SDri cdado a funccionar na Ile1mblica e apvrovou os seus estatutos.
Rio de .Janeiro, 4 de ag-osto de HH5, 94° da lndependencia
e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go;~ES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.665 -

DE 4 DE

AGOSTO

DE 1915

Cassa o decreto n. 11.:::92, dle 4 d-e novemut·o <llc 19r4, que :cntorizou J.' sociedade mutua d-e seguros contra fogo Atlantica a funrrionar na Rermi:Jlica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 13razil,

consid(~rando

as graves irregularidades praticadas pela socie-

dade mutua. de seguros contra fogo Atlantica, com séde nesta

Capital, conforme o processo a .que se refrec o officio da
Insp(_>ctoria de ~eguros ao Ministerio da Fnzenda, n. 502, de
17 dr julho proximo findo, resol-;e cassar n dP(\rPto n. H .292,
d(~ ·1 ele novembro de 1914, que autorizou a rnPsma sociedade'
a fUIW(~ionar na l1el1Ublica c approvou os ~Pus cst~ltutos.
H in de .Janeiro, 1. de ag-osto de Hll ri, ~no da Tndrpl'ndcncia
~~ :ti" ela l1rp1nb1ica.
'VENCESLAU BRAz P. Go:~r·Es
João Pandiá Caloaeras.
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·DECRETO N. I t. ôfiü- 1H<~

'l

nE

AGDST'O

nm

1!IH)

Appt"ova as resoluções da assembléal geral extraordinaria da Associação Mutua
Paulista, bem como a encampm;ão por ~"sn a<=snrinção d'fl ~;ocieclnd.e Mntua
ExC~e"lsior

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brnzil,
attendendo ao que requereu a Associação 1\lutua Paulista, CfJm
séde na capital do Estado de S. Paulo, e autorizada a funccionar na Republica, pelo decreto n. 8.132, tle 4 de agosto de 1910,
resolve approvar as resoluções adoptadas pela assemhléa geJ·al
extraordinaria dessa associação, effectuada em 7 de jan-eiro do
corrente anno, bem como a encampaçfio por essa associação da
denominada Sociedade :Mutna Excels!or, com séde na mesma
capital e autorizada a funccionar pelo decreto n. 9. 61 i, dE' 13
de junho de 1.913, que por este fica revogado, mediante as seguintes clausulas :
I
A Associação Mutua Paulista assume a inteira respons!lbilidade do activo e passivo da 1\futua Excclsior e do~ contractos pela mesma realizados, continuando sujeita inteiramente aos regulamentos e leis vigentes e que vierem a ~er
promulgados, bem como á permanente fiscalh:aç5o do Governo por intermedio da Inspectoria de Seguros.

n
As resoluções da assembléa geral extraordinaria da Assoeiaoão Mutua Paulista serão registradas supprimindo-se a seguinte disposição: «Que o associado de cada séri·e, que não contribuir com a quantia de 20$ nnnunes pura constituição deste
fundo, será eliminado:..
IJI

A Assoeiacão 1\futua Pnulista completArá o depo9ito de
200:000$, recolhendo ao Thesouro Nacional, além da importancia de 87 :000$~ em aoolices fcdPracs rrne po:::sne, a de
tt3:000$, nos tl'rmos ffn Jei n. 2.!H9, de :11 f)e flpzemhro de
t9t4, art. 2'>, n. XII, § 8°, n. 3.

nio de Janeiro, 4 de agost.o de t915, 9'1° da Tndependenc.ia
e 27• da Republica.
\VENCESJ.AU

BnAr. P. GoMEs.

João Pandiá Calogeras.

ACTOB 00 PODER EXECUTIVO.

DECRErro N. 11.6()7 -I()E 4 DE Aoosrno nB i9i5
Approva as resoluções d.n. assemhl~a geral flxlraortlin;nia. da Rociednde ano:
nyma Zona da. Ma.tta, llem como a t•nc&wpação por essa sociedade ia

Sociedade Anonyma de Seguros Garantia. Mineira

O Pl'esidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Zona da
Matta, com séde na cidade de Leopoldina, Estado de Minas
Geraes, e autorizada a funceionar nn Hepublica pelo decreto
n. 9 .15,1, de 29 de novemhro de 1911, 1·esolve approvar as resoluçõ~s adoptadas pda asscmbléa geral extraordinaria dessa
sociedade effectuada em 5 de agoslo de iH 14, respeitados os
direitos adquiridos, bem como a encampação por essa sociedade
da denominada Sociedade Anonyma de Seguros Garantia 'M ineira, com séde na ddadc de Cat.aguazes, Estado de Minas
Geraes, autorizada a funccionar pelo decreto n. 10.080, de 19
de fevereiro de 1913, que por esln fica revogado, assumindo a
sociedade anonyma Zona da Matta a responsabilidade do activo
e passivo da Sociedade Anonyma de Seguros Garantia Mineira.
e dos contractos por ella realizados.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1915, 94° da Indepe.ndencia
c 2'7° da Republ ica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
1

João Pandiá Caloaeras.

DECRETO N. tt.668 -

DE

4

DE AGOS'l'() DE

f915

Approva1 a encampação !feita pela sociedade nacional de segu'fos, peculios e
rendas A Gaúcha, da socied~de Mutua Rio Grandense, :mtorizad;a a
funccionar pelo decreto n. 10.433, de 10 de setembro de 1913, qne pÓr
este fica revogado
t.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu u sociedade nacional de seguro'!,
rendas e peculios A Gaúc-ha. com sr~de em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e autorizada a funccionar na
Republica pelo decreto n. 10.306, de 2 de julho de 19i3:
Resolve approvar a cncampação feitn, por essa socie·
dade. da sociedade congenere Mulua Uio Grandense, cam
séde em Urnguayana, n0· mrsmo Estado, aulol'izada a funccionar pelo deoreto n. tO. 433, de 10 de setembro de i913,
que por este f.ica revogado, assumindo a sociedade A Gaúcha
u responsabilidade do activo e passivo da sociedade Mutua
l1io Grandense e dos contractos por essa realizados.
Rio de Janeiro. 4 de agosl (l de 1915, ~l4o da Independenf~in. e ~7" da RepubJica.
WENCESLAU BRAZ P. Go.:\fEB •
.Totio Pantfi,; f'olnqems.

DECRETO N. i 1. 669 -Este decreto não foi publicado.1
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DE,CRETO N. 11.670-DE ô DE AGOSTO DE 1915
Abre ao :Ministerio da JustiÇa e Negocios Interiores o credito supplementar
de 848:700$, sendo 178:800$ á verba 5 8 e 669:900$ á verba 7 8 do
art. 2° da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915

O Pre~idcnl:e da Hepublica elos Estados Unidos do Brazil,
UE•ando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 2. 977, desta data, resolve abrir no l\Iinisterio da Justiça
e Negocias Interiores o credito supplementar de 848:700$,
sendo 178 :800~ á verba 5" e 669:900$ á verba 7" do art. 2°
da lei n. 2. !.l2 4. de 5 de janeiro de J 915, para occorrer ao
pagamento de subsidio aos membro.~· do Congresso Nacional
na primeira sessão mdinaria da 9" legislatura.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1915, 9io da Independencia e 27<· da Republica.
\VENCESLAU

BRAZ

p. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11. 671 -DE Ll

DE

AGOSTO DE 1915

Cassa o decreto n. 10.217, dJe 15 de maio de 1913, que coneedeu autodzação
á sociedade anonyma de pensões, peculios e dotes A Carioca, com sélde
nesta Capital, para funccio•n:ar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando as grave.s · irregularidades praticadas pela sociedade anonyma de pensões, peculios e dotes A Carioca, com
séde nesta Capital, que até a presente data não conseguiu ·encetar regularmente o seu funccionamento, praticando oper,acões prohibidas pelas leis vigentes, não tendo tambem realizado qualquer prestação por conta do deposito a que está obrigada para garantia de suas operações conforme o processo a
que se refere o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio
da Fazenda, sob n. 526, de 26 de julho proximo findo, resolve cassar o decreto n. 10.217, de 15 de maio de 1913, que
concedeu autorização á mesma sociedade para funccionar na
Republica.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1915, 94° da Indep·endencia e 2JO da Republica.

WENCESLAU BM:z P. GoMES.
Joüo Pandiá Caloaeras.
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DECRETO N. 11.672- DE 11 DE AGOSTO DE 1915
Cassa a concessão feita pelo decreto n. 4·396, de 29 de ab'ril de 1902·, ao
bacharel João Alvares Pereira dle Lyra, dos direitos e obrigações con·
stantes do decreto n. 771, de 20 de setembro de 1890

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando não haver o bacharel João Alva)res Pereira de
Lyra, ctssionario do Banco dos Funccionarios Publicos no
Estado de Pernambuco, recolhido desde 1HOS, as quotas destinadas ao pagamento do fiscal do Governo, sendo certo que
se acham paralysadas as operações decorrentes da concessão que lhe foi dada, conforme o processo a que se refere o
officio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional naquelle
Estado, sob n. 96, de 31 de julho de 1914, resolve cassar o
decreto n. 4.396, de 29 de abril de 1912, que concedeu ao mesmo hachm·el .João Alvares Pereira de ·Lyra ou á companhia
que organizar em Pernambuco os direitos e obrigações con~
stantes do decreto n. 771, de 20 de setembro de 1890.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1915, 91" da ·Independencia e 27° da Republica.

WENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandiá Caloger(lJS.

DECRETO N. H. 67'3 -

DE

18

DE

AGOSTO

Reorganiza o quadro do pessoal dia DirC'ctoria do
da Marinha

DE

J~xp<:diente

1915
d:o Ministerio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autorizaç.ão contida no n. XVII do art. 72 da
lei n, 2.924, de 5 de janeiro do cor.rcnte anno, resolve de·
cretar:
Art. 1.° Fica reduzido o quadro do pessoal da Directoria
do Expediente a que .se refere o regulamento approvado pelo
decreto n. 1O. 738, de 11 de fevereiro de HH 4, ao segui.in.ite :.
1 director.
2 chefes de seccão.
2 primeiros officiaes.
2 segundos officiaes.
4 tercriros officiaes.
1 quartos officiaes.
1 port.C'iro.

1
2
3
4

ajudante.
contínuos.
correios.
serventes.

ACTOB DO PODER EXECUTIVO
0

Art. 2. Os funecionarios não aproveitados no quadro
aeima ficarão sujeitos ás disposições dos arts. ~O a ~3. capitulo X. do regulamento supra mencionado.
Art. 3. Revogam-se as disposü;ões .em eontrario.
Rlio de Janeiro, 18 de agosto de 1915, !H da Independeneia e 27° da Republica.
WBNOESLAU BRAZ P. GO.l.IES.
Ale:a:andrino. Faria de Alencar.
0

0

DECRETO N. fi.674-

DE

18

DE AGOSTO DE

1915 ·-

Approva a reforma dos estatutos da socled'ade anonyma Industrias M:a.tarazzo
do Paraná.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Industrias
Matarazzo do Paraná, autorizada a funccionar na Republica
pel::; decreto n. H .406 A, de 30 de dezembro de 1914. e devi.darnente representada, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a refor·ma dos estatutos da
sociedade anonyma Industrias 1\latarazzo do Paraná, de accJ:;_'do com a resolução votada em assembléa geral extraordinaria
dos respectivos accionístas. de 16 de julho do oorrente anno,
ficando, porém, a mesma companhia obrigada a cumprir a~
formalidades exigidas pela legislar-ão em vigor.
Rio de Janeiro, 18 de ag-osto de 1 U15, !H" da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
José Rufino Rescrra Crwalcanti.

DECHJ~TO

N. 11.675 -

Approva a rcfo1 ma dos

e~tatutos

DE

fS

DE AGOS'l'O DE

1915

dn sociedade anilnyma J wh1~tria;, Rr:tlilidas

I;ahricas l.fatara;:7o

O Presid~nte (la fiepubliea dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Industrias
Reunidas Fabricas Matarazzo, autorizada a funccionar na Reptiblica pelo decreto n. 8. 812, dr: !'i de julho de 19!1, e devidamento representada, decreta:
Artigo unico. Fica appt·ovada a reJo ema dos estatutos da
sociedade anon:yma Industrias Reunidas J~"abricas Matarazzo,
de accôrdo com a resolução votada Pm assembléa geral extraordinaria dos respectivos aceioni:=das, ele 1.5 c1e .iulho do eorrcnte anno, ficando. porém. a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades exi~idas pela h~~dslação em vigor.
Rio
Janeiro, 18 de agíJ~lu do tHHí, ~H" da Independn nPpllfllil·~t.
dencia e
\\ [cJ'.'•~I::~L\1

1

1:::\:1, 11 •

(1f~l\ll•;f; •

.io.,,: i\ti/ill" ll•'''·'l'll GrrvuZcanti.
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DECRETO N. H .676 -··-

DE

18

DE AGOSTO DE

1915

Concc>clc :llltori7nç:"to á socier1r.ule anonyma Engenho Ct•ntral Condt· ele \'lilson
para funccionur na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
atlendendo ao que requereu a sociedade anonyrna ~~ngenho
Crmfl·:d CnwiP <k \Vi!Silll. 1''"11 :·~··di' n··:..;f:! C:lpil:ll, n devida-mente representada, decreta:
Artigo uni co. ffi' concedida autqrizacão á socied~de anonyma Engenho Central Conde de \VIlson para funccwnar na
Repuhlica com os estatutos que apreRentou, ficando, porém,
a mesma companhia obrigada a cwnprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, t8 de agosto de 1915, 9·i 0 da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

José Rtt{ino BeseiTa Cavalcanti.

DJ~CRli.':1 0
1

N. H. 677 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1915

Cr?a w1is uma hrigada de infantaria •: tmn de cavalbria d.c guardbs n!tcíonaee,
na comarca de Saub 1\faria da Doera do l\fonlt•, · 110 1\~t:t•h 1:lo Hio :_;randc
(ro Sul

O Presidente da Republiea dos l~stados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. ·'1-31, de 1 i de dczemhro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Ficam c.rPadas na Guarda Naeioual da comarca de Sanf.a Maria da Bocca do Monte, no 1\:sh:ldo do Rio
Grande do Sul, mais uma brigada de infantaria e uma de
cavalln.!'iu, aQuelln, com a flcsignacão d(, 89", que se constitnir:i de tr·ps balalhões do sc•rviço activo, ns. :..'();), ~(}(i o 267,
e um do da reserva, sob n. 89; e esta, com a ôc 125", que se
constituirá de dous regimentos, de ns. 249 e 250, que se organizarão com os guardas qualificados nos districoos da referida comarca; revogarias as disposiç0es em contrario.
Rio de Janeiro, t8 de agosto do 1915, 9·1'' da Independencia c 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Perei·ra dos Santos.

DECRF.;To N. H .678 -

DE

18

ng AGOSTO UE

Hl15

Abre ao Ministerio da JuRtiça e Negocio;;; Interic•nc; o cred>rto especial d!e
10:000$ puro. pagamento de subvouçií.o á Cruz Vcrmdha Btazileira.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 5°, § f o, da lei numer·o 2. 92·1, de 5 de janeiro oeste anuo, e ouvido 0 Tribunal
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de Contas, nos termos do art. 70, § 5o, do regulamento approvado pe~o decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
o credito esp(~cial de 10:000$ para pagamento de subvenção
á Cruz Vermelha Brazileira.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de J 915, 9,1-o da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRE'ro N. 11.679 -

DE

1s DE AéwsTo DE 1915

Abre ao Ministerio da }ustiça1 c Negocias Interiores n crcditt) CS!>l'cial 1lc
15:000$ JHtrn paga1:1cnto de subven<;:iõo á Assistencia de Creanças Pobres,
anncxa ao Instituto de Electriciclacle .Mc<1i.ca do Dr. ;\haro Alvim

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autx:>.rização concedida pel 0 § 1°, do art. 5°, da lei
n. 2. 921, de 5 de janeiro deste anno, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°, do regulamento approvado peLo decreto n. 2. 409, de 23 rle dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da. Justiça r Negocias Interiores
o credito especial de 15 :000$ para pagamento de subvencão
á Assistencia de Creanças Pobres, annexa ao Instituto de Electricidade Medica do Dr. .Alvaro Alvim.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1915. 9.1o da Independencia e 27° da Republica.
'WENCEHL.\U BR.\Z

p. GoMES.

Cm·los Maximiliano Pereira Gomes.

DECRETO N. 1 i. 680 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1915

Approva as modificações (ThJ projecto da ponte a ser construidla sobre o Rio
Grande, nJa linha de Igarapava· a Uberaba, as relativas ao trat;ado <.lesta
linha entre as ·estacas 6os mais 7 e 662 mais r 2 (' " unpmento tla difff-.
rença d e - 327:Go:.!$oRr, Jlat·a mais Clatr·c o primitivo e o novo projccto

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazH.
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as modificações do proj.ectJo da ponte a ser oonstruida solbr·e o Rio Grande, na linha
de Igarapava a Uberaba, de c·oncessão da mesma companhia,
as relativas ao tracado desta linha entre ·as Pstacas 605 mais
7 e 662 mais 12, e o orçamento, na importancia de
327:602$081, corr·espondente á differença entre o primitivo
e o novo projecto, tudo de accürdo com os documentos que
oom este baixam, rubricados pelo dircctor geral de Viação
da Secretaria de Estado da Viaçü 0 e Obras Publicas; ficando
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u o1·çamcnto nvp1·ovado pelo dc'crcto n. H. OOü, de ·i de outubro de HH J, e uugmeu La da de
:1 MJ metros a extensão de linha.
Ilio de Janeiro, 18 de agosto lle uJ15, 94u lia Independeucia c 2'7° da Uepublica.
plevado a 4. ,]93 :537$2!H

WENCESLAU J3HAZ V.

G.O.l\lEl:l.

Augusto Tavares de Lyra.

JJEUIU:To N. 1 L ü81 -

DE

m~ MiOb'l'o IJE

18

l'rurur.t· por tr~.:s allllUS o ]'l':.Jí\0 para a cnlldll:<it" oh:~

•lu

uld

HJ15
Jlurlo

da Riu

Crautlt" do Snl

O Presidente da Hepubliea do::; EsLadus Unidos du llrazil,
eudendo ao quo requereu a Compag:tJíc Frau.;ai::;c du Porl
tlt~ H i o Urande do Sul, decreta:
;\rligo uuicu. I~'ica pro rogado pot· tres a1uws, a pa.l'Lir
de H de agosto de HH:i, em vista do disposto ua clausula
XVII, § 3", do contracto de 1~ de ,t5etem1Jro lle i!Wü, mantida
pela de n. XIV, do decreto n. ü. 981, de 8 de junho de 1908,
n prax 0 v;,u·a a cmwlusão da::; ohral:l do porto •lo Hio Gt·ande
do :)ui.
Hio de Janeiro, 11) dr~ ai!o:-<tu Je HH5, ~H" da Iudepenileneia e 27° da llepublica.
~tU

p. G.Ol\1ES.
A.!Jgusto Tavm·es de Lyra.

\VENCESLAU BHAZ

Dl!~C'HE'l'O

N. 1 L 682 -

DB

18

DE Auo~·m IJE

J . brc ao J\linisterio da Via(:i'LO c Ohras Puhlíens o t:rt·tlilo
ú tlcficieucia da <:•Hlsignaçi\n
du .\mazonas>>, do -cxercicio de 191.~

}>aTa aticm.kr

HH5

e~pecia!

<d)i;. triclo

de 07:000$
l!;l\l.io·tdcgraphico

O Presidente da Hepublica dos Estatlu:-: Unido~ elo Brazil,
mmudo Lia autorizaç.ão que lhe ('tlll f••re o decr(~l o lngislativo
Jl.

:!..979, dc:::>la uala,

aLlri·r·

1'üSOl\'e

<lO

i\linisterio da Viat,;ão e

Uhms Publil~a:::; o eredHo o::;peeial de !Ji :UUO:); JJUl'a uccorrer
a despezas do exercieio de UH íJ em virtude da doficieneia de
verba na consignação «Dist.rielo Hadio-Tclegraphico do Amazonas>>.

Rio de Janeiro, 18 de agoslo de J !J 1G, H1" da lmlcpcn'Uencia e 27° da Rcpublica.
\VENcc:Ht•.\u Blt\z

J). Go_\ms.

Auausto 1'avw·cs de 1.-yro..

l'oll~1· E,;\.c~.:utivo ~

1915. :<Vpl.

!li>:
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DECRETO N. 11.683-DE i8 DE AGOS'l'O

DE

HH5

Approva o ac~rdo t·eallzado com a ~mpreza. Estrada de Ferro ThercsopoHsj
para o fim de reduzir as_ responsabilidades nssmnidas pela União no
contracto celebrado com a mestna empreza cw vil'tudo do dccretv nu.;
mero 9. 255, de 28 de dezembro de 1911

O PresiucnLe da Republica dos E~tallo:-:1 Unidos do Brazil,
usando das autorizações emtstant('s do úecref.o n. :!. • ü 1:!, dt;
30 do dezembro do ÜH4, o uo art.. 30, 11. IV, da lei n. 2. ü2 1l,
de G de janeiro do corrente auno, decrcla:
Artigo uni co. Fica approvatlo o accôrdo real izndo com a
Empreza J!istrada de Ferro 'l'her<'sopolis, segundo as clausulas
que com cslc baixam, assignadas pelo minisf Pn e scerctarü>
de Estado da Viação o Obras Publica;;;, para o Jim uc rcduút·
as ,rcsponsabilirlades assumidas pela União no contracto de 31
de dezembro de 1 \H 1, celebrado com a referida, rmpreza em
virtudu uo decreto n. n. 2G5, de 28' do mesmo mcz o anuo.
Uio de Janeiro, 18 de agosto de •f U15, !H'' tla. TwJcpew.lcncia
e 27° da Hepublica.
\VENGllSL.<\U lltlAZ p. GüMI!:8.

Augusto Tavares da Ly1'a.·

tlausulas a que se refere o decreto u. 11.683, desta datu

CLAUSULA 1
O ohjecto do eontracto (clausnla 1) fica 1it11iladu nu se ...
guintc:
f o, a eonstrueção do prolongarnen Io da. •E si r a da de lrcl'l'o
TheresopoJis ató Sebastiana, no F.stado do Hin de .Janeil'o, cnm
a. extensão maxima de 50 ldlomefro8:
2°, a rcconstrucção, a juizo do Governo, da linha actualmente em trafego atú Thcresopoli"i e o ~PU apparclhamcnto
com material rodante nccessario. fNH1o-:-:P em visla a maior
commodidade c rapidez nas viagens;
3<>, a execução na Piedade, ponto inicial da 1inll3, dae. obras
que, a juizo do Governo. forem necl:'ssarias para faeil atracarão
das embarcações ao ~ervico da estrada;
~
4o o fornecimento de todo o matNial qne file w~ccssal'io
importar do estrangeiro para o completo cstahelceimenlo ua

estrada;

5°, o arrendamento dn toda a estrada. cJc Pit~dade a Sc-bastiana, pc•lo prazo d(! no anno:-:. eontadn da data da eonclusão
da~ ,~lH'as. tlu 1:r>construesfio da linha ad ualmenf.n ('111 tt·afcgu
atP l.ltere~opnJ1s. dP a1·eqrdn t'lllll I) H. ·!, ,)l-qfa c:Jawmla.
Paragraf!llO unieo. Dt'Si~tiudo a l'IHIIl'adanfP, ~~nrno (h~sistP,
de seus du·ctlos sobre o r~~~to do JH'IdnH:.:amt>nln. fit·am 'i}Jsn
facto ·l'OVORadas todas as clau;;;ulas do eont.J·aet o dn :H do dozcm.bro de 19H que se refiram expU cita ou impl ic·il.amcnte ao
trecho da linha dr~ Sehastiana a Itabira do !\fatto Dentro, ao
apparclhamento c arrendamento do pol'to da Piedade.
:
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CLAUSULA 11
f:o\'l't'llu pagal'ú á eonlraclaulo t~m títulos de 5 %,
J•ap(•l ao atmo, rec·ehidos por ella ao par, a importancia
1[:1s (li)l'a~ JII'Pvistas na clausula ant.Prio.r c que forem executadas d1~ ~wc·tlrdo com os e~tudos c or1.:amento vr1~viamcnte Ulr
JIL'U\ :trios.
11

jUI'il:"

CLAUSULA III
~~~t·fio l'eito~ ú coutraclante pagalllf'tlLus Lt·ilrlc::!Lt·at•s dos
i.t'<t:,;, lli'S 1':\('Cnfafios, mediante avali:M:õ,~s pn,vi\t~H·ias cffe1' 111 ad :1~' 1'''la T!Jsprelcwia. Frderal
das Eslr·adas. Fica entcndid11 qw~ a elausula XVII do eontraeto de ~~j de dezembro
•lt: I !•li subsistirú com a modifiea~.:.ão decorrent'~ da presente
~~la 'Jsula.

CLAUSULA

lV

Tct·m i ttatlas as obras de rPeonsll'lll~l·:"io do Ll't'l'.ho aetuai.
1111'111 ·~ t•ru l1·af'e;.;o, do Pil•dadf' a 'l'herPS;Jpolis, ou as de consll'tw·.:ilo dn prolOilf!:llll~'lÜO d<' Tller·e:;ulHllis a Sd,astiana, de
qw• lr:1la n 11. 1 da elausula l dnslo aeeth·dn, a lnsvectoria
~"''"'' ·•ll das EsLt·adas far:í o pxamc nomplnl o da via pcrmaw·nf,. obras tlt~ al'lr~ ..estnc;Õ~'s e de[Wlllleueia.;:~ liullas tclcgrapl!it'as. lllalcrial rodante, etc., afim de serem acceitos pelo
t loycrno c cffectuado o pagamento definitivo.

CLAUSULA V
.\ t'nlllt·:wlnnte ohriga-se a apr,~:;r"tli:ll· :i. apprnv:11:ií 0 tlO
Guvt'L'1IO, 1knl.J·o do vrazo dt~ s1~i:-; ilH'Zt.·~. f'tlltl a do da data do
rt•gi.;l.t·o do pi'PS{'llt.e acet'.r·tlo no Tribtmal "'' Contas, os cs1wln:: dP lodas as oln·as lH'tWistas na. elausttla I tkste acc&rdo,
u a r:oiJeluil-as dentro uo prazo de cineu auuos, ~.:unladu da
data da upprovação dos mc·~mos estudos.

CLAUSULA VI
1

1 p!'"':o do nt'L'I'IIdamrnto. nrn vez do esl.ipulado na clau-

:-;lllit 1\. do eonl.radn de

r.

[);r.::

SC'I-;ll Íllf f'S

:H de

dc~mht·o

r~nllft•iJm Í('ÍÍC'S

dr.~

SO)JI'I~

:1

1!H1, constará:
l'l'tlfJa

)Jl'll(a

CIU

f •:I I"' 1·-IIIOI~d:l :

a) 5 ')~, da l'CUUU IJL'U[a, Setri]IJ'e ~\W t~sla flll' illfnl'iOI' a
;; :noo$ l•OI' 1\ilnnwt.ro d•'' linha !'lll trafeg-0 durantn o unno;
f1) 10 r;{J dn f'XC.I)SSO da J'Pnda hrufa dt~ :1 :OOW" (indllSÍ\1'.\

a

í :OfHI*

(Pxt·lusivl~)

:111110;
::, J:) 'I(J do I'XI~PS~Il
\1')
:1 í ::íflÚS (P\t'lllsiv,•)
•1111':11111~ o anno:
r/) ?0 o/o do CNCeS:::iO
Ye) a 5:000$ (exclusiv,e·)

IHH' kilomdr" ~~~~ linha ent fral'Pgo

dlll:lldt• ()

tlunmle o a uno;

da

l't'llda ]H'IIf;t

pnr· kilnnwlro

dt·
d1·.

Í :1100* (jne[usili11h:t PJll trafrgiJ

da :renda hrula de ·Í :500$ (inclusinor kilomctro de linha em traf.ego
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r,) 25 % uu excesso
por kilometro do linha
II. Da contribuição
der a 1. 000: UOO$, papel~

da renda bruta sol.n·e :i :000$ ou mais
em tt·afego ·durante o anno.
de 2·0 o/o da renda liquida que ext;epor anuo.

CLAUSULA VII
A 1'011 Lract.aule •·.onl.ribnirá com a quanLia !lu li :000$ annualmcnte, por selllestrcs <.tdcantados, para as <lcsp.ezas da
fi3calização, ficando, pela pN'iSenL(' elausula, suhstituida a
clausula XXXIX do eoutrado de :H du dezembro de 191.1.

CLAUSULA VIII

Para garant.ia da J'if3l exccur;.ão do 1;ontr·ado, a eonLra-·
etantn dPpo:-;ifaJ·:í llo 'J'hesouro .N;wiunal rutll(t ntn•.~fí.o, a
quantia dP ~o :OOI.Ilti em apohocs fcdeL"ae.~. .Fie a pela lll'Csente clausula substiLuida a clausula XLVJ l do contracto tle
31 de deze.mbro de 19'11.
CLAUSULA IX

A

l'f~V('I'.:-<i'io

I'Stipulada ua clausula xxru do eonlrneto de

31 de dezembro de HH i dar-se-IJa fimlo o prazo dP 6'01 aunos

do arrendamento na fórma do n. G da elausula I deste aceôrdo.
CLAUSULA

X

A contractautc obriga-se a effectuar, dunfru do JH'azo de
cinco anno~. eontado desta data, o rc.-~gate rla ru\'('t:são para u
Estado do Rio de .Janeiro da estrada actualmente em trafngo,
como lhe faculta o § i o da clausula I, do .cont.ractu de 8 de
outubro (k 1'Ui0 cclebradn com aquellc Estado. Ri decol'fido
este prazo a contraetantc não tiver effectuado o l'eforido resgate, o Governo promoYerá por conta da mesma eontractant.e,
que passaP{t a recolher ao 'rhcsouro Nacional, por semestres
veneido~, ~~ (\Oll.Íltllct.:uHenl(~ •·.um a •IJUI)Ia dn at'l.'etHhtnJento além
desta. mais G %, da r•mda lH'uta da esLrada, ak\ eompldo reembolso das quantias desvendidas eom a rdPrüla opera«.:ãu. 1
Fica entendido que a primeira rwcslação deR(a quota de reversão será calculada sobre a rt'nda hruta de lodo o segundo
·Semestre de 1920.

CLAUSULA XI
l•'lta du nenhum l'I'Jf~ilo a is••tu;fí.o dr· di t'Pi Io:-; da ÍlllflOt'tação c de expediente, a que se ·refere a ldLra b da elausula
XXXV, do contracto de 3i de dezembro de HH i. ~\ importancia
dos direitos que forem pagos Tlela importação de material
destinado ú eonst1·uer.ão ser:í. im·luilla na~ folha:;; de medic;,ão.

CLAUSUJ.JA XII
O presente accôrdo é exequivel depois de
Tribunal de Contas.
(

s~u

registro no
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CLAUSULA XlH

Ficam revogadas as clammlas TI, HI, IV e XLTX do contraclo dP :H de dezPmhro de ~uH t, subsistindo Inda.:;; as demais
t\lammlas cto mesmo eontrarto, com as mtulifimu;õn~ ~~onstant.r.s
on doemTontf~s do presente aeeôrdo.
Hio dl' .Tanet.J'o, I. R de agosto flp 1H I rí. ---i\. Trwares de
/,!f1'a.

DEGRETO N.

11.681--DE

24

DF. AGOS'fO DE

:Uamln qnP Rf';i:t observndn. completa IJPnlralid:lflf' clnr:Jnil'
!talia e a 'J'nrqn ia

:t

HH5
gnl'l'l'a f'ntre a.

O Pr~sidPnto da if1epuhlica dos J~:-;Lados Unirlus do Brasil:

Haverido o Governo Federal rer.t>bido no Li rieaefío of:fieial
do Governo .Jtaliano de quo a Ilalia se :wha nm ~>sla.lln de

.!..;llf'lTa ·COm a Turquia;
H1~sn1vc flUB se,iam fiel

c rigot·osantnnl.e ollsPt'vadas e cum-

p!'illas pPla·s ant.orictadt's h1·asileiras :ts regTas dP w·ntt'alidadn
t·onsl:wf.p,.; dos dt't\rnLos ns. ll.o:ri, ll.o::H. dP 1 P :''t de Agm;;to,
1 L H I, de 9 tle Rotemhr·o P ·I I. :20~1 A, de J.'c ele Ontnbro tào

armo 1•roximo passado. ~~ ma i~ 1•t·ovitlmw ias tomadas pelo Gov~·.r·no Ji'rdrml cmquaul.o durar o ref.-t·ido Nd.afln dn g-uerra.
Ui o de .laneiro, 21 de ;\gosf n dn I !li ::í, !l 'I" da lndt'JH'IIH :'.i" da RepubJi.ea.

dt•Jlt' ia

WENCESLAU BRA~

J>.

Go~1 ES.

Lauro Miille1·.

DF.Gf1RTO N. -ti.G8rí--rm ?rí nr~ \nosrr·o n-r, 19U5
l\fnn.rb cessar o ahouo grotuito <1,, r::!·tlnmf'nlo ans fog-uisla~ 1111 :1l'in 1l•1 co~1·
tracto par~ o serviço rh i\rmra11b

O Presidente da Republir.a dos "Estado~ Unidos do Brazil,
nt.l.endendo ao qun lho expôz o ministro de Estado da Marillha, l't~;;:.ol\·n mandar eessat· d(\ or·a t~m tlPante o abono de
f'ar·damento que pPlo art. so do derr·do n. 9 ..1(i.~, de 2:~ de
mm··:o de HH2. se fazia grntniLamenl.e aos fogui-Jns 11,\l ~wt.o
d1• serem con.traetados para o Sl~rvi~o da Armadn.
Hin dt• .Ta.Iwiro, 2.G dn ng-osLo de 191 rí, !l1" d:1 Tndnpen-

jll•lwia ,, ._.·;·• da Rrpllhliea.

\VgNC:~RJü\TT Tli1:\Z: P.
i\lr>.r~arulrino

----

011:\f.ES.

li'ol'iu ,,.. .1lr'Hrm·.

AO'T08 DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. f L 686 -

DE

25

DE AGOSTO DE

f 9!5

Abre, pe}o lUnlsterlo ia Fazenda, oa credltos ele 23 :goo$, eapeeial, e de
24:000$, anpplementar, h verba~ F:mrn·cgruloR <lfiR r~"parti~õr<~ c ltu~·tn•cs
extlnctos -llo axerclclo do 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorizacão constante do art. :1.., do decreto legis1ativo n. 2. 982, de hoje datado, resolve abrir, p,e•lo 1\linisterio
da Fazenda, os creditas de 23 :800$, · especial, e. <!_e 24:000$,
supplemPntar á verba -- Empregados das repnrhçoes e logares extinctos
do exercício de HH5, para ·nttcnder no pagamento dfwido nos ex-iuspcctnres de Fazenda, Carlos Vieira
:Machado c .Jn"{\ Bcllcns de Almeida, no período de· 4 de janf'iJ·o a :H dP df'zemhl'o de HH4, e no oorrenLc anna de 1915.
Rio de Jnneiro, 2!l fle ngosto rle HH5, fHo da Tndcpendencia e 27° da Republicn.
Drnz P. f:o"!'t gR.
Joti.o Jlmuliá Cnloaea•as,

"rr:NCERL.\U

nF.r.nF.rro

N. 11 . GR7 ·--· nr. 2:; nr. M-:ns'T'n nr. 191 r.

Apprnv:t, com :dlrr:-u:-i'ír.c;, n.c; nnvol'l ·r.o.lntn!n.c; ela ~orir1bHc 11111\1111. f]t" ?><'rnliMI
'fhe.c;ourn fl:l Familln, rnm ,;!·,]e n:t {':tpilal do l·:qa.tn ·•k l'•·nt:lllthnrn,
IHloptados ]"·b aF<~t'llll.J,:a !~·n·al n:lmnnliltari:t, t(':;li·,:~ol.t ··til ··; d·· j•n•·itu
de 1915

O PrPsidenle da llepnblica dos Estado::; Unidos do Brazil,
nttendendo nn qu~ l'Of}Uf!I'flU a snciedfirln mul.ua rle per,nlios
Th~som·o <1n J<'amilia, com ~éde na (•apit:tl do .K..;t:u1o df' P.rll'nambuco n nutnr·izrHirl a fnnccionar· pelo deCJ'elo numero 10.304, de 2 d~ ,lnlho de 1913, regolvc approvar, eom a~
alteraçõm; abaixo indicadas, os novos eslnlnl os adoptadoo pela
assembl•~a geral extrnordinnria, renliznda a ~!.5 de ,janeiro do
corrente am1o, rPsalvados os direito:.; do!.'; :w.l.tl:lf'~ sngnrn(los,
mediante ns seguintes clausulas;
I
A .c;or,iedade Thrsouro rla Família r.onl.innarú. sn.i~ita á~
leis e regulamentos vigentes e que vierem a ~er pl'<nnn1gados
sobre o ohjento de euas operações.

II
O clrposHo de tOO :000$, rtuc a .so<.'.ietlade j:i possue·, sert1
elevado a 200 :000$~ qne a soeie,fadn fina 11hl'igada a r..ompletar, nos tr1·mo~ da lri n. 2.UIH, de :n iic dr7,~mbro de 1914!t
art. 2°, n. J/lJ, §R", n .. 3.J

t\C'IúS DO PODER EXECUT!VO

III

Os nov()S estatutos, ora approvados, serão ·registrados com
seguintes alteracões: "
Art. ·12 e paragrapho uni co - Substituam-se pelo se'oouinte: A sociedade expedirá immediatamente após a. acc-eita~ão do segurado a respectiva apolice devidamente: sellada.
···
Art. 15 - .Supprimam-se no final as palavras <~:até a
qnnntin. . . roalizadas:..
Art. 1 O - Accresoontem-se no final as palavras ce de ..
pois de procedida a chamada, vencidos os prazos destes ~sta

ns

tutos,.

. ·

:

Art. 10 - Substitua-se pelo seguinte: Os pecuhos serão
pngos 60 dias depois de terminadas as chamadas e de vencidos
os prazos das multas.
Art. 2.0 - Accrescentern-se no final da letLra. a as palavras: «servindo de rlivisor o numero de inseri peão de aocios
·
qnit.es na série,..
Art. 37
Onde se diz «500$», diga-se «200$000, •·
Art. 48
Substituam-se as palavras finaes «o um ouho. . . proposta~ pelas seguintes: «ou o numero correspon<Jentc ao do soei o fallecido ou deca h ido'>; e substitua-se o pa ...
rnrrapho uni co pelo seguintP: «o numero de inscripção servirá para .QS .sorteios e para as chamadas de quotas~.
Art. 50 -·- Substitua-se pelo seguinte: «Os perulios não
rcclamadm~. depois de rlecorrido o prazo de cinco annos, a
r~ontar do vencimento da chamada, serão destinados ao pagamr.nto de outros peculios das respectivns séries, independente
dr n(}vas ~~h amadas'>, sendo supprimida a Jettra q do art. 24.
Art. 1o da disposioão transitorio.
Supprima-se.
Art. sn ita série «<nicial»
Substitua-se pelo seguinte=
<<~crnprn quo se derem obitm; nesta série. a directoria os comnmnicará mfmsalmente aos mulualistas. J)Cln imprensa, para,
no prazo de 15 dias, a ronfar da data da publicação, concorrC'rem com as quotas para a forma.,;:.ão dos respectivos peculios,
os qnaes serão liquidados dentro de 60 dias, após o ultimo
pmr.o das muHnR a qtw sf' rPfPrPm esl.í>.~. m:tatHtos ».
Art. 1O da mesma série
Substitua-se todo .o artigo pelo
Reguinte: «Si, porventura. fôr verificada uma mortalidade su..
perio~ a 2.1 por 1 • 000, annualmente, a directoria poderá re·
gn1arizar as chamadíls de fórma a proe~der mensalmente á
Pnhrança no mesmo nnmrro de quota~» .
. Art.. -'lo da série «Preferida» - Substitua-se pelo segumte: 4:Scmpre que se derem obitos nessa séri.e~ a directoria
08 commnnicará mensalnwnte p~la impren~n aofi mutua1istas,
para, no prazo d~'' 15 dias, a contar da data da publicacão, concorrerem com as qnotas, para formação do~ respectivos per.nl.lOs. os quaes Rerão liquidarioc; dentro de 90 flias, após o
11llm10 prazo das multas, a que fl.f'. refPrf'm I'S!Ps PRtatntos,..
Art. 7" da mesma série - Snhstif.un-sc por outro igual
~o nrL 10 da série dniciab.
flio de Janeiro, 25 de agosto de I HJ G, !H o da Independeu ...
r in f' ~no da nepublicn.
"rBNcEsr,Au BRAZ P. GoMES o~
João Pmuliâ Cnlnaeras.
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DECRETO No 11 . 688

DE

25

DE AGOSTO DE

1915

Abre ao Ministerio dn Agricultura, Industria c Commcrc,io o credito esp0l'ial
--de 42:742~397 JHU'rt oc.correr no pngamento {leddo a fnnccionari'o~ tl~
Secret:n+::~ de Estado e dos Serviços de Veterinaria e <k ]~statistica. (]110
ficaram a!l!Htlos por occasião 1la remodel.1çf10 tl~1.s me;;mns repartiçlít·s.

O Presidente da Repuhliea do:;; :Estados Unidos do Bra:dl,
usando da autorização que lhf' foi ronferidn. pHJo deereto Jn-.
gíslativo n. 2. 98lt, da presentt' data. resolv(' a h rir ao Minisf.erio da Agrirultura, Industria e r.ommereio o fWedílo cHpeciaJ
de 42 :7.12$397, por conta da veriba do art. 79, n. VIII, da lei
no 2. 92,í, dn 5 de janeiro de 1915. para oecorrer· ao pagamento
devido ::tos Drs. Manoel Rlorlri~twg Peixoto. direc•tor! geral da
Directoria Geral de Agricnlhwn. F:néas F·erraz, director de
secção da nwsma direct'Oria. Bernardo Teixeira df> Carvalho,
ajudante technico do Serviço de Vetr>rinaria, e Mauricio Limpo
de Abreu. 2" officia l da Direelol'in do Servi<.{O de l•~statiRt.ir.a,
que ficaram addidos pot· occagifio da remodelaçâJo tla l'P,Sprd,ivrt
Secretaria de Estado e das duas ref0ridas repartições.
Rio de .Taneil'O, 2!) de ngo:<l.n dP 1nL!í. g~o d'a Imkpon ...
deneia P 2'1" dn Hepuhlica.
\VENCERLAP RRAZ
.!Mu~

DECRETO N. 11 . r,S!) Conr.P!lP nnforiz::~l':.o ií

Ru{i11n

p.

1lt>5WI'l'fl.

GOMI~R •

f'm·nlNwfi.

nB ::;; nE \nosrro m: 1n I:.

f'ompnnlJia Rrazil;>it·a G:u;nrrnm1thdor

( ,\.

f!.

!1:. )';

prira funceionnr nn R~>pnhlirn

O Presidente da RPpnblira rlns Estado::: Unidog do Brnzil,
attendendo no nuP rcrruPrPu ~ f:nmn:mhia Rmr.ilf'ira <1a~ar
('.umn1ator (.\. G•. A.). r.nm sPdr· r•m :::.:tor·l,nhn. ~lli'I'Ía. n ilf'vi ...
datnente l'Ppre~entaoa. flpprpfa:
. Artigo uniro. R' conrPflida antoeização á Companhia Brn""
zl~eJra GasacrumuJator (:'\. n .. \. ), fHJT'a fnnr~rionar na n~f\lJ*"'
bhca com ns estatuto::~ fJllf' apre~wntou, mNliante as r.lauc:ulns
que a estf:' acompanham, as~iznadas fJP}o minü:d.rn dP Estado
dos Negorios da Agrir:uJtura. :Tnclustria r' GnmmPl'rio, firan(]n,
porém, a m,p~ma rnmranhia ohrigndn a f'llnlJWir a.~ fnl'tnflliflacJpg f\xigifla~ pPfn JPgisJaç.fín 0111 Yigor.
Rio dn .TanPko, ?S dP a~mstn f]p I !1 I :í, !1 't" da JndPJWndenr in,
f' 27° da Republka.

:\C1'0S

291.

no Pf)DEll. EXEf:UTlVO

C 3 uwlas que acompanham o decreto n. H. G89 tlnst'l (bta

.\. fompanhin. Brar.ileira GaRnccumnlaLnr (A. G. A.), l~
o! 1· 1:! tdn a {Pt' mn l'CJH'Psentante ;II't'al no Hear.il i'Olll plouos
n i 1 n, i i a dos podtweH pat·a tratar ~~ dt~Jiu i tivamentP resolver
~H p 1 ~' :>es qtw SP smmitarem fJUCt' •·om o Gnv•'l'1?o, !JilOf. ~qm
p:U .i ~tlhl'Pg, ]IOflf'IHIO Sf'[' llemandaf]O P l'PPP}li'T' l'II:H~:tO lfllCJa\
p ·I 1 1· n f.!Hlllhia.
11

r Jdos

os actos que praticm.· no Braz i!

rif'.arão sujeitos

ntP ás r<'spcctivas leis e regulanwntos r' :í. .inl'isdicoão
:-; ·tt:-; trihunaPs .imlkiario!; on admin istratiYn.'i, sPut que em
11 n :1lgum pos:-;a a referida eompanhia t'N~l:unat· qualquet•

un r•.:tft\1

d

t··t

e wi'in fun;Jada Pm seus estatutos cujas disposi~~·Of'S não po.;:,•n·ü· dP ha~·m para qualquer· J'<'elnmaf~fin ·i'OitePT'nPn1n :'
' x ·ru•:f,o da~ ohra.'l on ;.;;prvi(;OS a que Pllt~s s" t'l'l'l'l'Ptll•.

PXI

d•• fí )

Fica dcpendenLe de autorir.açõ.o do <1ovel'nn l(nn.lr(nor n.Uc...:
1a ·f1n 111W a rmmpnnltia lenha dP far.nr 11ns l'Pspm·.tivo8 esta...:
lu t,;; .
:
~c··-lhe-ha, cassada a ::mtm·izaçilo para l'nnerionm· 1m Rcpn..:

•I

'i

~;

infringir esta elausula.

Ji'kà entendido qut> a autorizaoão f. fladn ;;;pm prc.iuizo do
p inl'iJIÍO dn se achar a companhia sn.ieita :í~ di~po!'liçúes dQ
d L'· ·i' 0 que regem as sociP-dades anonymas.

:\. infraccão de qualquer das clausulas para a f[lml não
eomminada pena egpeeial ser:i punida rmrn a multa

r d ".a

r • llll' t•onto de Péis ( t :000~) a 1'i.nr~o eonlos dP r{·is (5 :000$);
r 1 o t·aso de rP-incü]encia eom n r.rt."sa1;fi,l •la a til nl'iz:v:fio con{' ~( idn Jwln flpr·n~to em vil't.mll' rlo qual haixan.1 ní-\ presente~

'-

1.· r~u.,ulas.

Hro de
·' ' 1· t

.Janeiro, 2G df'

t'trrolt'ft/1 tJ:.

DECR1I~.TO

ago~Lo

dP 1\H!í.

N. 11.690 - · tm .2!3

Dl~ AnnSTo nr::

HIU'i

\ r• · no Ministerio ,da Viação c Obras Pt:•l>licas o c r ('1\it o ('spedal d~
J : :!H~:í;ru~:; para ntt.endf'r ao paQ:ttlllf'llfl> (ln~ ,..HI,,·c!H:';"
!·:nn>~"í•zn l~luvial
I' tnhycnf-c. pelas viagens r"aliza:<.hts no nmw ík

T<) 1

O Pn~sident.e da Republica dos Estados Unidog do Drazil,.
:n n 1lo da a11 torizacão constante tlo decreto h~gislativo
, ':? 98!3, dnsta data, resolve ahrie a.o Ministf•rin •la Viação ~
1

AC'IlOS DO PODl'm EXECUTIVO

Obras Publicas o credito especial de ·1.3 :985'$0'25 para attender ::w pagamento das subvenções á Emprcza Fluvial Piauhyense; pelas viagens .realizadas no anno de 1ü 12.
Rio de .ranniro, 25 de agosto fh' 1!H rí, ~Hn dn l!Hlrpendeneia e :!. i" da Bnimblica.
:WENCJ~SLAU BRAz

P.

GoMEs.

Auausto 7'm'm·cs tle L11ra.

DBCfiETO N. 1.·1. üf\1
'AJl]ll'OVa :~s dnmmlns p;n•a a revis;iío tlos contractos rPh•br:;t.tlos com .Tolío
Corr(·a & lrm:ío " o Hnnco da l'rovincin do Rio Gr:uulil do ~n\ }l:ll'O nl'l
e~;1ndo!l ll lo\ constrttc(:iio das linhas fcnNHl dP ~- Pedro 11 R. T,ni7. t•
R Bnr.i:1 P o prolong::nnento elo rnmnl clP (lll:tl'nhy n .\h•!!:t't'!P

O PrcsidonLr da Ilepublien dos Estr~d0s Unidos do Hrm~il,
nttendcwlo ao que lhe expot. o ministro e setjretario d,, l~~tml•)
da Vioc;íio n Ohrns Publicas, e ll8ando da~ Jutm·izaçües ~.·nn
slanLPA dn dnel'nlo lP;,.;-i~lat.h·o n. ::ull.:!. flp :w tlP l} .. wmhrn d1•
1 H1lJ, e do :ut. 30, n. IV. ela lPi 11. ;!.• H:! '1, '"' 5 d" ,i:utPit·o d11
f!OJ'I'erlto anuo, dPereta: ·
Artigo unir,.o. Ficam appronHl::ts as rlnusnlns fine com
este baixam, asi'ignadas J1Clo mnsmu Htini~l,·n 1· ::-eerctnrio tlr~
R~tado, 11:1T'a a revisão dos contniCLos que, na t•.rntfonnidadn
dos .decrQlos ns. R.55H, ,<Jp H) dP t'r>u•t'Pif·n 11•· Hlll: }UMS. dt~
fi do setembro do mesmo anno, e 1O. ti:l5, d(~ :..! í de úezemlH'tl
c.le HH3. foram celebrados ('fil ~·i rlf' fPVI't'eir·o de 1!11'1, ao
<lo setrmh1·o do nwsmo anuo o li tln m~u-eo d" ·t HI I eom .Jnfi,)
Contm & Jrmfio r• o Banco da Pr'ovi ncin do lHo Grande do
'Sul para os 0slnd.os f' n congtru•~ciio •lns linltas i'cn·rcas dP
S. Pcdi·o n S. Lniz e 8. HOJ·jt~ " o prolnng;nn,.rdn do rnnwl
do Quarn hy n Alrgretc.
Rio do .Tnnf'iro, 25 t;le ngnsl n df' Hll !l, !H" dn JnrlP,penc\enein (' ;)7" dn HPpnhlir.n.

P.

\VENORSLAU BnAz
Auaw~to

ClausulaR a que t::c refere o decreto

ftol\1ER.

1'anoJ•rs llc f/Ui'n.

11.

H. 691., (lesta clata

CLAUSULA T
Os

r~onf.1'net,m1 pnr.n

rf'ag de f\. Pedro n S.

estudo e ron!';lrncção on·R linhas ferLni~.

nor.l:l.

~n.nl.iago n R.
f'lllT~> o GoYPt·no
ConAa & Irmão f~ n

tiago a AlP!!l'Pft\ celf'hrndn:::;

e

San-

•ln. Unifio. de
tlma part.r·, o a firma .Toão
Banco dn. Pro\'inoin, do JV) GJ·mHh' tln Snl. d" nnlt·n l•fl·l'IP! ""' •hlnc; rl~ ~O

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

de setembro de i9H (decretos n. 8.559, de f5 de fevereiro de
1. 011, r n. R. 9~8, de 6 de setembro do mesmo nnno) • c G de
mniTO 11•• to·t 'I (deerf'lo 'fi. 10.035, dn ~í dfl >flPr.cmhro dP 1913),
l'il'ntll pn1· ''nmmum nec<'\rdo revistos. mmlinnt.r as enndic:.õt•R enn!'!t:ulle~ clns clausulas do prP~ente POJÜ1'n1·!o dn Hovnçfio,
qnt• n" l'it·a ;;;nhstilnindo 1H1l'a lodoR os di'Piln~.

CLAUSULA li
Os contr.netantes obrlgam-sr a eonclni1· a consteucção do
frrr•l1o enmprnllcn1lido Pntrr ·s. l>cclro P a IIHITgrm eRqucNia
do Hio .Jal-!:llal·y, observando na~ r~:specl ivas o]tl'as :-~s (',lmcli<:õPs
l~>t·llllÍI'f\.S P:·dipul:ulas nos eontr::tetos adualnwnl" Plll vig-oL' nO:>:'
}d:tno;;; approvados, eom <~xcopção da monLngmn das pontPs mctallic·nq, f~.u.las supN·st.rnolnras não fomm iinllorlartas, ns quacs
~nt·ii.o :'Uhslituidas por pontes provisol'ias 1le madr~iL·a do ltd,
enn:1l.rnidas pelos contractantc's, eom a JH~cf'ssal'ia Sl'g'ttr·.:nlça. o
HtaLnl'iaPH TIOr clles fornecidos.
~ L" Fi1~am os contractautrs tambem ohri;:mdn.s a eon.::l ruir
uum P~la(:.fí.o do .'In ela::;se 110 ldlornrtro 2:? rl:t linha df' ~fin
Hnt·.ia a ~nnliago, flp mmwit·a a Sf'l' tral'f'l!:tdll 1':-''.(P I 1 l'~~~~~~ rk
li nlta.
~ 2." /\~ r1on!P~ mf'Lallirn.~ f'xnh1i1la~ rla JWP::;rnf.f' empt·eilncla ~fín: sPln de 10 metro;;;; •tnalrn clf' :!O JliPiros; flua~ de :m
1111'1 l'll-i: f' a do fi i o 'J'oropy.
~ :t" Os I mlmlllos setãn in ieiaclo~ d1•nl1'n de :10 d in~. ap6::;
n 11:1ga1nen!o rln:-~ nutfPl'Í:li'S n nhras j:í I'XPenfa.rla~. a qun SP
l'í'f't~l'(' o ·p:u·agrnpho nnieo da dausula rn: (' sr;rfío r~otwlnidm~
dt•ttiJ·n do pt·azo do 11111 mmo, a contar do St~ll inicio.
~ 'l.'' ~i os r·onlr:wfn.n1Ps .•kharf'lll dP illi1·in1· 1111 r.nnr·lnil: :ts ob!'as tlOs prazos fh:arlns no t'al'at-:nqdtll :lllfri'.PdPniP.
-;ai\ 11 t•a-.;o rlP l'nr·<,:a mah11', .iuluado 1al sú'''""'" 1~~'1" ( :ovr't'JW,
inr'll!TPrfío nn~ sf'gnin I P~ nntll :1s pot· r•:td:r d in qnP r•o.;r•.PdPr·om
n:-<

lll~"~lllos

a1
h)
t· .l

pra~ws:

2()0!~

at•S quatro mezes;
100$ nos quatro mezes seguintes;
I : 000* rio nono m~z em doanlc.

l'f\t'nl h ido pr•lo:.; r~ont.ra
inr·.nnrplnln.-l, :í. Dc~]pgania
Fi~r~al do 'l'hPsouro Naeional em Porto Alf'gl'l', íleutt·o
do
lll':tzo flp 10 •Iins ela clala {la Pntrc~a da guia t'fllliPPI.-nll.'. que
I!IP'-' 1.\r'l':Í ~'"XPPdirJn pPlo c~hr-J'p rla .Fist·n 1izm:iín.

O pPnrhwt.o dr,f:;l as mn Ha.s

r~lnnl,•,:;,

pnt·

n1rz•~s

r~nmplr•lns

~Pr:í.

011

fiLAUSULA IIT
~nla

:\ntrR rlP iniciados os trahalhos a qnf\ se refl'rc a r,lau-

nnl.f'r.Pdrntr>, mandar:í. o Governo pror.NlPe :í JIINlir;fío
d"ri 11 it i\·a dos I t•ahalho::; .i:í r'<l'entndns nelos r·nnlrar.l nnfpg
11:1" 1Ílllla;.: I~Ollll'rtrtarJns. f' :l 8\l:l. f\.Yil 1Í:l('f\n, 1111::\ 1t~l'HIOS 00~
c·nnlrndn::: Pm vig-or; o hem assim á ~st irnnc:ão do valm· do!-;
JnnlPl'i:w-: por· l'lli·~ llPpn;.;i!ados 11n log-nr· do~ ~~'rVit·os,
com
t•Xt't'!H'i'io da .. :. p1·tll'a:-~ .i:í nxl1·ahlda:-:. quP IHlclPI'fí,, .'-'PJ' rPrPbidas
na JW 1 11'PÍI'n.
P qnr 11fío rlPYam sr>r· Pll1pr·,•:.mdnf4 nas ohrn.t; qnP
uiuda lhP;:.; (~lllnpi'P PSt'f\Ulnl' JHtl' h11·•·a d:1 t·.ln1f'qtln•H,

301).
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Paragrapho unico. A

~mediç,ão

e avaliações definitivas;

prescriptas nesta c-lausula, deverão ser iniciadas dentro deo
30 dias, a contar da publicação do .rlespooho do registro do
presente contracto pelo rrrihunnl de Conl.as, n concluidas
dentro dos 60 dias seguintes ao seu iniei01 .com a expediç.ão
do re~p ctivo certificado, que servir:i de base á liqnidat:ão do
saldo evido actualmente aos eontrnctanl es pelas re,feridas
obras
ma1.crines. que ficam pertencendo ao Hoverno. O Minist io da Viação providenciará denf.ro do menor pt'a7.o
po.. ivPl para fllH~ este saldo seja pag-o am~ conte~wt.a.nt.cs.
CLAUSULA IV
Fica estipulado o preço .global de 3. 820 :000~ p:wa as
obras c fornecimentos mencionados na clausula U dcst.P eontracto, obrigando-se os contractantes a desistir da ncção que
movem eontra a União. e renunciando a torla c qualquer outra
reclamação ou indemriizaçã.o a qne se ,iulgncm com direito,
por actos ou factos do üovrrno anl et·iores ú pr('~C'lli.P nn\·açãfl
e referentes aos c.ontractos em Yip:or, smn prPjuizo do dil'lposto na nlausnln. JTI ~~ rlas r,onta~ actualmP.ntc ('nl procesRo;
correndo tamlwm por eonta ox:r~lusiva dos cnntr:wl;miP:;; as
desapropriações quP se tornarrm noer>~saria:::: prn·n m: ohen~
que lhes eumpro exeeutar.
§ 1. O l'Pferirlo prrço- Rf'l'<t JHH!'O ans r•.nnlt·apl:mlc>:-: Plll
r.inro pl'Psf.aci:íPs iguaes~ t)Pla mano ira sep:ninte:
a) logo que se ache concluído, e prnmpto p:ll'n sPr ~>n
treguo ao l.l'afcgo, o frecho eompr·chendiflo ·~nt ,.o a nsl.a·~fío de
S. Ped1·o e a estaçfío flo pnvoadn •ln R. PPdro, :.?0 1/f> do prnco
total das obra.s;
· ~~
b\ concluído o trecho ~~omm·ebrndido eutrP n povontlo rle
S. Pedro e a estação de Vílla Clara, mais 20 % ;
c) concluído o trecho comprehendido Pnl l'e Yilla Clara
e a estação da Matta, mais 20 %;
d') concluído o trecbo da E>star,ão rla l\fatta á estação Taquarychim, mais 20 o/o;
e) terminadas as obras contractadas. mais 20 %.
§ 2. Verificada pela respertiva Fiscalizaçí'í.o a conclm~ão
de cada trecbo em condições de ser entregue ao tJ'afego, será
o mesmo recebino definitivament~ pt:'lo Governo, Pxperlimlo
a Fiscalização o respectivo certificano, flUA ~Prvirá de hasc
aos pa,:ramentos correspondrmte8.
§ 3. Para garantia fiel da execncão do contrad.o sm·ão
retidos .pelo Govprno fO % dr cada. prestação, os ctnaPs ficarãD depositados, como cam:ão, no 'I'hesouro Naeiona 1, além
da quantia df• 5'0 :000$, em apolices, que os contrar.Lantes
depositarão. no mnsmo Tbesouro, como r~aur.ão inicial. quando
lhes fôr fmto o pagarnrmt.o J•df'riclo no paragl'apho unic~o .rln
clausula TU, sendo-lhes nessa necasUío restituiria a cauçfí.n n
retenr,õf>s rorrí'sponàf>ntes aos r.ontrartos agora l'evisto~.
0

0

0

üLAUBULA V
O Governo fis,calizar:í, por intcrrnerHo
deral das Estradas, a cxeGtH;ão das novas
cdmo julgar f•onvenientc. expedinrJo as
cçõPs quanto :1s pnndições fPrhnirns a ({llf'
satisfazer ....

da Tnspr'ctoria FeobraE• e o serviço,
llPfwssnrias insfrnas nwsmas flfwam
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CLAUSULA VI

o

pi'L'\:O Jas noYa::; o1Jl'as, e heltl as:::.illt o ~ml~lo dnv i~Jo. aos
pelas obra::; jú exneutadas e mal.eJ'tan"' rclet'Hios

t.,ousf.rudot·e~

lltt elau::;ula IH, S(~l·ão velo Governo pagu::; em upoliees pa.pel,
dt~ 3 % de juro ao anuo, ao par.

CLAUSULA VII
O;-; t·oulradantes fiearão l't\SlJOll:'iH\'PÍ." JH•Ia l'tlll~nr·vadío
obras de eadu- Lreelm ulü RPis Hu·zcs 1kpui::; da sua ~~ulrega
au Uu\erno.

da:-;

ULAUSULA VIII
E. coueetlido aog cunlradunk:-; o direito Ll•~ tlt·:-;apropriarão, pt~!· 11 LiJ i dado pnhliea, ua Jónun dns h_· i:; ~>LH \i gol', dos
Lerrpnos e lwmfeitorias nccess:ll'íos ú eo'u::·l ntrt:ão do'3 treehus
referido::; ua clausula ll deslo eontracto.

ULAUSUL:A IX
Os eonl nHJLanLus ficam isento~· do pagauwuLu til' 11Hpo~
tos foderaes e reuuueiam expres~amente ú. isen~iãO tln direitos
aduaneiros Lle que gusavam w.·los nmlrudos anteriores.

CVAUSULA: :I
U Uovet'JIU pudcrú reseiudir o ~~mllrado 1k plnno direito,
de a-c.(~ão t)U iuteqwlltu;ilo judi,·ial. ~'Jll cada um
dll::; st_•gu intt>s easos:
I. Si os eontractantPs não eomcÇ<H't'l.ll nu não ~~onclui
l'l'lll a:-~ ohras dnntro do~ prazo:;; H1areados 110 ~ :l" da dau~nla
I r, independ<'IÜCiliPLllo das mullas e~ I i puladas no ~ .'J" da
indnpPmhmtt~

<lawmla H;
H. Si suspenderem ns trabalhos de eou::;Lrm:t_;ão por mais
dt• U) dias, sem eonsentünenlo do (iovunw;
nr. Ri ülU)Il'<'g'Ul'l'lH openu·ins t'IJl lllllllCJ'O tão iusuffieil'ntn que dmnol!stre da parte dos eoulraelantcs desidia. ou
proposito do fugir á exeeuçfío rln eoutraclo. f'aho os easos
exlnvH·d inarios <~ independentes da vontade dos eoul•t·aclantcs,
t•econhceidus a juizo do Governo.

CLAUSULA XI
Ho~ tPrmo:-> da <·.laun.-uhuma üulemnização snl'á (ltwida aos eon11·a·dantes, alé1n do pagamento das obras pot• clles nxecutadas
á esse tempo, nas condições prescriptas neste qoutracto, em

VPl'Hinada. a reseisfío do ·contJ'acto,

~~ 1la. !Jl'Pt~('denh',

proporção do preço total da empreitada.
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CLAUSULA: XII
Na execução das obras e no estabelecimento da estrada
serão observadas, m~-1 tudo que interessa a parLc ledmica, as
disposições consl:.w Les Li o U(~erdo 11. '7. U5U, de 2U de dezembro

de 1880.

CLAUSULA: XIII

No easo de ra.llt~eiuwnto Lie algum do::; conlraclanlt-:-;, poderá o IH'CS('lllu !'Ollft·aeto ser fr-iln~ferido aos demais; e no
caso dn fallPlle iR, fiearú resdndido o ('rmfTaeto de plPnn di-reito o iwiPtwndt~Hf.emente de aer_:uo ou interpella~,.;ão jndieia.l,
procedl·lldru.:p :'t nH·diefí.o n pagamr'lllo dos f r·ahalhos exl3eutatlos ~~m vr·or·pg:.u.:ão do prer_:u global convencionado, seudo llUC
a caur_:ão a !lU!' se rel'ere o § 3'' da dausula IV será paga
depois de terminaua a responsabilidade
que trata a clausula V lL do prcscnt'e contracto.

ue

CLAUSULA XIV

ue

A infraec:ão
qualquer das dausulus do cont L'aclo, para
a qual não l1aja pena espeeial, será punida eom a multa., imposta pelo Govel'no, du .'!00~ a ~ :000$ e do dobro na rcincidencia.

CLAUSULA XV
Veriricaua a fiel execução uo presunle I)OlllL'a·dn dP l'nll-st.ruq;ão, será entregue aos contracta:ntes, poL· oceasião do ultimo pagamento, a nova caução por elles dPpositada no
Thesouro Nacional, Lle conformidade com o § :3'J da cla-usula IV.

CLAUSUL;\ XVI
Nu caso uo Uuvcl'llo resolver·, a qualquer leJtJpo, euuslruil·
ns restantes e~Lradas comprclH'nrlid:-~s nos eoutl':.wtos a.cl.uacs,
fica garantido aos eonstructol'f.'S u direito de prdcreneia, em
igualdade de eon<.lir;:õcs, salvo si a conslrueçfio se fizer por
administração.
· Paragrapho uni co. ]~stn diecilo de preferencia não poderá, todavia, ser invocado lJelos contractautes :; i o Governo,

em conscquenciá de decisão .iudiciaria, vim·, pol'ventnra, a.
reconhecer quae::HJUeL· direitos :i « Uompagnie .\uxiliaü·c des
Cltemins de Fer au Brésil », ou á «Brasil G'reat Southern
Railway Company, Limitcd », em rcla1;fio ás mesmas estrada:;
ou parte dellas.
CLAUSULA XVII

O lH'PsnnLe

~~onLeaelo

st) st·t·ú exeqniYI'l dnp()i:-; de rcgis-

lrat]o pelo 'l'l'ilmnal de Contas.

llio de Janeiro, 25 de agosto do HHG. _:_ 1l. 1'aval'cs da
Lyt·a.
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DECRETO N. H .G02 -

tm

25

01~ :\UOSTo 1m

f 015

Declaro. a caducidád.e do contra;cto eelchraoo com a South American Hailway
Construction ComPQ.ny, I,imited, em virtttde dkl decre<to n. 8. 71 r, de 10
de maio de I9II

o

,

Presidente da Itepublica dos l~stados Unidos do Bruzil,
euusideraudo que a South Arnm·ican Itailway Company, Limill'd, sem que .a 0 menos tivesse prepat·ado trecho algum dos
155 ldlometros de linhas mil ctue executou trabalhos no ·regi-,
men do eontracto de Hi de maio de HH i, interrompeu por
cornpll!lo desde os fins do armo de HH3, sem justificação
lll't·ante ·o Uoverno, a eonsteueção das obras que fazem obj.e""'
elo uu mesmo coutraeto, autm·izado pelo decreto n. 8. 7H,
de fO daqucll0 mez, e, deixando assim do cumprir a obrigação,
t•staluida na clausula XXX, do <<construir e entregar ao tra ....
f,~go, a,J meuos, 200 kilometros de linha dentro de dous anuos Ju data do inicio ou da continuação da construccão, nos
termo~ desta clausula, entregando ao trafego, no minimo, 200
].; ilometros em cada annu seguintel>, incorreu na sancção da
dausula XLVI;
Considerando qüe a companhia tem descumprido as obri~
gações assumidas no eontracto, clausulas XI, XII e XIV, de.
{t sua custa, conservar com cuidado, mantendo em estado de
preencher· perfeitamente o seu destino, tanto as estradas de
ferro e suas dependencias como 0 material rodante, e de au. . .
grnentar este desde que se torno insufficiente, como da
facto se tornou, para attender ao desenvolvimento d 0 tra-1
fego;
l!onsiderando que, em cousequencia do precario estado.
das linhas e dn. deficiencia do material rodante e de tracção,
não tem a companhia effectuudo constantemente os transpor-4
tes com o cuidado, exactidão o pr.esteza prescriptos na clau"1
sula XIX, disto resultandG á falta de segurança e commodi . . .
dade para o publioo, além de outros prejuizos dos interesses
eeonomicos qnc a viac;ão-fenea é destinada precipuamente a;
~ervir;

ConsidcramLo que, em ordem a prover so~.H'{} esses inter~
e para deb('llar as crises frequentes de transportes quo
teem 'Decorrido pela desorganização dos serviços a cargo da
companhia, com risco de serem paralysados, houve 0 Goym·no de consentir fosse supprida a falta de material das
linhas em tt·.afego com o emprego nestas linhas de material
adquirido á custa do Thesouro Nncj,pnnJ para as linhas cuja.
construeção a companhia suspendera inteiramente, após re...
duzir a sua actividade a insistentes pedidos de: concessão in-:
compatiyeis com o regimen do eont.ract0 e tentativas repetidas de importal', para as suas linhas em construcção, uma
quantidade de material fixo e r·odanlc excessiva, por não
corrPsponder ú ext·ensão dns obras em andamento;
Considerando que a companhia tem ov.posto embaraÇJOs
i't aeeão fiscal do Governo, em vez do fnCllital-a, como lho
L'.umprr>, em virtude do. contracto; tem deixado de pagat' com
n·gulal'idud~· as contribuições do pt·eç 0 do arrendamento, Im ...
·v1.mdo J}OI' isso ficado constituida em móra (clausula LI);
snspf'ltt.litlo o pagament.o das quotas para despcza.s de fisca ...
1ização da eonstrucção e pago com atraso o das relativas ao
tt•t.tf.ego, pelo que lhe ost.á sendo feita cobrança executiva. de
accõl'do com a clausula LIII, exten!'Úva tambe·m a multas e~
quo trm reiteradamente incorrido;
-l'8S<'8

áOi
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Considerando que fralta actualmenLe á companhia a sua
representação juridic.a no Brazil e que a sua fallencia está
sendo processada pela alta Cõrte de Justiça em Londres;
.·
Considerando que este conjunto de circumstancias evidencia que, por parte da companhia, houve a deserção no
cumprimento do seu oontracto;
·
Considerando que se impõem por parte do Governo pru;videncias acauteladoras dos bens do patrimonio nacional representados pelas estradas arrendadas á companhia, sobre as
quaes impende a ameaça de completa ruina;
Oonsiderando, emfim, que, mantida esta situaçã 0 dos
serviços a cargo da companhia, estaria o Governo impedido
de executar, como medida de soccorro publico contra a secca
110 Estado do Ceará, centro de maior accão da calamidade
climaterica, a construccão de linhas de viacão-ferre.a neste
Estado, eom ;a vaniagem de, fornecendo trabalho a um grande
numero de flagellados, poupar á Nação a perda de avultados
~apitaes jú empregados nas obras que
foram abandonadas
pela companhia e no material adquirido vara cllas pelo GoNerno, deereta:
.
Artigo uni co. E' declarada a caducidade do contracto celebrado em 16 de maio de 191 i com a South American Rail:way Conslruction Company, Limited, de .accôrdo com o de~reto u. 8.711, de 10 do mesmo mez e anno.
·~
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94° da Indopeni,Iencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Augusto Tava1·es de Lyra •
. ~.

DECR:Erro N. 11.693-

DE

28

DE AGOSTO DE

1915

~utorhm

o mini~:~tro dll. ~'azenda n. ernittir, em notas do •.rlwsouro Nacional, até
a. quantia de 150.000:000$, e igual quantia em apolices de 1:000$, papel,
;inro de 5 ~;,., pftpel, com garantia especial, para o resgate da mesWt\

emissão

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida na lei n. 2.986, desta dat-a, de~
preta:
Art. 1..<' Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a emittir até a quantia de 150.000:000$, em notws do Thesouro
'Naeional, pa.ra terem a applicação constante do art. 1o,
ns •. I, V, VI e VII da referida lei n. 2. 986.
Art. 2. Para o resgate dessa emissão fica igualmen.te
autorizado o ministro da Fazenda a emittir ao par, apolices
da divida publica, do v1alor nominal de 1 :000$000.
Art. 3. Estas apolices vencerão os juros de 5 o/o ao
anno, em papel, especialmente garantidos pela receita do imposto de consumo sobre o fumo.
Art. 4. Estas apolices serão depositadas na Caixa ue
!Amortização, á proporção que se fôr fazendo a emissão de
papel-moeda, em valores equivalentes, paTa serem oppiQrtu ..
0

0

0
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namente collocadas e Tecolhido O prOdUJCto da venda á mesma
caixa, para conferencia e immediata incineração.
Art. 5. Os juros das apolices serão pagos por semestres
vencidos na Caixa de Amortização e nas delegacias fiscaes
nos Estados.
Art. 6. As apolices serão nominativas ou ao portador
e neste caso üS ·respectivos conpons vencidos poderão ser recebidos nas estações arreeadadoras em pagamentos de impostos.
Rio de Janeiro, 28 de ·agosto de UH5, !H-" da Independencia e 27° da Republica.
0

0

_p. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11.694

-·DE

28

DE

;\GOSTo

DE

1915

Autoriza o ministro da Fazenda a emittir apolil'es, papel, do ;iuro annual
de 5 %

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaçãü contida na lei n. 2. 986, desta data, decreta:
Art. 1. o Fica autorizado 0 ministro da Fazenda a emittir
apolices da divida publica, do valor nominal de 1 :000$ cada.
uma, :até a quantia que fôr necessaria para liquidar, nos ter-~
mos do art. 1°, n. 1, da lei n. 2.986, desLa data, os compromissos, em papel, do Thesouro, anteriores a 1915, e para consolidar as letras papel creadas pelo art. 4° da lei n. 2. 919,
de 31 de dezembro de 1914.
\
Art. 2. o Esses títulos serão nominativos, e emittidos ao
t.ypo minimo de 85, vencendo o juro annual de 5 o/o papel.
Art. 3. o Os .furos desses titulos serão pagos semestralmentn na Caixa de Amm·tizaçfio P nas dl'legaeias fi:;;{·acs nos
Estados.
Rio de JaneirD, 28 de agosto de HH5, 91° da Independencia e 27° da Republica.
·WENCESLAU BHAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Caloaeras.

DECRJETO N. 1LG95-DE 1
Conceuo

autorização

ÍL

DE SE'T'EMBHO DE

sociedade anonyma Grandes
organizar-se

Moinhos

1915
Gamba,

para·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendemlo ao que requereu a sociedade anonyma Grandes
Moinhos Gamha, com sóue em S. Paulo, e devidamente repreEentada, decreta:
Artigo unico. E' ·Concedida autorização á sociedade anonyma Grandes Moinhos G'amba para organizar-se de accôrdo
l'oder Exocutivo- 1915 (Vol. li)
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com os estatutos que apresentou, ficando, porém, a mesma
sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pelos
arts. 79 e 80 do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, e mais
disposições em vigor.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 191•5, 94° da Independenoia e 27° da Republica.
VVENQESLAU BRAZ P. Gol4ES.
José Ru{ino Beserra Cavalcanti.

DECRETO N. 11. ô96 -DE 1 DE

SE'fEMBRO DE

1915

Cassa o decreto n. 11.335, de 11 de novembro de 1914, Q:ue concedeu auto·
rização á sociedade mutua. predial e de peeulios A Guaranesia para fWlc·
cidnar na. Republica

O Presidente da RepubU.ca dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade muiua
predial o de rweulios A Guarancsia, .com séde na villa Guaranesia; Estado de Minas Geraes, conforme eonsta do processo
a que se refere o officio da lnspectoria de ~eguros ao .Ministerio da Fazenda, n. 551, de 7 de agosto proximo findo, resolve
~cassar o decreto n. 11.335, de 11 de úovembro de 19111, que
'concedeu autorização á mesma sociedade para funccionar na
Republica e approvou os seus estatutos.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1915, 94., da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeral.

DECilETO N. 1f • ô97 -

DE

1

DE SE'l'EMDfiO DE

Approva o projecto e o orçamento de um armazcm para servir
de inflamraveis no porto do Rio Grande do Sul

1!H 5
d~e

d.cpo::;ilo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Compagnie Française du Port
de Rio Grande do Su1 e tendo em vista a informação presta....í
da pela Inspecloria Federal de Portos flios e Cana.es, decreta:
Artigo unioo. Ficam approvados o projecto e o orçamento para um armazem destinado a deposito de inflámmaveis
no porto do llio Grande do :3ul, sendo reduzido o orçamento
á impul'lancia dn 172 :9'17~ lOO, SPgnndo as modificações propostas pela referida Inspectoria .Federal de p,ortos, Rios e
Canaes, tudo de conformidade com os documentos que com
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este baixam, rubricados pelo director geral de Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1915, 94° de Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. H.698 -

DE

15

DE SETEMBRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Marinha o credlito supplementar de 6o3:oso$soo ás
verbas zo - ctArsenaes~ e 27 - «DirectoriaJ d.e Armamento:., do orçamento vigente, para pagamento de domingos e feriados aos operarias,
ap!l"-endizes e aenoentes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii
resolve, de conformidade com o art. 2°, n. 7, da lei n. 2.919, de ·
31 de dezembro de 1914, abrir ao Ministerio da Marinha, de
accôrdo com a demonstração annexa, o credito de 603:050$500,
supplementar ás verbas dos §§ 10- « Arsenaes » e 27- «DirC'ctoria do Armamento», do orçamento vigente, afim de occorrer
ao pagamento da differença de vencimentos, de 300 para 365
clias, dos operarias, aprendizes e serventes dos arsenaes de
Marinha desta Capital e dos Estados do Pará e Matto Grosso e
da Directoria do Armamento da Marinha.
.
Rio de Janeiro, 15 d'e setembro de 1~15, g,J.o da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
Alexandrino

DECH!E}'fÜ N. 11.699-DE 15

Fm·ia

de

Alencar.

DE SE'l'EMBHO DE

1915

Autoriz" o mini~:~tro da l!'azenda a emittir "policc::; da divida publica, papel,
· do juro annual de 5 ~d. dos valores de 200$ e 500$00,0

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
decreta:
Artigo unioo. Fica autorizado o ministro da Fazenda, a
emittir apolices da divida publica, dos valores de 200$ a 500$,
sendo 10.000 de 200$ e 6.000 de 500$ para os mesmos fins
e nas mesmas condições das do valor de 1 :000$, cuja emissão
foi autorizada pelõ decreto n. 1 1 • 694, de 28 de agosto proximo
·
passado.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 11.700- DE 15

DE SETEMBRO DE

191·5

Apptova, com alterações, os novos estatutos do Montepio Geral de Economia.
dos Servidores do Estado, com séde nesta Cailital

O Presidente da Republica dos J;~stados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o Montepio Geral de Economia
dos servidores do Estado, com Si~de nesta Capital, resolve
approvar os noY')S estatutos dessa instituicão, approvados em
assembléa geral dos accionistas realizada em 19 de dezembro
de 1913, com as seguintes alterações:
Art. 8.
Supprimam-se as palavras: «Neste ultimo»
até « Capital Federal».
Paragrapho unico do art. 71
Supprima-se.
• Rid de Janeiro, 15 de setembro de 1915, 9fto da Independencia e 27° da Republica.
0

-

\VENCESLAU BRAZ p~ GoMES.

João Paniliá Calogeras.

DECRETO N. 11.701 -

DE

15

DE SETEMBllO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agricultura., Industria. e Commercio o credito de
22:000$ para attender a despeza da Directoria de Metereologia e AstTo·
nomia, no corrente anuo

O Presidente da Republica dos Estados Unidus do ll11·a:dl,
usando da autorização que lhe confere o art. 79, VIII, da lei
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, e t·endo ouvido o Tribunal
de Contas, na fórma do art. 70, § 5°, do respectivo regulamento, resolve. abrir ao Ministe!rio da Agricultura, Industria
e Commercio o crüdito de 22:000$ para attender a despezas
da. Direct.oria de Meteorologia e Astronomia, no corrente anno,
f.lecOO'rentes do novo regulamento approvado pelo decreto
n. 1i. 508, de. 4 de março ultimo, na parte referente ao
ctasteio das estações meteorologicas, pluviometricas e geophysioos, inclusive o pagamento da gratificação, diarias e
passagens do respectivo pessoal, transporte do ma.t.erial e as
def>1:;ezas previstas nos arts. 29, 36, 79 e 80 do referido regulamento.
Rio de Janeiro, :15 de setembro ct.e, ·1915, 94. da Independencia e 27° da Republíc.a.
0

\VENCERLA{J BRAZ p. GOMES.
Jos(J R11(ino Bese-r1·a Cavalcanti.
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DECRETO N. 11.702-DE 15 DE
Concede autorizaç;:o á The Texas Company
Íllll<i:krnar na

SETEMBRO DE

!915

(South A111erica), Limited, para

Hcp•Jhlica

O Presidente da Republien dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma The Texas
Gompany (Sout.h Ameriea), Limif.od, com· s1~de nos Estados
Unidos da AuH't'i<~a do Nol't.e, e devidamente representada,
decreta:
Art.igo uni co. W concedida autorização á The Texas
Company (South Ameriea), Limited, para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a osl c acompanh(un, assignaclas pelo ministro de
Estado dos Negocios da Agricult.ura, Indust.ria e Commercio,
ficando, porém, a Jn('sma companhia obrigada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de .Taneiro, i5 de scternbt·o de 1915, 91" da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

José Ru{ino Beserra

GoMES.

Cavalcanti.

Clausulas que acompanham o decreto n. H.702, desta data
I

The Texas Company (South America), LimHedt é obri-

gada a ter um rt>prcsPntant(· geral no Brazil, coru plenos

e

illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer
com particulares, podendo ~er cl~mandado c rc•ceber citação
inicial pela companhia.
11

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás re'!pectivas lPis e reg·nl:wwnt.os e á jurisd:ioção de seu t.rihunaes judiciariot: ou administrativos. sem
que, em tempo algum, pos::;a a referida companhia reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos, cujas disposiçõos não poderão servir de base para qualquer J'cclam-ação
concernente á Pxf'cur:ão das oheaR ou SPrvi~;os a fJliP elles se
referem.

ITI
Fica dependente de :mfm'ização do Governo qualqu('r alteração que a companhia tenha. de razct· nos rPsp(~ctivos estatutos.
~er-lhe-ha cas~acla a autorização pam funccionar na Republica, si infringir esta clausula.

If O
IV

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

v
A infracção de qualquer das elausulas para a qual não
esteja comminnda pena especial será punida eom a multa de
um conto dP r•Hs (1 :000$, a ~im~o contos de réis (5 :000$), e,
no caso de reincidencia, ·Com a cassação da autorização concedida pelo drrreto em virtudo do qual baixam as prP~ente.s
clausulas.
Rio de .Janeiro, f5 de setembro dP HH5. - José Rufino
Beserra Cm;alcanti.

DECRETO N. 11.703- DE 15

DE SETEMBRO DE

1915

Oda mais uma brigada de infantaria. do guardas nacionaes na. comarca. tla
Ouruçá, no Est.ado do Par(~

O Presidente da Republica flm;; F.~tados Unidos do Brazil,
para execução do der,rrto n. !131, flp I 1 rlt> r1PzPmhro rte 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica crcada na Gnm·da Nacional da comarca
de Curuçá, no Estado do Pará, mais uma brigada de infantaria
com a denominação de 13~", a qual se constituirá de tr-es ba-:talhões do serviço activo, ns. 3~H, 3H5 e 396, c um do da
reserva, sob n. 132, que :;e organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca: revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, l5 de setembro de 1915, 9-lo da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

fJarlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. tl.704-

DE

t5

DE SF:l'EMBRO DE

t9t5

Detelara extinctos os cargos de inspectores effectivos da Inspectoria. ltederal
de Portos, Rios e Canaes, da Inspeetoria Federal das EFJtrl\daF! e da Inspe·
etoria <1~ Obras contra IHI Seccas

O Pr<'f:liúrnlfl da Hepnhlil'n do~ Rslndos Unidos do Brnzi1,
considerando que. para dar cumprimento no disposto no
art. 32 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do corrente anno, determinando que «os cargos de inspector federal de Portos,
Rios e CaFaes, inspector federal das Estradas ·e inspector das

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3H

Obras contra as Secca!'l só ,poderão ser exercidos em commissão,
desde já», foi o Poder Executivo obrigado a expedir, em 8 de
janeiro o decreto n. 11.424, assim concebido: «Artigo unico.
Os cargos de inspector federal de Portos, Rios e Canae,s, inspector federal das Estradas e inspector das Obras contra as
Seecas só poderão ~er exercidos em commissão, sendo desde
,i:l. considerado como tal o ,exercício dos aotuaes inspectores
e revogadas as disposições e netos em contrario»;
Considerando que contra e~ to rlecrel o representaram os
~rs. engenheiros Candido Jos1\ de Uodoy, José Estacio de
Litna Brandão e Aarão Reis, inspectorc.s respectivamente, das
tres repartições a que se referia o c i l.'ldo dispositivo da lei
de 5 de janeiro e no qual se baseara o decreto de 8 do mesmo
mrz;
Considerando que essas representações, a respeito 'das
quacs foi ouvido o Sr. consultor geral da Ucpu'blica, se fundam nos arts. 29, 3!~: c 74 dos regulamentos QU(' baixaram com
os decretos ns. 9.078, de 3 de novembro de 19H (Inspectoria
de l)ortos); 9.076, de a de novembro de t9H (lnspectoria de
Estradas) e 9.256, de 28 de dezembro de 1fll1 (lnspectorrta
~~~~ Obras contra as Seccas), a saber:
<!:Art. 29 do regulamento approvado pelo d'ecrelto numero H.078, de :l de novembro de HH 1 : O pessoal titulado da
:uhninistraçiio central será eonsidemdn effedivo e gosará de
todas as regalias e vantagens elas leis em vigor c, depois de
10 ::umos de serviço, sô poderá ser demillido por falta grave,
<los i dia ou incapacidade comprovada»;
«Art. 3ft do regulamento approv;ado pelo dccTeto numero 9.07G, de 3 de nove.mbro de Hl11: O pessoal titulado
será consirl•~rado üffectivo e gosará de todas as regalias e
vantagens das leis em vigor, e, depois de 1O anno.-; de serviço, só poderá ser demitlido por falta grave, desídia ou inl'apacidado comprovada»;
«ArL. 71 do regulamento arprovado pelo decreto nurnero 9.256, de 28 de dezembro de 1911: Os empregados ti- ·
tulados da Inspectoria que tiverem mais de 10 annos de serviço publico effectivo só poderão ser demittidos no caso de
haverem incorrido em algum crime verificado em processo
passado em julgado ou por fal'ta grave Yerificada em proll'esso administrativo, no qual seni admittida plena defesa».
Considerando que esses tres regulamentos, incluindo os
inspertores entre o pessoal titulado. não fizeram distinelOãO
entre os seus cargos e os dos demais funccionarios no sen1ido de considerar o::; primeiros em rommissão e os demais
f'ffecttivos;
Cons.idcr~ndo que, assim sendo, os. dec1araram impUc~ta
mente cl fecttvos, porque. mnborn os ditos regulamentos disponham que os mesmos podem ser eonfindnR por lit,re escolha do Go?JCrno, a engenl1eiros naeionae~ de capacidade
experiencia ou competencia comprovadas, não deixaram 'à
e-:te a faculdade de dispensnl-os livremente, :;;i contassem maia
de tO annos fie s•~rvico publiPo;
,
Con~ídc;rnnd? que FHlhOl'd!nado'<. d0 f:1Pf o. n~R precei,tos
.C'g-nps nppl1caYet~ n <'~IP~ nll,tno~ «' dada :1 ~~ondtcão do seu
tempo de serviço, a expr·e~~:1o JlOI' lil'l'c ,•seollta do Governo
só póde ser interpretada. e tem sido, como uma faculdade assegurada ao poder publico para escolhel-os entre.pessoas es-
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.t.ranhas á repartição, isto é, significando que não são lagares
de ac.cesso;
Considerando que, em casos analogos sinão em hypot.hes~
igual, o GoYerno tem resolvido considera'r extinctos os cargos
effeetivns e nomeado quem os exerça em commissão, como
sueerdora nomeadamente com o coronel Benedicto Hippolyto
de O!ivrirn Junior, que sendo direct.or geral effectivo da Hecebedoria do Distl'ict.o Federal, cargo que, em vir·tude de
decret.o qGe reot·o-anizou a aclm inistração geral da Fazenda,
em dezembro de 1909, passou a ::;er exercido em commissão,
teve o seu Jogar ex f ineto c ficando addido, com todos os seu-;
direitos l'I'Speitados, foi posteriornwnle nomeado em commissão para exercer o Jogar cnue anteriormente occupava;
Considerando que julgar improcedente a representação
seria tirar aos seus :;:ignatari.os o dieeito á aposentadoria e
tornai-os demissíveis ad-mttnm, al1~m de desconhecer-lhes
outros direitos que as~istam aos cffectivos, o crue poderia dar
ensejo a protestos e acções judiciarias;
Considerando que, nos ter·mos da lei n. 2.945, de 9 de
janeiro do corrente anno, a aeção regressiva contra a autoridade que praticar netos que posteriores der-isões .judiciarias possam julgar lesivo~ de dir!'itos individuaes, restringiu
a liberdade do Governo para resolver casos que, como este,
se prestem a c·ontrover.sias de direitos individuaes;
Considerando, finalmente, que em vista do exposto e para
dar cumprimento ao que preeeitúa o art. 32 da lei de 5 de
janniro, de aecôrdo com os precedentes e sem que o Governo
possa incorrer em possíveis responsabilidades, se faz mistér
cessar a effectividade dos cargos alludidos. passando elles a
ser exPJ'(•idos d'ora em deante em commissão, na conformidade do citado dispositivo e dos n~gulamcntos jú expedidos
sobre reorganização dos serYiços do ~.Unist~'rio. decreta:
Arf.igo uni co. São declarados ext i neto" os cargos de in:;::pectores Pl'fPdivos da Inspectoria FPderal de Portos, Rios e
Canaos, d8 Jnspec.tor·ia .Fc,deral das Estradas e da Tnspectorh
de Obras corüra ns Seccas. nos termos do ar!. 32 da lei nu-mero 2.92/i, de 5 dr janeiro do cnrrrnte anno. ficando add!·
dos os funccionarios que atP o presrnte as exerciam, por contarem mais de 10 annos de serviço publico federal.
Rin de .Janeiro, 15 de ~wtrmbro de 191 r>, ~H o da Independcne1a e 27° da nepublica.
\VENCESLAU BnAz P. GoMEs.
Augusto Tavares rle Lyra.

DECRETO N. 11. 70G-

DE

22 DE SETE:\iBRO DE HH5

Abre ao Ministerio da FazE'ndn o l'rE'dito E'f'JWrial d<" 47:300$137 para })ag"'l.~
mento a D. Margarida 1ln Camnrn llnar1P l'<'l'<'i!'a P ()11t!'os em virtn<]jn 1lc
~enten~a

judieiaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autoriza(:.ão constante do decreto legislativo n. 2.980,
de 25 de agosto do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio
da Fazendaro credito especial de 47:300$137, para pagamento
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a DD. Margárida da Camara Duarte Pereira e Maria Dolores
Duarte de Souza Bandeira e José Hygino Duarte Pereira, viuva
e filhos do Dr. José Hygino Duarte Pereira, ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Fede1 ai, e DD. Gertrudes d11
Athayde Martins, Ilsa e Theonila de Souza Martins, viuva e
filhas do Dr. Antonio de Souza Martins, tambem ministro
daquelle Tribunal, sendo a D. Margarida da Garoara Duarte
Pereira, 7 :559$994; a D. Maria Dolores Duarte de Souza Bandeira, 6 :634$; a José Hygino Duarte Pereir·a, 6 :634$; a D. Gf'rtrudes de Athayde Martins, 13 :859$996; a D. Ilsa de Stjuza
Martins, 3:464$985; e a D. Theonila de Souza Martins, t·éis
8:809$162, conforme precatorio expedido pelo juiz federal da
ta Vara do Districto Federal ao ministro rla Fazenda em 29
de outubro de 1913, e mais 338$ de custas pedidas no mesmo
precato rio.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1915, 94" da Indepen.:.
dencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

C.OMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. H. 706 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

191:.>

Eleva até o maximo de 10:000$ os depositos uas (•aixas economicas

O Presidente da Re:publioa do.s Estados Unidos dkJ Bra-

zil, usando da autorização constante do decreto legislativo
n 2.986, de 28 de agosto do corrente anno, art. 4", resolve ele-

var até o maximo de 1O:000$ os rtepositos nas caixas

<'CO-

Iwmicas.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de HltG. Dí" da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BR\Z

P.

GOMES.

João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 11.707 Res~eleoe

DE

22

DE SE'l'EMBRO DE

1915

o Monte de Soccorro anne:xo á Caixa F.conomica de S.

r.a,do

O Presidente da RepubliCJa dos Estados Unidos do Brar.il, usando da autorização constante do art. 101, n. VIII, da
lei n. 2. D24, dl~ 5 d:e janejro do corrente anuo, resolve restabelecer o Monte de Soccorro anncxo á Caixa Nconomica
de S. Paulo, na fórma da lei n. 1. 083, de 22 de agosto de.
1860, e do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 738,
de 2 dte abril de 1897, sendo que, de conformidadle com 0 a}.;.
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ludido dispositivo da lei n. 2. 924 citada, quaesquer despea effectuar-se com a sua inst.allação correrão por conta ·
fios
fundos dra referida caixa economica.
I
,
Rio de Janei.t·o, 22 de setPmbro de 1915, 94° da Tndependencia e 27° da Republica.
~t:as

WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.708

DE

22

DE SETEMBRO DE

1915

Approva com alterações as mod.ificações feitas nos estatutos da •:ompanhia de
· se-guros Lloy(l Pnraense, com ~éde no' Pnrií, r•eln ns!:mnhlt>:1 gf'ral f'xfrnordinaria realizada a 2 de junho do <'Orrentc ntmo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em consideração o pedido feit.o pela companhia de seguros Lloyd PaJ'fll'tBf'. rom st)dp f'm Jlph:m, EAtado do PaT':i,
resolve approvar as :tlteraçies feitas nos estatutos da companhia pelá assembléa geral extraorninaria realizada a 2 de
junho do corrrnte anno. mediante as ~eguintes modificações:
Art. so - Accrescente-se no final o seguinte: «competindo á assembléa geral fazer a nomeação definitiva na primeira reunião que se seguir, si a subsf.ituição fôr por fallPcimento on renuncia :to.
Art. 12- Supprimam-se as palavras «OU os vencimentos:.
até «gerab.
Art. 14 - Onde se diz: «art. n . .13,b, di~a-se: cart. 147
do decreto n. 434 ».
Art. 19, lettra a - Em vez de «Um m'ez antes de,., digase: «nos termos do art. 120 do decreto n. 434, de 1891, para».
Art. 24 - Accrescente-se no final: «na primeira reunião,
podendo deliberar com qualquer numero na .;;egunda ~.
Art. 30 - Em vez de «nomPado pela directoria», digase: cacclamado ,._
Art. 33, paragrapho unico - Aubstituam-se as palavras
tinaes cem caso de. . . e pareceres;,, pelas seguintes: «los
accionistas nas assembléas ...
Art. 36, lettra f - 8upprima-se.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de i 91 5, 94° da Independencia e 27° da Republica.
\VENCRRLAU

RRAz P. GoMES.

João Pandiá Calogerás.
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DECRETO N.' 11.709-

DE,

22

DE Sm'EMBRO DE

i915

Abre, pelo Ministerio da Fazen<la, o credito espeeial de 20G :R!íO$ par:t paglt"
mcnto a o\ntonio Ferrreir<a Netto, Pm virturlk- de Sf'ntença jwllici::uia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 2. 956, de 13 de janeiro do corrente anno, resolve abrir,
pelo Ministcrio da Fazenda, o cre.dito espeeial de 206$850, para
occorrer ao pagamento devido a Antonio Ferreil'a Netto, em
virtude de sentença judicia:ria passada em julgado, conforme
precatorio expedido pelo juiz da 5• Pretoria Criminal do Districto Federal ao Ministerio da Fazenda em ?1 dr. março de
1914.
Rio de Janeiro, ,22 de setembro de 1~H 5. 94o da Indepen·
dencia e 27° da Republica.

BRAZ P. GOMES.
l oão Pandid Calogeras.

WENCESLAU

DECRETO N. 11. 7!10- DE 22

DF. RF.TF.MRRO DF.

1915

Concede !i. Empreza Fluminense de PesM, JJifuitadn, os favores de que trata·
o art. 69 do regulamento a'flprovado 11elo dPcrdo n. 9.672, de 17 de
j11lho de 1912

O Presidente da Republica doFl Estados Unidos do Bl'azil,
attendfmdo ao quo rc>rtuernu a F.rnprPza Fluminense do Pesca,
Limitada, decreta:
Artigo unico. Ficam conredidos ú E.mprer.a Fluminense
de Pesca, Limitada, os favores de que trata o art.. ,69 do reg--qlamento approvado pelo decreto n. 9. 672, de 17 de julho de
1912. mediante as .clausulas que com est.e baixam, assignadas
TH~lo ministro do F..stado dos NPgoc~ios da Agricultura. Industrta
e Commercio.
IRio de .Janeiro, 22 de setembro de> 1!H5, !)~" da Tndependencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

José Rufino Bese'rra Cavalcanti.

Clausulas a que se refere o decreto n. H.7i0, desta data
I

A' concessionaria serão assegurados os seguintes favores~
a) concessão de terrenos de marinha, terrenos publicos,
por aforamento, nas .costas e ilhas. para fundação de estabelecimento de pescar;
·
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b) direito de desapropriação, por utilidade publica, em
zona que posteriornwnte se determinará, dos terrenos necessarios á edificação de seus estaleiros, parques e depositas de
salga. e frigoríficos;
c) reducção dos direitos de importação a 8 o/o do valor,
nos termos do regulamento approvado pelo decreto n. 8. 592,
de 8 de marc.o df' 1911, no fiUC forem applicavcis, para os
seguintes objectos:
Embarcações a vapor ou a vela, destinadas exclusivamente
á pesca, pelas suas installações e característicos; apparelhos
de pesca e material proprio para o reparo dos mesmos; machinismos e material preciso para a installação dos serviços de
preparo, salga c conserva do pescado, inclusive os accessorios
e aprestos para o acondicionamnnto do peixe conservado; combustível para o funocionamento de barcos c demais installações
attinentes á industria, da pesca;
d) licença, isenta de qualquer contribuição federal, para
installações de viveiros em quai'S(JUC'r pontos da costa ou das
lagôas;
e) pennissão par· a que os eargos de mestre, contra-mestre,
capitão e metade da equipagem de seus barcos de pesca a vapor
ou a vela sejam exercidos por Pstrangeiros até 4 de janeiro de
1917 •.
H

fA concessão a que se refere a lettra a da clausula anterior
será feita mediante requerimento da concessionaria, acompanhado da respectiva planta, de que se fará remessa ao Ministerio
da Fazenda, para os devidos fins.
III

A reducção de que trata a lettra c· da clausula I vigorará
pelo prazo de cinco annos, a contar da data da presente concessão, e será outorgada pela fürma estabelecida na legislação
em vigor, não podendo o material importado pela .concessionaria
ser vendido, excepto a outras emprezas, associações, companhias
ou pescadores qm~ tenham tambem direito á mesma reducção.

IV
A licença para installação de viveiros, de que trata a
lettra d da clausula I :será outorgada mediante .requerimento
dirigido ao Ministerio da Agricultura, Jndustria e Commercio,
acompanhado da planta da região e do viveiro.

v
A concessionaria ficará sujeita :ís seguintes obrigações:
submetter á approvação do Governo as tabellas do pescado fresco, salgado ou de .conserva, srgundo suas categorias
e qualidades, e de todos os productos da pesca que venham
a constituir ob.iectos de seu commereio;
b) contribuir annualmenle eom 1! o/o do lucro liquido desse
commercio para os asylos de orphãos de pescadores que forem
fundados sob a protecção do Governo Federal;
a)

~
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c) fornecer estatística mensal do movimento do peixe
fresco, salgado, secco ou conservado, na sua séde e na suooursal
ou succursaes que acaso fundar, discriminando a qualidade,
peso, quantidade e valor;
d) admittir, de preferencia, em suas embarcações o pessoal
habilitado pelas escolas de pesca officiaes ou subvencionadas;
r) eontribuir r,om a quota annual dP 3 :(lOO!f\ para as despezas d(' fis('alização.

VI
O pessoal estrangeiro admittido a bo1·do dns navios de pesca
da conccssionaria ohrigar-se-ha, por cont.racto escripto, a ·SUbmetter-se á legislação hrazileira e a recorJ'(~r tão sómente ao
fôro brazileiro, nos casos de litígio qtH'. porvnntura, possam
surgir no exercício de sua profissão.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1915. -José Ru{ino
Beserra Cavalcanti.

DECRETO N. 11.711

-~E

22

DE SET~M'BRO DE

1915

Abre ao :Ministerio da Justic;a e Negocios Interiores, por conta. <bo exercício
de 1915, o credito supplementar de 3o:soo$, sendo: 12:soo$ á verba «Se·
cretaria do Senado» e 18 :ooo$ á verba «Secretaria da Cama r~ dos
Deputados»

O Presidente da Republica dos Estados Uni'rl'os do Brazil,
usando da autori·zação concedida pelo art. 101, I, da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro ultimo, 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 Ministcrio da .Justiça c Nego-cios Interior·es,
por conta do exercício de 1915, o credito supplcmentar de
30:500$, sendo: 12:500$, á verba «Secretaria do SenadO» e
18:000$, á verba «Secretaria da Camara dos
Deputados»,
afim de occorrer ao pagamento de despezas com ·O serviç.o de
impressão e publicação de debates do Congresso Nacional,
durante a prorogação da actual sessão, até o dia 3 de outubro
vindouro.
Rio de Janeiro, 22 de setomb.ro do 1915, 9í da Independencia e 27° da Republioa.
0

WENCESLAU BRAZ P. GO,M'ES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11.712-DE 22 DE SETEMBRO DE 1915
Abre ao Ministerio da Justiça e N egocios Interiores, por conta do exercício
de 1915, o cred&to supplementnn: d'e 82s:ooo$, sendo: 189:ooo$, á verba
c:Subsirlio dos Senadores» e 636 :ooo$, á verba <<Subsidio dos Deputados~

:0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi1,
usando da autori:zação concedida pelo art. 101, I, da lei numero 2, 924, de 5 de janeiro ultimo, e ouvido o Tribunal d~
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Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de -1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores,
por conta do exPrcieio de 1!H5, o ercdil.fl supplemenlar de
825:000$, sendo: 189:000$, á verba «Subsidio dos Senadores))
e 636:000$, á verba «Subsidio dos Deputados», afim de occorrer ao pagamento do subsidio ao::: membros do Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão, até 3 de ou.tubro vindouro.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1915, Dto da Independen~ia e 27° da Republiea.
WBN6ESLAU BIW

p. Go,YES.

Carlos lrlaxintiliano Pereil·a dos Santos.

DECRETO N.

29

11.713-DE

DE SE'l']~MBRO DE

HH5

.Cassa o decreto n. 10.484, de 15 de outubro de I9IJ, que autorizou a sociedade anonyma de seguros Ideal Mi·ncirn, com sé:d•e na dJadc de Bcllo
Horizont<', a

funccionar

n."t

Rcptt1Jiifa

O .Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazn,
considerando havei.~ a sociedade anonyma de seguros Ideal Mineira, com séde em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes,
entrado em liquidação, conforme o officio da Inspectoria de
Seguros ao l\Iinisterio da Fazenda, n. !384, de Hl de ago:;to do
corrente anno, resolve cassar o decreto n. 10.484, de 15 de
outubro de 1913, .que concedeu autorizaç.ão á mesma sociedade
para funooionar na Uepublica e approvou, com alterações, os
seus estatutos.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BIW

P. GoMES,

João Pandiá Calogeras.

DECRE]TO N. H. 71-í

~- DE

29

DE sETE4'M'BRo DE

iüi5

Cassa o dlecreto n. I0.389, de 13 de agosto de 1913 que autorizou a sociedade mutua JJcndicent1 : F:1milistaria, com súdc em S. Paulo, a funccio·
nar na Republica

p PresidCJnte da Repub_lica dos. ~stados Unidos do Brazil,
considerando o estado de l':lsolvabihdade em que se acha a
sociedade mutua Beneficente .Familistaria, com séde na capital do Estado de S. Paulo, conforme o processo a que se
refere 0 officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da
;Fazenda, n. 547, de 7 de agosto do corrente anno, resolve
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cassar o decreto n. 10.38B, de 13 de agosto de t913, _que concedeu á mesma sociedade autorização pam funcCionar na
nepubliea e approvou, com altcrt~çõcs, os seus estatutos.
Rio de Janeiw, 29 de selemhro d1' J !H5, H't" da Independeueia e :.?'7'' t\a n(~rmlblka.
V. GoMI<;B.
J oao J-'(l1Uliá Caloge1·as.

\VENCESLAU BnAz

DE'CRE'l'O N. 11.715 -

DE

29

DE S.h.'TEMBRO DE

1915

Ca~sa

os dl'cretos ns. 10. 36G, de 30 de julho de 1913; lO. 836 e lO. 864, de
1 e 1() tle abril; c 11.347, de 11 <lo novembro de 1911, referentes ao
funcl'ioa:,utento da Companhia dl' Sv:!lll'OS Novo Mm•do

O Presidente da Republica dos Eslados Unidos do Brazil, considerando haver a ~ociPrlt~d(~ nnouyrna f'...ompanhia de
Seguros Novo illunuo. ~om st;dl' nesl a Capllal, entl'ado em liquidação, eonforme o offtcio da lnsvectoria (je Seguros ao Ministerio da FazeHda, n. 659, de 22 do corrente mez, resolve
cassar os decretos ns. 10.366, de :30 de julho de 1913; 10.836
e 10.864, de 1 e H.J de abril; e H. 31!1, de H de novembro de
191 <1, referentes ao funccionamento da mesma companhia.
Hio de JaneiJ·o, 29 de sctemlbro de t !H5, gqo da Indepen..
dencia e 27° da Republiea.
WENOESLAU

BnAz P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DEWlETO N. 11.71ô-

DE

29

DE SETEMBRO DE

i9i5

Cassa o decreto n. 10.786, de 25 de fevereiro de 1914, que conoedeu aull:orização á sociedade mutna Dote 11'atrimonial para f unccionar na Repu•
blica

O ·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, considerando. o estado de insolvahilidade em que se acha
a sociedade mulua Dote Matrimonial, com séde na capital do
Estado de S. Paulo, conforme o affioio da lnspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 569, de ia de agosto do
corrent-e anno, resolve cassar o decreto u. 10.786, de 25 de
fevereiro de 1911, que c:uncedeu autorização á mesma sociedade para funccionar na Hepublica.
Rio de Janeiro, 29 de seLem!bro de t 915, 94° da lndependencia e 27° da Republica.
WF.NGESLAU

BRAz P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 11.717- DE 29 DE SETEMBRo DE 1915
It de novembro de 1914, que conce<beu autorização á sociedade Dotal P,IWlista, com séde na capital do EStado
de S. Paulo, para fúncdonar na Revubli('a
·

Cassa o decreto n. u .337, de

O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerandD havçr entrado em liquidação a sociedade de auxilios nmtuo~ Dotal Paulista, com néde na eapital do Estado de 8. Paulo, conforme o officio da Tnspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 570, de 13 de agosto do corrente anno, resolve cassar o decreto n. 11 . 337, de 11 de novembro de 1914, que concedeu autorização á mesma sociedade
para funccion3Jr na Republica.
Rio de Janei;ro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

João Pandiá Calo_geras.

DECRETO N. 11.718-

DE

29 DE

SET~MBRo DE

1915

Cassa os decretos ns. 11. 246, de 28 de outubro, e 11.342, de 11 de novembro
de 1914, rE-ferentes ao funccionamento da sociedade anonyma de seguros
Brazil Unido

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
conaiderando haver a sociedade anonyma de seguros Brazil
Unido, com séde na cidade de Campos, Estado do ltio de
Janeiro, entrado em liquidação, conforme o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 568, de 13 de
agosto do corrente anno, resolve cassar os decretos ns. 11.246,
de 28 de outubro e 1.1.342, de 11 de novembro de 1914, referentes ao funccionamento da mesma sociedade.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.719-

DE

29

DE SETEMBRO DE

1915

Cassa o decreto n. II.335, de xr de n<Wembro d!e 1914, que concedeu auto·
rização á sociedade Guaranesia, para fnnccionar na Rcpublica

9 President~ da R~P:Uplica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando a 1mposs1b1hrlade em que se acha a sociedade
mutua predial e de p.eculios Guaranesia, com séde na Villa
Guaranesia, Estado de Minas Geraes, de preencher os seus
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fins, conforme o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministeria da Fazenda, n. 1551, de 7 de agosto do corrente anno,
resolve cassar o decreto n. H .335, de H de novembro de
1914, que autorizou a mesma sociedade a funccionar na
Republica.
Rio de Jane1ro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Hepublioa.
WENCESLAU

BRAZ P. GOMES.

João Pandiá Catogeras.
DECRE'rO N. i 1 . 720

DE

29

DE SETEMBRO DB

1915

Crêa mais uma brigada de infantaria de gu,ardas nacionaes na comarca de
Monte Alegre, no Estado do Pará

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 CI'eada na Guarda Nacionai da comarca
de Monte Alegre, no Estado do Pará, mais uma brigada de
infantaria, com a designação de 133, que se constituirá de
tres batalhões do serviço activo, sob ns. 3917, 398 e 399, e de
um do da reserva, sob n. 133, que S·e organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de s-etembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P. GOMES.·

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
DECRETO N. 11.721 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1915

Crêa mais uma brigada de cavallaria de guardas nacion~tes na comarca de
Soure, no Estado do P~ti'á

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de i896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Soure, no Estado do Pará, mais uma brigada de cavallaria,
com a designação de tP, a qual se constituirá de dous regimentos, sob ns. 21 e ~·:!, que se ol'gauizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915_, ~H" da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.

Carlos Maxi-miliano Pm·eira. rios Santos.
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DECRETO N •. i t. 722 - Este decreto não d'oi publicado.

DECRETO N. t L 723 -

DE

29 DE SETEMBRO DB 1915

<loneede autorização a The Dental :M:anufacturing Company
mited, para funccioBar na Republica

(Brazil), U·

O Presidente da Republica dos Estados Unidas ào Brazil,
attendendo ao que requereu The Dental Manafacturing Company (Brazil), Limited, sociedade anonyma, eom séde na Inglaterra, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a The Dental Manafacturing Company (Brazil), Limited para funccionar na
Hepublica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de
Estado da Agricultura, Industria e Commercio, ficando, porém,
a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidadt.'l'::i
exigidas pela legislação ffiD vigor.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94" da Indt>pendencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

~MEs.

José llu[ino Besen·a Cavalcanti.

Cláisulas que acompanham o decreto n. H. 723, desta data

I
The Dental Manufacturing Company (Brazil), LimitecL
é obrigada a ter um representante geral n0 Brazil, com plenos
e illimitados pQderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se su::;citarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos tmicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdkção 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· reclamaf;ão concernente á execução das obras 0 u sf•r·viços a que ellcs se re~
ferem.
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111
Fioa dependente de autorizaoão do Governo qualqu&r alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos ~s
tatutos.
Ser-lbe-ha cassada a autorização para funccionar na
llepublica., si infringir esta clausula.
IV

J;'ica enLendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposh;ões de
direito que regem as sociedades anonyuwg.

v
A infraccão de qualquer das clausulas para n qual não
esteja cornmi.nada pena especial será punida com a multa de
1 :000$ a 5:000$ e. no caso de reincidencia, com a cassação
(la autorização concedida pelo decreto em virtude dn qual
lmixam as presentes clausulas.
lHo de .Taneiro, 29 de sctc•mbro de 1015.
.lusé l:u{itw
Jt,•st•J'm Cavalcanti.

DECRETO N. 1t. 7~4

UI!:

29

DE SE'mMJJH.O DE

t9Hí

.\r1prova os projoetos e o orcamento dos trabtdhoB complemPnfarP:; dn con·
solida1~:í.o a. executar n~ ponte sobre o rio Taqu:uy, na réd{l de víaç:ío
ft'tTmt dd Rio Granõe do Sul

O Presidente da Hepubliea dos EsLados Unidos do Bra.zit,
atlenrlendo ao qu~ requeceu a Compagnie Anxilinire de Chemins de Fer au Brésil, arrendataria da tble de viaçfi.o f.:·rren
do Rio Gt·ande do Sul, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os pro.ieetos dos t.rabalh'os cornplmnentares de eonsolida~.;ão a t'xccutar na ponte
sobre O t'iO rraquary, bem assim O re~pP.cliYo orçamento. na
importancia de 1"'75 :377$517. de conformidade com as f)lant~
e mais documentos que com este baixam, J•ubricados peln
director geral de Viação c!a Secretaria de Estado da Viaoão e
Obras Publicas, devendo a despeza que fôr realizada o devidamente apurada até a dita importancia ser levada á cnnta de
capital da companhia, de accôrdo com os §§ to e 5° da clau ..
sula VIII, n. 1, do decreto n. 5.548, de 6 de .lunho de 1905.
.
.I
R1o
de Janeiro,
29 de se f,cmbro de H'lt 5, !:H 9 rla lndependencia e 27° da Republica.
\V~<:NtmSLAU

4 U(111Rtn

BnAz
'l'm"'rP~

P.

OoMI~fl.

df> l.ura.
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DECRETO N. 1 f. 725 -

29 DE SETEMBRO DE i9t5

DE

Oassa o decreto n. 10.265, de 12 de junho de 1913, que concedeu autori·
zação á sociedade de auxilios mutuos e peculios fJOr nlUtualidade A
Bonança, para funccionar na Republica

O Presidente da lle.publica dos Esta.dos Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a sociedade de auxílios mutuos e peculios por mutualidade A Bonança, com
séde em Rio Pret...,, i 1~stado de Minas Geraes, conforme o officio
da Inspectoria de Seguros ao 1\iinisterio aa Fazenda, n. 596,
de 24 de agosto do corrente anno, resolve cassar o decreto
n. t0.265, de 12 de junho de 1913, que concedeu autorização á mesma sociedade para funccionar na Repubtica.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republiea.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
J oüo Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.726- DI:

:i~l DE SET.KMBHO DE

1915

Abre, pelo Ministerio da Fazendn, o credito do 300:000$, supplementar á
rubrica 5 8 , lettra b, << Aposentudo:; », do o'r~amento do mesmo Ministerio
no corrente (•xercicio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazq,
usando da autor·iza\ião constante do decreto legislativo numero 2.994, de ho.ie dataoo, resolve abrir, pelo .Ministerio da
Fazenda, o credit.Q de 300:000$, supplementar á rubrica 5•,
lettra b, «Aposentados», do oeçamento do mesmo Ministerio
no corrente exercício, para o fim de occorrer ao paga.ment;_,
dos novos aposentados.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independeneia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES
João Pandiá Caloae1·as.

DECRETO N. i i .72'7

DE () DE OUTUBRO DE

191.5

Concede autorização á Société ForestH:rc d Imlustrielle de São Matheus para
continuar :1. funccionur na R<'pnbliclt

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazi!,
attendendo ao que requereu a :Société Forestiere et Industrielle de S!'io !\latheuq, nutoriznd::t n funccionar na Republica pelo decreto n. 10.228, de 21 de maio de 191.3, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' cone;edida autorizaçãü á Société Foresti are et lrviustrielle de São :Matheus para continuar
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funccionar na Republica com as alterações feitas em seuR
estatutos, sob as mesmas clausulas que acompanharam o
citado decreto ~ 10. 22R, ficando, porém. a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94° da Independ.encia. e 27° da Republica.
WENCESLAU BHAZ

P.

GOMES.

José Rufino Bese1'ra Cavalcanti.

DECRETO N. i i. 728 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1915

Publica. a a.dhesiío da Grã-Bretanha, pelas suas possesHões- Domínio da
Nlova Zelandia, Colonia de Ceylão, Colonía de Trindade e Tobago- â
Conn;n<:iiO da União ue Paris para a prote<>r:iio da propriedade indllStrial

O Presidente da Republiea dos ~stados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Grã-Bretanha, pelo Domínio da
Nova Zelandia, pela Colonia de Ceylão e pela Colonia de
Trindade e Tobago, á Convemção da União de Paris, de 20
de .Marco de 1883, revista em Bruxellas a 14 de Dezembro
de 1900 e em Washington a 2 de .Junho de 19H, para a
protecção da propriedade industrial, a partir de 20 de Junho
de 1913, conforme communicou ao Ministerio das Relações
Exteriores a Legação da Suissa, por nota de 9 de Junho
de 1913, CQ.ja tradueção official a este acompaJílha.
Rio de Janeiro, {) de Ontuhrn do HH5, o.1o da Inuependencia e 27° da llepub1 ica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Eauro Müller.

Traducção.
Rio de Janeiro, 9 de Junho de 1913.
Senh~r l\f inistro,
Por nota de 25 de Abril ultimo, a Legação rla Grã-Bretanha notifieou ao Alto Co1t1selho Federal Suisso a adhesão
das seguintes possessões britannicas á Convenção •i~ Paris,
revista, para a protecção da propriedade industr·ial. u~;si
gnada em \Vashington a 2 de Junho de 1911, a saber:
O Domínio da Nova Zelandia;
A Colonia de Ceylão;
A Colonia de Trindade e Tobago.
]~ssas tres possessões já haviam adherido á Convenção da
Propriedade Industrial de Paris revista em Bruxellas, mas
lílão puderam, ao que parece, depositar, a primeiro de Abril
ultimo, as ratificações previstas pelo Acto de \Vashington.
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A Legação Britannica notificou ao mesmo tempo, no
:Alto Conselho Federal Suisso, a adhesão, que ainda não tivera logar, do Domínio da Nova Zelandia ao Accôrdo de
Madrid, concernente á repressão das falsas indicações de
proveniencia sobre as mercadorias, o qual foi tambem t'evisto em \Vashington e assignado na data supra indicada.
Pelos ter·mos do art.igo 16 da Convencão da União, essas
aElhPsões pl'oduzirão os seus effeitoR um mez após a preselilte notificação, isto é, a partir de 20 de Junho de 1913.
De ordem do meu Governo rogo a Vossa ExeeliPrH'i8 tornar
nota do que preced('.
Aproveito ainda esta opportunidade para lh·e r'mtovnr·,
Senhor Ministro, as seguranças da minha alta estima (~ nw is
distincta consideraçfio.
il. Ge1·t.~ch, En~arregado de Negocias da Sui~sa.
A Sua Excellencia o Sr. Dr. RPgis de Oliveira, ,\linisteo
de Estado dafi Ilelações Ji:xterioreR. -

DECRETO N. 11.729 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1915

Publica a ndbesão dos paizes sob o protoctorado allernão á Convenção da União
de Paris, do 20 de Março de 18~3. rordsta ern Rrnxellns a 14 de Dezembro de 1goo e em WadlilJ!!,IIIn a ~~ de ,l,n\Jq d<! 1 !H J, p:na prol••cl:::í.(o)
da proprietln1le indudrial

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesã.o do Imperio Allemão, pelos paizei sob o
protectorado allernão, á Convenr;ão da União de Paei~. de 20
de Março de 1883, revista em Bruxellas a 14 de De1.embro de
1900 r~ t>m \Vashington a 2 de .Junho d~ l \H I, para a protPcção da propriedade industrial, a partü· lle 1 du Maio de
i913, conforme communicou ao l\linisterio das Relações Exteriores a Legação da Suissa, por nota de i3 de Outubro de
1914, cuja tradneção official a este acompanha.
Rio de .Janeiro, 6 de Outubro de 1915, 94° da ~nderen
den~ia ~ 27° da Repnblica.
BnAZ P. GoMES.
J,au.ro M ii.llm·.

WrmcEsr~u

'l'rauucçãü.
Rio de Janeiro, 13 fie Outubro cte HH 1.
Senhor Ministro,
De ordem' co meu Governo, tenho a honra de ievar ao
conhecimento do Vossa Ii3xcellC'ncia que o Governo Imperial
Allemão, de accôrdo com uma nota dirigida ao Conselho Federal 8uisso pe1a J~gação do Jmperio Allemão !!Om data de
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l3 de Julho de 1914, declara, conforme o artigo 16 bis da. Convenção da União de Paris, de 20 de Marco de 1883, para a proteccão da propri~dade industrial, revista em BPuxellas em 14
de ·Dezembro de 1900 e em Washington a 2 de Julho de i9H,
que esta Convenção entrou em vigor nos paizes de protectorado allemã.o, ao mesmo tempo que no lmperio AllemGo.
'Tendo o Governo AJlemão ratificado a Convenção revista
em 'Vashington a t de AbrB de t9Ul, entrou esta
vigor
nes~P paiz a 1 de Maio de 1913, de acrOrdo com o :lrtigo t8
dn di ta Convfmc;ão.
Rogando a Vossa Excellencia tomar nota do que precede,
uprov,~ito esta opportunidadn para lhe renovar, Senhor Ministro, o~ protestos da minha. alta est.ima e mais distincta oon-

.,m

sidrrnr,ão.

A. Gertsch, Encarrer~ado de Negncios da Suissa.
A Sua Excelleooia o Sr. Dr. Lauro MüJler, Mintiltro t.ie

E<::lndo das Helações Exteriores.

DECRETO N. 111.730- DJ!l 6

DE OUTUBRO DB

t9t5

Publica a ndbesão da. Grll·Bretanha, pelas suas eolonias de CeyUo, Trindade
e Tobago, ao Aceôrdo de Madrid de 14 de Abril de 1891, concernente â
rPpre;;;;íío das fals:\s indi11aeões de provenienein sobre as mercadorias, re·
vi~.:to t'"l

Wnsllington em 2 dt• .Junho dfl 1911

O Presidfmte da Republica dos Estados Unidos do Brasil
fa7. publica a adhesão da Grã-Bretanha, pelas Colonias Brifmm ir:u< do ü:wlão, Trindade e 'fohago, ao Accôrdo de Marlrid
dP 11 fln AbT'il de HHH, conef'!rnf>nto á repressão das falsas
indi,~ações de proveniencia sobre as mercadorias, revisto em
'Vashington a 2 de Junho de 19H, a partir de 1 de Setembro de
1013, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exterior•'s à Legação da Suissa, por nota de 22 de Agosto de 1913,
•'uja traclucção official a este ::tcompanha.
Ilio de Janeiro, 6 de !Outubro de 1915, 01° da Tndepen{lf>neia o 27° da Republica.
WF.Nrm:sr..Au BRAZ P. OoMt:R.
Lauro Müller.

Traducção.
Rio de Janeiro, 22 de Agosto de HH3.
Senhor Ministro,
Em 21 de Julho de 1913. Sua Excellencia o Senhor Ministro de Sua Magestade Britannica em Berna notificou ao
!Alto Conselho Federal Suisso a ad·hesão da Colonia de Ceylão
e iJa flp Trindade e Tobago ao Accôrdo de Madrid de 14 de
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Abril de 1891, coneernente á repressão das falsas indi~acões
de proveniencia sobre as mercadorias, revisto em Washmgton
a 2 de Junho de 1911.
Essas colonias já fazem parte da Convenção da União para
a proteccão da propriedade industrial.
Não tendo sido designada data especial para que entre
em vigor o dito accôrdo no que toca ás colonias acima indicadas, dtwem ser applicadas as disposíçõe:-:; do artigo H5 !'evisto da Convenção principal, pelas quaes a adhesão produz
os seus effeitos um mez após a data da notificação feita pelo
Governo Suisso aos outros paizes unionistas. Segue-se que
o Accôrdo em questão entrará em vigor, no que toca ús colonias
acima indicadas, em 1 de Setembro vindouro.
Rogando a Vossa Excellencia tomar nota do que precede,
aproveito esta nova opportunidado pnra lhe reiterar, Senhor
Ministro, as seguranças da minha alta estima e mais dlstincta
consideração.
A. Grn·tsch, Encarrcg:Hlo I!B .N e.!!oeios da Suissa.
A Sua Excellencia o Sr. Dr. Lrmro :\tüller, ~IinisLro do
Estado das Ilclações Exteriores.
DECRETO N. 11 . 731

IJE

G

DE

i9·t 5

OUTt'BRO DE

Cassa os decretos ns. 10.044, de G de ff'yereiro, e de 10.588, de 3 de de·
zembro de 1913, rnférentes ao func(·iuunHlPnto (la soHNladP naeional de
peculios e rendns A Yidoria

O Presidente da Republica dos F.stados Unidos rlo Brazil,
considerando Que a sociedade nacional de .;Pguros. oecuHos
e rendag A Victol'ia. ;·.orn s~de IH~st:::. CapitaL entrtm flm liauidação. eonforme a comrnunicação feita a,, Ministet'io da
Fazenda pela Inspectoria de Seguros. em officio n. 642, de
18 de sPtemlJJ'o pl'oximo findo, resolH• cassar os dPrretos numeros I O. 044. de n de fever·eiro de t 913, qun conced-eu autorização á mPAma socierlade rara funccionar. e 1O. r->88, de 3
de dezembro do nw:-:rno armo, quo altera o de u. I O. 044, citado.
Rio de Janeiro, 6 de outubr·o dn 1915, 94° da Independencia e 27" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11. 7~2

D 1 ·~

G

DE

mn·unno

DE

1915

Approva as resoluções tom'l.das na assemhléa geral dos assadados da SocieàlaJde Paulista de Dotes, effectuad.a em 30 de abril do corr-ente anno

O Presidente da Republica dos Est.adús Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Paulic;!3 de Dotes.
com séde na capital do Estado de S. Paulo, atttori:tJtda a funccionar pelo decreto n. 1.l.2:l,J:, de 28 de outubro de HH4, ·resolve approvar as resoluções da assr.mblrSa geral dos accionistas da mesma sociedade, effectuada em 30 de abril do -corrente
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anno conforme a acta que a este acompanha ( *), ficando a
dita 'sociedade obrigada a realizar o deposito de accôrdo com
0 art. 2°, § 8°, n. 2, da lei n. 2. 919, de 31 de dezembro
de 1914.
Rio de Janeiro, 6. de outuhro de 1915, 94° da Lndepen""!
dencia e 27° da Repubhca.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Paruliá Calaaera.ç.
DECRETO N. H. 733- DE 6

DE OUTUBRO DE

1915

Crêa mrdf> uma brigada dP infantaria de guarJa" nndonnN; nu comarca de
Parnahyba, no Estado do Piauhy

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do J3razil,
par!\ execução do decreto n. 431, de 14 de d0zembro d(~ 1896,
decreta:
·Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacionai da comarca de Parnahyba, no Estado do Piauhy, mais uma brigada
de infantaria, com a designação de 01 a, a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço acti vo, sob ns. 181, 182 e 183,
de um do da reserva, sob n. 61, que se organizarão eom os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU

BRAz P. OoMES.

Carlos Ma.rcimiliano Pcn·ei-ra dos Santas.

DECRETO N. i 1.734

Dl<: 6 DE OUTUBRO DE

1915

Crêa uma brigada de infantaria de guardas nacionacs na comarca de Pedro
Segundo, no Estado do Piauhj•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 11 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo uni co. :Fica crcada na Guat·da Nacional da comarca de Pedro II, no Estado do Piauhy, uma brigada de in':'"
fantaria, com a designação de 62a, a qual se constituirá de
tres batalhões do se:rviço activo, sob ns. 184, 185 e 186 e de um
do d.a. reserva, sob. n .. 62, qm~ se organir.arão com os guardas
qualifiCados nos distriCtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94° da Independencia e 27" da Republica.
\VENCESLAU BH.\Z

p. GOMES.

Carlos Ma.rimiliano Pereira dos Santas.
(*) Pulili('ada no << Diario Offidal

» de 23 de outubro.
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DECRETO N. 11. 7:1!) -

D~

6 DE OUTUBRO J)E HH 5

·Abre ao Ministerio aa Viação' e Obras Publicas o credito espcdal de réis
8:652$752 para :pagamento dos vencimentos ao administra.dor doi'! Cor·
reios de Go~·w!., [lddido !i Directorh GPr:l.l dnq Corn•ios, 1\f~Jln~l Rnnt.,rre
Guimarãet~~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autf'rização constante do decrr~to legislativo n. Tnn~:
desta data, decreta:
Artigo unicu. Fica aberto ao Ministerio da Viaçã.o e Ohrn;;:
Publicas o crcd i to e~pncial de H :li3:2*' I G~~ a!'im de or~<~orr!'l' :1<~
pagamento dos vencimentos que competem ao adm inistrnrl~.r
dos Correios do E~stado de Goyaz, ac!dido :l DirectoL'ia Gora\ dns
Correios. Manoel Santerre GuimarãPs, no periorlo rle 8 de aJn·i I
de 19t4 a 31 rle dez~mbro de 1915.
Hio de .Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94° da Tnd~p~n ..
dencia e 27° da Republica.

BRAZ P. GOMES.
Auausto Ttware.'l d~ L11ra.

\VENCESLAU

DEOitETO N. 11.'i 36 -- · DE G OUTUBHO

DE

19 I;)

:Approva o projectd para a construcçiío de um clies de saneamento tto porto
do Rio Grande do Sul, em substituição do que fui approvado J'elo d!~<·lldo
n. 9.912, de 7 de dezembro de 1912

O Presidente da Repuhlica dos Estado~ Unidos rJo Brazil,
attendendo ao que requereu a Compagnir~ Française du Port
de Rio Grande do Sul e tendo ern vista a informação prestada pela Inspectoria Federal de Pnl'tns, Hin~~ P l::l!Jai'S. d
creta:
Artigo uni co. Fica approvado o PJ'O.iecto, que com P:d f'
baixa, rubricado pelo director geral rle Obras Publica~ dn
respectiva Secretaria de Estado, para a construcr~fl.o de um
cáes de saneamento entre as ruas General Nett.o e Genel'al
Canabarro, no porto do Rio Grandr elo Sul. em subst.if.uição do
e11ue foi approvaclo pelo decreto u. !1. !H;~. de 7 de t]pzeml,r·o
de 1912.
O respectivo orçamento é fixado na importaneia de r•~is
ô33 :7 -i7$053, que será levada á conta do capital da referida
Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul, nos termos
da clausula II do referido decreto n. 9. 912, de 7 de dezembro
de f9t2.
Rio de Janeiro, 6 de outuhro flr HH 5, !1 't 0 rla Imlcpf'lll'dencia e 27° da Republica.
1 ··-

\VgNcESLAU 13nAZ
:11/lfH.~fll

P. Go.M ES.

Tm·m·,·s ,r,.

/,1/f'IL
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DECRETO N. ti. 737

-DE

6

DE OUTUBRO DE

HHi)

Approva o projecto e o orçamento, na importancia. de 84:295~404, de uma.
bnrmgem de terra. com nucleo ceutral de alvenaria, em substituição do
ntorro e ponte projectados para a. travessia do riat'ho' Casinha, no tre~ho
ile Lages a Caicó, da 1'~:::1x:.trlt\ do FPrrn Centr~l rlu Rio flrnnde do
Norto;~

O Presidente da Republica dos Estados Unidon dD Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Viação e, Construcções empreiteira e arrendataria da lf:strad:1 de Ferro
Central do Rio Grande do Norte, decreta:
Artigo unico. São approvados, de conf.ormidadn rom a~
p!:mtas e mais documentos que com este b:1ixam. I'itbdcados
pelo director geral de Viação da Secretaria de Eslado da Via-~~~!{) ~ Obras Publieas. o projecto e orcamenlo. na imrt':- tancia
üe 84:295$404, de uma barragem de terra, eom nuekn cen~ml de alvenar·ia, em substituição do aterro ü potÜf' pro.ieel.ados para a travessia do riacho Casinha. no tredto de Lagt-s a Caic6. da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
.Norte, ficando, em c.onsequencia, r-eduzido a 2.735:2rí~l$108 o
or·çameuto gm·al do mesmo trecho approvado pelo decret.o
n. 10.329. de 9 de julh.o de 1913.
llio de .Janeiro, 6 de outubro de 191 ;,, ~);f• da !ndepencl«'nr.ia r~ 27" da Republica.
P. GoMES.
Att11U.sto 7'avnres de L11ra.

\VENCESLAU BRAZ

DECRETO N. H .738-

DE (i DE OUTTJBHO DE

1.915

Mollifica o tra('arlo da liJlha da Eslrat~:t tle Peno Onst.e rle 1\Ihws, entre
H"llri•Pl'.) 0:1lyiío o a F:,tn,tl:t do F'f'rro rl;: Gny~~c:

O Presidentr da Hepublica dos Estados Unidt·s do Brazil,

com o disposto na clausula 7" do decret.o
n. 8.271, de 6 de outubro de 1910, approva a planta e o
respectivo or<:amento na importunei a de 66: .'f 15$202. quP com
este baixam, ~:ssignados pelo dir0ctor geral de Viação, para
modificação do tra.çado da linha da Estrarla de Ferro 0~:-~te
de Minas, entre Henrique Galvão e a Estrada de Ferro de
Goyaz, da estaca 1. 610 -I- 10 a L 651.
Rio de Ja~eiro, 6 de outubro de 1915, 94° da Indepen..
dencia e 27• da Republica.
flr>

confnrrnidnd1~

P. GoMES.
Auuusto Tmmrl's d.r! T.yra.

WENf!ESLAU BRAZ
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Di·: ()

.DECRETO N. 11.739

Dti: OUTUBRO DE

1915

Approva o projPcto o o orç:~.,1ento, na impr>t'tttnda de 40:708$643, para a con·
strncção de uma estação, que será denowinada Guaxima, no kilometro 546,
da linha de Araguary, da Companhia l\logyuna de Estradas de Ferro e
Navegação

O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mog-yana de Estradas de Ferro e Navegação, concessionaria da linha de Jaguará a Araguary, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados o proj ecto e o orcam,ento, na importancia de 40 :708$643, de conformidade com
os documentos que com este baixam, rubricados pelo director
geral de Viação da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas, para a construccão de uma estação, que se denominará Guaxirna, no kilometro 5 í6, da linha de Araguary;
sendo a despeza, que fôr realizada até áquella importancia,
levada ú ~onta de capital da mesma linha.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de HH5, 9'i da Independencia e 27" da Repuhlica.
0

p. GoMES.
Angusto Tavares de Ly1'a.

\VENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 1'1.7/tO

DE

13

~E OUTUBRO DE

1915

()Iassitica como especial e niio supplem<>ntar o crNlito nbcl'to ao Ministerio
da :Marinha por decreto n. l;J..698, de 1:') de sct'"mbro do corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Attendendo ás ponderações do Tribunal de Contas, exaradas
em officio n. 82, de 6 do corrente, resolve mandar que o credito aberto ao Ministerio da Marinha por decreto n. f 1 . 698. de
15 de setembro ultimo, seja classificado como especial e não
supplementar.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94° da Independenci.a e 27° da Republica.
WENCESLAU BHAZ P. (~OMES.
Alexand1·ino Faria de .4lencar.

DJiJCRETO N. 11.741-

DE

13

DE OUTUBRO DE

191.5

Abre, pelo 1\iinisterio da Guerra, o credito especial de 142:825$169, desti·
nado ao pagnmento de Yencim{'ntos a offidam; e praças da 3" companhia
rel;'iOJml de iní:minria. do dezr>mhro de 1913 a :wtemhro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto n. 3.003,
desta data, resolve abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito

•

333

AC.\'roS DO PODER EX.BOUTJVO

especial de 142:852$169, destinado ao pagament?< de ven~i
mentos a officiaes e praças d_a 3" compa1~hia te,st_oual de Infantaria. com séde em Cruzeiro do Sul, rerritorio do Acl'l&,
no periodo de dezembro de 191a a setembro de 1914.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94" da Independencia c 27° da Thepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

JOsé Caetano de Faria.

DF.CnKrO N. 11.7 42 -

DE

13 DE OUTUBRO DE 1915

Abre ao Mini::;terio da. Fazenda ó credito extraordinario de l: 527$004 para
oceorrer ao pagamento devido no 1 o escripturario da Alfandega do Rio de
Janeiro, Joaquim Augusto Freire

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constant0 do artigo unico do decreto
legislativo n. 2. 991, de 22 de setembro proximo passado,
resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 1 :527!1i004 para oecorref' ao pagamento devido ao to
escripturario da Alfandega do Hio de Janeiro Joaquim Augusto Freire, por differenças de vencimentos no período decorrido de 14 de março a 31 de dezembro de 1913.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECHETO N. 1 i. 7 43 -

DB

13

DE oUTUBRO DE

1915

Cassa o decreto n. 9. 652, de 10 de julho de 1912, que autorizou 1.1 sociedade
A Providencia, com séde nesta Capital, a funcciouar na Republiea

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando as graves irregularidades observadas no funccionamento da sociedade A Provide.neia, com séde nesta Capital, confor·me o processo a que se refere o officio da Inspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda, n. 620, de 31
de agosto do corrente anno, resolve cassar o decreto n. 9.652,
de 10 de julho de 1912, que concedeu autorização á mesma
sociedade para funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 13 de outuhro de 191G, 91° da Independencia e 2.1o da Repuhlica.

P. dOMES.
I oão Pandiá Caloge1•as.

\VENCESLAU BRAZ

AUOOS DO PODER EXEQU'l'IVO

·DECRETO N. 11.744 -DE 13 DB oUTUBRo DE 1915
}.,~l I'~
Abre· ao Ministerio da Justiça e Negociós Interiores o credito especial de
48:000$ pnra pagamento de subvenção ao Instituto do Protecção o As·
sistcncia í~ Inf:mda
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas. nos termos do art. 70, ~ 5°,
do regubmento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir aa Ministerio da JusMoa e Negocios Interiores o credito especial de 48:000$ para pagamento
de subvençãü ao Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia
inclusive auxilio para aluguél de casa, de conformidade coni
o art. 5° da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro deste. anno.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94° da Indepeudencia e 27° da Republica.
WENCBBLAU BRAZ P. GO.MEI!Ir.·
Carlos Maximiliano Pereira dos SantQs.

Dl~Cl't.E'l'O

N. 1 i. 'H5 -

DE

13

UI!; OlJ'l'UBllO UE

HHú

Abre ao ~Iinisterio da Justiça e Negodo's lutcriores o credito especial th•
3:000$ afim de occorror ao pagamento da indomni:r.açfío devida ao hacharcl Antonio Geraltlo 'l'eixeira

O :Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i I,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numero 3. 005, de_sta data, resolve abrir ao 1\linisterio da Justi<,:a
e Negocins Intei.iiores o credito especial de 3:000$ afim de occorrer ao pagamento devido ao bacharel Antonio Geraldo
'feixeira, como indemnização de damnos causados ao prr~d i o
de sua propriedade, n. 28, á rua das Portas do Carmo, na cidade de S. Salvador, capítal da Bahia.
Rio dP- Janeiro, 13 d1~ onlnb1'o d1• Hl15, 1lí 0 !In [ndcpendencia e 2'7" da Hepuhliea.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

-.-..DECRE'fO N. 11.746-

DE

13

DE OU'l'UBHO UE

1915

Abre ao Ministerio da ;rustiça e Ne;;ocilú; Interiores o credito especial de
80$ para occorrer nd pagamento da differença. dA soldo fJtle compete 11,0
tenente reformado Antonio Romualdo de J\ ndrado

O Presidente da Republic'a dos Es1ados Unidos do Brazil,
usando da autorização conecd ida 1Plu dt~crt:Lq legislativo numero 3. 004, desta data, re-solve abrir ao Mini!:;tr.).rio da .Justiça
e Negociosrlnteriores o credil.l' especial de 80$ para occorrer

.~C1'0S
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ao pagamento da d.ifferenca de soldo que comp-ete ao tenente
reformado da Brigada Policial, Antonio Romualdo dle Andrade.
Rio de .Janeiro, 13 de outubro de HH5, g,Jo da Indepenuencia c 27° da Repu.lica.
Btc\z. P. GoMm;.
Maximiliano Pereira dos Santos.

\VJ<:NcEsL.\U
Carlv~

DECRETO N. 1.1. 74'7 1 1 ''"

111:1

i:

tlln :1

DE

13

DE OU1'UBRO DE

hrigada de infantaria de guardas n:tcionaea
l\1onte Alogrc, no Er;tado de Minas U•·r:t•~r;

ult

1915
colllan:a de

u l'l'·esidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
para l':~~.~~..:u•~ão do decreto n. /131, de 111 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fka creada na Guarda Nacional da comuca
tle l\lonle Al·~gre. no Estado de Minas Geraes, mais uma brigada de mfant.aria. com a designação de 311", a qual se eonstituirú. de tres batalhões do servico activo, sob ns. 931, 932 e
~t:J3, e de um do da resel'va, sob n. 311, que se organizarão
com os guardas qualificados da referida t~omarca; revogadas
a::; disposições em conLrario.
Rio de .Janeiro, 13 de outubro de f915, 94° da Independcncia t1 27° da Republica.
\VENCESLAU B_RAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Perci.ra r.lvs Santos.

DECHETO N. H. 748 -

DE

{3

DE OUTUBRO DE

i 9i5

Feorga.niza o l11slituto Naciuual de J\ltt:-:ica

O l'resiuenle da lh~publica elos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 3", § 6°, da lei
n. 2. 924. de 5 de janeiro do corrente amuo, e da attribuicão
que lhe confere o art. '18, n. 1, da ConsLiLuição Federal, resolve reorganizar o Instituto Nacional de Musica, no qua,l s~
observará o regulamento que a este acompanha, assignado
pelo rninisLr·u de Esladu da ,Jm;til_;a c Negoeios interiores.
Rio ~e Janeiro, 13 de outubro de 1915, D4° da Independe·ncin c ::r da Hepublieu.
WENCESLAU BRAZ P. Go.uES.
Carlos Maximiliano Pereim dos Santos.
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Regulamento do Instituto Nacional de Muslca, aque refere odecreto
n. 11.748, desta data
CAPITULO I
DOS FINS DO INSTITUTO

Art. !. o O Instituto Nacional de Musica destina-se a formar
instrumentistas, cantores e professores de musica, ministrando-lhes,
além da instrucçã.o geral artística. os meios praticos de se habilita·
rem para a composição; bem como a desenvolver o bom gosto
musical, organizando grandes concertos onde sejam executadas as
melhores composições antigas e modernas, com o concurso dos
alumnos por elle educados.
CAPITULO li
DOS CURSOS

Art. 2. o O ensino no Instituto Nacional de rtlusica comprehenderá. as seguintes disciplinas, leccionadas em aulas diurnas e nocturuas :

Solfejo.
Canto.
Teclado.
Piano.
Orgão.
Harmonium.
Harpa.
Violino.
Violeta.
Violoncello.
Contrabaixo.
Flauta.
Oboé.
Fagote.
Clarinete e congeneres.
Trompa.
Clá.rim.
Cornetim.
Trombone.
Harmonia.
Contraponto e fuga.
Instrumentação.
Composição.
Theoria physica e physiologica da musíca e hygiene profissional.
Art. 3. 0 Haverá. <l2 professores, sendo 28 para os cursos diurnos,
!3 para os nocturnos, e um commum aos dous cursos, assim distri·
buidos:
Curso diurno- Seis de solfejo, quatro de canto, um de piano e
teclado, seis de piano, um de orgão e harmonium, dous de harpa,
tres de violino e violeta, um de violoncello, tres de harmonia, um de
contraponto,,e fuga, instrumentação e composição.

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

Curso nocturnp - Tres de solfejo, um de canto, um de violino
e violeta, um de violonccllo, um de contrabaixo, um de flauta, um
de oboé e fa.gote, um de clarinete e congenercs, um (le tt·ompa, um
de clarim c cornetim, um de trombone.
Curso-d.im·no-noctttrno
Um de thcoria physica c physiologica
d;t musica e hygiene profissional.
Art. 4. o As disciplinas a que se rolüro o art. 2(} sm·ão gt•upada.s
em cinco secções : elementar; vocal; instrumental; prcpa.ratoria. o
complementar de composiçã.o c complementar da. 2a, 3" e 4" secções.
Art. 5. o Para o om.~ito da freq uencia e da coordenaçfw em que
as materías devem ser estudadas, os cursos serão divididos em sédes,
corrcspondendo cada uma a. determina.do numero de a.nnos escolares.
1a. secção - Elementar
Curso do sollcjo- Em t1·cs séries, de um anno cada uma •

.2a $CCção- Vocal
Curso de canto - Em duas séries, de tros annos cada uma.
3"' secção - Instrumental

Curso de teclado - Em uma. série, do trcs annos.
Curso de piano - Em tres séries, de t1·os annos cada uma.
Curso de orgão- Em duas séries, do tres annos cada uma.
Curso do harmonium- Em uma Réi'Íe, de tros annos.
Curso de harpa - Em trcs séries, a. primeira o a. segunda de
t.res annos c a terceira de dons.
6. o Curso de violino - Em tres séries, de tres armos c:ula. uma.
7. o Curso de violeta - Em tros séries, a primeira de tres annos,
a segunda e a terceira do dons.
8.° Curso de violoncello- Em trcs séries, tle tres annos eada
uma.
9. o Curso de contrabaixo - Em tres séries, a primeira. de tres
aunos, a segunda c a terceira de dous.
iO. Curso de flauta- Em duas séries, do tres annos cada uma.
i i. Curso de oboé - Em duas séries, de tres annos cada uma.
12. Curso de fagote- Em duas séries, de tres annos cada uma.
13. Curso de clarinete e congeneres - Em duas séries, de tres
annos cada uma.
14. Curso de trompa- Em duas séries, du tres annos cada uma.
!5. Curso de clarim e cornetim -Em duas séries, de t.res annos cada uma.
t6. Curso de trombone- Em duas séries, de tres annos cada
uma.
Lo
2. o
3.°
4.°
5. o

4a secção - P1·epat·atoria e complementar de composição
i. o Curso de harmonia -Em trcs séries, do um armo cada uma.
2.° Curso de contraponto e fuga.- Em uma sél'ie, do tres annos.
3.° Curso de instrumentação- Em uma série. de dons annos.
4. o Curso de composição - Em uma série, de tres anv.os.
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5a secção- Complementar da 2a, S• e .4• secções
Curso de theoria. physica e physiologica da musica e hygiene
profissional.
Art. 6. o Os ~oguintes cursos são pa.ralellos :
Solfejo - obrigatol'io para os alnmnos de canto c instrumentos,
excepto orgão ; teclado - obri!Zatorio para os alumnos de canto c
harmonia ; piano (2a. série) - obrigatorio para os alumnos de harmonium; harmonia (ia. série)- obrigatorio para os alumnos de orgão
(f a série) ; contraponto e fuga - obrigatorio para os alumnos de orgão; piano {3a série) - obrigatorio paea os alumnos de orgão (2a série} ; theoria physica e physiologica da musica c hygiene profissional
- obrigatorio para os atumnos de canto.
Art. 7. o Os programmas de ensino serão elaborados de accôrdo
com ·o art. 82, n. 8, c regulam-se da fórma seguinte
Solf'cjo- Notação musical. .Métrica. Rythmo. Tonalidade. Theo·
ria geral das escalas e dos accórdes. Ornamentos. Transporte. Solrejo e dictado.
Ccmto- Emissão, formação e desenvolvimento da voz; articulação o recta pt'onuncia portugueza, franceza o italiana. ; grandes arias
e trechos classicos, ~acros e pl'ofanos ; peças de conjunto ; technica
das vozes e sua physiologia.
Teclado - Technica e SU(J. applicação progressiva, etc., de confor·
midade com o curso a que se destine o alumno- canto ou harmonia.
Orgão c harmonium - Technica e sua applicação desde os estudos e peças elementares até as de difficuldade transcendental ; improviso (para orgão), e acompanhamento de canto gr·egoriano.
Piano c outros instrumentos- Technica e sua applicação progressiva desde os estudos e peças elementares até a musicado concerto de difficuldade transcendental; e musica de conjunto de camera
e orchestral, segundo a natureza do curso.
Harmonia- Formação c encadeamento dos accórdes. Rythmo.
Harmonia tonal, modulante c chromattca. Realização de baixos o
cantos.
Cont1'aponto e fuga - Contraponto simples em todas ás especies
a duas e mais partes. Córos duplos. Imitações t'egulares e irregulares
a duas e mais partes. fuga.
Instrumentação - Conhecimento theorico dos instrumentos, sua
classificação e divisão, caracter e natureza. Combina<~ões. Orchestra
sy~phonica e orchestra militar. Orchestração de mnrchas, damas,
sonatas, etc. Transcripçrw de orchestra para banda. Analyse e leitura de partituras.
Composição - Dansas ar~t1gas ; therna <.:om variações, canção,
sonatina, sonata, rondó, adagio, quartetto, symphonia, motete, missa, oratorio, opera. Analyse c ldtura de partituras.
Theoria physica e physiologica ela musica e hyaiene profissionalAcustica musical; apparelhos auditiYo, rospiratorio, phonador, sna
ana~omia e physiologia; anatomia c physiologia do membro superior;
hyg1enc.
Paragrapho uuieo. Os programmas contidos neste artigo comprehendem apenas as indicações essenciaes, devendo ser desenvolvidos.
O programma será um só para o curso que tiver mais de um professor, a bem ,rla unidade do ensino.
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CAPITULO IH
DO CONSELHO DOCENTE

Art. 8. o O Conselho Docente será eonstituido pelos professores
cathedraticos em exercício e dos que estiverem substituindo os cathedraticos, sob a presidencia do director.
Art. 9. o O Conselho delibera com a presenGa de metade e mais
um dos seus membros, salvo os casos em que se exige o voto de dous
terços, bem como os de sessões solemnes, que se (lnectuam com qualquer numero.
Paragrapho unico. Quando, convocada dnas vezes, não se verificar a presença de professores em numero legal, far-se-á. terceira convocação, deliberando-se com qualquer numuro, desde que se não
trato de augmento ou diminuição das taxas.
Art. 10. Nos avisos para as sessões, que deverão ser assignados
pelo secretario c expedidos aos membros do Conselho com antecedencia, pelo menos, de 48 horas, salvo caso de extrema urgcncia, será.
declarado o fim principal da reunião. quando o contl'ario 11ão fôr deliberado pelo director.
Art. H. Aberta a sessão, o secretario procederá á leitura da
acta da sessão anterior, a qual será posta em discussão e submettida
a votos. Considerar-se-á appt·ovada unauimemente a acta, sempre
que contra a sua fidelidade não se suscitarem reclamações.
Art. 1.2. Quando os factos expostos na ae ta nrw forem a expressão exacta do occorrido, os professores, que assim entenderem, terão
o direito de enviar á mesa as suas reclama<~ões, por escripto, afim de
serem feitas as devidas roetifica•~ões na mesma acta, uma vez approvadas.
Art. 13. As actas, dopois de approvauas, serão assignadas pelo
presidente e mais membros do Conselho e pelo sccretae1o.
Art. f.4. Após a votação da acta, dar-se-á inicio á discussão da
materia pa1·a euja solw;ão foi convocado o Conselho, não devendo a
sessão exceder o prazo de duas horas, eo11tado da abertura dos trabalhos.
Art. fã. Finda a discussão de rada ma teria, o d!roctor a sujeitará. á votação. A votação será nominal ou symbolica. Si o Conselho
resolver~ a requerimento de algum dos seus mcmbr·os, que a votação
seja nominal, a chamada come<,;.al'á. pelo mais moderno.
Paragrapho unico. Si se tratar de assumpto de interesse pessoal
de qualquer membro, esse poderá. tomar parte na discussão, mas não
poderá votar, nem assistir á. votação.
Art. 16. O docente, que assistir á sessão do Conselho, não poderá.
deixar de votat·, salvo si apresentar c justificar os motivos que tem
para abster-se, motivos cuja pt·occdencía o Conselho julgará.
Art. 17. Esgotado o tempo de duração de urna sessão, sem que
fique resolvido o assumpto submetticlo a debate, poderá o presidente,
eom assentimento do Conselho, on por proposta de qualquer dos seus
membt·os, por clle approvada, prorogar os trabalhos pot· mais uma
hora.
Fimlo esse prazo sem quo esteja enccn•ada. a di~cussão. fieará.
esta adiada como mataria principal da ordem do dia para a proxima
sessão, a qual será, desde logo, marcada e communicada aos membros
nresentes, enviando-se unicamente avisos aos qne, porventura, tenham
deixado de comparecer.
l
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Art. 18. Da acta constarão por extenso as indica<(ões propostas
e o resultado das votações, o, por extracto, os requerimentos das
partes e as deliberações tomadas.
Art. 19. O Conselho tratará das questões que lhe forem snbmettidas, ou direetamentc, ou por meio de eornmissõcs, quo clcger<l.
para o estudo prévio das mesmas questões.
Art. 20. Funcciouará o Conselho, sempre qne o director julgar
necessario ou o requeiram to professores, dando os motivos por quo
entendem necessaria a convocação.
Art. 21. Para que qualquer membro do Conselho possa usar da.
palavra, é neccssado que o presidente lh'a conceda, não sendo permittido falar sol)re o mesmo assumpto pm· mais de dt•as vezes, nem
por mais de 15 minutos, excepto o autor de qualquer projccto ou relator de commissã.o, que poderá. fazel-o até trés vezes.
Art. 22. Na exposição dos assumptos submettidos a debato, a
qual será feita com a nccessaria concisão, deverão os membros do
Conselho evitar quaesquer expressões inconvenientes ou offensivas do
decoro de qualquer delles ou da propria. col'poração.
Art. 23. Os membros do Conselho que se desviarem do assumplo
em discussão ou das boas normas de civilidade, serão chamados á.
ordem pelo presidente, que, no caso de não ser attendido, lhes poderá tJassar a palavra. ou mesmo suspender a sessão.
Art. 2-í,. ~endo professor, terá o direetor, além do seu voto, o de
qualidade ; não o sendo, sómente este.
Art. 25. Nas questões de interesse particular não pódem votar
conjuntamente os professores que tenham entre si parentesco por con~
sa.nguink!ade ou affinida.de, em grâ.o prohibido.
Art. 26. Quando, entre dons ou mais membros do magisterio, se
verificar o impedimento de que trata o artigo antecedente, só o mais
antigo será admittido a. votar.
Quando o mesmo impedimento se verificar entr·e o director c
algum ou alguns professores, votará o director.
Art. 27. Ao Conselho Docente compete :
t. 0 Propor ao Governo, por intermedio do director, a.s medidas
aconselhadas para o aperfeiçoamento do ensino ;
2. ° Conferir os premias instituídos por particulares e os que
j ulga.r conveniente crear ;
3. 0 Resolver sobre os casos em que for consultado pelo dircctor;
4. 0 lmpor a pena disciplinar estabelecida no art. 27 4 ;
5. u Responder a todas as consultas e prestar todas as informaçôes pedidas pelo ministro ;
6. o Eleger os professores honorarios do Instituto, nos termos do
art. 299;
7. 0 Auxiliar o direetor na manutenção da disciplina escolar;
g, o I.:mçar taxa.s, as qnaes só entrarão em ex.ccurão depois de
appt·ovadas pelo ministro.
'
Art. 28. O Conselho se corresponderá. cum o Governo por intermedia do director.
CAPITULO IV
1J0 PESSOAL DOCENTE

Art. 29. O eorpo docente é constituído pelo <Hreetor, polos pro ...
fessores e pelos livre~ docentes.
Art. 30. Os professores serão nomeados por decreto, mediante
eoncurso dc'ilrovas, na ft1nna do Capitulo V oeste regulamento.
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Art. 3!. Os professores são declarados vitalicios pelo voto de dous
terços do Conselho Docente, confirmado pelo ministro, depois de seis
annos de exercício etrectivo, do que se lavrará a necessaria apostilla
no titulo de nomeação, e só perder·ão seus logares na fórma das leis
penaes e das disposições deste regulamento.
Paragrapho unico. Quando se não reali~arem as condições provistas neste artigo, será aberto concnrso par·a a cadeit'a, quo se considerará vaga.
Art. 32. Quando houver convonioncia em que os professores
sejam contractados, quer no paiz, quer no estrangeiro, o director solieitará. do ministro autorização para celebrar os respectivos coutractos,
no primeiro caso, ou que providencie no sentido de serem devida...
mente realizados taes contractos, no segundo caso.
Art. 33. Os professores poderão permutar de cadeiras, obtido o
assentimento do Conselho Dcceutc por dous terços de votos e precedendo informação do director.
Art. 34-. Ao professor compete :
1. 0 Ensinar de accôrdo com o programma;
2. 0 Dat• o numero de lições quo lhe fôr indic:ulo no horario;
3. o Completar as horas de lição marcadas no horario, nas aulas
de ensino collectivo, desde que a sua classe seja frequentada por mais
de tres alumnos ; e nas de ensino individual, o tempo de liça.o a que
cada alumno tiver direito ;
4. 0 Assistir aos ensaios dos exercícios praticos em que tomem
parte alnmnos de sua classe ;
5. o Dirigir as classes de conjunto para que fôr designado pelo
director;
6. o Contemplar em cada lição todos os alnmnos de sua classe;
7. o Comparecer aos exames e concursos, ás sessões do Conselho
Docente e aos demais actos a que são obrigados, e, no caso de impedimento, participai-o ao director, com a possivel antecedencia. ;
8. 0 Observai' as intrucçües e as recommenda.(~ões (lo director, no
tocante ao ensino, á disciplina e á policia interna das aulas ;
9. o Satisfazer todas as req uisiçõcs qnc lhe forem feitas no intm·Psse do ensino ;
10. Apresentar, mensalmente, aodirectot· as notas de freqnencia,
aproveitamento P comportamento dos alumnos de sua classe, bem assim,
no primeiro mor. de aula, os boleLins du dassiflcação dos novos alumnos;
11. Exigir dos seus auxiliares a exacta observancia do programma de ensino ;
12. Zelar pela conservação dos instrumentos de sua classe ;
:13. Dirigir livremente, si assim o entender, qualquer curso que
se prenda ao ensino ministrado pelo Instituto, cobrando a taxa de
frcquencia que estabelecer, ouvido préviamente o dircctor .
. Art. 35. O p~otessor .co~tará como tempo de serviço no magisterw, para os effettos da JUbilação:
i. o O tempo intercorrente de serviço gratuito e obrigatorio por lei;
2. o O de servi~o publico em commi:;;sões technicas ou scir:mtificas;
3. 0 O de serviço de guerra ;
4:. 0 O serviço de auxiliar de ensino ;
5. 0 O numero de faltas não excedcntode 20 por anuo, motivadas
Jjor molcstia ;
6. o O tempo de suspensão judicial, quando lôr julgado innocente.
Art. 36. Si o professor, dentro de dons mezcs, uão comparecer
para tomar posse do seu cargo, será. o facto levado ao conhecimento
do Governo, que poderá considerar vago o mesmo cargo.
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Art. 37. O professor que deixar de comparecer para o desempenho das suas funcções por espaço de seis mezes, sem que justifique
a9 faltas, incorrerá na pena comminada no art. U6, § 3°, n. 2, deste
regulamento.
Paragrapho unico. Desde que as faltas sejam em numero de oito,
o director proverá á substituição.
Art. 38. Nos casos dos dons artigos precedentes, o direcíor participará o occorrido ao Governo, para que este providencie como fôr
de âireito.
Art. 39. Si, nos actos escolares, algum membro do corpo docente
faltar aos seus deveres, o director levará o facto ao conhecimento de
ministro, que poderá impôr, conforme a gravidade do facto, a pena do
suspensão de um mez a um anno, com privaça.o de vencimentos.
Art. 40. Salvo o direito que assiste ao director pelo art. 2f4, de
nomear Hvremente quem deva presidir a uma mesa examinadora,
nos actos escolares a precedencia entre os professores será regulada
pela antiguidade, contada do dia em que começaram a fazer parte do
corpo docente.
Paragrapho unico. Tendo havido mais do uma. posse no mesmo
dia, prevalecerá, para. a antiguidade, a data do dec:reto; sendo esta
a mesma, a idade.
Art. 41. E' vedado ao professor encerrar os seus cursos antes da
época fixada uo art. i.52 deste regulamento.
Art. 42. Os docentes, quando impedidos, habilitarão os seus
substitutos com Oi esclarecimentos necessarios acerca do ensino da
. respectiva cadeira.

CAPITULO V
DO PROVUIENTO DOS CARGOS

DOCE~TES

Art. 43. Quando se der a vaga de professor, o director do Instituto mandara, cinco dias depois, publicar no Diario Official edital
para o concurso, mar(;ando o prazo de 120 dias para a inscripção dos
candidatos.
§ i. o O directoe remetterá cópia do edital ao Ministorio do Interior,
que, por sua vez, a enviará, em telegramma, aos presidentes e governadores dos Estado3, pedindo que o pnbliqnem na sua folha official.
§ 2. o A publicaçfto do edital será renova.o:.t e pelo mesmo modo
repetida em cada um dos ultimos oito dias do vrazo da inscripção e,
si este expirar durante as férias, conservar-se-á aberta a mesma
inscrip<;ão nos tres dias oteis que se seguirem ao termo dellas.
§ 3. 0 A inscripção se fará. em qualquer dia util do prazo marcado
no edital, das f l horas da manhã ás tre:-> da ta1·de.
Art. 4.-i-. No caso de haver duas ou mais vagas, serão postas simultaneamente em concurso, realizando-se os respectivos actos conforme a. ordem estabelecida pelo director.
Art. 45. Poderão ser admittidos a eoncnr~o os braziloiros que
estiverem no goso de seus direitos civis e politicos e os estrangeiros
que fa.llarem o portuguez.
Art. 46. Para ser admittido á inscripção, dever{\ o candidato
requerer ao director, juntando folha corrida do seu procedimento,
passada por autoridade competente, e, si nrw tiver tido residencia no
Brazil, ou for estrangeiro, documento equivalente, devidamente lega~
lizado. Além da folha corrida ou do alludido documento, poderão os
candidatos juntar ao requerimento quaesquer outros que julgarem
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convenientes, como titulos de idoneidade on prova de 5erviços prestados á. arte e ao Estado.
Paragrapho unico. Dererido o requel'imento, o candidato assignará. o seu nome no livro apropriado.
Art. 47. A inscripçrw poderá ser 1eita por procuração.
Art. 48. Findo o prazo da inscripção, neubum candidato será. a
clla admittido.
Art. 49. Si, terminado o praze, niugucm si houver imcripto, o
dircctor deverá prorogal-o por i~ual tempo, e assim successivamente,
até que se verifique a inscripção, eontinuando a, reger, interinamente,
a cadeira vaga, até o seu provimento, o docente que, para tal fim,
tiver sido designado ou nomeado.
Art. 50. No dia seguinte ao ôo encerramento da inscripção,publicar-se-á edital fazendo conhecer os nomes dos candidatos inscriptos e o dia, a hora e o logar em qne deverá ter inicio o concurso.
Art. 5t. As provas do concurso serão theoricas e praticas e,
segundo a natureza da mataria sobre que versarem, prestadas ou
oralmente ou por escripto ou no instrumento, observado o seguinte
programma:

Sol{ejo
:1. o Theoria geral da musica ;
2. 0 Dietado musical de grande difficuldade por pbrases qne serão
tocadas ao piano ou harmonium, tres vezes no maximo ;
3. 0 Realização de um canto ou baixo dado a quatro partes;
4-. o Execução ao piano de uma peça indicada 15 dias antes
do concurso, coz·respondente ao 4° anno do curso de piano ;
5. ° Composição de solfejos e dictados para classe, segundo in di~
cação da com missão no momento da prova ;
6. 0 Noc;õcs e provas praticas de canto;
7. ° Conhecimentos de thcm·ia physica e physiologica da musica
(facultatit,a) ;
8. o Composição de uma fuga a quatro partes sobre um thema
dado pela commissão (tacultativtt);
9. o H.ealização, á pedra, de contrapontos duplos, triplos e quadruplos invertiveis (facultativa). Esta prova scd. obrigatoria, si o
candidato realir.ar :t de n. 8.

Canto
i. o Execução de uma peça indicada um mez antes da realizaça.o
do concurso ;
2. o Execução de uma ou mais peças escolhidas pela commissão
em um repertorio de seis composições que o candidato apresentará no
acto do concurso ;
3. o Leitura completa, á primeiea vista, de um trecho com palavras (manuscripto), escripto especialmente para o acto pelo director
on pessoa por elle designada e apre~entada ao candidato quinze minutos antes da prova (facultatít•a);
~.o Conhecimentos de theoria physica e physiologica da musica
(facultativa);
!.i. o Declamação de um trecho de theatro, só ou com auxiliar
para a replica, ou de uma poesia emotiva ou caracteristica.
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Piano e outros instrumentos
i. • Execuçã-o de uma peça de difficuldade transcendental, in di·
cada um mez antes da realizacão do concurso ;
2. o Execução de uma ou mais peças escolhidas pela commissão
em um repertorio de seis composiçOes, que o candidato apresentará.
no acto do concurso ;
3. 0 Leitura completa., á primeira vista, do uma pe~a (manuscripta)
escripta e8pecialmente para o acto pelo director ou por pessoa por
elle designada e apresentada ao candidato quinze minutos antes da
prova. Transposição da mesma em um tom dado. (Para os professores de instrumentos de arco e de sopro), facultativa para os professores de piano e de piano e teclado;
4. 0 Realização de um canto ou baixo dado a quatro partes;
5. o Explicar a alumnos a construcção de um tempo de concerto
ou de sonata, escolhido pela commissão dentre seis apresentados
pelo candidato, observando as particularidades architecturaes da
obra, illustrando, si preciso fõr, de exemplos, analysando as phrases,
motivos e rythmos e apreciando o sentimento geral da obra sobre o
ponto de vista. esthetico (facultativa) ;
6. o Conhecimentos de tbeoria physica e physiologica da. musica
(facultativa).
Orgão e Ilarmonium
i. 0 Execu~ão de uma peça de difficuldade transcendental, indicada um mez autos da realização do concurso ;
2. 0 Execução de uma ou mais peças escolhidas pela commissão
dentre seis que o candidato apresentará. á commissfto no acto do
concurso;
3. 0 Realização, transportada ao orgão, de um baixo cifrado
(acompanhamento) classico, que poderá ser escolhido nos oratorios,
cantatas, sonatas, etc., de Handel, Bach e outros autores dos seculos
XVI, XVII e XVIII ;
0
"·
Improviso sobre nm thema dado pela mesa quinze minutos
antes da prova ;
0
5. Acompanhamento de um trecho de cantochão e interludio
improvisado sobre o motivo do mesmo trabalho, podendo ser para
modular;
6. o Composição de uma fuga a quatro partes sobre thema dado
pela commissão ;
'
7. o Identica á. de n. 5, estabelecida para piano ;
8.° Conhecimentos de t.heoria pbysica e physiologica da musica.

Harmonia
· As provas estabelecidas para solfejo {obrigatorias o facultativas}, excepto as de ns. 2, 5 e 6.
Contraponto

e fuga,

instrumentaçiío e comJ>o:::ir;fio

As provas estabelecidas para harmonia e mais :
L° Composi(ito de uma. fn~a, cstylu livt'f', iu"tl'fllllOHtal, a tms on
qna.tro partes ;
2. 0 lnsLt·nmtmt.ac;iin dn nm ta·echo do pi:mu, ela.:;::-:;it~o ou moderno,
para grande orcbestm, segundo indieação t.l.:t. conunissão julgadora;
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3. o Analyse de uma ou mais é'omposições classica.s e modernas,
escolhidas pelo candidato em uma lista apresentada pela commissllo,
oito dias antes da realização do concurso. Esta ana.lyse deve compre..
heuder a fórma no seu conjunto e nas suas particularidades; os
rythmos, as acccntua.ções e o sentimento, em summa, a construcção
c a esthetica da obra ;
4. o Leitura de uma partitura de orchestra ao piano, apresentada
no acto da prova (facultativa) ;
5. o Conbeeimentos de thcoria physica c physiologica da musica.
Theoria physica e physiologica da musica c hygiene profissional
i . o Acustica musical ;
2. o Theoria da harmonia ;
3. o Movimentos e rythmos m nsicaes ; suas origens })hysicas e
physiologicas ;
4. o Anatomia e physiologia do apparolho da anui.çã.o; do apparelho respiratorio e do apparelho da phonaçfto;
õ. o Anatomia do membro superior ;
6. o Physiologia geral dos nervos e museu los ;
7. o Hygieno.
Art. 52. A commissão julgadora será presidida pelo director e
constituída por sois professores por elle nomeados.
§ 1. o Das commissões julgadoras poderão fazer parte pessoas es..
tranhas ao magisterio do Instituto.
§ 2.° Faltando, á ultima hora, algum membro da. eommissão examinadora, o director lhe dará substituto.
Art. 53. Todas as provas serão publicas, ~~x.ceptuando as que
forem feitas por escripto.
Art. 54. A prova escripta será feita em papel rubricado pela
commissão julgadora e fornecido na occasifto, encerrados os candidatos em uma. sala ou salas ditrerentes, conforme determinar o
direetor. ·A' cada hora de trabalho assistirão, ao mcuos, dons membros da commissão julgadora, afim de manterem o silencio necessario
n evitarem que qualquer dos candidatos consulto livros ou notas que
lhe possam servir de adtuctorio, ou tenha communicação com quem
quer que seja.
No easo de realizar-se a prova escripta em salas differentea, o
diroctor tomará as medidas que julgar convenientes para a completa
flscalizaca.o dos trabalhos.
Art: 55. O prazo de duração da prova escripta será fixado pela
commissão.
·
·
Art. 56. Terminado o prazo da pt'O'Va escripta, serão todas as
folhas da prova fle cada um rubricadas no verso pelos membros da
com missão.
Art. 57. Fechada c lacrada cada uma das provas o escripto no envoltorto o nome de seu autor, ficar·ão todas sol:.t a gnarda do director.
Art. 58. Si algum candidato, que tiver feito a prova escripta, não
pudor comparecer por motivo de molestia a quaJquer das outras
provas, e houver justificado a falta, podcl'fl. a commissa.o oxaminadora
espaçar essa prova até oito dias.
A.rt. 59. O candidato que, ainda por motivo de molestia, so retirar de qualquer das provas, ficará. excluido do concurgo.
Art. üO. Terminada!; as provas escriptas, será. publicado edital,
dusigua.ndo dia o hora para as demais provas.
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. Art. 6f. Ultimado um concm\o, reunir-se-á a commissão julgadora, para elaoorar um relatorio -sobre o merecimento das provas,
• competencia dos candidatos e valor dos titulas ou documentos por
elles apresensentados no acto da. inscripção.
Paragrapho unico. O relatorio será redigido por tres membros
eleitos pela com missão.
Art. 62. Apresentado o rclatorto de que trata o artigo anteco·
dente, será aberta a discussão.
Art. 63. EncerL'ado o debate, proceder-se-á á classificação para
0
{ " e 2° lagares,
correndo cada votação scpara<lamcnt•'. As decisões
serão tomadas por maioria absoluta de votos.
§ i.o A classificação só se fará para os dous Jogares, si a com missão
julgadora, bem ponderando o valor e os meritos dos candidatos, assim
o entender.
§ 2. 0 No caso de empate entre dous candidato~, quando forem
os unicos a concorrer ou <.·S unicos vetados, exercerá o director o direito conferido no art. 2~.
§ 3. 0 O director communicará ao Governo quaes os candidatos
que obtiveram os dons primeiros lagares, e um destes será nomeado,
10 dias depois, si dentro deste prazo nenhum candidato recorrer da
deliberação do Cousclho para o ministro, por intermedio do director.
§ 4. o l!:m igualdade de condi~ões será pref~rido o candidato que
fôr brazileir o.
Art. 64. Si na primeira rounião, por f..tlta de tempo, não ficar
concluído o relatorio a que allude o art. 61, ou a com missão necessitar
de um prazo para apresentai-o, o director lh'o concederá por 48 horas,
no maximo, e em seguida dará por suspensos o~ trabalhos, convocando
nova reunião para o primeiro dia util apó;; a entrega do relatorio.
Art. 65. A acta da sessão em que se julgar o concm ~o, será assigoada no final da mesma sessão, para ser presente, em cópia, ao Governo, acompanhada do r·elatorio a que Sl~ refere o art. 6t e de officio
reservado do director, com informações sobre a man~ha do concurso e
idoneidade dos caudidatos classific<~dos, para que seja nomeado um
delles.
Art. 66. Si o Governo entender que o concm·so deve ser annullado, por não se conformar com o julgamento, ou por se terem preterido fol'rnalidades essenciaes, assim o decretará, dando os motivos.
Art. 67. São liHcs docentes os candidatos approvados pelo Conselho Docente, mediante concurso identico ao que é exigido para a
nomeação de professor.
Paragrapho uuico. São, de pleno direito, livres docentes de composição, canto, piano, orgão, violino ou violoncello os cx-alumnos do
Instituto que obtiveram, em concurso, o premio de viagem.
Art. 68. Os livres docentes serão nomeados por seis annos, podendo ser este prazo renovado si o Conselho Docente o resolver por
maioria de votos.
Os Livres docentes, cujos títulos são expedidos pelo director, teem
o direito de se utilizar do material escolar do Instituto, sem prejuízo
dos cursos officiaes, sob a condi<:ão de se responsabilizarem pela conservação do referido material.
Art. 69. E' pcrmittido obter a livre doceneia para mais de uma
cadeira, desde que o candidato seja approvado em eoneurso correspondente a cada uma dellas.
Art. 70. Os livres docentes não serão estipendiados pelo Governo ; receberão na thesouraria do Instituto as taxas de frequencia
dos alnmnos matriculados em seus cm·sos, antes de começar o an:!o
lectivo, deduzidos fO % para o patrimonio escolar.
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Art. 7i. Os professores nomeados anteriormente ou posteriormente
á promulgação deste regulamento gozam de todas as regalias e estilo
sujeitos a todos os devm·os de funccionarios publieos federaes, até que
o 'Instituto possa dispensar a subvenção annual ; teem a garantia de
vitaliciedade e jubilação concedida aos professores pPlo Governo
Federal.

CAPITULO VI
DOS AUXILIARES 110 E:'fSINO

Art. 72. Além dos professores haverá, como auxiliares de ensino,
i2 adjuntos, sendo dons do piano e teclado, seis do piano c quatro de
violino e viol<jta, sets monitores de p!ano e dons acompanhadores.
Art. 73. Haverá para o ensino dinrno os sPguintos auxiliares:
Um adjunto de piano c teclado;
seis adjuntos de piano ;
tres adjuntos de violino e violeta;
seis momtores de piano.
E para o ensino nocturno, os seguintes:
Um a ijunto de piano e teclado;
um adjunto de violino e violeta.
Paragrapho unico. Os acompanhadoees cxorcerftO as snas fnnc~ões
conforme o que fôr ordenado pelo dircctor, do accürdo com as conveniencias do ensino.
Art. 74. Os adjuntos serão nomeados })Or portaria do ministro,
mediante proposta de dous nomes apresentada pelo respectivo professor.
§ :1. 0 Os adjuntos tcriio a gratificaçiio meusal de 250$ e servirão
pelo prazo de trcs annos., podendo ser dispensados dentro do referido
prazo, si no desempenho das suas funcções ecvelarem falta de aptidão
para o magistcrio, a juizo do professor.
§ 2. 0 Os adjuntos poderão ser reconduzidos, ao cabo de tres annos, si bem desempenharem as suas funcçõcs.
Art. 75. Os adjunto~ poderão ~er nomeados interinamente, si
assim o enteuder o professor a quem tiverem de coadjuvar·. Neste
caso, a interinidade cessará após o estagio de meio armo escolar,
devendo o professor então propor a nomeação do seu auxiliar pelo
pr·azo de que trata o § 1° do art. 74.
Art. 76. Os monitores serão designados pelo t·espectivo professor,
dentre os alurnnos que se distinguirem nos seus cursos, do que dará.
conhecimento ao dircctor, para as devidas annotações no livro de
matricula.
§ 1. o Os monitores servirão em quanto forem alumnos do Instituto
e perceberão, de uma só vez, a gratificação de 3008, no fim do anno
em que tiverem servido.
§ 2. o Na falta de alumno, em uma classe, com as habilitações ne~
cessarias para o cargo, poderá ser designado alurrmo de outra classe,
com annuencia ào respectivo professor, ou proceder o director á nomeação de pessoa estranha, indicada pelo professor, caso em que o
nomeado vencerá tambem a gratificação annual de 3005000.
Art. 77. No curso de piano os monitores terão a. seu cargo a.
1o. série, os adjuntos a 2a. e os professores a aa. No de violino e violeta
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os adjuptos leceionarão a t• e 2& séries e os professores a 38 , podendo
estes leeeionar tambem os alumnos da 2• série.
Art. 78. Nenhum professor poderá ter em sua classe mais de um
adjunto e mais de nm monitor, excepto o professor de piano e
teclado.
Art. 79. Os adjuntos, quando no exercício do cargo de professor,
poderão fazer parte das mesas examinadoras.
Art. 80. Os alumnos da 2a. ou 3a série do curso de piano, que o
requererem, poderão, com expresso consentimento do seu professor e
lmmediata fiscalização deste, leccionar um até dous alumnos da
t• série, sem que por isso tenham direito a quaesqucr vantagens.
As lições serão dadas na presença do professor, sem p1·ejuizo das
lições dos alumnos.
Art. 8L Aos acompanhadores, que serão tambem nomeados pelo
director, compete:
t. o Assistir ás classes designadas pelo director;
2.° Fazer os acompanhamentos de piano e barmonium nas aulas,
nos ensaios, nos exerc\cios praticos e nos concertos do Instituto ;
3. 0 Distrilmir e arrecadar as musicas nos ensaios c concertos.
CAPITULO VII
DO DIRECTOR

Art. 82. Ao director, que deve ser um profissional idoneo e de
livre nomeação do Governo, podendo occupar o cargo um dos professores do estabelecimento, sem prejuízo da regencia de sua cadeira,
compete, ãlém das attl'ibnições mencionada~ en1 diver.~os ar'tigus dnstn
regulamento:
L 0 A direcção artística e administrativa do Instituto c a inspecção do ensino ;
2.0 Presidir o Conselho Docente c os exames t~ concursos quando
·
fizer parte das mesas;
. 3.• Observar e fazer cumprir as disposições deste regulamento o
do regimento interno ;
4-.0 Resolver acerca dos requerimentos cujo assumpto fôr da
sua compotencia e encaminhar o~ outros, segnndo a cspeeio, ao ministro;
5. o Convocar as sessões do Conselho Docente, quando entender
preciso ou lhe fõr isso determinado pelo ministro, ob3ervado o disposto no art. f O, adiar ou resolver, usando do voto de qualidade, as
questOes em caso de empate ;
6. 0 Informar ao Governo sobre a nomeação dos professores e sobre
. os contractos de que trata o art. 32 ;
'
7. o Assignar a correspondencia official, os termos e despachos lavrados em virtude deste regulamento e, com os membl·os do corpo
docente, as actas das sessões;
8. 0 Organizar os programmas de ensino e de exames, ouvidos os
professores das respectivas materias;
9. 0 Estabelecer o horario das aulas;
f.O. Rubricar os pedidos mensaes das despezas do estabelecimento;
H. Dar posse aos professores, auxiliares do ensino c mais empregados do ,Instituto, por termo lavrado em livro especial;
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12. RcgÚlar os trabalhos da secretaria, da bibliotheca, e da the-'
souraria, e prover em tudo quanto fôr nocessario aos serviços does...
tabelcchnento;
.
f 3. Assistir á.s aulas e exercícios praticos ;
U. Admoestar os professores, auxiliares do ensino e todos os
demais empregados e suspendel-os com privação dos vencimentos por
um a, 15 dias;
1.5. Nomear e demittil· todos os fuuccional'ios cuja uomeação lhe
competir por este regulamento ;
f 6. Receber e por si mesmo dirigir reclama.<:.ão ao Governo
por·fa.Ltas commettidas pelos empregados que não forem de sua nomeação ;
17. Conceder aos membro::; do corpo docente e ao pessoal administrativo até 30 dias de licença, nos termos legaes ;
1.8. Fiscalizar a observancia. dos programmas;
i 9. Organizar o regimento interno do Instituto, o qual será posto
om cxecuçrw depois de approvado pelo Ministro ;
20. Apresentar ao Governo, até ao dia annualmcnle determinado, o relatorio minucioso das occurrencias havidas no estabelecimento o' proposta 110 orçamento annual, salientando naquelle a
nuu·cha do ensino.
Ar·t. 83. Ao professor nomeado para o cargo de director será
abouada, a.lém dos vencimentos integraes da sua cadeira, a gratificat;[w estabelecida em lei \)ara. aquelle cargo.
Art. 8-*. Substitue o d1rector, em caso de falta ou impedimento
temporario, o professor mais a.utigo em exercício.

CAPITULO VIII
DO PESSOAL ADlUINlSTRATIVO

Art. 85. Além do director, qne será. nomoacto por decreto e
tomará. posso perante o ministro, o Instituto te ri:
1 secretario ;
t bibliothecario ;
1 thesoureiro ;
i Amanuense ;
2 inspectores de alumnos ;
8 inspectoras de alumnas ;
i conservador ;
t afinador de pianos
t porteiro ;
i continuo.
Paragrapho unico. O secretario, o bibliothccario, o thesoureiro,
o amanuense, os inspectores e as inspcctm·as serão nomeados pelo
ministro, e os demais pelo director.
Art. 86. Haverá ainda sete serventes para as exigencias do serviço, os q uacs serão admittidos pelo d irector.
Art. 87. Na vaga do logar de secretario, terá accesso o amannense, salvo o disposto no art. 3H. Vagando o logar de amanuense,
compete a promoção a um do:OJ inspectores de alumnos, si qualquer
delles tiver os requisitos necossarios para o cargo, a juizo do di·
rector.
Art. 88. O funccionario administrativo que trabalhar cumulativamente em serviço diurno e noeturno, contará. este ultimo pela
metade, para os effeitos da aposentadoria.
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Art. 89. Compete ao secretario :
f. o Organizar a escripturação do Instituto, exceptuando a parte

referente á contabilidade;
•
2. 0 Superintender o serviço da secretaria, de que é o chefe natural, fazendo as distribuições de serviço pelos seus auxiliares ;
3. o Redigir e fazer expedir a correspondencia official da directoria;
4. ° Comparecer ás sessões do Comelho Docente, cujas actas
lavrará;
5. 0 Lavrar os termos de posse <le todo o pessoal do Instituto ;
6. 0 Passar, á vista de despacho do director, as certirlões que lhe
forem requeridas;
7. o Informar, por cscripto, todas as pctiçücs que tiverem de ser
submettidas a despacho do director ;
·
8. 0 Prestar, nas sessões do Conselho Docente, as informações (]Ue
lhe forem exigidas, para o que o director lhe dará a palavra;
9. 0 Lavrar, assignando-os com o director, todos os termos de
abertura e encerramento da inscripção para os concursos ao magisterio ; e, com os membros das commissões julgadoras, os referentes
aos concursos a premio ;
10. Assignar, com as commi-;sões julgadoras, os mappas do resultado dos exames e concursos de admissão e dos exames de promo<;ão
e finaes ;
H. Fazer a tolha do ponto do director e do pessoal docente e
;.~.dministrativo, apresentando-a no ultiino dia de cada mez ou no primeiro do seguinte ;
12. Processar as contas que hão de ser pazas na thesouraria ;
13. Expedir as guias de pagamento de taxas ;
14. Mandar, no fim de cada anno, encadernar os avisos e as ordens do Governo, os officios recebidos, as minutas dos editaes e das
portarias do director e dos officios por clle expedidos e as actas das
sessões do Conselho Docente ;
15. Lançar e subscrever todos 03 despachos do Conselho Docente.
Art. 90. Ao bibliothecario, que será pessoa versada. na technica
e litteratura musicaes, compete :
L o Conservar-se na bibliotheca durante as horas do expediente;
2. o Cuidar da conservação da bibliotheca, e inspc-ccionar a do
museu e do gabinctl) de acusttea, qm~ ficam sob a ~ua guarda c responsabilidade ;
3. 0 Organizar o catalogo de accôrdo com as instrucç.ões que lhe
transmittir o director, assim como, no fim de cada anno, um catalogo
supplementar das obras novamente adqnieidas ;
4. 0 Observar e fazer observar este regulamento em tudo que lhe
disser respeito ;
5. o Communicar, diariamente, ao director as occorrencias que se
.derem na bibliotheca;
6. o Inscrever, no acto da entrada, nos livros para esse fim destinados, as acquisições feitas pela bibliotheca por compra, bem assim
as obras que forem doadas ;
7. o Propor ao director, por si ou por indicar;ãu dos professores,
a. compra de obras o a assignatul'a de r·evistas e jornacs artísticos,
procurando sempre completar as obras ou collecções existentes ;
8.° Fazer observar o maior silencio na sala. do lnitnra, providenciando para que se rctil·cm aquelles que pcl'turbarem a ordem, e
recorrendo ao director quando não fôr attendido ;
9. 0 Apresentar, mensalmente, ao dil'ector um mappa dos leitores
da bibliothec~, das obras consultadas c das qnc deixarem de ser mi-
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nistradas, por não existirem alli ; outrosim, uma relação das obras
que mensalmente entrarem para a bibliotheca, acompanhada de
noticia, embora summaria, do objecto de cada uma ;
w. Organizar e remetter, annuahnenle, ao director nm relatorio
dos trabalhos da bibliothec.l c do estado das obras c dos moveis, indicando as modificações que a pratica lhe tiver sug~erido ;
H. Fazer e ter sob a sua guarda toda a correspondcncia concernente ao serviço c& bibliotheca ;
i2. Empregar o maior cuidado para que não haja duplicatas
inuteis c se mantenha harmonia na encadernação dos tornos de uma
mesma obra;
:13. Dar ao dit·ector noticia das publicações nov~s feitas no paiz
e no estrangeiro ;
U. Promover a troea dos trabalhos do .Instituto c as obras em
duplicatas com os estabelecimentos cougenet·es, nacíonacs c estrangeiros.
Paragrapho unico. Em falta ou ausencia do bibliothecario, será.
elle substitmdo pot• um funccionario da administração designado pelo
director.
Art. 9f. Ao thesonreiro compete
i .. 0 Organizar a contabilidade do Instituto, a qual deverá ter
som pre em dia ;
2. o Heceber dus alumnos e de quaesquer outnts pc~soás as
quantias devidas e escriptural-as ;
3. o Descontat• as percentagem destinadas ao patrimonio do
lustituto ;
4. o Entregar aos respectivos docentes, até ao dia 10 do mez
seguinte, a impoetancia da.s taxas que lhes col!lpetir, arTceadada no
rnez anterior ;
ô." Informar ao dh·~~ctOI', no ultimo dia de C<tda mez, sobre o
estado da caixa do Instituto e apresentar-lhe toctas as contas ou folhas
a pagar, para que as confira e rubrique.
Art. 92. Nos casos de grande alfluencia de servi~~o, o thesoureiro
poderá requisitar ao dit·.:ctor um fnnccionario do· Instituto para.
auxiliai-o, percebendo este uma gratificação que será arbitrada pelo
director no fim do anno, e paga pela verba ((<;ventllétCs•, do In.etituto.
Art. 93. O thesoureit·o usar{t de nm ca•·imbo especial nos actos
po1· elle a.ssignados.
Art. 9i-. O thesoureiro só poderá set• empossado no cargo depois
qne houver prestado a fiança da 5:0008, em apoliccs da divida publica.
Art. 95. Substitue o thesoureiro, em sua falta ou impedimento,
o empregado administrativo que o directoe designar.
At•t. 96. Compete ao amanuense :
f. o Fazer todo o qualquer serviço de escripturação que lhe fôr
distribuído pelo secretario ;
2. o Fazet·, annualmente, auxiliado pelo rortoiro, o inventario de
todos os moveis, instrumentos e utensilios do Instituto ;
3. o Ter em boa ordem o archivo, cuja administração lhe compete,
c organizar o respectivo catalogo, segundo as pr·csct·ipf~.ões que lhe
forem dadas pelo socr·ot<H'io ;
·
4." Substituir o sccrcta.rio, em sua falta ou 110 seu impedimento.
Art. 97. Compete aos inspectores de altunnos :
L" Estar presentes durante todo o tempo em quo funccionarern
as aulas frequentadas pelos alumnos e a todos os actos a qno estes
tenham de comparecer;
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2. o Admoestar os alumnos, quando estes procedam irregular. mente, communicando ao director os factos mais graves ;
3. o Auxiliar durante a época das férias todo e qualquer serviço
de expediente ;
~.o Exigir dos alumnos a observancia rigorosa da disciplina ;
5. o Verificar diariamente, antes da abertura das aulas e dopois
de findos os trabalhos de cada classe, si tudo está em ordem e no caso
de reconhecer a existencia de qualquer damno nos moveis ou nos
instrumentos, procurar saber qual o responsavel, fazendo immediatamente a devida communicação ao director ;
6.° Fazer a chamada dos alumnos nas classes de ensino conectivo
tomando nota dos ausentes nas respectivas listas ;
7. o Arrecadar nas classes a que assistirem, depois de terminada
a lição, os livros, musicas, etc., do Instituto, que tiverem servido durante a mesma ;
8. 0 Observar o fazer observar todas as ordens emanadas do
director;
9. o Substituir o amanuense em sua falta ou no seu impedimento.
Art. 98. Compete ás inspectoras de alnmnas, além das attribnições mencionadas nos ns. 1, 2, ~' 5, 6, 7 e 8 do art. 97:
1. o Velar pelas alumnas durante a sua permanencia no estabelecimento;
2. o Assistir ás classes que lhes designar o director ;
3°. Comparecer no período das férias, nos dias designados pelo
director.
Art. 99. Compete ao conservador :
i. o Zelar péla conservação dos instrumentos pertencentes ás
diversas secções do Instituto ;
2. o Fazer os reparos de que necessitarem os orgfws e harmoniuns.
Art. 100. Compete ao afinador de pianos: fazer os pequenos concertos que se tornem precisos nos pianos, conservai-os e atinal~os
sempre que fôr neeessario ou ordenado pelo director.
Art. 101. Compete ao porteiro, que terá t•e::;idencia no edificio do
Instituto:
1. o Ter sob sua guarda as chaves do edificio e de todos os compartimentos ;
2. o Cuidar do asseio intcmo da casa, tiscalizamlo os serventes
encarregados desse serviço ;
3. 0 Zelar pela conservação dos moveis e objectos que estiverem
fóra da secretaria e da bibliotheca ;
·
~.o Entregar ao secr·etario uma relação dos moveis e objectos
confiados á sua guarda e cumprjr quaesquer ordens, relativas ao serviço, que lhe forem dadas pelo di.l·ector ou pelo seCI·etario ;
5. 0 Attender ás de.;pezas de pmmpto pagamento, autorizadas
pelo director ou pelo secretario ;
6. ° Fazer, em livro especial, a escriptura<;ã.o das despezas que
realizar e dos adeantamentos recebidos para attcudor a essas despezas;
7. 0 Receber os avisos, oficios, requerimentos e mais papeis dirigidos ao Instituto ;
8. o Expedir ou fazer expedir, depois de registrada em livro apropriado e numerado, por ordem chronolgica, a correspondencia official,
por meio de protocollo em quo se possa vuritiear não só a expedição,
mas Lambe~~\ o recebimento;
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O. o Encerrar o ponto do afinadot• de pianos, ;'L hora. 1lesigna.da.
pelo dh·ector, c dos servcnte:s., um fJU<trto dn hm·a. antes da marcada
para o começo do~ tt·abalhos ;
iO. Ordenar o fiscalizar o tmbalho dos serventes, pt·opondo ao
dircctor a. dispensa do que não servir bem ;
U. Hepresentar ao director soht·e o procedimento do continuo ;
12. Ter sob sua responsabilidade, mediante invental'io organizado pelo empregado que fôr designado pelo secretario, os moveis c
nbjcetos pertencentes ao Instituto, que não estejam sob a guat·da e
rcsponsa.bilidadc de outro fnnceiona.rio ;
i3. Prestar, mensalmente, eonta á secretaria, da. applica~ão das
quantias recebidas, documentando o emprego das que excederem de
iOS e relacionando as demais.
Art. 102. Compete ao continuo:
1..° Cumprh· as ordous do dit·ector e do pc;:;soal da f:eeretari:l,
l'clativamente ao movimento dos papeis dentl'o tio cstabeh!cimento ;
2. 0 Entregar a. correspondencia fJUe lhe fúr C 1Jllliada pelo director
ou pela secretaria ;
3. o Solicitar, a quem competir, o law;.amcnto do re(·ibo ela correspuudeucia 110 prot.ocollo em que houvm· sido registrada ;
4." Receber e transrnittir, immcdiatamcnte, ao <lircetor, os
papeis, <:artas ou recados que as partes lhe CtJnfiarcm ;
U. 0 Zelar pelo asseio o boa ordem de todas as dcpcndcncias da
t1ircctoria c da secretaria e pela conservação dos moveis, livros e
nmis objectos empregados nu sm·viço ;
6. o Arrecadar, diariamente, ao encerrar-se o expediente, os
livros, jornacs, etc., que tenham servido durante o dia e rccolhel-os
aos logares eompetentos;
7. 0 Trazer ao conhecimento do director qualquer occorrcncia quo
tlcpcnda de pt·ovidcuda de sua parte.
CAPITULO IX
DA !"ECI\ETAIHA, 0.\ IHJli,IOTHE\.A E ();\ TIIESOUHAlllA

Art. 103. A secretaria, a biblioLhcca e a Lhcsonraria estar lo
abertas todos os dias uteis, das fO horas da manltft :'ts t1·es da t;trdc, e
a primeira tambem pelo tempo em que funcciouarcm o~ <:nr~os uoctnrnos.
Paragrapho unico. O dircctor poderá prol'Ogar as horas do seeviço de qualquer daquellas seeções pelo teiUpo qnc fôt· nccessario.
Art. 104 . .'\ secretaria, além do neeosssado par·a o expediente,
ter i os seg uin tcs livros:
,
f. o Para os termos do posse dos professores, dos adjuntos e mais
ruuceionarios ;
2. o Para o registro dos tit.ulos do pessoal do Instituto ;
3. o Para o assentamento do pessoal e armota1~ão de todas as
occm•rcncias que eom o mesmo pessoal se derem ;
1~:. o Para a in:-erip\ão dos candidatos ao nngbtcrin ;
n. o Para a inseripçfw de mateieuhts ;
6. o Para o registro de exames tinaes c de pt·omoçfw;
7. o Para o registro de exames de a.dmissfw ;
S. o Para. o registro dos concursos de admissão ;
9. o Pat·a os termos dos concursos aos premias o para pensionistas ;
Poder Executivo -101.3 (V oi. li)
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Art. i32. O licenciado poderá gosar onde lho aprónvoe a licença.
que lhe fôr concedid::t; O.<;ta, porém, fieará sem elfeito si delta. não so
aproveitar dentro de um mez, contado da data da publicação. O
,prazo da licença conta-se da data ·em que a. portada l'ôl' apresentada.
i ao director na r a obter o
cumpra-se.
Art. 133. O professor licenciado poderá renunciar ao re~~o do
;tempo da licenc;:t .que tircr obtido, um:t. v~z q~tc entt:o immedtat;~~
,mente no exerCICIO do seu cargo ; mas, ~• uao ttver· ftnto a reuuHcM
antes de come<.·arcm as fél'ias, sú depois de terminada a liccnç<t po,dará apresentá r-se.
Art. !3~. Para os elldlos dos descontos legncs, quando o funI1 ccionario perceber simples gratificação, tl uas terças pal'tc:-; desta serão
,consideradas como ordenado.
! Art. 1.35. Aos professores contractados, que requererem licew;a,
!serão applicadas as disposh:Oes rcl'ercntcs aos crr:~eti vos, quawlo do
assumpto nfio cogitarem os resp!~ctivos contractos.
l
Art. 136. O :::ecrctario, á \'i~ta das notas que haj;t tomado ~obre
·quaesquer actos escolares, c dos livros do ponto, nrganizarõ'1, no fim
; de cada mez, :t lista completa das taltas e a apresentará ao direetor,
~que, attcndeudo aos motivos, poder~t considerai' justifkadns até ires
! para os professores e até o dobro para. o pessoal administrativo.
;
Art. i37. As faltas devem ser justificadas até o ultimo dia do mcz.
Art. 138. As faltas dos professores ás sessões do Conselho Docente·
e quaesquer actos a que forem obrigados por este regulam~nto, scrrw
, contadas como a c.:; quo derem nas aulas, oh~crvado o Jtsposto 110
artigo anterior.
i Art. 139. Si por motivo de força maior coincicln·c~m as horas da
\aula e das reumões do Conselho Docente, o scrvi(;o dcsle tct·á prefe~
rrencia, impot'tando em faltas a ansencia do professor; u1:ío coincidindo
;a ·ausencia :t qua.lquev dos !"ervko~ será tamhom cniJ'>irlerad<t eomo
i falta.
'
,
Art. 140. Tur•fw direito ~ó ao ordeuado os ftHJcciowu·io:s qun f;tl' tarcm pol' motivo justificado, oh:;;crvado o disposto no art. f.J 'r:.
Art. 141. O dircctor, quando prol'e~sor, est ar;'t t;unh::m sujeito
! ás prescrip(;ue3 deste capitulo.
· . Al·t. !42. Os prolessores e auxiliares <lo ensino as~ignarão, {~,
':hora designada para. o eomnço do sou trabalho, o livro de prescnr:a., o
fqual será encerrado, 15 minutos depois, pelo empregado que o dii· rcctor designar.
ti; Art. '11·3. O professor ou auxiliar do (~mino que. sem molivo
•Josl.ifieaclo, nomparueer· depois dn ene~;n:uln o livro · tl1: prescnt;.a,
,pcrtlerá. a. gratifieac;;io do dia..
"
Art. i44. O professor ou auxiliar do ensino ('JUO se retirar antes
!da hora estabelecida par:t termina.cão de sm~. cb ""e, sem liccnea do
ídircctor, pcrdedt um di:t de vcncmiento.
,
i
A~t. 145:_ O professor que, sem motivo justificado, não eompa·.recer a_s reumoes do Conselho Docente on a qllalq,ue_.r ~teto para. quo
lfôi" destgnado, perderá o vencimento de um a ui1o dias.
:
Art. 146. O-; professores, auxiliares do ensino e empregados que
lfa!tarem aos :;,;';)ns aever~s, ot~ ~omn~ettel'CJ!l aetn~ coutrarios ;í. disd,plma do Instttuto, fiearao SUJeitos as scgumtes penas :
1."' Ad vertcncia ;
2.a Suspensão ató um anno, confot·mc a gra vidactc dos delictos;
3. a Demissfio.
1

§ f. o A prill)f.ira pena será impo~ta pelo director.
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§ 2. 0 O dircctOl' poderá tambcm impl'r a pena de suspensão de
llm a Ui dias, participando-o ao ministro; sú este poderá. applical-a
por mais longo tempo.
§ 3. 0 A pena de demissfto será. imposta. pelo Governo ; e, tratan ..
do-se de professores, só se verificará:
1.0 No caso do condcmnação á pl'isão com trabalho, ou por crime
eontra a moral c os bons costumes ;
2. 0 Quando o profcssm· por seis mezc-; soguldo.q deixar de comparc(:er ao Instituto sem causa justificada ;
3. 0 Quando j;í houver sido suspen~o por trcs H'?.C::.: pelo ministro,
dcn tro do espaço fie tres annos.
Art. 147. Aos empregados de nomca•;ão do direclor serão extensivas todas as penas de que trata o artigo antec·ectcnte, e cuja applicação compete a esse funccion:uio.

CAPITULO Xl
DAS SUllSTITUIÇÜF.S

Art. HS. Nos impedimentos on nas faltas que se prolongarem por:
mais de oito d~as, nos t~asos de licença, commis;.;ão on vaga da cadeira,'
o tliredor designará o snbstitnto dos rP.speelivos fmH'cionarios.
·
Art. H9. Substitue n professor, de prefcrmwin, ontro professor,
on o adjunto do mPsmo •·ul'~o; e, na raJta deç;tcs, tlm Jivre doeente
da eadeira.
Em falta de adjunto ou de li\TC dor.cntn qnc possa ou queira. in-:cnmbil'·SC da. regnncia interina da cadeira., o mimstro nomeará, sob'
proposta do director, pessoa estranha, de notoria eompctencia.
Art. 1!jO. No caso de licel)(_;a conecdicla ao ad,iuuto, o director,
ouvindo o respectivo professor, dcsignadt ontro adjnnto do mesmo
cm·so e, não sendo possivcl, pt·overA a snbstitni1;ão, de aecôrdo eom o
<lisposto uo art. 74.
Art. f5f. Fóra dos casos previstos neste regulamento o de nomeação do empregado pelo director, ;,. snb~t.itnição dos funccionarios
administea.t.iym; comp(~t,(~ ao ministro.

CAPITULO XII
nos Tr.An,n,nos :r.scor,\nEs

Art. 152. O anuo csr.olar comecar{l a 1 de alH'il c terminará a

i!i de novembro.

~

Art. f53. Os programmas de ensino o do exames serão organizados na conformidade do art. 8~, n. 8, deste rPgulamento, e depois im·
prcssos.
Paragrapbo unico. Os programmas serão modilicados quando a
experlcncia houver demonstrado essa. Beecssidatle no interesse do
ensino.
·
Art. 151:. Todos os 1mrso3 fnnccionarão seis horas por semana,
distribuidas em duas ou tt·es lições, conforme as ronvcniencias do
ens~no, cxcept!Mndo o ~e thcoria physica o physiologica da musica e
hygtene profisswua], CllJas aulas serão do duas a quatro hot·as por
semana, divididas igualmente pelos cursos diurno e nocturno.
Nos cursos de solfejo o harmonia, as lições serão trcs por semana, de duas horas cada nma.
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Art. !55. O director, de ·accôrdo com os professora~, fixará,
annualmente, o numero de l!latriculandos em cada um dos cursos,
sendo que nos de canto c de mstrumento aqnelle nume~o não exc~
derá de oito a nove. No curso do piano o toelado poderao ser admtt·
tidos até fO alurnnos em caca classe.
Art. 156. Nos cursos de canto o de instrnmento, o tempo da
lição para eada alnm11o variará rle 40 a 4:!i minuto~, por snmana, con~
forme fôr ue nove ou de oito o numero do a.lumnos lixado para cada
nrn daquelles cursos.
Art. i 57. As notacs de fr•equencia., aproveitamento e comportamento dos alnmnos serão dadas, mensalmente, nos mappas das classes e lançadas no livro de matricula.
Art. i 58. As notas de classes serilo expressas da seg11inte fó!·ma:
J, falta justificada : NJ, falta não justificada. Apmveitamonto: N,
nenhum ; P, pouco ; It, regular; B, bom; M, muito. Comportarrwnto:
1, exemplar; 2, bom; 3, soil'rivel; 4, irregular.
A média das notas tirar~se-á no fim do armo lcc1ivo, o as faltas
de um mez s6 poderão ser· justificadas até o dia. 8 do mez sc.~uinte.
Art. !59. As aulas dos cursos privados obedecerão ao mesmo
plano de ensino estabelecido para os cursos otlkiacs.
Art. f60. Todo alumno terá o direito do e:'colhet· as aulas do
docente de sua confiança.
.
Art. f6L As taxas pagas peloJ alumnos para a. fi·equcncm dos
cursos privados, exames o concursos sm·ão on 1re~ucs 1mlo t.hesonreiro
aos respectivos doeontc~, foito o desconto do !O ~;, pat·a. o patrimonio
do Instituto.
Art. !62. Nenhum professor quo loccionat· no rnciuto do Instituto
[poderá receber dircctarncnto dos alurnnos as taxas do ff'Oqnoncia. de
seus cursos.
Art. i63. A freqneneia dos alumnos será vcrilkada SP~nndo as
instrucções c:xped idas pelo director.

GAI'ITULO XIU
DOS EXERCimOS l'flATICOS

Art. iM. Os exercioios praticos constarilo de audições de mnsica
vocal e instrumental o destinam-se a. sorvit· de transkão eul.rc a
escola e. o concerto.
·
, Art. !65. Nos exercícios praticos tomarão parto os alumnos para.
Isso habilitados, e, sendo necossario, os anxiliares do ensino e os~ pro·
fessores.
Art. f66. Os programmas, na sua maior parto, deverão ser organizados de modo a dar aos alumnos, tanto quanto possivel, a comprehensa.o de toda a evolução musical, desde o seculo XV até á época.
mod~rna. Obedecerão, de preferencia, a um plano inst.ructivo o me~
tba<bco, consagrando cada urna das sessões, ou (:ada uma do suas
partes, .á musica religiosa, á sympbonica, ou á dramatica, por pcriodos antigo, classico e moderno. Nos programmas mixtos ou livt·os,
poderão figurar, com autorização do diroetor e rocomm~ndacrw do
respectivo professor, a titulo do ensaio, prodnp,riH\~~ do~ ahm111~;~ tio
curso de composi({ão.
~
,
Art. i67. O numero de exordcios pr:ttiPos, em r~ada anuo, sor{r.
~ubordinado ás c<p~veniencias do ensinn, (lf1 fúrma a niín di,..tra,ir os
alumnos de seus estudos regultlros.
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CAPITULO XIV
DOS CONCERTOS

Art. f68. Os concertos do Instituto constitncm uma secção do
ensino, abrangendo a musica de camera, symphonica e vocal, com
on ~em acompanhamento, e toem por fim ministrar instrucção o cduea.ç.:t.o musical aos alnmnos, o proporcionar ao publico o conhecimento
elas melhores obras. dos mastros classicos e uos compositores modernos mais dignos de nota, desenvolvendo nos alumnos o gosto artístico,
1amiliarizamlo-os com o publico, e dando-lhes, por esta fúrma, todo
o ineentivo para que se tornem artistas completos.
Art. 1ü<J. Organizar-se-á uma orchestra modelo para a rca.li··
zaçrw de concertos symphonicos, de mnsica vocal e instrumental.
Art. no. Os eoncertos serão nublieos, mediante bilhetes de ingt•csso a preços prúviamente estipulados. A sério annual será de
oito concertos, no maximo.
•
Art. i71. Serão membros lwnorrt1'ios dos concerto::: do Instituto o
diredor e totlos os professores.
Art. !72. O director será o regente principal dos concertos; de·
signará os regentes que o devam substituir ; nomearí'1. o chefe dos
córos e os ensaiadores de tnrma. Todos e~tcs deverão ser profes~orcs do Instituto.
Nomeará, igualmente, os corypheus, por indicação dos ehefes de
córos, organizará os progeammas, marcará os dias e as horas para totios os ensaios e concertos, e fal'á os contructos neeessarios, inclusive
o do um avisa<lor, cargo que poderi ser exercido por fnnccionario
<l1t Instituto, excepto professor.
Art. f/J. No regimento interno serão dadas a::> instrncções refe·
l'Cntes aos coneertos.
Art. 17,f. O lioverno suhvoncionad. os conecrtos do Instituto.
CAPITULO XV
DAS SUflVENÇÕES ANNUAES

Art. 175. As subvenções annuaes, que forem concedidos pelos
poderes publícos, ou por particulares, serão applicadas a auxiliar,
nos meios do subsistencia, a alumnos bra?.ileiros natos, depois de
concluída uma série de c~tudos, o augmentar a matricula dos cursos
menos feequentados.
Art. i 70. As subvençOes annuaes só poderão ser concedidas nos
cursos do violeta, violonccllo, contrahaixo, oboé, fagolo, clarinete,
trompa, clarim e trombone.
Art. i77. A inscripção para as subvenções annuaes será feita ao
mesmo tempo que a das matriculas, precedendo publicaçll.o de edital,
em qoe se farão conhecer as subvenções disponiveis que tenham de
ser conreridas, depois de findo o anno escolar ; e a ellas poderão
CO[jeorrer os alumnos do ultimo periodo de uma série.
Art. 178. Não podcr:'t o mesmo alumno com~orrot· a mais de uma
subvenção annual.
Art. 09. O candidato á subvenção deverá juntar ao roqucrimr.nto cot·tificado ele habilitação no anno anterior ua si'·ric.
Art., 180. O alninno inscr1pto só poderá concorrm· á snbvcnção
si Uvcr sido aporovado plenamente on com distincção, no tlltimo
anno da !:'(•rio. •
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Art. i8i. Qualquer das subvenções annuaes caberá ao alumno
que maior aptidão houver demonstrado durante o anno e que em concurso, para esse fim estabelecido. obttver melhor classificação. Havendo apenas um concorrente, só terá direito á subvenção, si a commissão julgadora considerar opttmas as pi'Ovas dadas.
Art. :1.82. Não fará parte da commissão julgadora o professor do
concot·rente.
Art. 183. Não sm·;1 dada subvenção ao alumno que não tiver frequentado com assiduidade o curso em que se inscreveu. c os cursos
parallclos ohri~_ptorios. Perderá tambem o direito {t snbvP-nf:ão
nqnoJlo quo t.ivc1· hwonido ua pcua de snspcn~ão, ou solll'ítlo, por clnas
vmws, a do t1 d \'CI'toneb .
Art. 18L 0:; ('Oill'tll'3ll~ pnra a~ suhvcw~ü:::,;

dezembro.

rcalizaJ·-~c·ão

em

§ i. 0 A commissão julgadora constará de quatro pt•ofessores, sob
a prcsidencia do dircctor. Faltando :í. ult1ma hora um ou mais mem-

bros, o directot• nomeará substituto.
§ 2. 0 O modo de roalizar.ão deEscs concnrsos scrú indicado no rc ..
gimento interno.
,

CAPITULO XVI
no~

AI.UI\INO'l, SUA ADI\HSS.\o F: :\1,\TRtGlJI.,\

Art. 18!i. A matricula 110 Instituto elk•dua-so por meio do
exame ou concmso do admissã.o, mediante rcque!·imcmto dirigido ao
director, c ao qual dcvt>r(t o candidato jnutar os seguintes do ...
cumentos:
1. o Certidão de idade ;
2. 0 Attestado de vaccinacão;
3.0 Recibo da taxa de exame ou concuno <lo admissão.
Art. i 86. A inscriprão para. os exames e concursos do admissão
far-se-á. de i a i5 de màrço, realizando-se, e~~es cxam.es c concurs?s
a.pós o encerramento da mesma, pela forma prcscnpta no regimento interno,
§ {. 0 O candidato será submettido a um exame prévio de habilitação nos preparatorios exigidos no regimento interno para. o curso
que pretenda seguir.
§ 2.0 O exame ou concurso de admisslo só se fará no caso do
vaga. nó curso em que for requerida a matricula.
Art. {87. São condições essenciaes para a admissão em qualquer
dos cursos :

I. 1\Ioralidade ;

11. Aptidão natural para a musica ;
III. Idade conveniente segundo o cnrso ;
IV. Posse de todos os requisitos espr.cificados no regimento
interno ;
V. Constituição physica adapta<la. ás (~xigoncias do estudo ;
VL Conhecimento sullicionto da lingua n:H'Í(\11:-tl o no<:õcs de

arithmetica, até rracções.
Paragrapho unico. O candidato ao curso de canto, além das condi<;ões ex1gidas neste artigo, demoiJSt.rar[t Jer curt'('etamente as lin·
gua~ france9 e italiana. ·
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Art. 1.88. O candidato menor de nove anno~ ou maior de 25 só
poderá ser admittido á matricula, si no exame ou concurso de admissão, revelar excepcional aptidão para a musica, a juizo nnanime da
respectiva commissão.
·
Art. 189. Nenhum candiJato ~erá submettido a exame ou concurso de admissrw, 5em que tenha pago a taxa estabelecida para.
esse fim.
'
Art. 190. A taxa. de exame ou concurso de admissão é devida
por cm·so, e tambem nos exames de portuguez e de arithmctiea,
sondo do scn producto pagas as diarias dos examinadores.
Ar·t. 191. Para a. matrknla inicial nos diverso~ cursos, excepto
solfnjo, o eandidato qno houvPr J(~ito, no Institnto, <'.'\ame <lo promo<;:w ou linal dos quo lhe 8ão parallelos, dorer;'t. juut:tt' ao requerimeu to os respccti vos certificados de approv ação.
Art. 192. O alumno qne ohtircr a :ulmi.;:;são, p:1gart'L as scgnint<~s taxas :
P, taAa de matricula. ;
2", taxa. de frequcncia dos cursos, por anno cseol:tr.
Art. f9ij. A taxa de matricula é devida pela admiss;to do almuno
no Instituto, c a de frcqneneia, por curso.
Art. 194. O alnmno promovido :'t :-;él'io immodiata. do curso, mn
virtude de exame ou concurso realixado em julho, nã.o sct·á obrigado
a pagar nova taxa ele frequencia c sómcnte a tlitfel'en<_:a que, pot·,r~ntnra, houvnr; c o que repetir o anno pa~ará. novas taxas.
Art. 1Q!J. O alumno que tiver como parallelo obrigatorio qualquer dos curso;; especificados no art. 6° e qnn não sejam os de solrrjo c harmoHia., pagará sómente as taxas do curso especial.
Pal'agra.pho unico. Consideram-se cursos espcciacs, para o fim
tle que trata este artigo, os de canto e instrumento.
Art. 106. O director poderá mandar todos os a.nnos matricular,
gratuitamente, até 1.0 alumnos, clistribuidos igualmente nas aulas
diurnas e nocturnas, dependendo essa admissão das provas que derem
c das vagas existentes. não se comprehendendo nesse numero os
militares e educandos dos estabelecimentos federaes e municlpaes, os
qnaes stwii.o ccnsiderados gratuitos, qualquer que seja e seu numero.
~ 1. 0 Este favor cessará si o aJumno solfrer penas que desabonem a sua reputação ou não confirmar, em exame on concurso,
as su;ts aptidões para a musica..
§ 2. c. Ao alnmno gratuito que concluir o curso será dado,
independentemente de emolumentos, o certitlcado ou diploma. que
lhe competir.
r·
§ 3. 0 A matricula gratuita, tratando-se de civis, exceptuados os
educandos daquelles estabelecimentos. é concedida aos indivíduos
provadamente pobres, attendendo-se ;'ts seguintes condições de prcfcrcncia:
f o, set·cm os candidatos orphãos de pae c mãe;
2°, serem orphãos de pae ;
3°, serem filhos d.e funccionarios federa.cs.
§ 4. o Como alumno gratuito não serão admittidos mais de dons
irmãos nas duas primeiras condições, nem mais de um filho do
rnnccionario federal.
Art. 107. Os alnmnos do a.nno escolar anterior pagarão as respectivas taxas de matricula e de curso, de 1 a. 10 de março, podendo
esse pra7.o ser dilatado, a juizo do director, nnicarneme para os
alnmnos qne não cursarem canto ou instrumento ; c os novos alumnos, ató a vespera da abertura das aulas.
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Art. i98. Serã. considerado vago o logar do alamno que nllo
satisfizer a exigoncía do artigo antecedente, nos prazos nclle estabelecidos.
Art. {99. Os alumnos que tiverem concluido uma série de uma
das secções de canto ou instrumento, qne não seja final, serão inscriptos erQ concurso de admissão á série immodiata, e concorrerão ás
vagas .iuntamente com os candidatos novos.
Art. 200. Os cursos privados serão remunerados, do acct,rdo eom
as condif;õe~ estabelecidas pelos professores.
Art. 201. Os alumiJOs que requererem tran~amento da matricula, em nm curso, fieam inbibidos de concorrer :'ls vagas de mesmo
eurso, durante o prazo de tres mezes.
Art. 202. O seeretario fará. a insC'rip,~ão no livro de matriculas,
em virtude de despa('ho do dire~tor, declarando o nome, a filiação,
si nllo fúr omittida, a nacionalidade e idade do matr·iculando.
Art. 203. A imcripção sedi. feita por ordem alphabetica c elo
modo qne fôr mais eonvcniente ás exigcmcias do ensino.
Art. 20·~. E' nulla a inseripção feita com documento ralso, assim
como sn.o nullos todos os actos quo a. ella se seguirem, c aqnelle qne
por esse meio a pretender ou obtiver, além da perda da imporlaucía.
das taxas pngas, fica sujeito ás disposições do Codigo Penal e inhibido,
pelo prazo de dous annos, de se matdcular ou prestar exame em
qnalquer dos institutos de ensino tederacs ou a dles equiparados.
Art. 205. Cada alnmno, depois de 'matriculado e imcripto no
competente hvro, rcceberi do secretario um cartão impresso, assignado pelo director, contendn u nome do mesmo alumno e a designaçfto do respectivo cmso.
Art. 206. Os candidatos classificados pela re~pectiva commissão
ju1gadora. nos exames e concursos de admissão serão admittidos á
matricula, observando-se fielmente a ordem da d:-.ssificação, qne
deve ser a do merecimento de cada um.
Art. 207. As commissões julgadoras dos e;\:amos e concm'sos de
admissão serão compostas de dous membros, ao menos, nomeados
pelo director, que as presidirá ou designarit terceiro membro para
prcsidil-as.
CAPITULO XVII
DOS EXAliiES

Art. 208. Na segunda quinzena de julho <9dc novembro realiza.r-se-ão os exames áe promoção e finaes. Aos exame3 de promoção
apresentar-se-no os alumnos que tiverem concluido um anno ·ou
uma série de qualquer dns cursos ; aos fiuaes, os qnn tiverem tm·minado um cnrso.
Os alumnos de solfejo e de harmonia farão uxame em novembro.
Art. 209. Os alumnos matriculados durante o mez de abril serão
obrigados a exame no fim do anno escolar, observado o disposto no
art. 2!2. Para os alumnos admittidos em virtude de exame ou eoncurso realiza?o om julho, essa nbriga~iío sú ó exigível em ig-nal mPr.
do anno segmntc.
Art.- 210. O alnmno de qnalqnor elos cursos, oxcepto solff'jo o
barmoma, poderá, segundo o seu aproveitamento, c a j11iw do respectivo professor, f.'u:cr até dons annos dcntt·o do anno oseolae. Nesto
caso o alumno que so julgar habilitado dnvpr·{L t'(''llH'l'f\r ao director,
de f a 8 de 11lho on de novnmbro.
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Art. 2H. Nenhum alumno será. snbmettido a exame sem haver
pago a respectiva taxa.
Art. 2i2. Si no fim de um anno ou série, o alnmno não houver
conclnido os scns ('Stndos, ser-lhe· :'1 emwcdicl:t proroga~ilo 11os sognint.C3 termos :
rt) pot• metade do a.nno escolar no decurso 1\(~ nma sério de qualquer dos enrsos, excepto sol!'ujo P harmonia, n;w podnmlo nssa concessão ser feita mais do duas veze~ na mesma série;
b) pot· um anno escolar no fim de um;t sét'ie do-. cm·sos do solrejo c harmouia; o dos demai~ cnrsos quando o a]i!IIHHI 11:\o tiver·
p;ozado de proroga1;ão 110 docurso do urna série ;
c) uo caso do proroga.ção, pm· nma. sú v0z, d(\ metade do anno
c ..;;eolar, no decurso do uma série, ~~·~ (:abf'rá ao alnnmn, tlll fim desta,
p1·urogação por ignal tempo.
Paragrapho nuico. Findo o tempo maximo do prnt'op:acção, si o
alnmno não tiver ainda terminado o an11o ou s{n·ic, ser·;·, eliminado do
rnspnetiv,, curso.
Aet. 21:~. Nenhum alurnno far:'t cxanw final dos cm·~os da canto
c de instrumento sem ter sido approva.do em exame fi11al dos que lhm;
são parallclos obrig<ttoeios, devendo o qno houver d(~ pt·cstat· aquolle
exame sm· submettido a os to na mesma úpoea.
At·L. 2H. As mes:ts cxaminarl.oras serão compostas do dons até
quatro membros, nomeado:; pelo rlieector, qnc as prosidid. on dcsignar(t quem as presida,. No caso de\ anscncia de um ou mais membros
d~t commis::::rw ;\ hora da abertura dos trahalllo:::, o diror-tor nomeará
~11hstituto.

Art. 215. Os cdit.aos do exames e o resultado destes serfío pnl,lino TJiario Oflicial e affixados na portarta do Instituto.
Art. 216. O alumuo que, sem motivo jnsLificado, cldxar de prP:-;tar
oxame peL'der;'t o direito ;'t matricula,.
Art. 21'7. Cada turma tor;í, o nnmero do cxarninanrh; qnc o dií'ector designar.
Art. 2i8. E' licito ao alumno, antes de eome(:ar os exa.mes, argnir dP suspeito, em o!licio ao dil'cctor, qnalqnnL· membt·o da t;ommissão examinadora. Da dccisfio do dir•!('.l.cll' llll \'(~l'il re(:nrso }'ara o
Conselho Docente.
Art. ~i 9. O ~~andidato que faltar :í. ehamada, par:t qnalqner das
provas do exame, sú poder<'t snr rlc novo chamado na mesma ópoea, si
jnstifkar, p12ranto o direetoL', o motivo de sua !'alfa, nfío o podfltHlo
ser, porém, mais de duas vezes na mesma épol;a,.
Art. :!20. Na occasião do ser chamado a exame, o almnno de
lllll dos cursos de cauto e de instrumento apt'CSütltadt <'t. eommissão
ex:tminadora uma relação, visada por scn professor, o segundo o que
fúr estabelecido no prograrnma do ensino, dos nxcreicios on cstndos c
pc(;as quo tenha. dado no correr do armo escolar c eonccrHPntcs á.
série em que estiver matriculado, afim de tirar :i gorf.e os pontos sobro
qne deverá. versar o exame. Essa relação, segundo o pro!.!ramma do
(~nsino, poderá. abraugcr sómente cxercicios c pe(;as.
'""
t~ados

~ t. o Além dos pontos de exame, a commiss5.o poderá cxigil· do
alnmno qualqnor outra prova quo sirva para dcmoustt·ar apl'oveitanwnto, u;w sú qnnuto á parte mef~anka. do in~;Ll·mni~HI.u, t~illllO 11a
parto rel'eruntc ao cstylo c eomprchcns;tO dos autores.
§~.o As \H'oras de exame podcrf\o sPt' dividida" em dna··. até

qnatL'u partes.
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Art. 22i. Os exames de harinonia, contraponto e fuga, instt·u·
mentação e composição constarão de duas provas- escripta ou pratica c 01·al- os de solfejo de quatro, assim designadas:
i a, pratica (dictado) ;

2a, solfejo á primeira vista ;
aa, tbeoria ;
4", nm ou mais solfejos, tieados i't sorte dcnf.t'C o~ qne tenham
:-;ido dados durante o armo.
A primeira e segunda provas serão escriptas especialmente para
o acto, não se exigindo no exame da P sório a prova do tr:u:tsportc.
Art. 222. Para os exames de harmonia, os cantos ou baixos não
poderão ser escriptos on compostos pelo professor p:tra a sua classe
e s{, serão validos se tiverem a approva<:ão de todos os professores do
curso.
Art. 223. A attribui<:ão consignada no art. 222 sP.rá exercida
pelos professores do curso de harmonia, si fizerem parte da mesa exa·
minado r a; quando não, á. commissão que fôr nomeada.
Art. 224. Na prova oral dos cursos, a que se refer·o o art. 221, o
alumno será. arguido por dous vogaes e sobre qualqner ponto da materia do programma q ne tiver sido explicada.
Art. 225. A prova escripta ou pratica dnrará o tempo qne a
commissã.o examinadora entender snllicicntc, segundo a natureza do
curso; será feita a tinta, em papel rubricado pela eommissão c~xami·
nadora e carimhado com o sello do estaheloeimento.
Art. 22G. E' vedado aos examinandos terem em ~en podPr papei~
ou livros não pt~rmittidos pela commis~ão examinadora e eommuniearem-so entre si durante o trabalho das prora:'. Si algum precisar
sahir da sala de exame, autes de terminado o mesmo trahalho, sú
poder:'t fazel-o com liceuça do presidente da commissão examinadora,
que o m:tndará acompanhar por pessoa de confiai IÇa.
Art. 227. E' vedado a qualquer professor ou auxiliar do ensino
postar-se junto ao alumno, na occasião da prova escripta ou pratiea.
Art. 228. Nã.o se poderá exigir do almnno nenhuma prova sobro
materia que não conste do programma do respectivo curso.
Art. 229. Ao professor designado para presidir a uma commissão
examinadora incnmhr• decidir as questões de ordem e levar ao eonhccimento do dit·<•ctor qualquer irrcgnlal'idade observada uo acto dos
exames.
Art. 230. A relação dos alumnos que de,·em ser chamados a
exame será atnxarla na portaria do Instituto, com a noccssaria antecedcneia.
Art. 23:1. 03 alumnos que não comparererem aos exames em
novembro, por motivo justificado, poderão sur cxamiuadüs do i a 10
de março.
Art. 232. São prohibidas as trocas de lugares para exames entre
os alumnos.
Art. 233. Todas as provas serão publicas, excepto a prova. os·
cripta ou pratica.
Art. 234. Ser:'t considerado nullo o exame do alumno quo tiver
escripto sobre assnmpto differente do quo lhe coube por sorte, ou
nada tiver escripto, on fúr surprehendido em consulta de livros on
apontamentos nã.o perrnittidos pela commissfto.
Art. 235. Terminadas as provas c julgadas com a nota de
optima, boa, soffrivel ou má, segundo o merecimento de cada uma, a
co.mmissão procederá ao julgamento, que se fará por votação no-

mmal. '
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Art. 236. A qualifica~~ão do julgamento será feita do seguinte modo:
1°, terá a nota de
inlwbilitrulo o alumno que uão tivm· ~t
maiol'ia de votos f a vora veis ;
2°, será appt·ovado plenamente o que, tendo obtido unanimidade
de votos ütvoraveis, obtiver igual resultado em segunda vota1;ão, a
que immcdiatamentc se pl'oecdm·ã. ;
:~", será approvado com distincçtio o que fút• proposto por algum
dos membros da. commissã.o julgadora. e em nova Yota(;:lo alcaw;at•
todos os votos ravoraveis. Nos outros casos dn julgarncnlo, o a.lumno
tm·:'t a nota de a ppt·ova.ção simples.
llavcr[t ua approva.çrw simples os m·áos de f a !'i e na pl<ma os ele
') a 9, que servirão para indicar, em e:::caln. ascendente, o mereci- .
monto das provas. A' approvação com distincc,trw corrcspouderá o
a·rrio 10. A dctermiuat;ão do l!ráo sed. ohjecto tln nma votat~ão.
Art. 2:n. O almnno que obtiver a. nota inlwbilitarlo ser:'t ohrigado
a l't'petir a matoria por um anuo escolar, nos cursos de sollejo o
harmonia, c por meta.tle do a uno ~seolar, nos demais tmrsos. A prorogação será sempre de um anno escolar qwmdo o alumuo fl1r do
ultimo a11no de nma. série c uã.o houver gosado dc:-:sa eom.:c::_~são nos
n.nnos antel'iorcs ela mesma série.
Art. 2:l8. A nota inhabilitado por duas vezes no mesmo anno ou
sét'ic importa. em climimu;ão do curso em que ella. se der. No caso de
proroga<;ão a que se refct·e o art. 212, a nota inlwl>ilitodo impetlc ao
alnmno a repetição do anno ou série c importa em elimiuaçfl.o do
cursn.
Art. 2:3a. O alumuo para ser approvado em solfejo deverá obter,
pelo menos, softrivel em dktado c thcoria ; em harmonia, contraponto c fllga, instrumcHta<;fí.o o eomposiçfw, soll'rivol em toda~ as
Pl'll\'US.

Art. ~10. A nota
a prova. m·:tl.

mt~

na prova eseripta ou pratica elimina para

Art. 2H. O a.lumno tl.UO, embora feita a. prova c~cripta on pratiea,
111'i.o tcl'lninar o exame na mesma époea, ted. do rcpetit· a dita pt·ova.
Art. 242. O alum11o habilitado em exame tiua.l de soll'njo tcll'á.
direito ao ~.:crtificado de curso, c das demais disciplinas ao diploma
elo curso.
Art. 21-:L Sct·á pm·mitt.ido ao alumuo :lppt'o\·ado simplesmente on
q nc tenha ohLido a nota - inhabilitrulo - fazer. novo exame em
nwrt:o, prevalecendo para totlos os etn~itos a nota da scgumla. prova.
Art. 21-L O resultado do julgamento sc1·á cscriplo e assigna.do
pelos membros da commissão examinadora no mappa para cs.so fim
dcstiu;tdo, e tra1Jsct'ipto no livro competente. O julgamento é :;;ccreto,
n a ello só poderão assistir, àlém tlo~ mcmb!'Os da commissão, o
diredot• o o secretario.
·

CAPITULO XVIH
hOS CONCUHSOS AOS

1'1\Ei\UO~

At•f:. 2 í.:). A iuscripção para os concm·sos aos premi os srw,í. al>erta.
em novem lwo, no dia immcdia.to ao da rcali:.~a~;ão do:' exames liuac:;
de canto e instrumento, e encerrada -1;; dias depois.
Art. 246. Terão o direito de concorrer aos prcmios os alumnos que
houvm·em completado a ultima série dos cursos de c;mto on instru..
mento, excepto teclado c harmonium, e obtido distincção ou plenameu to no exame final.
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2~ 7. 0.; promios serão tres :
L 0 l\leclalha. de om·o;
2. 0 l\ledalha de prata;
:~. 0 Mem;ão honrosa.
Art. 2~8. Em (:ada dasso de pro(c~ssne, st', podct·üo ser· conredi(los
um 1° e 2() prcmios para os almuuos do SC'XO masc11lino c um ftl n ::.! 0
pt•ernios pal'a os alumnos do sexo feminino. O :\o [H'ülllio, uwnc;rtn honrosa, sm·á coun~rido sem limltac;üo, ao cl'itul'io da eommi::>siío iulgador·a.
Art. 21\L As eommbsões j11lgadoras dos concursos sueão compostas de seis mombt·os, nomcaclos pelo director, flUO as prcsidirú..
l"alta.ndo, á ultima hora., um ou mais membro:; da. commissào, o directm· nomuar:'t substituto.
Art. 250. Os professores não po•lerão fazer parte d<t commissfi.o
Julgadora. a que se refere o artigo anterior, CJuaudo se apt·esclllem
alumnos de sua classe. Todo premio on certilieado ohtido com violaçftn deste a rtign será 1111llo.
·
Art. 2ãt, Tormioado um t:om:urso, a commissão julgadom resolvet•á em rcuuião se~.:ret:t, pt·c·sidida pelo diroctot• o com <t assistmlCia do secretario, sobre a. cow:,~ssão do:; pt·omios. A commbs;lo
d;u·;í. o sen voto motivado e deliberará pda maioria. absoluta. elos
seus membros, sewlo as votaçües nominaes. Findo o j utgameu to, o
secl'etario lavrará o rospcttivo ternw, para ser assignado poL' todos os

Art.

mcml1ros.
Paragt•aplw unieo. Alúm desse termo, a commiss1io assigmtrá um

mappa eom n. declaraçfio das po<;<ts executa• las pelos coHcor·rentes.
Al't. 2ti2. O pmgt·amma detalhado dos coueursos, e que ohodot~m·:'t
ao disposto no regimento interno, scr[t atnxado na portaria do [nstituLo, após :t realiz:H~ã.o dos exames a qu<' se rPfnro o art. 208.
Art. 21.i3. O prazo para a realiza,:rw dos concursos sorti. de 30
dias, a contar da data da amxa<~;tO dn L'C~pedivo pro~l'amma.
Art. 2;;.'L O <tlmnno que, sem motivo j11stilieado, d<~ixa1· de c:ompareccr ao concurso, para o qual sn in-:;eruv(~n, p01·det'tt o direito du
fazel-o em qualquer outra úpo<·a. O que ju"tilic<H' po<lor:'t, a juizo dn
diL·ector, prcstal-o 110 n.tiiiO seguinte, em mat·(;u ou deznmbro, desde
que não tenha havido distribui(;;\o de pl'mnios na l'ial"se a que pertollcer, no armo em que concluiu o cm·so, 11ão lhe sendo mais permitthlo
fazel-o, si faltar ainda. pelit segnnda \'07..
·
Art. 2!i5. N;1o set'{t pcL'mil.tido addicionar qualquer outro qualificativo aos pl'cmios cspeeificados no art. 2 ~ 7.
Art. :.nu. Não terão direito a premio us ahtmnos que houverem
incorrido pot· duas v<~zes na pena dn sn-:pcusão.
Art. 257. O Instituto a.ceeitará quacsqucr prcmios oll'erecidos por
particulares e <~oHferil-os-[t aos alumnos laureados 11os cm·sos do
anno a quo forem destinados tae:;; prcmios, pela impol'taucia ou m·-

dcm destes c dos premios do Instituto.
Al't. 2!j8. Ao alumno laureado com qualqtwr· dos prcmios a. CJlW
allnde o art. 21.-7 será. conferido o rcspcdivo diploma, depois (lo
paga a competcllto taxa.
Art. 259. A qessão solemne da distl'ihui,~ão dos premios fa.r-sc-á
em dia designado pelo minisLro.
'

CAPITULO XIX
lJOS COl\CUHSOS PAIL\ I'E~;siU:USL\

Aet. 260. llaver<t, anuualmeuto. um coucur;so para premio de
viagem aos paizes estrangeiros.
'
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Art. 2ut. O pt•emio de viagem consistirá em uma pensão, dm·<\ute
o prazo improrogavel de dous armos, para os discípulos do .Instituto
que tiverem conclnido o curso flc composição on que tiverem obtido
o 1° ou 2° premio de que trata o art. 2}7 nos cur:sos de eauto, piano,
orgi:w, violino c violoncello.
Art. 262. O concurso será annnncia.do com dons mozes do ante~
ecdcncia, o a inseripção scd. feita pol' meio de requerimento ao
dit·ector.
Art. 263. Não havendo concorrcute em um cur.-m, passar-so-á ao
seguinte, o assim successivamente, conforme a ordem cstahelccida
pelo d irector.
Art. 26-:í-. O pensionista qne não seguit· viagem no prazo de quatm
mczcs, perderá o direito ao premio, salvo caso de fon;a. maior devidamonto provado.
Art. 265. Para ser admittido ao concurso, provará. o candidato :
1. o Ser brazileiro nato c ter, na. maximo, 25 annos de idade, para
os eoncursos de canto, piano, orgão, violino e violom:cllo, o ;w aunos,,
no ma.ximo, prtra o de eornpúsição ;
2. o Ter o cm·so de composição ou o 1o on 2'' vromlo a quo se refeee o art. 2~7.
Pat·agraplw unico. Para a primeit·a inscript;ã.o a este eotteut·so
não se deverá attendor á e(lade, sendo admittidos todos os cauditlatos la.ul'cados pelo Instituto com o primeiro on segundo promio,
cxceptnados os que já. tiverem ohtido essa, concessão tlo Congresso
Nacional.
Art. 2GG. O programma para esses concursos constar!~. do regimento interno. O concorrente, além das pt·ovas musicaes :1. quo é
obrigado, demonstrará. tm· conhecimentos geraes das linguas franceza
o italiana, para o concurso de eauto ou composição, c sómeutc daquella,
pat·a o de instrumentos.
Art. 267. A com missão .i ulgauora será nomeada. ua, L't'lrma do
art. 240 e dará o seu voto motivado.
Art. 208. Si dous ou mais concorrentes revelarem mm·ito igual,
twme;u·-so-ú. aquelle qnc tiver prestado maiOt'l~S scrvir:os ao Instituto
como auxiliar do ensino, c, si ainda houver empate, será concedido o
premio ao mais v olho.
Art. 2u0. Os deveres dos pensionistas constarão do regimento intorno.
Art. 270. Todo pensionista é obrigado a cnvial', aummlmonto, ao
dircctor um rclatorio sobre tudo que possa inteross<n' ao Instituto, c
ju::;lificar a. sua permanenei:t no estrangeiro.
Paragrapho unico. Si os relatorios não forem remettidos regularmente ou demonstra1'cm pouco aproveitamento por parto de seus
autores, o ministro, mediante informacão do director, poderá. reduzir
o prazo concedido on mesmo suspender' a t'Cspectiva pensão.

CAPITULO XX
DA DISCiPLINA ESCOLA!\

Art. 271. Todos os a.lurnuos deveri:í.o comparecer, pontualmente,
á hora da lh;ão, na respectiva aula.
Art. 272. O alumno será obrigado a tomar pat'lu em todos os
exercidos ou sessões do coujunto vocal o instrumental para os quaes
o designar o dit·ector, não podendo ser tlispcnsa.do sem razão Jl1Uito
ponderosa.
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Art. ·2n. Aos alumnos, pelas faltas c delidos filiO eomlnêttetem
contra as disposições do pl'cscnte regnlamcuto c do regimento interno,
serão applicadas, segundo a gravidade dos casos, as seguintes pf~nas:
i. a. Advcrtcncia em pat·ticular;
2.a Advcrtencia em aula;
3. a Suspensão por dous a 1!.i dias ;
4. 1• Exclmão do Instituto pot• um a. dons aun .. ~.
Art. 274-. Ao dirl'etor compete a impo~h;fí.o da::; ll't~::i primdt·as
penas; aos profcssot·es a das 1a c 2'•; aos inspectores a da 1"; e ao
Conselho Docente a da. 4\ á vista de partidpa1;ão do pt·oressnr, ou elo
inspector, transmittida pelo dircctot·. As penas :-:tw;;.o espucilicadas no
livro de matrieula.
Art. 27!i. O alumno deverá justific:1r a ralt<t de comparecimento
ás lições.
~ f. 0 Qua.n1ln a anscncia fút· imprcvi:-ta, o alumuo dcvet·{~o
mandar ao director, doutro de oito dia3, participa~:~ío justitit:ativ;t de
. suas fa.ltas.
§ 2. 0 Não pouorã.o ~er justitlcadas, durante o anuo, mais d(~ ;.?..J:
faltas ao3 alnmnos dos CUI'S03 collcctivos: de 16 ao:;; do:; cm·sos individuao~ que tenham duas aul:ts por semana ; e do oito aos destes cursos
que tiverem uma aula por semana. As faltas serão apontadas no livro
de matricula.
Art. 276. Sod. eonsiderado vago o logar do alumno qur; exceder
o numero de faltas a (]no se refere o artigo anterioe; bem como o
logar daqueltc que faltar·, sem justificação, a tres lir:õc;) com.ccutivas,
de qnaktncr dos cursos, a dous ensaios, a dons I'Xercicios ou a um
concerto.
Art. 277. Será tt·ancada a matricula do alnmno flUO solfror por
trcs vezes, em um atmo, a. pena de advcr·teucia mn aula, ou por duas
vezes a do suspensão.
Art. 278. E' absolntamoul.e ved;Hla aos alumtn-; a ~~·Hu·css:lo de
licença, qualquer que seja o pr·etcxto invocado.
Art. 27U. São dolictos graves: a falta 1..le n~speilo ao pcs~on.l do
Instituto, os actos contra a moral c os hons ('Ostumcs c os de imlisciplina.
Art. 280. Logo que terminarem as liçües ou actos a que lúr· obri·
gado a assistit· no Instituto, o alumno deixa l'á immediatamentc o estabelecimento, salvo quando tiver de fa;.mr f·stndo~ uo m·g;w, havendo
para isso obtido liccn(~a especial do dircetor, qne lhe indieaL'á as hm·as
para o estudo.
Art. 281. O almnno que nfw ft•cqucntar eom assidnitlado os
cursos parallelos obt'igatorios não poderá continuar os scns estudos
nos cursos supodorus dellcs dependentes.
Art. 282. Os damnos causados no cdificio, moveis, instt·nmcnto~
ou livros do Instituto serão levados á conta dns dcliuq ucn tes, ao::;
quaes St3 applicarão as penas discipliuat'es do art. :213.
CAPITULO XXI
!10 í'ATilBIONlO DO l'.1':'TITUTO

Art. 28:J. O patl'imonio do Instituto ser;"t ('tJII~Í.ÍI.IIid•):
1°, com o fundo patrimonial que já existe ;
2°, com os valores ou bens de qnaesque1' espccios que forem
doados ou leF'ados ao Instituto por qualquer meio legal ;
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3°, pelas quotas e saldos dos concertos que lhe forem a.ttribuidos
no t·egimento interno ;
.;.o, com as taxas de matriculas, de certidões, de diplomas e de
certificados ;
~) 0 , com as percentagens das taxas de frcq ueneia doii cursos e das
iuscript~ües para exames ;
&0 , com a arrecadação das importancias a que, por qualquer
titulo, tenha dh·eito ;
7°, com as taxas de exames dos alumnos inscl'iptos e que houverem perdido o direito ao exame ;
8°, com as taxas de frequencia. do~ cursos dos professores que
houverem optado pelas gratifi\~a<;õcs addicion:vJs, e com o producto
da vcnJa de programmas;
9°, pelos descontos soffridos pelos executantes por falta de comparl·cirnento aos ensaios e concertos;
10, com o:; juros e rendimento:; do eapita\ l~ sa Ido da renda
do sal5o.
Art. 284. O fundo patrimonial do lustituv, ~of'!t convertido em
apolices da divida publica fundada, inscript;1 s eom a clausula da
inalionavéis.

CAPITULO XXll
DISPOSIÇÕES GEHA ES

.\ rt. ~!3~i . Da poua. de suspcnsü.o imposta aos prol(~ssoL'es, auxilial'e:-; do ensino e demais empregados, assim eomo do igual peua e da.
de Pxelusão do Instituto, por um ou uou,.; unuos, appli<~adas aos
a\urnno:-:, e<l.berá rccm·so pa1·a o rninistt·o, sendq lllt(•J'pustn dpntro de
oitn dia~, eonLados da data <.la it1tinw1;ão.
Paragrapho unico. O recurso terá olfeito suspensivo.
Art. 2Bü. Todos os recursos, quor das dcliiJm·a<~ües do clir·ector,
qllcl' das resoluções do Conselho no~ente, serão diri~idos an mirtistro.
Art. 2~7. Os vene11nentos do pl~ssoal do l11sLitul." ~:or;í.o os <"onsi!.!'llado" na talJ<~lla annexa.
·~
Art. ::ss. Nos exames de qualqmT na.tur<~za c 110:-> concursos de
adlllbsão, o pn~~idento da eommi::;são julgadora tom:1r:'t parte nn julgamento; mas nos eoncm·~o;; a premio terá ~6rnc11te o 'voto de qualiJ:ttk.
Art. 289. A designação dos pi'ofessot·es pa1·a as elas;;;c: diur·nas e
uocturnas :-:urá fnita pelo dtre<.:tor, tendo pecl'er()ncia p:ll':t aquellas os
professores mais antigos.
At't. 290. O Instituto manterá e desenvolverá, e~n o:; recursos
a.mJLtálmentc consignados no orçamento para nssc fim:
.
f o, uma bibliotheca de composiçües muska.es o obras de literatura
musical e dt·amatica;
~o, um museu de instrumentos ·de musica q no oilere<;am interesse
para o e~tudo da historia da musica e do sen desenvolvimento nos
diversos paizes ;
. 3", um gabinete de physica eqm os appareiiF>s acnsticos uecessano::- ao ~~~tmlo da acustica musieal ;
0
'Í , um in.·;trumulltal Cillll(lleto do Ol'clle:·>tra un diapasào mH'mal
du lnstLtutu ;
. 5~, um gab~nete com os appare\hos necess;1rios ao estudo da physwlogta da mus1ca e hygiene profissional.
Art. 291. Da bibliotheca e do archivo só poderão ser retirados
lívros e musicas para as classes onde forem uocessarios.

.,
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Em documento, que assignará, o professor, o auxiliar do ensino
ou o alumno a quem fôr confiada quàlquer obra, responsabilizarse-á pela restituição em perfeiLo estado, dentro de um prazo determinado.
.
Art. 292. Logo que o Instituto disponha dP um salão para a realização de concertos, conferencias, ou palestras sciPntifieas, artísticas
e litterarias, o director poderá alugal-o para taP.s tins.
A taxa do alu,uel do salão, bem como a a pplicação da respectiva
renda, serão reguladas por instruc(;ücs que o dit·cctor orgauizar·á. e
submetterá á appr·o,·tção do ministro.
Art. 293. Os professores c adjuntos sf'w obrigados a tomar parte
nos exe.rcrcios praticos e nos concertos du lnstituto, qna.udo designados pelo director.
O director poder·á. eonvidar artistas estranhos ao Instituto para
tomar~"m parte nos exercícios praticos, quando fór· isso urcossario,
correndo a despeza pela verba eventuac.c; do estabelecimento.
Art. 294. Não poderá., sob pretexto algum ou responsabilidade de
pessoa alguma, ser retirado do Instituto qualquer movcl, utensílio,
instrumento, musica, etc.
Art. 295. O comparecimento dos diversos fnnecionarios da. administração ao servu;o nocturno será regulado peli' dil·ector, que, attcndendo ao maior ou menor expediente, poderá exigir· a pt•esença de
todos diariamente ou permittit· que se revezem por turmas no serviço.
Neste ultimo caso, o empr·egado que faltar nos dias designados '
pelo dir·ector, perderá metade da respeetiva gratitkação.
Art. 296. Os acompanhador\~s, o conservador e o afinador de
pianos, em razão das funcções inhereutes :tos respectivos cargos,
assignarão o ponto á hor·a designada pelo direotor.
Art. 297. Os actuaes professores contmu:trão no gozo de tndos os
direitos e regalias que lhes assegnrava a legislação vic;ent(l ao tempo
da sua nomeaçfto.
Art. 298. Continuam abolidas as gr·atifica\ÕPs addicionaes ';obre os
ordenados pagos aos membros do corpo doeer1te, re:;;\hcadns os diroitns
dos pr1d(~!'surcs uomeados antes <.lo r(·gulamento I'Xpedido pelo dol~l'(~to
n. 9.056, de 18 de outubr·o de 191:1, mas sú rccebct'ão as f!ttotas
correspondentes ás taxa::; de cursos ger·ae~, si ahr·ir·em mfío do dit·cito
á percepçfw das gratificat;õcs adchcionaes.
Art. 299. O Conselho Doce11tP pod~'rá, pelo voto de dous ter!~O'>
dos seus membros, eleger professor honorario do Instituto um artrsta
de excepcional competencia profissional, I) qu:tl tttrá fhreito de dirigir
, cursos particulares no estabeleeimento, sorvindo-;;:e do material es. colar.
• Parâgrapho unico. Os peofcssores honorarios não set•fw estipendiados pelo Governo, mas receberão na thesonraría do Instituto as taxas
de freque!lcia por elles arbitradas, dos alumnos matriculados uos
seus cursos, deduzida a J'Ospoctiva percentagem, na cuuformidade do
art. !61.
Art. 300. Nos cc·ncnrsos par a premio de viagem não podcl'ão
inscrever-se professores conjuntamente com alumnos.
.
Art. 301. O director terá a faculdade dt) convidar pes"oas versadas no estudo da historia e da esthetka da mm::ica para razcrem
prelecções no Instituto.
Art. 302. O Governo, ouvido o dired.or, pndm·;i numda1' snbmetteJ· á inspecção de saude o pr·oressoe quo, por sua idade ou
molesLia, não fôr apto para o ensino, eoncrde11do-lho ,jubihu;fto, na.
fórma da lei, caso seja julgado em condiçücs de invalidez.

ACTOS DO PODER EXECU'fiVO

371

Art. 303. Emquanto não attingir ao limite maximo da edade,
estabelecido no art. 265, é licito ao candidato concorrer ao premio
de viagem por uma ou mais vezes.
Art. 304. Os losrares de membros honorarios 110 Instituto se1 ão
cvnsc!'Vados emquanto lorem exerc1dos pelos actuaes serventnarios,
com as att.l'ibniçõos meuciouadas no a1·t. 7° do regulamento approvado pelo dececto u. fl. 621, do 29 de agosto de 1907.
Art. 305. As férias comprehendidas entre o eucenamento dos
trabalhos e a sua abertura poderão ser gozadas polo pessoal administrativo e docente on,ie lhes aprourer, ~em prejuizo do serviGO e dos
vencimentos, procedcmdo autol'izaGii.o do director.
Paragrapho unico. ~i algum fuuccional'io administrativo, por
accumulo do serviço, não puder gozar férias no periodo proprio, o
director lhe poderá. conceder em qualquer outra época, até 30 dias
para cs..-;c fim, sem peejuizo dos seus vencimentos.
Art. :~oo. Além do período comprehendido entre o encerramento
dos trabalhos e a sua abertura e o~ domiugos e dias de festa ou de
luto nacional, consideram-se feriados os dias de fallecimento do
director, ou de qualquer professor pffectivo ou jubilado, o dia commemorativo da fundação do Instituto e os do carnaval.
Art. 307. Pelos diplomas, certidões e certificados passados na
secretaria cobrar-se-ão as taxas lançadas pelo Conselho, adoptandose, mutatis mutandis, as observações consta11tes da tabella B, § t 0 , do
regulamento do sello, annexo ao decreto n. :L 564-, de 22 de janeiro
de 1900.
Art. 308. Haverá um sello do Instituto, o qual será applicado
segundo as exigencias e pela fórma que resolver o director.
Al't. 309. Nenhum professor de curso privado poderá reger mais
de nma classe da mesma naturPza, sem que esteja completa a primeira.
Art. 310. No regimento interno serão consignadas as disposições
complementares, relativas á economia e ao regimen interno do Instituto.
CAPlTULO XXIII
DISPOSIÇÕES

TR ANSITORIAS

Art. 3H. Ficam substituídas as cadeiras de pbysiologia. e hygiene
da voz, e de teclado, passando os respectivos professores, respectivamonte, para as de theoria physica e physiologica da musica e hygiene profi~sional, e de piano e teclado, creadas por este regulamento.
Art. 312. Aos alumnos laureados nos concursos aos premios ou
que tiverem terminado um curso, excepto solfejo, na vigencia do
regulamento de f 911, serão concedidos diplomas.
Art. 313. O presente regulamento entl'ará em execução no dia
em que for publicado no Diario Of{tcial.
Art. 314. Nos cargos suppdmidos por este regulamento serão
conservados addidos, respeitados os seus direitos, os actuaes funccionarios, .até serem aproveitados nas vagas que occorrerem no Instituto.
Art. 315. Revogam-se as disposições em contt·al'io.
H.io de Janeiro, 13 de outubro do HH5.
Gados .llu r·ÍJIIiliullu l'L'I'Cil'u dus :ianlus.
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'l'abtlla de vencimentos a que se refere o art. 287 do regulamento
approvado pelo decreto n. 11. TiS, desta data

GRA.TIPICAÇÂO

ORDBNA.DO

1 Direc::tor .•••.......................
42 Profeuores . • . •..........•.••....
t Secretario•••......................
t Tbesoureiro •••..........•......•..
t Bibliothecario .................... .
1 Amanuense .•••....•...•.•••..•.•.
2 Acompanhadores ••••.•.••••••.••••
t2 Adjuntos.... . . . . . . ..........•....
i Porteiro •...•..•..•...•............
2 Inepectores de alumnoa ........... .
8 Inspectoras de alumnas ........... .
t Continuo ..•.......................
t Conservador •.•••.•...............
t Afinador de pianos ............... .
Addidos
t Sul>-seeretario • . . . . . . . .. . • .. . . • . . .
i Amanuense . . .. .. . . . . . .. . • . • .. • .. •

VRNOJIIBNTO

-'NNU.A.L

4:mo
4:800 000

4:000 000

a:·

ooo

t:40 000
~:000

3:t00$000
2:400$000

4:800$000

1:600$000
t:20U$000

3:600$000

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915.- Carlos Maximiliano Percita dos Santos.

DECRETO N. 11. 7·W Reorganiza

a

Es,nla

13

DE

OUTUBilO

Nacional

de

BeiJas

DE

UE

1915

Arte~

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autmiúu;ão constante do art.. 3°, § 6'', da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro do corrente anno, e da attribuição quo lhe conf:::Te o art. 48, n. 1, da Constituiçã-o Fe1eral.
!'lesolve reorganit.t~r a E:scola Nacional de Bellas Artes, na
qual se observará o regulamento que a este acompanha, assignado pelo minist r·o de Estado da .Jus! ir: a e N egucios Interiores.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 9·'l 0 da Independencia e 27° da Republica.
'VENCESLAU

BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Mo:r:im'iliano Pereirn dos Santos.
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Regulamento ~a Escola Nacional oe Bellas Artes, a que se refere o
decreto n. 11.749, ~esta data
DA lNSTITUIÇÃO DA

ESCO.LA

Art. i. o A Escola Nacional de Bellas Artes, instituto de
instrucção superior e especial, é destinado ao ensino da pintura, da esculptura, da architeetura c da gravura dn mcda·lhas e pedras preciosas.
Arl. 2. 0 A csc.ola ficará subordinada ao Minislterio da
Justiça c Negocic.)ls Interiores, tendo aut,onomia didactica e
financeira, de aeeôrdo com as disposições deste regulam~-:mto
DO PA'l'RIMONIO DA

J~SCOLA

Art.. 3. O p~trimonio da esrüla será administrado pelo
director, de accôrdo com o orçamento elaborado pela congregação e approvado pelo l\linisterio da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 4. 0 Todas as verh::~~s serão applicadas ao fim a que se
destinam.
Art. 5. A' escola é attribuida personalidade jurídica para
receber doações c legados, adquirir bens f' celebrar contractos,
sem .compromeUcr a sua renda presente ou futurra, nem aliena r bens sem permissão do Governo.
Ar·t 6.° Constituirão o patrimonio da escola:
a) donativos e legados;
b) subvenções votadas pelo Congresso;
C) o edifício onde funcciona;
d) o mated~l de ensino, mobiliaria, bibliotheca e co.Jlecções de arte~
e) taxas de matricula e (]e frequencia e 50 o/o das de
exanws, bem assim quaesquer outras creadas pela congrega•:íín c approv::t•la:-; tWl11 ndn ist r·o.
Art. 7. Súmentf~ .qu::mdo o patrimonio fôr bastante avultado para dispensar auxilios rio Governo, poderão ser augmentadas pela congregação as gratificncõcs aos professores.
0

0

0

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO

Art. R." O ensi.no da e':ieola SA distrü>u irá por 2l cadeiras,
regidas pol' 21 profnssores, scncln qnalHt· lheoricas, sete theorico-pratieas e 10 pr·atieas, a satH•t·:
nADEHtAS

TJIEORICAR

Uma de lliRtoria dns hellas-a.l'tf's;
Uma dn matllemat.ir.a eomp1emenlal':

Uma de historia e Uworia da are h iteetnra:
Uma de legislação rJa mmstrueção, prPcPdifla df' noçõe!'t
de economia política.
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CADETRA.S

THEORlOO-PIRA'riCAS

Uma, de noções de historia natural, physica c chimica
(applicações ás ;n·t.es);
Uma de construcção: matel'iaes. estudo experimental de
sua resislencia e frchnoJogia rtas profissões elementares e
processos geraes de ennstrueção;
Uma de resi.:..tencia dos materines, gTaphost.atiea e estabilidade das con::.trueções;
'
Uma de desenho geometl'ico e a!!tHidas;
Uma de geometria descriptiva e primeira~ applicações
ás sombras e á perspectiva;
Uma de geO!f1elria descripfJva applicnda e to.p.ogr:•r}h ia.;
Uma de anatDmia e physiologia artisUt:as.
CADEII1AS

PHATICAS

Duas de destlr~ho figurado;
Uma de dnsoLho de ornatos e elementos de :'lTchHe•'tura
e de composic;õr~:; clementar·es de arcl!itPct ura;
Uma de desenho de mnrlf'ln Yivo;
Duas de pi ntnra;
Uma de estatual'ia;
Uma ele gravura de m 0 daliJa::; e prdras preciosas;
Uma de composição de ar<·hitectnra:
Uma de e~eclplul'a rlf' Or'nato~.
Art. 9. o Estas cadeiras sPrão distribuidas em nm curso
gera], e quatro especiaes: de pintur·a. de e::oculptura. de architectnra e dA ~-ravura.
Art. 10. O curso gnml scr:i rtivirlido PnJ trcs sél'irs, comprehenderHlo a:-:; ·'l'guiniPR mal crias:

P1·imeira série
[)esenho geomet.rico e aguadas;
Historia das beBas-artes;
Desenho figurado.

Seaunda série
Noções de historia natural, physica e chímica (applicações ás artes) :
DRRenho de ornatos. P AlPmentos de ard1itectnra:
Geometria descriptiva e primeiras applicações ás sombras
e á nerspt>ctiva;
Esculptura de ornatos;
Desenhn ngurado.

Terceira série
Desenho de composições elrm0ntares de architecf.ura;
Geometria dPsuiptiva n r r I iradíl. ( nPr~pPrtiYn) ;
Esculptura de ornatos;
Mathemnt.iPn complc>mPntar:
Desenho figurado P princípios dP. morklo-vivo.
Paragrapho unico. ~6mpntn nc;: nlnrnnos lltl'' se dr:-:t inflm
ao -curso de architoctura sRr:io o~wif!':.ldns :i frf'quencia c ao
exame da cadeira df> mathemriticn cnrnJJlf'nJPnhu· ;-; ao exame
rle geonwt,rin df'.c;:erintiva :1pplir·adn.
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Art. H. O curso especial oe pintura coml)L'f'hen<iPd aR
seguintes materias:
Anatomia e physiologia artisticas;
Desenho de modelo-vivo:
Pintura.
Art. 12. O curso especial de esculptnra comprehenderá
as seguinte~ ma terias:
Anatomia e physiologia artísticas;
Desenho de modelo-vivo:
Esculptura de ornatos;
Estatuaria.
Art. 13. O curso especial de gravura de medalhas e pedras
preciosas 1comprehenderá as seguintes ma terias:
Ana tom ia e physiologia artísticas;
Desenho de modelo-vivo:
J!~sculplura de ornatos:
Gravura de medalhas e pedt·as preciosas.
Art. 11. Os cursos especiaes de pintura. de esculptura e
de gravurs nfío comportam divisãn em nnnos de estudos. A
permanf'ncia do alumno rm rtnalqtwr nellrs poderá prolongarse por t:mtos annos quantos bastem pa.ra o seu completo preparo.
Art. 15. O curso espm~inl de nrchitectura eomprehenderá
ns seguinf('s materias:
Primeira série

Constl'ucção: ma teriaes. nstuqo rxperimrntn l df' sua resistencia 8 technologin rlns prof'issõPs elcmPntnres c pro~f:>ssns
gera os de con~:;t r·ncção:
Resistenein dos mnterirH'S. graphostat.irn. estabilidade das
construcções:
Geometria de~eriptiva applicada e lopogrnphia;
Composição de ar.chitectura.
S eounda sé1'ie

Historia e theoria da architectura;
Legislação ctn •construcção, precedida de ·noções de economia
política:
Composição de architectura.
Art. 16. A permanC'ncia cto alumno na aula de composição
de architectura poderá prolongar-se por tantos annos (]Uantos
bastf~m parp n SfHl c.nmplf'fo Pl'f'pílro.
Art. 17. Ao lado das differentes matPrias haverá ta-ntos
cursos privados quantos forem propostos e approvados pela
congrPgar,fio, na soss:to f[tw SI' T'l'nlizar 30 dias nntPs da ahert u r a d ns :1111 a,;: •
DO CORPO DOCENTE

Art. 1R. O corpo docente .da escola compor-se-á de professot'($ enlh0dmticos, tempmarios, honorarios e livres docentes.
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J\.rt. 19. São professores cathedraticos os de historia das
bellas-artes, de mathematica complementar, de historia e
theoria da architcctura, de legislação da construcção, precedida
de noções de economia politica, de historia natural, pbysica
e chimiea, de rosisterwia dos umterines, graphostatica e estabilidade das construcções, de construcção: materiacs, estudo
experimental de Sll:t l'"SÍSlcneirt C tedHlologia das profisSÕeS elementares e processos geraes de construcção, de desenho
geometl'ieo e aguadas, de geometria descriptiva e primeiras
applicações ás sombras e á perspectiva, de geómcLria descriptiva applicada o topographia, e de anatomia e physiologia
artisticas.
Art. 20. São profe:;sores temporarios os de desenho figurado, de PSt~ntptura de ornatos, de desenho de 'nodelo-v.ivo,
de pintura, d1~ eslalnaria, de gravura de rnerlalltas c pedras
preciosas, de composi(;ão de archit.eeLura, de desenho de ornatos e elementos de nrch iteclura n f !I~ nornro:-;i<:~le-; nlemcntares (h~ are h itectura.
Art. 21. Os prol'essores r~afhedratieos serão nomeados por
decreto, 11wdiaute coneurso, r serflo vilalieios desde a data
da posso e nxercicio.
Art. 22. Os professores temporarios serão nomeados,
iguahnent•~. poL· decreto, mediante connu·so. cujas prova~ sejam compnl.iveís eom a natur·eza das rf~sw·ctivas aulas, mas
pelo prazo de seis annos.
!>aragrapho unü~o. O professor ternporario que, mediante
Tequeriment.o, devidamente insteuido com aUestados, documentos, trabalhos ou pltotograpllias desses trabalhos, conseguir, por
dous LN·ços dP votos da cnngJ·pg::u:ão ~' appl'ovação do mini~·
tro, a reconducção no seu cm·go ser:.í, pal'a fnrlos os effeifn~;,
considerado cathedratioo.
Art. 23. Os pmfeR::;ores honor·ario~ serão os profissionaes
de qualquer dos eursos espeeiaes. uncionnfl~~ on ~'Strnngeirof'-1.
e que, por sens trahalhos dn alto valor. mer•~t:nm. por I' Ie it~fio
de dous tr~rços da eon,~regaçãü, reeelJPl' esse 1ilull).
Art. 24. Os livres docentes serão professores approvadoF:
pela congrega~ão. mediante concurso id0ntieo ao que é exigiria
para a nomeação de professor catlwdratico ou tomporario.
Paragrapho unico. São, de plPno direito. livres docentes
de pintura, esculptura, architcr.Lura ou gravura o;;; ex-alumnos
da escola que obtiverem em ~concurso o premio de viagem.
Art. 25. Compete aos profes:::orcs cathcdratir.os e femporarios:
a) a regencia da cadeira para a qual foi nomr::ado;
b) a Plabornção do programma de seu curso. afim de ser
approvacto pela congregação, 30 dias antes da abertura das
aulas;
c) fa:zer parte das mesas examinadoras. n0!=Ktc que
não
haja incompatibilidade Jega l;
d) indicar os SPUs anxihares;
e) lcceionar toda a mnteria do programma.
Art. 26. E' v0dndo. hmto ao professor rathedrntico, como
ao temporario. mnntcr. no edificio da escola. eurso particular
da ma teria que lccciona.
·
Art. 27. Os proft•ssores honorarios terão o direito de dirigir r.ursos particulares na escola, servindo-se do mnterial escolar que Jifío rt,· julgado impJ·eseidiv1~l aos t'llt'sos of·fieia(\S.
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Art.. 28. Os livres docentes serão nomeados por seis anno8, podendo este prazo ser renovado, si a congregação o resolver por maioria de votos.
Os livres docentes, cujos titulos são expedidos pelo director, teem o direito de se utilizar elos atelicrs e gabinP-tes da
escola, sem prejuízo dos cursos ofl'iciar.s, sob a condição de se
responsabilizarem pela respectiva conservaç.ão.
Art. 20. Por conta rln livrr docente conerfl.o as despez.a~.
feitas, não só com os modelos, mas lai11hcm com o material
empregado na::; aulas.
Art. ;JO. J·~' pcrmiU.ido obter a }iyrr' docrncia rara: maio;
dP ·t 1 ma cadeira, desde que o t~anctidntn ~r.in approv.ndo em
roncursd cmTcspondentc n cada uma dollas.
Ari. :11; Nos impodhm~ntos de qual(]UPI' r1rofes~or catltedratico ou tcmporario, o dircctor chamará mn dos livres docrntPs da r••srwr.tiva catlPint, P, ._,-, f'm !'all:1 tlr:siPs, o ministro
norno:uá intrrinamcnle um lin·e doccnl P de n11 Lra ead'eira
o'n pessoa estranha á escola, de rcconlwrida rnrnpetcncia.
Al't. 3:?. Os livres doeentcs nfín fazf'lll p~ntn rlP me~.as
rxnminadorns sinão quando nomo1:1dos fl[l 1·n !'f'I!Cr interinamente alf!'uma cadeira. ror impedinwnto do rcsrwetivo cathedratico ou temporario, nem serão rst.ipcndiados pelo Governo: receberão na thesouraria da escola as taxas de frequcnr.i.a rloc:· nl·umnm: mnt.ri•~11lnrlo~ f'ITI SP11S r~ur~os, antes de
começar o anno lcctivo, deduzidos 1 O o/o pn ra o patT'imonio
r'"wnlnr.
Art. ;J3. Os pro fessorcs eathedraticos nonwados anteriormonto on postoriormente á promulgar:flo d 0 stc rPgnlamento
gosam de todas as J'cgalias c cstfío sujPilos a lodos os deveres
ele fnncchmarios puhlicos federaes, al.é que a (~senla possa dispensar a subvenção annual; toem a garantia de vitaliciedade,
gratificações addicionaes e jubilação conr.erlhln nos professore!l
pelo Governo Federal, nns termos do!'! ar!~~. '?J P 22, paragraph(J
unico.

A l't. 34. Logo que se der a vaga de um professa:r, o dirr'f'l ur m:tnrlat·:í. puhlif'ar 0rl i I :11. f'.r•m I) pt'nzn rlr l?fl dias, der.la!'audo nlwr·ta a inseripriio para o rollew·so c as ~mas condi0Ões, ~~ rc·nwttcr:i Cfí[1ia do edital ao l\linistcrio da Justiça
P Nrgocios Jnteriore;;;, afim de ~er t.ransmif.tidn, em resumo
poe t.nlegramma, aos presidentes e governadores dos Estados.
Art.. :1rí. Poflprfio conrnrrcr :í \·ng:1 rlP prnfP<:·srtr todos ns
brnzileiroc; ou estrangpiros .rnw exhihir·rrn folha rorTida e fo-l'~'rn m::lim'~'~ rle 21 annolc;;.
Art. 36. O concurf;o para profe~~or r~atherlratiro ou livre
doc8nte comprehenderii.:
a) um trabalho de valor sohre a mafPria da carleira imprPsso em folhetos, dos qu:ws 50 exemplares serão entregue~
~1o ~eerdario da oscola. mediante recibo:
li) uma proya nral.ica, rle nccôrrlo ·com a natureza da
cadc•ira e nas rondir;õr~s qne o r•~gimenl n interno indicará com
tnda a clarrza, prova esta que snl':l (']iminatoria:
c) arguição rlo candidato pela . mesa examinadora, cornllOSta de quatro professores, soh a prcsidencia do director,
pam V<'t'il'i!·ar a antlwnticiuadc ou palci~nidarle do trabalho

37R

·\CTOS DO PODER EXECUTIVO

escripto, apresentado, podendo cada um dos quatro professores

interrogar o candidato durante m~ia hora. no maximo;
d) prelPc~fio. durante ·'10 minuto.;;. sohl'(' um dos pnnfos do
programma da ~~arlf•ira em concurso. tirado, á sorte. ~4 horas
antes, e postos os pnnlm; na urna mn JWf'.sença dos candidatos,
que verificarão :-;i foi incluido o pro~ramma na inf.f'.gra.
Art. 37. O I'OIH'!Ir~o para profP~sor ternporario nu livr'J
docente dessas cadeiras comprehenderá:
a) umn rrnvn 1watica de desf'nho. dP nrrt1rrln com a na
tureza da eadci1·a e nas condições rtuc o re:IimPnto indi·cará
com toda a clareza, prova esta que será elimina to ria;
b) uma prova didactica, a qual consistirá em uma liçãJ
dada relo eandidato. ern t~mpo e de modo que ~e possa verificar si f'liP 1:ossu11 aptidnn narn o Pnsino:
c) uma prova pratica final da materia ensinada na cadeira em conem'f(}.
ArL 3R. Os livrr>s docPntes, qmmdo candidatos á vaga
de proff':::'-101'. Sfí Sf'rfín ohri~ado::; :í::: rwov;:~s oral o pratica, si
a vaga f(ir •lf' ;•ntlledr·ati~n, e :ís prnYns rlidnrti(~n e pratica
final, si fôr d·f' lemrorr~rio.
Art. 39. Os concnrs.v:; scrfio pllhliroc:;, rt>alizados em sala
que comporte grande auditorio, c todas as proyas serão annunciarlas nn 1rnprf'n:::a.
Art. 10. A (•ong-rcga(;fio nssist ir;í Ú" argniçfín~ e provas
oraes. votando P appr(n;ando a elnssi ficadin pP]n modo que o
regimf'n tt1 in tArno Pst.abelPcl'r.
Art. 41. O director communicará ao Governo quaes os
concurrP:nff's .quo ohtiv0raiT' ns fJous primeiros lo~ares. e um
destes será nomeado 10 dias depois, si, dentro õesse prazo,
nenhum candidato recorrer da ddiheração da ·congregação
,para o ministro, por, intrnrN1io do dircf'tol' ..
Art. 42. f:onePrllllo a0 fPCOTTPnfr>. pr>lr. d:rr>t•for, nrn pr::tt.~•
razoavel, para prova-r quanto al1r'!.a. <::f'rá o processo rcm•3ttido
ao ministro, qtH~ apPnas con f'irmar~í o n•1·edir·twm 1la congrPgacão ou mandará pmceder a novo conenrso. f'm oue farão
parte da me~n examinadora profcssot·rs fJUP não tenham servido na primeira.
Paragrapbo unico. 11-.icam djspf'n::::ados de apresentar
trabalhos Pscrintos os candüinfos ao se~1mrlo concurso q11e
houverem tomnrlo nartA no primeiro.
Art. 43. Em igualdade de condiGões, caberá aos livres
dor..ontes n prrfercncia pnrn .a nnmea~?ão.
Art.. ~ 1. RPrá rlispPnsado do Pniletll';;:n rwln voto df' dou.;.;
terços da eongrrr.ra~?ãn, rnnfir·mado prln minisfrn. o mJior àe
obra vordadcirnmcnfc notnY0l sohre o nsc:umpto dr: ff1JalqnPr
das malci'ia~ Jeecionnd11s na f'Scola.
Art. 45. As c0mmissiir~ Pxnminnrlorns ~:.pri'\n plni f.ns pPla
congre~acão.

D\ fiONr.REG.\(L~O

Art. 4(}. A ron2J'f'l!'ncãn compõf'-'lP: r) f' fnrln:: os nrnff'SSOT'(•s
em exP:rririn. c rln um rrprf'sf'ntante dos Jivrf's docrmtes eleito
pm· ~"llf';;;. hiNmalnwntP:, Prn Sf'ssãn rrr~idirln nPln rlirPdor.
Parng-raphn tmico . .A c.om:rrP:~arão nfio pnrl0r:'í rxorccr as
suas funcções sem a prescnr.a f!P: rnu is da mPf.:uif'l dos seus
membros, satvo nos rasos f'ln rrur s~ P:d~JP o v0to rl0 rlnns tPr-
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çoF, bem como nas E·essões solemnes, que se effecLuarão com
qualquer numero.
Art. 47. A congregação será convoeada e presidid1a pelo
director e deliberará segundo as normas estabelecidas no regimento mterno .
.'\ 1·1 • H~. CornpPLP ~1 congrega~:ão:
a) approvar os programmas ela.homdos pelos pr(,fessores,
:30 dias anl!~s da ()poea fixada para a alwr·hlt·a das aulas;
b_l propôr ao minist!·o nova di-.;tribni~:ão da...: mater :a~ do
enrso. ere:H;ão, suppres~ão o11 I r·an-'formnr,fio dP eadeir:•:.:;;
l') appr·ova1.· a nnrnPnt_:fín d:1- t'Oil~t'l'\ador·ps de gahineto
nas POtHJições do arL Wi;
rl· deeidir. em ultima iustancia, os reeursos inh~rpostos
pelos estudante~. contra aetO:i= dos professores:
ei or·p-anizar e votar uma proposta annua de drçamNtto
de todas as despezas escolares e da receita provavel, e envial-:J nn 'lini-dcrio da .Justien p Nflgnei11s Ttr!~'t'inrf:'l;\ dunmte o rnez de janeiro;
·
'
r~ regulnr, em um rngirnenLP intcl'llo, ludo qu~: não estiYPl' lH'nYisfo no prr~r~ntP T'f'trulanwnto ,, rtn· ll''<'''s~ario ao
bom andamento dos trabalhos escolares, snbmettendo o refer.idn rPginwnto ú arr)rovn~:ii.o (ln min1sl:·il. rtll,_·:-= dP 1•ntmr em
exPrur;ão, lwm assim todas as yezes flUP füt· alterado Oll transformado;
ry) eleger, por voto uninominal, as eommissões exarninador·as no~ eonc,Jrsos. e appeovar ns inrlicaçnes dn .:xaminarim·,' ..;; do::: nlumnos fcita8 p(~lo director;
h' nssist i r· ás proYns or·aes dos (•on1·nrsos. PxruninaJ' as
pr·oyns P:::.~J·ipb.;- e vot:ll' nn. r~lassifiea«.:ão dos candidatos prlo
medo indicado no regimento inf.erno:
i' organiz:w os pontos dr!s diffP!'PntPs pr•.:vas 1.le concurso aos logares df' pr·ofessor;
.f amwovar ou annullar os contrartos celebrados pelo di-

rector;

k) pl'npi'w ao ministro :r~t!IPento. diminukfío nu S1lppres-

f.:fio de taxas;

z;

f'lPg-Pl' OS profeS~Of'I~S honoral'ÍOS;

m) conferir vremios instituidos por parUcula:res e os
r;uc julg-ar· conveniente crear:
ni auxiliar o director na rtisciplina «'Renlar;
o• nn!:mizar o horario ~':<l'nlal'. de; !!lnr!n qm· rada aula
~~nmprPhrnrh.

RO licõe::: en ln• I de ah•·il P ·! 5
.\ l't. 'i\l. SrímPntc df' r!011s Nn dou" nmws
P\:ii.o aller'<H' n r·Pgimento interno.
'\rt. :)O. A congr·Pgação st•r:í (·onvn1·ada
aue um t~rc;o de seus memhrn;:;; o r·ectnf'rPt' no
Art. 51. Das dclilH~I·açõPs d:1 enn:.rr·f'g·ndio
para o ministro.
·

de lHlYcmbro .
pí'idr a congretoda~

as vezes
dirnPtoe.
hnYer:1 rerm·so

TRAB.\LIIOS ESCOLARES

Art. 52. O anno escolar começará a 1 de abril e terrni:1 15 de novPml)l'o. nfln podPndo
s0r· tran:-::fr•r·i1la para
mais tal'(k a abertura, P.infío Pm r•aso df' f•.al::unidadP pnhlica
reconhecida pP.la congrega<:âo.
'
Art. 53. Trinta dias antes rla abPrtum das ~ulas. a congregaçã.o se reunirá para organizar o horario, approvar os
nnr:'i
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programmas dos professores e dos livres docentes, e verificar
a presença dos professores.
Art. 54. A distríbuição das horas, approvada no principio do anno lectivo, só poderá ser alterada com annuencia da
congregação, si assim o exigirem ag conveniendas do ensino.
Art. ;JG. As lições durarão, ao menos, uma hora, c serão
dadas, no minimo, tres vezes por s1~marm. dC' rnodo que cada
aula ou eactc•iea eomprehenda 80 licões.
Ar·t. 5tL Na p1·imeira quinzena de junho e na segunda
dr agosto, havPrií exam~8 de suffieiencia ou coneurso de emulação, cujos resultados firmarão a média nnnual, que influirá
para a nola elo oxan1n J'irml, Clml'ul'lllt~ fô1· dPfe1·minndo pelo
regimento inlcrno.
Art. 57. Cada professor será obrigado a apresentar, na
sessão do nbertura rins trnbalhos, para ser approvado, o programma de ensino da sua aula, dividido em partes ou artigos
dist.indos. Sem essa fot·nmlídndn. JWOfessor· algmn assurnil'á
o exe,·nicio da l'e·spectiva aula, cuja rrg-enda spr·á confiada a
outro, nos termos do art. 31.
Paragr·apho un it~O. VPrifirada es~a lrypothoso, o profesEOr designado aprnsnntará o progrnmma
tTspectivo, dcntl'o
de tres dias, a contar da data da tlesignaçüo, par~1 que o di··
rector possa eouvocar nnvnmcn te a congTt~g::v.:ão.
Art. 58. O regimento intnt·no dPtemlinarú a olwü~atf~rie
dade da fl'equenda e os mei-os de tornal-a Mfeetiva. si a congi'egal~fio não prf'ferir a freqw:ncia livre.
.
Art. G!L Os m·ogT'nmmas das au l:ls sf:'rão Impressos em
folhetos e vendidos por preço apenas sufficicnt.e para cobrir
as despezns de impressilo.
Art. 60. Os traha lhos rxccutndos pelos alumnos durante
o anno lertivo, e escolhidos pelos r('speetivos professorrs.
serão apresentados em uma exposição publica, de cuja organização o regimento interno tt·atar~í.
OAS MATRICULAS

Art. 61. As mat.ricuJas estarão abertas do uia 15 até ao
dia 25 de março; serão annunciadas por erlitaes affixados na
portaria da e<::eola, e publicados em jornal dP grande cirenlnção, oito dias antes da f>poea dete.nninada.
Art. 62. Para a matricula no curso geral, o candidato
(Jever:'í ap,·csc:ntar, em requerimento nn diropctor:
a) corUdão de idade, provando t('I', no minimo, t'i annos;
b) pr·ova de idoneidade moral:
e' certidão de apprnvar:ão no ('XanH' dP admissão;
d) I'rciho dns tnxnR dP. matricula
de admissão.
Parngrapho unico. Em ca:::o d•' exame de aumissão veràadoiramente briJhant.c, podrr·á a congrC'(:!'ação permiftir a
matricula c!P (~andidatos qne não hajam afJingido a ifladc
legal.
Art.. f.1. O candiifnto a exa!llc de arJmi~"ão dnve reqlH'J'er
inscripção, ao director, .inntandn r·rriho da r :t.:'\:1 !''li ipnlflda no
.
i'E·gimenfo interno.
Art. o '1. O P"Gllllf' de adlll is~:ío comprrhPrH]I•r.·(t provn ~"~
cripta e prova Ol'al •l::~::; SPI~uint••s mah·l'i:-t:~: porluguez, uma
lingua viva e:::;trangeira (fr·ancez, ingJez. aliPrnfio ou italiano) •
.arithmctiea e gPomehr·ia pratira. fllemPntoR l1e h islor·ia geral
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e especialmente do Brazil, e geographia, tudo de 8ccôrdo com
o regimento inter·no.
Paragrapho unico. E' prohihida a inclusã.o do titulo .dos
livros que servirão para exame, no !regimento intento uu nos
rrog!·ammas dos cursos.
Art. 65. Serão diSJlfmsados do exame de admissão ao
~~urso geral os eandidatos que exltibil.'em e(' r! il ieado de approvação na::: ntatcrias exigidas, eonfel'idu:
a) pelo Uollegio Pedro ll ou pelo::; collegios militares;
ú) pelos institutos equiparados
ao Collegio .Pedro 11,
manLidoti pnlus E::;Lauus e iuspect~iouados pc·lu Conselho Superim· do Ensino;
c 1 por gymuasio estrangeiro cu.io
eel'tificado seja aulhcntieado pela mais alta autoridade brazileira da cidatle onde
<' instituto funeciona, e acompanhado da prova official de que
o ti I ulo cxhilJido era acceito pelas academias do paiz.
Art. üG. O ex:ame de admissão serú julgado por uma
C(IHllllÍSSÚO UC profeSSOreS da e~cola, OU, na Sll:l falta, pOr
proJc~ssores do Collegio Pedro 11 ou, aind<~, por professores
de i11contestavel competencia; mns, sempre soh a pn~sidencia
ele um Jll'UI'í·s:~m· da escola.
;\r!. (i/. O.s exanH's dl~ adrnissfí.o como~.arão to dias antes
da alwriura das matrieulas, sendo annunciado o seu inicio
lHH' meio de edilal, em jornal de grande circulação.
Art. G8. Para a maLl'icula ua segunda série do curso
geral, os candidatos que se destiitar·ein ao eurso especial de archit,ectura deverão provar ter prestado mais f1B
seguintes exames: a['ithrneliea e elementos de geometria.
(plana e no espaço) ; para a matricula na Lere eira s<Srie: :tlgebra e trigonomett·i:t rcctilinea.
Paragrapho unico. O preparo dos candidatos nestas malel'ias serú verificado por meio de exames complmnentares,
por occasião da mat.l'icula na segunda ou ua Lerceira série
do curso geral.
Art. Ga. Para so inscrcve1· no oxHIIIU con1plementar de
admissão, o candidal o requererá. ao director, juntando não
só o ·l'(:cibo da taxa estipulada no reg i monto intPrno, mas
tarnbclll cel't ifit'.aclos de appr·ovacão nos exames da primeira
ou da segunda série do curso geral da escola.
Art. 10. A commissão examinadora do exame complementar scrú ctJIJSLituitla do JJJ<·smo modo que a do exame de
adrn issfto.
Ad. 71. O alumno pagará, no a1cLo de matricular-se, a
respectiva taxa; em fins de junho, a metade da taxa de frequencia, e, em setembro, a outra metade.
ArL. 72. Para a matricula em qualquer série de cada
eurso, o alunmo deverá apresentar cel'tidão de approvação nas
JnaVerias da sórie anterior.
ArL. '13. Para a malrieula na segunda. e na terceira
sóries do curso geral, os nlumnos deverão apresentar, além
da certidão de app1·ova(;ão na série anterior, certidão de
approvac.:ão no exame t:omplernt~ntar a qnc se refere o nrt. ()8,
si prcLc~uclPn·m seguir o eurso f'special de architectura.
Art. 7 L A matricula em qualquer curso especial só será
permittida aos que apresentarem certidões de approvacão
Ilas mntPrias da tereeirn Sf~rie do curso g-eraL
1
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Art. 75. E' permittida a matri,cula aos indivíduos do sexo
feminino .
. Art. 76. A taxa do exame de admissão será de 4$, por
ma.teria, destinando-se metade á gratificação dos examinadores, e a outra melado ao patrimonio da escola.
Art. 7 i. Logo que fôr matriculado·, o estudante receberá
um cartão de identidade, :1.ssignacto pelo director, e contendo
as indicaf;ões c os dizeres nccc::;sarios para que seja reconhecido corno alumno da escola.
Art. 7R. O alumno eommunicará á secretaria a sua residencia c as mudanças.
DOS ALUMNOS LIVRES

Art. I a. Além dos matriculados, serão admittidos
alumnos l in'L'S, em todas as aulas da escola, sujeitando-se,
naquellas t·m que :f<.lr neccssario, a um exame especial de
admissão.
Art. sn. O enndidato a alumno livre, iunlando os mesmos dol·urw•nt.o.:3 que são f•xigidos no art. 62, requererá ao
director um exame de adm.issã0 c~pecial, desde que assim o
exija o ensino na matcria que elle desejar aprender.
Paragrapho unico. Para a inseripção a esse exame, a
idade mínima do mmdiclato deve ser de 12 annos.
Art. 81. O exame espeeial de :1dmissão constará de provas rr~lativas ;ís malr~rias do curso geral quo Jorem julgadas
indisw·usavei:s ao apt'Oveitarnento do alurnno, conforme a aula
om que elle desejar inscrever-se, e obedecerá a instrucções
approvadas, annualmente. nela congregação, na primeira scs·são do anno escolar.
/Ht. f.l::?. Df~Sde quo fôe :1ppr·ovado no rxarne d~~ admtssão
especial, o candidato requerertí, ao diJ·ector, a sua insct·irH;fil)
oomo nlumno liYre, provando ter pngo a taxa estabelecida
parn essa classe elo alumnos.
Art. 83. O numero de alurnnos livres será limitado pelo
direcfor, du ar~côrdo com as convonieneia.s do nnsiuo, drwondo,
no caso de se torna r neccssario, fawr sr~lr·r~çfio r•nLre os candidatos habilitados, e ser dada prüferf'ncia árruclles que tiverem uhticlo mrlhorps notas no exnmr especial ele admissão.
:\i't. l-3L Os ulunmos livres não serão ehamaclos a exames, nem a con1~ursos; não teem direito a nenhum certificado
da escola, nem podem concorrer, como alumnos, a premio
algum.
Art. 85. O alumno livro que tiver dado mais de 40 faltas,
perderá o direito á frequencia da aula em que estiver inscripto.
·
.\rt. RG. ü alnmno I ivrP não pnrlor:'t frrqu0ntar·, dous
armos segui elos, uma aula, sem annurncia rlo prnfPssor.
Art. 87. Nas nulns pr'aticns dos cursos especiacs de pintura, esculptura. gravura e ele composição de architect.ura, a
permanrneia poderá ser prolongada, a juizo do peofessor,
até o maxirno do prazo determinado pelo regimento interno.
DOS EX.\MES E CnNCllftSOR

Art.. SR. Haverá duas épocas ele exames, começando a
primeira cinco dias depois do ,encerramento das aulas, e a
segund,a :rw> prirneir·o dia util do mez de maii'CO.
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Art. 89. A data fixada para o inicio dos exames, tanto
da primeira, como dLll segunda época, não póde ser transferida para mais tarde, sinão em caso de calamidade publica,
reconhecida pela 'congregação.
Art. 90. Inscrever-se-ão para os exames de segunda
época:
a) os alumnos que não so apresenL1rcrn na primeira,
por moi ivo de força Inaio,·, dr~yidarw•1J Lc I'OilllH'O\ ado;
b) Oi" alumnos que tiverem sido reprovados ~~m uma só
ma leria;
c) os alumnos que tivt::-rcrn faltado a exame de uma só
ma.! Pria. I! a ,,r· imo ira época.
Art. 91. Em hypothcso alguma ser(t IWt'miltido prestar,
dP 111na <;(, Yez, ou ·em duas t~poeas segui Lias, exame do mater·ins d;• sr;rics differentes.
Ar!. ~L~. A data da, ét.Uel'l.um da insceipção pura. exames
set·:í <HillUBciaua, por mei·1 d1~ edital puhlicado r~m jornal de
gTamlc eii'eula<:ão, com antceedencia de 15 dias.
~\rt. \1:3. Ni'io poderá tomar parto nas nwsas examinadoras
o professor que tiver curso pat·ticulal' fr~~queuLaclo por alumnos da escola.
Par·agrapho unico. A cxclusã.o estende-se ao caso em
que seja o curso particular dirigido por parente do professor
até o segundo gráo civil.
Ar L lH. As provas finaes de cada srSrie escolar serão
fnitas J!Ot' mat.~ria, c consistirão em exames, provas de habilita~,;.ão e concursos, que set·ão realizados perante commissões
julgadoras, compostas de Lrcs professores, cada uma., designadas. armualmentc, pelo direcior, com approvação da eongl'egação.
Art.. D3. As provas dos C"l\arnes St'rão cscriptas, praticas
e oraes, c far-se-ão sobro pontos designados pela sorte, com
antecedencia do 10 minutos a meia hora, a juizo da commissão
examinadora, podendo os alumnos, durante esse intervallo,
consultar quaesquer livros.
I •ar·agr·apho uni co. O prazo para a prova esc·ripta não
cxr·.ederú d1~ duas horas, e a arguição, na prova oral, durará
20 minutos. no maxüno, para cada examinador.
c\l't. !)(i • . \s provas pratir~as (' g:rapllieas durarão o tem.
Po defl·r·n1 i nado pela emnmissiio examinadora, e versarão sobre ponto íJUC deve ser idenUco para todos os examinandos.
,\!'1.. \!I. lfaYrrú prova Pseri1da í~ prova oral das materias ensinadas nas cadeiras theoricas; prova pratica e oral
rms thcorieo-praticas, ex,cepção feita de historia natural, physica c chimica, c anatomia c physiologia artísticas, quo poderão
comportar prova escripta.
A !'f.. !lH. Os pontos para exames serão organizados, anrnwltnPntr., pc·los r0spectivos pr·ofPssores, e submettidos á
::J.·pprovar;fío da congregação.
Art. Wl. Nas aulas de desenho figurado, desenho de ornatos " r· lc•IIJf'nfus de nrt· hiteclura, esr-ulptura de ornatos do
etH'SO !!l~ra! e dr• df's~~nho do composições elementares de . . arelli!Pr'ltll'~l. :1 lr:thilil:lr:fin na snrir~ cor'respnndente dependerá de
mu:t prn\ a pralira. ru.io resultado snr·:'i. f'Xpresso por habilitação ou inhabilitação, .com classificaçã.o de merito entre
os habilitados.
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Art. 103. Nas aulas de desenho de modelo-vivo, esculptura de ornatos do curso especial, pintura, cstatuaria, gravura c ('ompositãn de al'clli:tcetura, haverá para todos os
alumnos que se inscreverem e preencham todas as condições
exigidas pelo regimento interno concursos, cujo resultado, alPm
da classificação de mcl'ito, pcrrnittirá ao alumno obter as
recompensas seguintes:
a) geandc med~allia de ouro;
n\ pequena medalha de ouro;
c1
d)

gr:md1• Jnedalha de peata;

porpH~lla nwdalha de prata;
e 1 rrwdalha de bronze;
f • menriilo lttmrosa.
Art. 101 . .As provas de habilif.ac:ão c os concursos constarão dos tralJalhos correspondentes ás mat.erias respcctN•ãs,
executadas no tempo, modo c nas condições pl'éviamentc determinados pelo n•gimenlo interno.
Al'l. 10?. o nlur1mo iá dassifieado em qualquer dos
COIICHI'f-'OS lltf'flCÍOflatlos llO af'l.. 1 0() pôde tlldh~ inscrever-s<~,
novament.e, quantas vezes desejar, desde que ainda não tenha
obtido a mais alta recompensa.
Art. lfn. Nenhttlll candidato s,q·:í admitlirlo a exame ou
concurso das materias de uma série sem 4lUC apresente certificadO' de approvação em todas as disdvl i nas da série anterior.
Art. 101. Todos ns JH'Of,~ssorPs votarão para apurar a
nota de cada eadci I' a, e o modo dn Yol ar ser(t re~ru ta do pelo
regimento interno.
Ar·L J 115. ~a prim.?ira ~~pot:a. a:-; eo111m issf1Ps Pxaminadnr·as f omarfin para hasc de Sl'tl jnl~runenlo ns rncdins an-

ntJaPs dos t;nndid:dn:-:. vnri ri•~:tda~
~~ otrlrns '1''':, ponr·trlul':l, :1

agosln,

pr·nvas rir~ ,junht) e
,.,",~:r•·•::,,:fíq .i11l.~~ar nct~C>i·

Tl:l'i

saria~.

Art. 106. As médias annuacs não influem no julgamento
de preparo dos candidatos a exame na segunda época.
Art. 107. Para rt·qtwt·u· irtscrip<;fio rle t·x:mlf; ou concurso na rn·imdra {~piH~a, 0 eandidnto provnrú:
a) CU!IlfH'inwnto das disposic;iks r~'f;nlruneulares relati-·
vas á frequencia, quando obriga to ria;
bl n~d.idõ,·s dt: rxanJPS das materia:::. da s~!l.'io anteee-

den u~:

c) pagamr.nto da taxa de exan1e:
d) ter concorrido, pelo menos, a uma das provas real i-

zadlas em junho e agosto.
Art. 108. O alumno que, na fónna do art. 90, requerer inscripção de exame ou exames na segunda época, pagará iguahnentt~ taxa de exame.
ArL 10~. Metade da taxa de Pxames ~wrú distribuída entre os membros das commissõcs examinadoras. como gratificação propoecional ao trabalho.
,
• 1\ 1't. 1 I fl. As eomrnissõeç: Pxaminadora,;;; st>rfin eompo3tas,
SCJDfll'(',

de

dOUS

})I'Of'CSSOl'CS

f'

1•or um fere•·iro professor.
ArL 1 J J. Para concorrer.
grarH11' mpdalhn dR

0111'0,

1;

jll'(':,idid;Li

tanto

:'i

lrHii~p··nsnvP!

l~~'JI,

dÍJ'I.'!'!Oi'

pcqnnna,
qnr·

0

1111

como á
eamlidato

~~S DO PODER EXECUTIVO

apresente certificadiQs de approvacão ou habilitação em todas
as materias do curso a que pertence.
.Art. 112. Os alumnos que forem approvados ou habilitados em. todas as materias do curso de architectura terão
direito a um certificado de habilitação no referido ·curso.
DOS CONCURSOS PAHA PENSIONIS'I'AS

Art. 113. Haverá, annualmente, um eoncurso para premio de viagem ao estrangeiro.
Art. 11 ·1. O premio de viagem consistirá em uma pensão, durante o prazo improrogavel de cinco annos de estada
no estrangeiro.
Ar L. HG. Os concursos serão feitos na seguinte ordem:
1o anno - PinLura;
2° anno - Esculptura;
3° anno - Architectura;
4° anno Gravura.
Art. 11G. Os concursos, cuja duração será estabeLecida
pelo regimento interno, effectuar-se-ão durante o anno
lcetivo. ele modo a ficarem concluídos antes do período das
férias.
Art. H 7. O ·Concurso será annunciado com vinte dias de
a.ntecedencia, e a inscripl.}ão far-se-á por meio de requerimento ao director.
Art. 118. O premiado que deixar de
viagem dlelntro do prazo de tres mezes perderá direito ao premio, ficando sem efl'eito o éoncurso, salvo o caso de força maior, devidamente provado.
Art. 119. Não havendo concurrente em qualquer mate~
ria, passar-se-á á seguinte, c assim sucecssivamcnte, .conforme a ordem ·estabelecida nõ ar L. 1 tG, entellldendo-se, po...
rém, que os concursos de gravura nunca se succederão oom
intervallo menor .de tres aunos, e que as inscripções para as
materias que se seguirem á annunciada ficarão abertas,
upenas, durante 15 dias.
Art. 120. Para a admissão ao ~concurso o candidato
provará, além de sua condição de alumno, ter obtido a g~ran
de medalha de ouro, ser brazileiro o contar menos de 30
ao nos de idade.
Art. -J 21. As provas de concurso serão exclusivamente
praticas e de accôrdo com as instrucções especiaes elaboradas pela congregação.
Art. 122. A commissão julgadora do concurso será composla de tros docentes do curso respectivo.
Paragrapho unko. Na falta de algum d.esse:s professores,
o director nomeará, para completar o numero, um dos pro..
fcssoros da es·cola.
Art. 123. O director presidirá os trabalhos oa commissfío, auxiliado pelo secretario da escola; mas não podetrá
votar.
Art. 124. O voto será motivado; a comrnissão marcará
o logar de pcrmanencia do pensionista, apresentando, em seguida, a sua deliberação á congregação, para. depois de approvada, ser remettida ao Governo.
Poder Executivo- 1915 (Voi. ll)'
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Art. 125. Conpluido o concurso, proceder-se-á á exposição dos trabalhos, a qual durará 10 dias, dentro dos quaes
o director a suspenderá por um dia, para se proceder ao julgamento.
Art. 126. Si dons ou mais concurrentcs revelarem merit,o igual, nomear-se-á· aquelle que houver obtirlo maiores
recompensas na escola, c, si ainda houver empate, será esco-·
lhido o mais velho.
Art. 127. Os (}everes dos pensionistas constarão de instrucções organizadas pela congregação.
DA POLICIA ESCOLAR

Art. 128. A policia academica tem por fim manter, no
seio da eorpot'm;ão, a ordem e a moral.
Art. :l29. A::; penas disciplinares são as seguintes:
a) advertencia particular, feita pelo director;
b) advertencia publica, feita pelo direclor, em preseuç!l
de certo numero de docentes;
c) suspensão por um ou mais períodos lectivos;
d) expulsão da escola;
e) exclusão dos estudos de todas as faculdades brazileiras.
§ 1.º As penas disciplinares indicadas nas lettras a c b
serão da jurisdicção do director; as das lettras c, tl c r:
da jurisdicção da congregação.
§ 2. Estas penas não isentam os delinqucntes das do no-·
digo Penal em que houverem incorrido.
Art. :l30. Incorrerão nas penas comminada~ pelo artigo
anterior7 alineas a e b :
a) os alumnos que faltarem o respeito que dcYem ao t1irecLor ou a qualque.r membro da cotporaçüo docente;
b) por desobediencia ás prescripções feitas pelo direciOf'
ou por qua Iquer membro da corporação docente;
c) por offcnsa á honra de seus collegns;
d) por pcrturba1]fto da ordt'rn, rn·ur~cdiitlcJd(. dc.'jlww~sliJ
nas aulas ou no recinto da escola;
e) por inscripções de qualquer e~pecie nas paredes do
edificio da escola, ou destruição dos annnncios nella affixados;
f) por damnos causados nas obras de arte, nos instrumentos, apparelhos, modelos, mappas, livros, vreparações ()
moveis, sendo que, nestes casos, o alumno. além da pena di~
eip1inar, terá de indemnizar o damno ou restituir o objecto
por elle prejudicado;
g) os que dirigirem aos funccionarios injurias verbaes
ou por escripto.
Art. 131. Incorrerão nas penas do art. 129, alineas ~. d
e e, conforme a gravidade do caso;
a) os alumnos que reincidirem nos delidos especificad{)8
no artigo anterior;
b) os nue praticarem actos immornes dentro do estabelecimento;
0
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c); os que dirigirem injurias verbaes, ou por escripto, ao
director ou a algum membro do corpo docente;
d) os que aggredirem o director ou qualqu~r membro da
corporacão docente ou os funccionarios do ensino;
e) os que cornmettcrem delicto:; e erimcs sujeitos ás pauas do Codig~o Penal.
Art. 132. Si o director julgar que o dehcto merece as
penas indicadas nas alíneas c, tl e e elo art. 129, mandará
abrir inquerito, tomando por termo us eazões allegadas pelo
delinquPJÜ(~ e os dL•poimenlos das testemunhas do facto. Esse
iwtneriLo seeá communieado á congl'ogação.
Art. 133. A convocacão para o inquerito disciplinar será
rcHa pelo director, por escripto.
Art. 134. Durante o andamento do pr·ocosso, o accusado
não poderá ausentar-se da escola.
Paragrapho unico. Nus casos em que a pena fôr imposta
pela congregação, scrú o .iulgamenLo communicado, por escriplo, ao delinquonLe, com as razões Clll que tiver sido fundada.
Art. 135. Os proJessores, livres doeentes e auxiliares do
ensino ficarão su.jeitos ús penalidades eonstituidas pela simvlcs ud vo l'tene.ia, susveusão l~ vertia do vargo.
Art. 1.36. Ineonerão em culpa e ficnrão ~ujeitos áquel1:1'; penalidades os membros do magisLcrio:
a) que não apresentarem os seus programmas em tempo
tlpportuno;
ú) quo falLarcm ás sessões da r;ongregação, sem motivo
justificado;
c J que deixarem de cornpaeeeer·, para desempenho de
S(~us deveres, por- espaço de :li to dias, sem justificação;
d) que faltarem com o respeito no director, ás demais
antor·idadP do ensino, aos seus collcg:rs c ú propda dignidade
do eorpo docente;
e) que abandonarem as suas func(iües, por mais de tres
mczes, ou se afastarem dellas, durante .quatro annos consecutivos, para exercel'em outros cargo::; estranhos ao magisteriq. excepto os do eleição popular .
.Para,·;r·aplw unico. Os doeente~' que incorrerem nas eulI•as definidas nas leLLras a, b e c Jicarão sujeitos, além de
descmlt.os em folha de pagamento, a advertencia, applicad:a
J)Clo director; os que íncoiTerem na da lcttra d soffrerão a
Jll~Ha ele sn:-;pens~iu, de oilo a 30 dias, imposta pela congregação;
e os '!UU iucolTerem na culpa da lctt.ea e perderfí.o o cargo,
o que sorú reconhecido e dcclarmlo pelo Governo.
Art. 137. Perderá um Lerço dos vencimentos, durante o
primeiro trimest1·e do anuo immediat..J, o professor que, em
exercício do cargo, não leecionar, ao menos, duas terças parte.s do progeamma do curso por elle dirigido.
Paragrapho unico. A penrr será imposta pelo director,
e~bcndn :w docenLt• n~curso. 110 pr:!W dt· lO dhts, sem cffcito
~~~~~qH·n~:;i' o. para o ministro.
Art. t:38. Das penas que forem applicadas pelo director,
~~ aet~u~ado qw~ nãc. fôr membro do magistceio, terá recurso
para a congregação, podendo, por sua vez, o director recorrer
da deliberação desta, para o ministro.
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DO PESSOAL; ADMINISTRATIVO

Alrt. 1.39. O pessoal administrativo da escola constará
1 director;
1 secretariç;
i thesoureiro;
i bibliothecario;
2 conservadores-restauradores;
2 amanuenses;
i archivista;
f porteiro;
2 bedeis;
2 inspectores de alumnos;
e ajudantes de conservador-restaurador;
8 guardas;
3 oonservadores de gabinete;
10 serventes.

d~:"

DO DTRECTOR

,A.rt. 140. O director é de livre nomeação do Governo,
dentre os professores cathedraticos e temporarios, effcctivos
ou jubilados, da escola, e demissível ad nutum.
Art. 141. Compete ao director:
a) ser o intermediaria entre a oongregacão e o Governo,
em assumptos attinentes ás finanças da escola;
b) cumprir, á risca, o orçamento votado pela congregação
e approvado pelo Gt>verno;
c) •nomear os funccionarios administrativos, com excepção do secretario, do thesoureiro e do bibliothecario;
d) verificar si os professores esgotam os programmas das
respectivas cadeiras, declarar, em relatorio, os n-omes dos que
não o fizerem, f~ applicar a pena aos que nem duas terças
partes ensinarem;
e) verificar a assiduidade dos professores e descontar
tantas trigesimas partes do terço dos vencimentos quantas
forem, em um mez, as faltas superiores a, tres;
f) velar pelo fiel cumprimento dos deveres por parte do
pessoal administra ti v o;
g} manter na escola rig-orosa disciplina;
h) zelar, com muito 'carinho, pela conservação das obras
de arte da escola, exercendo maxima vigilancia sobre o pessoal
technico incumbido desses trabalhos, e pessoalmente distribuir todo o serviço;
i) presidir ás sessões da congregação .convocai-as e
suspende l-as, quando julgar necessario;
i) apresentar ao Govenno, annualmente, relatorio minu-'
cioso de tudo quanto occorrer na escola, a respeito da ordem.
disciplina. observancia das leis e do orcamentú;
/c) applicar aos alumnos c aos funooionarios administra-.
tivos as penas disciplinares da sua competencia, encaminhando para a congregação o recurso dos que com isto se não ·conformarem;
,l
1
l) admoestar e punir os professores nos casos previstos
em lei;
m) noqtear os livrês d-ocentes.
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DO SE€RETARIO

Art. :1.42. Compete ao secretario, que é nomeado pelo
ministro:
a) organizar a escripturacão da escola, exceptuando a
}lar·t.e eeferente á contabilidade;
b) dirigir o serviço da secretaria, do que é o chefe, fazendoi pelos seus auxiliares, a distribuição dos respectivos
traba hos;
c) exercer a policia, não só dentro da s-ecretaria, fazendo
sair os que perturbarem a boa marccha dos trabalhos. como
tambem em todas as dependencias da escola, fiscalizando o
serviço do pessoal. afim de dar circumstanciadas informações
ao director;
d) redigir e fazer expedir a correspondencia official da
directoria, lavrar todos os termos e passar certidões e documentos;
e) comparecer ás sessões da congregação, lavrar as respectivas actas, e prestar todas as informações que lhe forem
exigidas, para o que o director lhe dar{t a palavra quando
julgar conveniente;
f) informar, por escripto, todas as petições que tiverem
de ser submettidas a despacho do director ou da congregação.
Art. 143. A sec·retaria estará aberta das fO ás 1·5 horas,
podendo o director ou o secretario prorogar as horas de trabalho, pelo tempo que fôr necessario, si houver serviço urgente, que reclame essa providencia.
Art.. 144. A entrada na secretaria não é facultada aos
alumnDs, nem a pessoas est.ranhas, sinão em casos de necessidade, com I icença do seeretario.
Art. 145. O secretario usará de um carimbo especial, em
todos os actos dependentes de sua assignatura.
DO THESOUREIRO

Art. f46. Compete ao thes<mreiro, que é nomeado pelo
minist.m:
a) organizar a contabilidade da escola, a qual deverá ter
. s~mpre em dia;
b) receber dos alumnos ou de quaesquer outras p.essoas
as quantias devidas, e escriptural-as;
c) descontar as percentagens destinadas ao patrimonio;
d) entregar aos examinadores a importancia das taxas que
lhes competir;
e) fazer a folha de todo o pessoal docente e administrativo, apresentando-a ao director. no ultimo dia de cada mez,
para ser por elle visada;
f) effectuar todas as compras e realizar o pagamento de
todas as despezas autorizadas p:elo director;
g) receber, do Thesouro Nacional, todos os adeantamentos necessarios, não só ao pagamento dos indivíduos que servirem de modelo-vivo, mas df' todas as despezas de prompto
pagamento;
h) informar ao director. no ultimo dia de cada mez, sobre
o estado das verbas do orçamento. apresentando-lhe todas as
contas das despezas feitas, para que as confira, rubrique e
autorize o respectivo processo, f3 communicar-lhe·, a natur~za

390

Aaros DO PoDER EXBCUTIVO

e a fmportancia das despf'Z'13 que se tornem necessarias, pois
estas s6 serão feitas com autorização expressa do director.
Art. 1-i7. A thesouraria estará aberta das 10 ás 15 horaR,
podendo o director úU o thesoureiro prorognr as horas dn
trabalho, pP-lo tPmpo rruP ftlr neccssal'io, si 1Jnll\'f'l' scrviç;o
urgente, que rt?rlame rssa providencia.
Art. 148. A rmtrada na thesourarin. niio 0 facnlfada am~
alnmnos, nem a po~~oas estranhas, sinfío f'm easo dn nec~cssi
dade, com licença do thesoureiro.
Art. 1q!). O fhP~om·pfro terá como ~mxiliar· nerman~ntP
um amanur.n~f\ podendo. enf.rPtanto ..em ~asn~ df~ g1~andr. nffJu.·encia de serviço. pedir ao director outros auxiliarf1R.
Art. 150. O thesourPiro usar:í rlc um carimho espcrinl.
em todos os netos rlepend~ntes de sua assig-nntura.
Art. 151 . O thesonreirD <:<6 poderá ser empossado depni~
que houver pre.:;tnrlo n finn~1 arhifradf! peb conrrrerrar.ão.
DO DIBLJOTHECARJO

Art. :f52. Compete ao bibJiothecario, que r nomPado P.,el~
ministro:
a) con~ervar-se na bibliotheca. ernqu:mto Pstivm· ~herta:
b) cuidar da conservação das obras;
c) organizar os cat.alogos, de cinco em cinco annos, segundo os processos mais aperfeiçoados e de accôrrlo, tambem, com
as instrucções aue o director lhe tramnnittir:
d) apresent.ar o halancefP m0m~al das rlr~rH~7.rt!" ·h hibliotheca;
e) propôr, por si ou por indicação dos docent.es, a compm
d~ obras e a assignr~t.ura de .iornaeç;, dando prPferl'nrin <ÍR publicaçõm~ periodicas qne versarem ;;;ohre rnr~terin Pn~innrla nn
escola. e procnr:mrln ~empr0 cnmplefar a~ ('n1Jr."•:i1P~' d:1:~ nlH"JC;
existfmtes;
.
f) empregar o maior cuidado pa.ra que não ha.ia duplicatns
inutr.is e se mantenha hrtrmonia 11:1 Pnc:Hfrr·narfín do~ tomoR dr~
uma mesma obra;
·
q) prnvirlenciaJ' para ryur a~ ohrnc:::
<.:r•ja;n 0nfrnr>qr~8 :w~
commltanfr!=::. c:::em perda rle tempo:
h) fazPr observar o rnaíor c:::ilenrio nns salac::: rle Jr.ifurn.
providenciando para rrue c:::r retir0.m as pPssoas qu~ o pertnt'hem. recorrPnrlo an rlirPrfor, qnanrln ni'io fôr af.tenrliflo:
i) nprcc:::0nhu·. m~n<.:alrnPnf". no dil·Pf'fnr· nma li·da dos 1Pi-1orPs rln hihlioUJPrn, dns ohrns cnnc:::nltnrlas. " dac; fllJ0 dnixanun
d~ sor fornceidns por não exüd,irem: oufrnsim, nrna relae.fír)
das obras que entrarem para n hihliofhrc:1. nr'lmmmhndns d0
·
hrevC' noticia solJre ~ada urna:
.i) organi7.ar e remr.Ucr, annualmente. ao rlirer!or um rclntorio dos trabalhos da bihliotheca. do esfadn das obras c do~
moveis. inrli~nndo ns modifiear.ões que }1l~ar ('nnyrn1cdcs:
k) drtr no dirertor noti~ia dr tod~c; ~~ nn!llir:H·õ~s JlOV:l~.
feitas no paiz e no estrangeiro;
·
'
· '
l) manter a ordf>m e 9 di~ciplina na hibllothcca, notando
a hora de Pnt.rnrln f' dr snllidn dnc: fnn~rjnn:-tri~> · <'n]l snn 111r!sdicção.
Paragrapho uni co. O bihliotlwcnrio se <·nra !Tf'!~·ará d~
promover a troca dos trabalhos da. escola r rlf!s ohrr1:; f'rn duplicata, com ~stn-hclecimentos nacinnnrfi ot1 PSf,rflner•i m.q.
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Art. f 53. A bibliotheca, rrue será de preferencia formada
dr: livr.us. revistas, memorias e quacsquer impressos ou ma-

nuscriptos relativos ~o ensino da escola, estarft aberta todos
os dias uteis, das 10 ás 15 horas, podendo o director ou o bibliothecario prorogar as horas de trabalho, pelo tempo que fôr
nPcessario, si houver serviço llUO reclame essa providencia.
~\rf.. t:í ~. O bibliothecario tc:rá eomo auxiliar permanente
um guprfla, podendo, ·Cnl.refanfo. nos casqs de grande affluencia i!o serviço, pedir ao dirocfór outros auxiliares.
:\ T't. 155. A bibliothPca é deRtinarb. an f'~ tu no doR profesc;IH'<'fi, dos aJmnnos 0 das pessoas rapav:.:os.
Art. 156. Os livros da bihliotheca ~wrfio tndos encadernados; te riJo, sem excep<:ão, o earimbo da escola; e, sob pretexto
alrznrn, sahir5o da hibliotheca. salvo a pedido, c por escripto,
dr~ al1.:um professor, e assim mesmo só para consuHa, devendo
~;~·r· dc~volvidos

nesse mesmo dia.

DOS OONSERVAOORES-llESTA Uftt\DOJtE9

_.\rt. 157. .Os conservanoren-rostmnadores, bem como os
a iud:mt8s. sf'rão nomeados pelo director, na fcSrma
dn lPU,ra c do nrt. 141. entre arListas escnlptorcs o pintores que
111 >I ~n·inrnenfr\ fiO dNJiquf)m á esper.ialidade.
Parng-rnpho unico. Si o d irnctor. p0r1~m. f'ntenrler mn.i~
!WPJ'l:-~r:1n. porlrrá confrnchrr TH'flfissinnncs cst.r:w~reir0s. de
:H·r;tlPtlo eom o ministro.
Art. J58. Tanto o conservador 1'a secção nc pintura. como
o rJn rlr ('Sf'nlptnra. terno ás suaR !trdens nm a.Jud:mte. para
:mxi1ínl-os r~m todos os snt:vi{~Os que nr-ln::: mmnnog fôr order·c.~rH~ef.iYOf;

J 1;-~rln.

Ar f • 159. Compete-lhes:
o) (~on!I:Prvar e cafalo~rnr todns :lS nl1ras de arfe e'ftSf.entM
n:Js g-nlrri::~s c nos museus, para Qlle o direcf.or pos~a mandar
irnp1·imjr o imlispensavel catalogo;
l1) executar os trabalhoc; õe rcslnnra~n'J defPnninados
JH~Jo director;
'
· ''!
c) fnzm:- rnanf~r o aRst:in. tanto no1'1 mmwns. como nns galnria~, dn mnrlo fJllf~ nn~s:un ~"r frnnrftH'ada~, fli~rimnente, ao
1111 h li r~ o:
d) impedir, absolutamente, a deslocnção de estat•tas ou
T•r:inPis. hem Pomo a npplicaGfí.o Rnhre elfes i!e verni?:m:~. oleOR.
t.r·nnc:pn r·pnf.Ps, on I1Un1qncl' outr·n ,...nu~n que o~ no~sn damnil'it·~lr;

e) fi~calb:ar,

~In~ ;.mm·rl:l~_

Msidua e inint<'rrnpfamenff\ com o nuxllio

qup, pnrn P~se fim fm•pm rlpc;fncadns e qnn ficarão

:-;nh a sua. immediafa dh·ecvão, as gaJerins f~ os musens, fazendo
sald1· ,inmwrlintnmente nR fJUf' .dolnrem o~ Pr~ceito~ ~dma cifarloc; i• n:~ rpn~ proct:dnram mal. nm·!urltn!Hlo a nr,Jern n a moralid:~dP:
.
f\ Y0l'ÍfiP:-tr. mumflo findo~ o::: f.T·nhnlhoc;. si fl'i g-aJP.riaR.
os 1nusr'us ou as Ralas ondn ~e guardam as ohras ne arte estão
nas ner,essarias condiçõPs de segurança;
ff) responder pelos ohjectos
qne dm:;appm·ecn,r~m ou se
tld(•.do:r·n re111 por HlHl ncgligen,~ia, nssitn como vor todos os
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damnos occorrid:Os nas obras de arte, si não houver denunciado, em tempo, o autor de taes damnos;
h) organizar e conservar o archivo escolar das aulas praticas.
Art. 160. Aos ajudantes competirão os serviços ordenados pelo respectivo conservador.
DOS AMANUENSES E OU'rROS EMPREGADOS

Art. 161. Aos amanuenses compete fazer todos os troballws de oscripturação ordenados pelos seus superiores.
Art. 162. Ao archivista compete organizar e manter em
dia o protocollo e o archivo, não só na parte referente á administração, mas tambom ao movimento escolar, excepto o que
fôr da attribuição dos conservadores-restauradores.
Art. 163. Ao porteiro compete:
a) ter sob sua guarda as chaves do edifício e de todas as

suas dep·endencias, abrindo-o e fechando-o ás horas ordenadas;
b) cuidar do asseio geral do edificio, fiscalizando os serventes empregados nesse serviç.o;
c) zelar pela conservação dos moveis e dos objectos qu3
estiverem sob sua guard:a, e cumprir quaesquer ordens. relativas aos serviços, que lhe forem dadas pelo director ou pelo
secreta,rio; receber os officios, requerimentos e mais papeis
dirigidos á secretaria. e expedil-os ou ent.regal-os ás parte.'l,
quando assim fôr ordenado.
Art. 164. Aos bodeis compete auxiliar os s·erviços das
aulas. entendendo-se com .IJS professores; sob su:1 guardà ficam as cadernetas elos pontos, listas, lJÍf'nsilios ,. Inrln o material do ensino.
Paragrapho unic.o. Os bedeis serão substitui dos, nos seus
impedimentos, por inspectores designados pelo director.
Art. 165. Aos inspectores do alumnos compete manter a
ordem interna, isto é, o silencio nas aulas c nas visinhanças do
local onde se estiver procedendo a algum a cto escolar, e auxiliar os bedeis em suaR funcções, eumprindo todas as ordens
que lhes fm'l'm dndas dircctamcntc pelos profrssores ou pelos
bedeis.
Art. 166. Aos guardas eompete a fiscalização dm; museus,
galerias e bibliotheca, ficando, portanto, directamente ás ordens dos conservadores-restauradores e do bibliothecario,
conforme os serviç.os para que pelo dircctor forem destacados.
Art. 167. Os eonservadores de gabinete serão escol!hidos
por proposta dos professores respectivos, sempre que fôr
possível, entre os alumnos que mais so tiverem distinguido, e
poderão prrmanecer nesssf's eargos até um amw depois de
completar o curso, e demittidos desde que o professor proponha
e a -congregação. depois de ouvido o funccionario, ache procedente o pedido ele exoneração.
1\.rt. 168. A cada um dos conservadores de gabinete compete um dAs gabiNetes de resistencia dos matei'Ütes, anatomia
e P.hysiologia artisticas e historia natural, physica e chimica.f

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

393

Art. 169. Áos c.ons,ervadorcs de gabinete compete:
a) ter sob sua guarda e responsabilidade o material technico e scientifico dos laboratorios e gabinetes, e cuidar da
conservnvão dos apparelhos, Ílilstrumentos, drogas, etc.;
b) prevenir, opportunamente, o respectivo professor de
tudo quanto faltar no gabinete;
c) cumprir as ordens e determinações do
chefe do
gabinete;
d) responder pelos objcctos que desaprmrecercm ou se
deteriorarem por negligencia ou leviandade, assim como por
todas as perdas e pelos damnos occorridos no lahoratorio ou
gabinete, si não fôr denunciado, em tempo, o seu autor.
Art. 170. Os servcnt.ês estão suhorrl iFindos ao porteiro,
J:mlvo tlurante o serviço dos gabinetes on da resLaurac_:.ão,
caso em que receberão ordens direcl.a;:; dos eonsPevncJores e
dos restauradores.
Art. 171. O porteiro, os guardas e os ~=;erventes usarão,
no recinto da escola e no exercicio (le suas ftmeçõ<':-:, do uniforme que fôr adoptado.
DAS GALERIAS

Art. 172. As galerias, os museus e as salas de exposição
permanente da, escola estarão abertos todos os dias uteis, excepto ás segundas-feiras, dns H :ís 17 !u11'a~:; ao~ domingos
srrfin frnnqueudo~ no puhlicn, das 1~ :í;;:; n hora~.
Ar L. 173. Os calalogos da:-; olJI'ns de :utf.', nert.nncentes
<í escola, serão postos á venda poe preço que cubra, apenas,
as despezaR do impressão.
Art. 174. Ohra alguma :ficará nas galerhlR offidaes, sem

I'('Yf~le vn l<H' artisl.ico on llistol'i1~o .
.Art. 173. Quando 1'tll· off('!'f'('iílo ;-, PSI~nla :dg't!lll tmhalho
de nrLe, S\!a aeceitnçfi.o só será W'l'ifieadn dnpois de conve-

que

nientrmen!.e U}HH'udo o valor nrlistieo on historico.
A1·t. 176. 1\.s compras de ohjectos de arte para as collecçõel' ol'ficiaes effectuar-se-fio depois (le parecer favoravel
de uma commissão de tres professores, approvado pela congregação.
·
Art. '177. Os conservadores-restauradores manterão as
galerias, os museus e demais aulas em eondições de grande
asseio e perfeita ordrm, de modo qnc possa-m ser franfJueados,
diariamente, ao publico.
Art. 178. Todos os empregados da .escola toem dtireito ao
descanso bebdomadario, e, portahto. aos que trabalharem
aos domingos~ no serviço das exposições, será assegl rado, na
semana, mn dia de folga.
LICENÇAS E

FALTA~

Art. 179. As licenças aos professores são comcedidas até
30 dias, pelo director; até 90, pela congregação, e até um ~nno
r1elo ministro:
'
Parngrapho uni co. Aos funccimnarios administrativos o
dircetol' ennceder:í. licença até 90 dias, e o ministro até um
anno.
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Art. 180. Em caso algum será concedida licença com
vertcimrntos intPgraf's.
Paragrapho unico. At'~ seis mozcs. havendo inspccção d~
saúde, é a licença ohUda com dous terços do~ Yencimentos;
por tempo ('X('f'drnff> r.orn um ter·ço. A lie~·11ea p:tl'a lrntar
de interesses rí concedida ~wm vencimentos.
DO

GON~ELHo

RUPEHIOR

DE BELL.AS

·\HTE8

Arf. HH. HnveJ•n. nm Consr1hn Sunerior rlP nr•Jlns Arf.PR,
com ~Pdf' Wl (•c:rnln. indepf'ndPntf' dc ~fllJ fiD'Iino (' f'nnstifnidn
pelo dh·cetor. prlos professoros tempornrios, pelos honorarios, c 1wlos nrlistns d0 r(l(·onhPrirln nwrifn. c!PitPs prln
nwsmo ronsf'lho.
Pm·a~r>nplw nnico.
Cnntinmp·fio a fnzcr pnrh• do r.onselho os prnf0ssorP~ tcmpornrios QllP pac.:f;fll'flm :í rn.l pg-nri:l
d'e cnt.hcdr~f.iro~, nos termos rlo art. 22.
Art. 182. O Conselho Superior de Bellas 'Arf.es será presidido pelo ministro da .Tust.iça e Nc~ocios Interiores; na :msencia ÕP~tf'. nPln dirrdor. e fnm~cionnr:'í rnrn n l'T'Psenr:n r]p
mnis 11m dP seu~ membros.
o se~refario do nonc:,.,Hro ~nnPrior de P.r1lns
:Arte~ ~Pr~'i nm
srm; nwmhro~, rlf'ito pelo m0~mo con-

mP-tarle

P

Art..

~=:elho.

fR~.

noc:

:Art. f84. O conselho reunir-se-á em sessão. sempre que
fôr necessario, compet.indo-lhe ns seg-uintes nf.f.ribui(:õcs:
a) dP.lihernr ~o.hrf' as nltas flllf>~fõflc: nf' hl'·11ns :1rl.rc:. c:nn
propag-:H;ã<~ (\ aperfeiçoamentos:
b) d:11' nnrecf'r sohrr, qtw~fõPs <'nl flllfl fí)r· ('tmsnl! :1rln pnln
ministro ou pelo rlirector da escola;
c) promover, annualmente, uma cxpo~i~lio gcr~t d(l
hrlJas arff's:
d) resolver·, onpnrf.tm::tmNJfP, c:PhrP ~~ org-nr1fznção dn .im·:v
rmcnrrPg-nno d<ls PXposiçõPs gnr:H'c: r!P h0lln~ fll'trc:, dfl eonformirhdP ,.nm n rcg-imf'nto flllP 0 nw-:mP ('flnc~Pll~n nrr-:Jni7:;n·,
~mhmetfrndo-o :í npprnvação no ministro.
Arf. fRri. ()c: nw!nhrM elo f;nn~Plhn ~nnr'rinr d(l Tkll:1~
1\rfflS ni'io TlPT'f'f>}lfl!'iio V"nrimPnfo ~lrmm pfllo frflh:'llln rln <;f\11
cargo.

Art. f86. A escola. cmterá uma parte do seu edifício, sem
prPjnizo dn rn-::;ino.

art.

nr~r·n

:1,

exnosif~ão

:mnnnl flf' qnn I T'afa o

:'i qmd nnrlflrfío Ponr.m·n·r ad i~fnc:; n!ldnn:w~ ,. ('C:-tra.ntrf'iroc:; fJPfl <lf'C:::fllPm rxhihir os srn~ frah~•llrnc:::.
Art. 1R7. O movimf1nfn fin~mrf'iro df>_c:tns r·xnmir.õr c; St'!':'Í
dirig-ido 11r>lo iJjr,.cfor fb r'sro!n. ~PTHln rPrnlhirln no nnl r·imon-io da mPsmn A<::~ola 'l~ sn lrln~ l"fl1fl sP ''r•rifil'~ll'f'Tll
Art. J P8. O imrre~.sn nessas (l~~no'defí,•s c:r.,·:i !~'·:' !nil" nnc:
rlomimroc: r> dia c:: dP fflsb1 mlcionnJ.
Art. 1R9. Tonas as rlcspm:;-J~ a fn?:~'r' ('nn' •I TH'~'pnro dn
exposi(:.fíf) corr,'rfío pelnc:; YPrh~rs rlo nr,.:mwpln rh PC:!~oln.
CJompPtinrlo no dil'Prtor n11foriz:n· :1::: r],,,.r,'z:1c· iPl":l•h:- !nrli::::pcnsnveis.
Art. H10. S,.,rãn n}1rit>::1eõ0f: (]n nr>r-;~ortl :ulmini~d!':di\'n (la
escoln auxiliar. 0m tudo qm~ fôr dflff'rrninnd" !"·ln tlir·<·elor,
o f.rnlJalJFJ d!ls e:xposiçõcs gornes.
18~.
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Art.. 1!11. Ao nrt.istn rl'P qnnlqner dn~ ~l'r.r,.õ0~ rl0 pintura,
~rnvnrn Oll nrchifer.tm·n. rpw mnis sn di~tingnir
nn exposir,fin, c:er:í ronr.Nlido nm r1·rmin fln via~Pm (holsa ele
p~r.nlptnrn.

viagem), igual no dos pensionistas da escola, tendo, porém, o
TII'azn improrog-avf'l dP dou~ anno~.
Pnrnç-rnpho uni co. Pnrn nhf.r-r· Pstc prPmio (•. indispensnvel
flUI' o nrl isla seja Jn·a7.i10iro nnto. fenhn mcno~ d0 :-:J5 nnnos
d0 irlnrlr. nfio 'ha.ia feito P~ludos :utisfieos no Pslmng-eiro, e
.i:í f Pnha sido premiado Pffi c•xrosirões :nd r~T'ior•t•s. an mfmos.
r·orn a Pf"lUeTH1 mednlha de prata.
Art.. 1!12. Além no prPmÍC• de viag-l'm. 0 0on.;-PJ1Hl Snperirw rlr Bcllns Artes podrd. r·.onferir os ~cgninfcs:
1°, menções hDnrosas dP 1° e 2n grnos:
2°, medalha de bronze~
3° pequena medalha dr prata;
4n' grande medalha de prata;
5o: pequena medalha de ouro;
6°, grande medalha dP ouro;
7°, mcõalha de honra (ouro).
Paragrapho unico. A -egscs premi()S acompnnlmrá um
diploma assignado pelo presidente P. pelo !=;rcretnrio rlo ~onse
lhn, ~r.!!undo o modelo ndoptadn m1 escola.
DT8POSTÇÕE8 OlrnAES

Art. t 93. o regimentD infPrno determinará 3 fórma e os
no crrfifieado de l1nhilifaçfio nas m:1ferins do curso d~
n r·r·ltitectura.
Art. ifl.'f. A gratificac~nn do director r o~ venrimnntos ilos
11rnfessorr~ e· dos demais fnnrcionarins rlr• rsrnln serão os,
('fllt~l.nnte~ da tabe1Ja annexa.
Art. 19!1. O regimento interno desi~ar:í, com max:ima
~~l:q·rza. :-]'=; y1nla~ e os grão~, !:mio dos oxamr~~- como rlos conf'Prsns, br·rn assim o modo de conferil-os.
Art. 1fi(). Todas as quest~es nttln!'ntes ao bom funecionamf'nfo rl~ r~·wo]a c no aprovritnmnnto doe::: nlmnnoC!. não preYistas IH'sfe regulamento, serão reguladas reJa congregação, ao
r>ln hora r· ou u~toear o re~imnnto interno.
Art. 197. O regimento interno p6de se>:> a-lterado sómente
rlr dom; 0111 dons annos. em scP.sfío c<::n('cin L r~onvnc:1dn com a
dt•(•lararãD do fim n que sr~ de~tina.
Art. Hl8. Nem as proya~ reali?:nda~ em junlw e ago~to,
m~m ns ex :unes de se~nndn f'p.ocn, interrompnm o funcciona-.
rnen I o dos cnrso~.
''rf .. Hl!"l. 'E' v1c(~-cllrcctor rla nscola e, port:lnto, suh~tituto
dn rlir'f'r•fnJ'. '"'ill f.or1ns os imncclimrntos, o rlecann rl0s rrnf0ssm·es
l':lUl"rlr~lficos ou fem11orarioP. Pm excrcicio.
.
i\ rL. ::?00. 1A jnhilnr,:fin, no cargo dn professor, regula-se
[H~l:1s r1ispnsir,:ões vi~rmtPP a rf'~11cifn rln:~ rh•mnis funecionariOR

rlizen~c:::

1111hliros.

DTSPOSIÇÕE~ 'fHANSITOJll/I.A

Ar I. 20 I . O presente regulamento entrará em vigor no
di:t em que fôr pub1icaõo no Diario O(ficial, e applicar-se-á
a todos os n lumnos :wtua I mente matriculados, n- nndo e9t.es
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obrigados a cursar as materias da série em ~que se acham. e
a prestar exame das cadeiras classificadas em annos anteriores, pelo modo que a congregação preferir.
Art. 202. Aüs actua:es alumnos matriculados não serão
exigidos exames complementàres para a matricula na terceira
série do curso geral, continuando, nesse capitulo, a se regerem
pelas disposições do antigo regulame'nto.
Art. 203. A cadeira de desenho de ornatüs e de elementos
de architectura e de composiçõ.es elementares de architectura
passa a ser incluida em o numero das que devem ser regidas
por professores temporarios, resalvadas, como é de direito,
as garantias do actual docente, que é cathcdratico c vitalicio.
Art. 204. Os actuaes professores temporarios que forem
reconduzidos, nos termos do paragrapho unico do art. 22 deste
rf3gulamento, terão direito ás mesmas vantagens concedidas
aos cathedraticos.
Art. 205. Os antigos membros honorarios e professores
effectivos continuam no p!_eno uso e gozo das regalias que lhes
foram conferidas no art. 12, titulo III, dos estatutos approvados pelo decreto n. 983, de 8 de novembro de 11890, e no
art. 1:l, cap. nr. do regulamento approvado pelo decreto numero 3. 987, de 13 de abril de 11901.
Art. 206. IJogo que fôr publicado o presente regulamento.
serão po::;f a.'< "lll eoncur:=:o, rom prazo dr• un din", a!=l cadeira~
:vagas.
Art. 207. Os professare~ das antigas cadeiras passarão
para as mencionadas no art. 8°, ficando o de desenho geom.etrico e de excncicios de aguadas e de topographia e desenho
topographico na de desenho geometrico e aguadas; o de
geometria descriptiva c suas applicações, na de geometri3.
descriptiva applicada e topographia; o de materiaes de
construcção, estudo experimental de sua resistencia e technologia das profissões elementares, na de const.ruccão. materiaes.
estudo experimental da sua resistencia, technologia das profissões elementares e pror~ssos geraes de construcção; o dr;
geometria analytica e calculo, na de mathematica complementar; e o professor. em disponibilidade, de historia das
artes, na de historia das bellas artes.
Paragrapho uni co. Continúa em disponibilidade o pi'Ofessor de mytbologia, a quem se refere o art. 78 ,do anterior
regulamento, anncxo n:o decreto n. 8.964, de :l4 de setembro
de 1911.
Art. 208. Ficam reduzidas á metade a~ taxas ootuaes de
matricula, de frequencia .e de exames.
Art. 209. Um rios amanuenses passará para o cargo de
are h ivista.
Art. 210. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915.
Carlos Ma.rimiliano J>m·eiro dos Srmtns.
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'l'abella de vencimentos a que se refere o art. 194 do regulBmento
approvaa.o pelo decreto n. 11.749, desta. data.
N.

Ordenado

Gratificação

Vencimento

aanual

9:000$
1 dircctor o.. ooo. o- oooo oo. ooo.
21 professores oo.oooooooooooo 4:000$ 2:000$
1 secretario o.. o. ooooooooo.. o 4:800$ 2:400$
1 thesoureiro o ooo•-o .. ooo..•.. 4:000$ 2:000$
i bibliothecario ..... oo.•.•. o 3:200$ 1:600$
i conservador restaurador
1 eouservadoe-restaurador dos
quadros da pinacotheca ... 3:200$ 1:600$
1 conservador-restaurador .. o 2:400$ 1:200$
2 amanuenses ••.•. o. oo..• o. o 2:400$ i:200$
1 archivista .......•... oo. o.... 2:400$ 1:200$
i porteiro .•. o. o.. oo ooo. ooo o 2:000$ 1:000$
2 bedeis o-o o- oo. o. oo-o ·-o o. oooo. -o 2:000$ i:OOO$
2 inspectores de alumnos ooooo 1:800$
000$
2 ajudantes de conservadorrestaurador oooooooooo•o 1:600$
800$
8 guardas o-. oo•-o o-o o oo-o ooooo. o i :600$
800$
3 consen·adores de gabinete o. o
800$
400$
1 professor em disponibilidade 4:000$ 2 :000$
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 19i5 o

9:000$000
6:000$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
4:800$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
3:000$000
3:000$000
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2:400$000
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G:000$000

Carlos Maximiliano Pei'Cira dos Santos.

DECHl(~TO

No 11o75<fl-Jm 13

DE ouTuimo DE

HH5

(]onccde ao Dr. :1 os é Agostinho dos Rei~ privilegio durante 60 annos para a
conf;truc!<:fío, uso e gozo de uma estrada de ferro que, partindo da
Cuya!Jú, se dirija a Santarem

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ,
usando da autorização legislativa san.ccionada p.elo decreto
n. ~. U13, de 6 de janeiro do corrente armo, decreta:
Artigo unicoo Fica eoncedido ao Dr. Jos1; Agostinho dos
fi8is privilegio durante 60 annos para a const.rueção, uso e
gozo de uma estrada de friTO que, partind-o de Cuyabá, eapital
do Estado de Matto Grosso. se dirija ú eidadc de Santarém,
no Estado do Pará, pelo planalto entre os rios Xingú e Tapa.ioz, sem onus para o Thes.ouro Nacional e mediante as
clausulas que com este baixam, assignadas pelo ministro e
secretario de Estado da Viacão e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 13 de outubr.o de 1915, 94° da Indcpen-.
ucncia e 2'7° da Uepublicao
WENCESLAU BRAZ Po GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.
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Clausulas a que se rerefe o decreto n. 11.750, desta data

r
E' conccd ido no Dr. José Agostinho dos Tll~i~.\ privilegio
pelo pra:w de GO armos, que será contndo de I do jaHe i w
df.! 1 !H 9, para n couslrucção, uso e gum d(~ uma ~'"Lmda ue
ferro que, pal'tind 0 de Cuyabá. capital do Estado de Mattu
Grosso, se dirija ií cidade de Santarém, no Estado do Pará.
pelo planalto entro os rios Xingú e Tapajoz.

li
Além do privilegio de que trata a clammla antecedente,

o Governo ClJncede os seguintes ravores:

a) posse plena c gratuita LI e todos os I Ol't'eiiOS du prOj)!'jC-·
da de da U11 ifta que forem indispensaveis para a construcçilo
da estr·ada o suas dependencias c serviços da mesma e.-;t['ada;
b) direito de desapropriação, na l'órma das leis c regu-lamentos em vigor, para os terrenos de dom in i o parLicular,
prodios e bemfcitorias que forem indispensaveis para o leito
da csLrada, estações, armazens, trapiches l' outras dependencias especHicada.s nos estudos dr!liuifi' us U[JJlf'fJvados pelr;
Governo; 1
c) para a captação· das quédds ou r:ursos de agua que
forneçam a força rwce:::;saria ú producç:'1o dn energia clectrica
destinada ú tracção e outr.os serviços da estrada, o .., favores
que as leis e regulamentos .em vigor aut.o1·izam a ouLorgnr: ú:.;
emprezas de olectricidade gerada por forca hydrau!ica.

m
Durante o prazo do privilegio o Governo não eoncedcrú
outra estrada de ferro dentro de urna zona de 20 kilometrn~}
para cada lado do eixo da estrada ora eonccdid~ ,, na rnesrnn
direcçüo desta.
O Governo reserYa-se o direito de eonceder outras e~
tradas que, tendo o ·mesmo ponto inicial ou terminal c dircccões dh·er:sas, pos~am approximar-so c até cruzar a I in 1!::-.
eoncedida, comtanto que, dentro da referida zona, nfio reeebam passageiros e generos.

O Governo poderá fazer, depois de ouvido o concesswnnrio, concessões rlf\ r·amnes para n~o parfir.uhr, parUndo da~
estações ou dP ,qualcttH~r prmtn da lin'':t r~OIIC''dida. scrn qne
o concf'ssional'io tenha direito a lfl:alq'l~r· inrJ,·nmizat;fío,
salvo si houver augmcnto eventual de despesa dr~ conservação. •rodas as obras definitivas ou pl'ovisorias necessaria"
para obter neste caso a segurança do trafego serão feitas sem
onus para o concessionario.

:AOTOS DO PODER EXECUTIVO

399

v
Os estudos definitivos da estradP. serão submett.idol á
approvação do Governo pm· Ht~e1;ões uunc;J. inferiores a 100
(eern) kilometros.
Os da 1~~. secção serão apresentados até 30 de junho de
I ~J18 ~ os das outras succe.ssivamente, devendo em 3t de dezt·mbro de Hl23 ostnr.· ultimada u nm esenl at;::ío dos estudos defillitiyos de toda a estrada.
Fica ente,ndido que os estudos poderão. ser iniciados qu~r
da cidade de Santarém. quer da cid~de de Cuynbá, o proseguidos em um ou em outro sentido.

·vi
O Governo se pronunciará no pr.-azo de noventa (90)' dias
a y·espeHo dos estudos apresentado::, approvanrJo-os ou exigiJJdn as modificações que julgar neccssarias, e, no caso de
não o fazer, entender-se-ão npprovados taes estudos. As
modificações exigidas serão rc::tlizadas dentro do pl'azo de novPnta (90) dias.
VII
Os trabalhos de construeção da ost,·ada serfio iniciados
denteo do prazo de um anno, contado da <lata da approvação
dos estudos da 1,. secção, c pl'oseguirão sem interrupção.
devendo ficar eonc1uiúos no prazo rnaximo ;;orrespondente á
•~onslrw·r;ão de 50 kilomeLros de linha por anno.. Fica entendido que é de 50 ki1ometros a extensão mínima que o tuncessionario sr.3 obriga a eonslrub\ em cadt~. ::wnrl, a conlar do inicio
dos f1·abalhos.
VIU
Os estudos deJinitivos (dullsttln \') ~~onstarão dos sedocumentos:
I. Planta geral da linha e um pedil Jnngitudinal com
indicação dos pontos obrigados de passagem. O traçado será
ITH.iieaclo por uma linha vermf:lha e continua ::;obre a planta
geral, na escala de 1 por 4 rml (1 :.1.000), com indicação dos
rai(1~ de curvatur·a f' a conl'igurat~ão do terreno, reprnsenta::la
por meio ele curvas de nivel equid istante~ de tres metros, e
bem nssirn. em uma zona de 80 metros, 1.:-elo menos, para cada
lado, os campos. mattas, Lerronos pt~dl'egosos e, sempre que
for po~sivel, as divjsas das prop,rí:edades particulares, a~
terras devolutas e miual:'. Nessa planta serHo indicaftas as distancias kilome!ricas, contadas do ponto de partida da estrada de rerro. a extensão dos alinhamentos rect.os e bem
as~im a origem, a e.xtremidade, o desenvolvimento. o raio e
o sentido das cunas. O perfil longitudinal ~;erá feito na escala de 1 por 400 para as alturas c 1 por 4. 000 para as distancias horizontaes. mostrando, respeeUvamente. por línhas
pr·etas e vermelhas, o terreno natural c ~1 q plataformas dos
córtes c aterros. Indicará por meio de tr·es Hnhus lwrizontaes
ti'OI,~adn.-: abaixo do plano de comparacão:
1", as distancias ldlomct.ricas, contadas a partir da o:rigorn da estrada de feiTo;
2°, a extensão e indicação das rampas o contra-rampas ~
a extensão dos pataEnares;

~tl i rtte::;
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ao, a extensão dos alinhamentos rectos e desenvolvimento
e.;aio das curvas. No perfil longi,tudinal e na planta será indieada a posição das estações e paradas, obras de arte e vias
de communicação transvelfsaes.
II. Perfis transversaes na escala de f por. 200 em num_!3ro suffieil~uLe para o calculo do movjmento ue terras.
III. Jlrojccto de todas as obras de arte nccessarias para
o estabelecimento da estrada, suas estações e dependencias e
abastecimento de agua ás locomotivas, incluindo os typos ge:raes que forem adaptados. Estes projectos compor-se-ão de
projeccões horizontaes e verticaes e de secções transversaes
e longitudinaes na escala de 1 :200.
IV. 1Planta de todas as propriedades ,que for neecs~al'io
adquirir por meio de desapropriações.
V. :Ilelação das pontes, viaductos, pontilhões c bociros,
~om as principaes dimensões, posição na linha. systema de
construcção e quantidade da obra.
·
VI. 'l'abella da quantidade das excavacões nccessarias
para executar-:·w o pl'oj ceto, com indicação da classiJicação
provavel, c bem assim a das distancias médias do transporte.
VII. Tabella dos alinhamentos c dos seus cle.;envolvimcntos, raios de curva, inclinação e extensão das declividades.
VIII. Cadernetas authenticas das notas das operações
topographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.
IX. 'l'abella dos precos compodos e elementa1·es em que
se basear o orcamento.
X. Orcamento da despesa total do estabelecimento da estrada, dividido nas seguinte classes:
111, estudos definitivos e locação da linha;
2a, movimento de terras;
311, obras de arte correntes;
4\ obras de arte especiaes;
5'\ superstructura das pontes;
6a. via permanente;
7n, estações e edifícios, orçado cada um separadamente,
com os acccssorios, officinas e abrigos de machinas e de
carros;
8n, material rúdante mmwionamJo-~·· PSpPeifif'adamente
o numero de locomotivas e de veh,culos de todas as classes;
ü", telegrapho electrico;
10'\ administ.raçã.o, dirccçã 0 P conducção t}J~ trabalhos
da construcção;
H'\ relatorio geral e memoria descripti va, nfw sómcnte
dos terrerw>s atravessados pelo tracadn da í'SLrada, mas tambem da zona mais directamente interessada. Neste relatorio
e memoria descriptiva serão expostos com a possível exactidão a estatistica da população e da produeção, o trafego provavel da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua
aptidão para as diversas culturas, as ritJlwzas mineraes e florestaes, os terrenos dPYolutos a possibilidad0 t' eonveniencia
do estabelecimento dn nucleos coloniaes, o~ caminhos convergentes á estrada de ferro ou os que convier construir, e os
pontos mais convenientes para as estações. Todos os documentos serão organizados em t.rip1icata afim de ficarem
dous exemplares archivados nas repartições competentes do
1\Iinisterio da Viação e Obras Publir~as, sendo o terceiro
exemplar devolvido com o visto do director geral de Viação da
Secretaria de Estado.
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IX
A estr·ada sf•rá de via singela, mas h'I'<Í. OR dPsvios e linhas
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens.
A distancia entre as faces internas dos trilhos ~Prá de nm
metro. As dhnensões do perfil transversal serão sujeitas á
approva~:ão do Uovct·no. As vallelas longitudinaes terão as
dimensões e declives necessarios pat·a dar prompto escoamento
ás aguas. O talude dos córtes e aterros será fixado em vista da
altura destes e da natureza do terreno.
X

Procurar-se-á dar ás curvas o maior raio possível. O
raio minimo será de 150 metros. As curYas dirigidas em sentido conl rario deverão
separadas por uma tangente de
10 metros pelo menos.
declividade maxima fwr'á de 2 o/o.
A estrada será dividida em sccçõrs dt• serviço d.~ locomotivas.
procm·ando-se em 3ada uma destas uniformiz':lr <W condições
technica~·, de modo a effeetuar o rnr•Jhor arrovf~itamento da
força dos motores. As r·nmpas, contr·a- rampas e patamares
serão ligados por curvas vertieaes, de raio e desenvolvimento
convenientes. Toda ram1m e:.eguida de uma contra- rampa será
separada desta por um patamar de :JO metrM· pelo menos; nos
tnnneis e nas curvas de pequeno~· raios se f•vit.ar:í o mais possivel o emprego do ma.ximo rlecl1ve. Sobre as grandes ponte~ e viaductos metallicos, bem como á entrada dessae:. orras,
S'' prucu1 ará não empregar o mínimo de raio nas curvas, uem
a rampa maxirna. As paradas e estaçõe~· serão de prderenc1a
situadas sobre trecho de linha recta e de nivel.

XI
O couceEsionario exeeul arú t.odas as ubras de arte e faeá
todo<;'. os trabalhos necessarios para que a estrada não crie
c•Lstaeulo algum ao escoamento das aguas e rara que n direc<;ão rlas outras via:; de communicação existente~ nã.o receba
sinão as modificações ]ndispensavris e precf~didas de appro'"~H;:in do Govf'l'HO. O:; •;rnzamrntoi' f·om n~ t·ua:-: e eamiuho~
publícos poderão ser superiores, inferiores ou, quando não
,_•onvenha, a ju 1zo elo Governo, iazor por outro modo. de nível
construindo. porém. o concef;sionario. a expensa~. suas, as obras
qne os mesmo~ cruzamentos tornarem neceE"·S:l ria.::.;. fieando
tambem a seu cargo as despesas com os signaes e guardas que
forem precisos para as canccllas durante o dia c a noite. Terá,
neste caso, o ·Concessionario o direi to de alterar a drecção das
rua~ on caminhos ruhlicos eom o fitn de melhorar n::. eeuzamentos un de diminuir o '3CU numero, precedendo con~enti
Hienfn rio OnvPrno, e ~em qne ~(· possa perceber qnalqw~r
tflxa pela pa~sagem nos pontos de interseeção. Executará as
Hbra<:: n:~eessarias :í passagem das agua~ utílÍI.all<:~.s para d
!lbastecimento ou pnra fim; indn!"trines ou ngrie(IJa:~ e TJHmiHir:\ que. coro iden! !ro fim. tncs obras s€ effe ·t1wrn ~m
{JU11qw:r tempo, de~de qne delln~. ní'ío rPsnltf' damno á propria f'strada. A esl.rada dn feno não poderá impedir a navegaçfio do·.: riM, on r.nnaes e. nesse int•li1o. a:' pont<~s f' vJadu·ctos, ROh!·e rioc:; nu ~·anae.'-', terão a altura necessaria para que
a navef!a~~ão não seja embaraç-ada. Em todos os cru~amentos
Poder Executivo- 1915 (Vol. II)
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XV
O eonef!Ssionario eonstniir:i Lodqs os ·~dificíos e dependPncias nccessaríos para qw~ o tral'•~so sn nffccf.np, rcgularn.wnle e sPm perigo para a sr-gnrnrwa rmldica. As í~stacões
,·nJdPrfío sala dP PSJH'ra, hil!H'I "r· ia. n•~~·nJttnJod:u:.õf'~; para. o
:tti•·r~ I P, annazens pa r·n nwr,~:ulnriac.:. (':!i \as du ag1ra, laJ.rinas,
mi1·lnrios. rampas do !'lll'l'l'~allll~rtlo n «·rnlmnt\ll' dl\ animaes,
Jwlauças, relogio.s, lampeõr~s. dc~vios. u~ruí':amentos, dtaves,
sí;:.m:u~s

pria~a"<.

e cr>reas. As estnt;õf'~ P pa.r<tdas
0:-: edifi1·io~ dn~ f>slnr;íir-R e

mobilias aproNfín :tn lado da

1i rl11a nma plataforma r.oherta para t'!lllHt r·qu·~

~~

dcsembar-

'ltr:• de p:.t":.. l'lf.;t-li'OS.
~ua

As estações c pararlas

u~rfío dimeri:<:;Íí'.'\

dn :wnúrdo com a

importa.ncm.

XVI
O trem rodanh\ ~~ompnr-se-~
>tlt~re:-; (iendm•s), 1mrroH drJ P o ~"

dr• Jqenmof.ivas, nlimrmtar~l<~s ...;us pn t'a passageiros,
cnrTO'~ e~nt:<·!ac~ pnr·a o seJ·vito du Cnrreio, vngiies de merl'adoeias, inelusive os fh; gado, lastro. feein e, finalmente, de
ean·n:' par· 11 a cnndJI'c.;ão de fi'ITO, mndPir:l, nt.e., ind!rados no
0r··:amen t:- ar;ptovado e de aceúrdt) ~~orn o ~y ..;tt•ma rlP '.l'::lt_vão
a 'npor· on elontriea, .quo for adopl ado pn.t·a a P:;ll'ada. Todo
o mn.tr:winl sr:>rú com;truido com os melho!'mneniP~ n ~~ommo
didades que o progTe~so introrluzir no S~'l'Vir~n do fJ·an::;porte
JHH'. e::;tradas do 'erro e sepmdo o fypo quo fnr. ~dopf.ado, de
arer'trdo com o boverno. O Ooverno poder:í pmhibit· o emfif'"~~o de material que 11ão preeneh:-1
estas I'OIHli!)ões. Não
JHH]I·r·;i snr· empn~gnda a lPnhn. ('omo r:rnnltncd iv1·l. 11:1, ~strada,
!"alvo autorização c~peeial do Oovenw, qw~ c:/1 a dnr:'i a. ti-

tulo

provi~orio.

XVJ I.

n Governo 1~odfn':'t rí'alizal', Ptn r;)da a P.-..: ferr:fto da cstrafln.
t'Onstrucções m'ccssarias a 0 r·shll)(~IPeim•·nf.n d~-' urna linha
1elr:;:.?Tapldca de sua propriedadn, m=ando nu 11iln. eomo melhor
:p

Htr: parPcer, dos mesmos postc;l rln8 linhas IPiepl·apllicas quo
n r:oncessionario é obrigado a eon~tntir r~m toda a extensão
da estrada, responsabilizando-se o mesmo concessionario pela
guarda dos fios, postes e apparelhos elcctricos que pertencerem ao Governo.
XVTTT

O concessionario •S obrigado a cumprir as di~posições do
n·g:u larnent{) de 25 de abril de 1857 e a:::: dos rC'gulamcntos e
insttucçÕC'~ expedidos pelo Mitw;;tet'io da A~Tl('n!Lnra sobre a
ill':'Jli'Cçfio e prophylaxia dos meios dr' f ransporln dn !.indo: e
lwm nssjw qunPsqucr outras da me~:um natureza que forem
dcerdad:t:-; para segurança e políeia das esteadns de f•~rr,o,
umn ver, I (]UC' as nova" disposí(:fí"~ não eon!raripm as pr~
scnt.es clausulas.
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XIX
O concessionaTio é obrigado a conser·var com cuidado,
durante todo o tempo da conees~ão, e a manter em estado
de preencherem o seu destmo, nas condições da mais perfeita segurança e regularidade, a juizo elo Governo, tanto a
estrada de ferro e suas dependencias, como o material rodante, sob pena de multa ou de ser a couservaefio Jeita pelo
Governo á custa do concessionario.
O trafego não ooderá ser interrompido, em toda a linha,
ou em qualque::r pàrte della, salvo motivo de forca maior, a
juizo do Governo; e será executado segundo os horarios pelo
mesmo approvados.

XX
O Governo reserva-se o direito de fazer executar pelo
concessionario ou por conta de8te, durante o prazo da concessão, alterações e novas obras, cuja necessidade a experiencia haja indicado em relação á seguranea publica, policia
da estrada de ferro ou do traft•go.

XXI
O Governo poderá exigir que o concess1onario faça nas
estacões e paradas os augmentos reclamados pelas nec-essidades da lavoura, commercio e industria.

XXII
O coneessionnri{l obr'iga-se a fornecer

(I
trem rodante
uma da~ 5el'Ç'Ões em
iuín' do Gnrenw. dt Ya ser
aberta ao transito publieo. ::-::i Ht'sla 8Pl't;ão o trafl't.:o l'xigii·.
a juizo do Governo, maior numero de locomotivas. carros de
passageiros c vagões que proporcionalmente a ella cabiam,
o concessionario será obrigado, dentro de seis mezes depois
de sciente de que pelo Governo é reconhecida aqueJla neoossidade, a augmentar o numero de locomotivas, carros de
passageiros e mais material determinado por parte do mesmo

proporcion::dmenfl~ :l l'Xft'nSãtl de
que se diYidit· a t'~trada e qnP. :1

r~da

1

Governo~

XXIII

Todas as indcmnizações c dcsvr'sas motivadas pela construccão, conservação, reparacão e trafego da estrada de
ferro correrão exclusivamente, e sem excepção, por conta do
concessionario.
XXIV
As tarifas ou preços de .transporte e a~ suas condições
regulamentares e pautas entra1rão em v1gor depois de
approvados pelo Governo, não podendo exceder os dos meios
ordinarios d,e condução no tempo da organização das mesmaP
tarifas.
As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco
annos.
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XXV
Pelos pveç.os fixados nessas tarifas o conce,ssionario é
obrigado a transportar constantemente, com segurança, cuidado, exaetidão e prester.a. os passageiros e sua~ bagagens,
as mercadorias lle qualquer natul'eza, os animaes domesticas
e outros e os valores que lhe forem confiados.
XXVI

O conBessionari 0 poder·á fazer todos os transportes por
pveÇos inferriores aos das ta ri f as approvadas pelo Governo,
mas de um modo geral e sem excepção. quer em prejuízo,
quer em favor de tJU('m quer que seja. Estas baixas de preços s~ farão effectivas, sendo o publico avisado por meio
de annuncios aff1xados nas e~taçõcs e insertos nos jornaes.
Os preços assim reduzidos não tornarão a ser elevados sem
autorização expressa do Governo, avisando-se o publico com
um mez, pelo menos, de antf'l•(•d<:>ncia ..\s rf'dur,ções concedidas
a indigentes não poderão dar lagar á applicação deste artigo.
XXVII

Logo que a renda liquida da estrada exceder de 12 o/o
do capital nella effertiva1nente empregado pelo coneessionario, o Governo terá o direit0 de Pxi;:;ir a reducção das tarif:;ts
de tr:msportes.
·
Estas reducçõPf: f:P ,.ffcrtnarii.o prineipalrnenV~ em tarifas difJr__.renciaes pr~ra r)'i qr:tnrle:-= pereur.~o.': r~ nns tarifag de
generos d~?stin::~dnr.: :í la \·r·11 :1 r· :) •·XfJíH'hf;iifJ.
XXYIII

O concessionario obriga-se a transportar gratuitamente:
I. As malas do Correio e os sPus conc!uet ores, o pessoal
encarregado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica ~· o .respertivo rnatPrial, bem como quaesquey· sommas de dmhmro pertenccnLrs ao Thrsouro Nacional ou aos
Estados, sendo os transportes C'ffect11:1dos em l'ai'I'os especialmente adaptados a esses fins.
1T. Os. colonos e imnllgl'ante'i, suas bagagens, ferramentas e mstrumentos aratorios, quando internados para a
zona servirln pela Pstrarln.
III ..As semcn~es e as plantas ~Jnviadas pelo Governo Fe-"
deral ou w~los prCSidentrs dos Estados. pa~·a S('I'f'tn distribuídas
gratuitamente pelos lavradores.
·
IV. Os nnimacs repeoductorf's. de ra<;::t.
XXIX

Serão {ranportados com aba f irnrnto de 50 o/o :
I. As autoridades, escoltas policium: c respPctivn bagagem, quando forem ('ll1 diligcneia.
II. 'l\~tmições de guerra o qualquer numero de soldados
do Exerclto e da Guarda Nacional ou da Policia
com seus
,.....
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officiaes e respectiva bagagem, quando mandados a se.rvico
do Governo Federal a qualquer parte da linha, dada a ordPm
para tal fim pelo mesmo Governo.
IH. Todos os generos de qualquer natureza, ·que sejam
pelo Gov.erno enviados para attender aos soccorros publieos
contra a f!f!cca, inundaçfto, peste, guerrn ou outrn calarnid<ttlu
publica.
Todos os mais passageJros e cargas por conta do Governo
Federal, não especificado~ acima, serão t:ransportados cm1
abatimento de 15 o/o.

XXX
Em.quanto se nfio realizar a eonstrucção da linha lelet!r·aphica de que tTata a elausula XVII. o concessionario é obrigado a expedir os telegrammas do Governo com abatimento
de 50 % sobre a tarifa estabelecida para os telegrammas JHH'ticulares.

XXXI
O

~oncessjonario

obriga-se:

a·J a adw iltir c mant(•r trafego mutuo eom as Jin)Jas di~
viação-fereca e mtYegaçfí.o condueentcs :í. sua linha ou clella

para outros vontos; c bem assim, com a Hepartiç.ão Geral dos
Telegraphos. nn eonforminade das leis c regulnmentos (~III
vigor ~ normas adoptadas na Estrada de Fprr·o Cf'nfral do
Braz i!;
b) estabelecer percurso mntuo com as estradas de ferr-o
a: que fôr· applica vel, suhmettendo os rospeetivn': af'côrdos ;í
npprovaçfw do Governo;
c) a <WI:f'if.ar, enmo definitiva e Sf'Jn rrtnrso, a dc•f:isfío do
Governo solH'H q llf~sUí!•s quo so sn-.::eitn I'Cifl relativamert I e ao
uso reciproco das estradas de ferro qw· lhe pertencerem ou a
outra empreza, Jicando entendido que qualquer accôrdo que
celebrarem não pre,iud ieará o direi t.o do Governo ao exarne
·das respectivas estipulações e á modificação destas, si entc)H·der que são offonsivas aos inlel'esscs dfl União.

XXXII
O concessionario fica t-iUjeito, na· fórma dos regulnmcniP~
em vjgor, á fiscalizac:ão por parte do Governo. Para os fjns
desta. a P-Strndn Rer:i r.onsiderarla dividida f'm serçfH~s suecP-:sivas de 500 kilometros, contadas todas de Cuyabá ou ~anta
rf~m. ou contadas ('tn duas séries, n part.ir de Cuyahú e dn
Santarém, de aecflrdo eom o regimen, adrniUido peJo novornn.
dos ser·viç,os de conRtnH:ção ou trafego: e contribuirá annualmcnte com fnntn vnzes a quantia de 12:000$. quantns for·prn
aqnellaR sr•cçÕc's dn GOO kilornetros em Qlle haja nu tenha ha-vido Pxeeu~:üo dos rc•Jeridos Rervi(:OS.
A rontrihui(:fío nnnual SI'I':Í devida a pl'l.rfir· de 1 dn .ian~jro dn HH8 e retolhida ao Thesour·o Nncional Pm dnas pl'f'st.ações semestrncs adeantadas. fieando eniPrHlido que, emquanto nfí.o forem inif~iados os trnhalhoc; df' eon~trucção, a
contribuicfi(} annua1 será de 12 :000~000.
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XXXHT
E' livro ao Governo, em todo o tmnpo. mandar engenheide sua ronfiança acomp:mha1· os r·~tudos o o~ tT·abalhos
de construc1;fí.o. afim do exnrninat· :-;i ~fío ~~xef~lli.:IIIO~ com proficinnda. nwthodn 0 pt·cciRa aeti v id:Hif'.
ro~

xxxrv
O concessionario obriga-se: n exhihir. sempre fJU8 lhe forem (':xigidos, os livros de e~eripturnr:;ão da conta de capital,
receita c despeza de custeio da f•strnd:J c sPu movi nwrltt}: a
p!'Cstar prompta e regulnrmcntc todos os ~~!'wlaredmentm; e
informa('()p:.:; rm0 lhe forPm rPclnmndo;.; 1wlo .(:ovf'rno. em refl't'f~rwia· :t rntJHir'Jw~:fín e ao traf<•;ln d:1 lll''sma p:-;\,rnda; e, bem
a~~im. a !'ntrcgnr· scrnPstl'ahnf'TILP á list'8liz:u::íu por· parte do
mesmo Gon~rno, so!:!'nndo as normas pn1· f'lJc pt·,-.ser·iptns, o relatoT'io rirt11mstanciado dos trnha lhos de cr 1 nslt'1Wf~ilo f' a f'Shüistica do trafpgo, abrangendo as dp:o.pPza~ lle cusfpin, convenientemente especificadas, o peso, volume, na~urcza e qualid:HJf' das rn~~rcadorifls nuc tl'ansroetar. eom dN~lnrn<_•.fío das distandas rn1~dias 1•nr' Pllfls JWrr·.orridas: n I'Pf'PiLa rl" rnda uma
dns esta1:ÕPS o n: r'stntisti1·a dos pa~::s:.tg-P.Íl'fl~, sr·ndo 0sl.es devidamente ~lnssi-rieadoç;, podnmlo o Gon,rno, qnnndo Pntender
tonvoni~"nfi•. indicar mnd<'los, iTH'hlsi\P dt~ ]lpJf'!iP ~ llii'Hsaes,
pnr'a as dilas infOI'illflPÕPS.
Fit':J Pntnndido fJllll ns f•f>tntjstir•fls 0 o rr~latnrio de que
trnta ~~sla t·lawml:• sprfír, entr·~·~n~~s dnntro do;, lifl dias flUe se
sr~uirmn nn sf1rne::;;tl'o a qrip sn referirrm. 0 os boldins mensacs afJí ao dia 20 do mt:•z SP~uinte Ctnnellr· a quo Jorem relatiyos.
XXXV
Semr,rn que o no,·pr·no t•rrtPndt~r. !ll:11Hlat·:'t n~tnwrdmaria
mf'ntP inspPceionnr o <'"l:ulo das linlt:•s. snns dep('ndencias e
m:t!.eri:1 l rodante.
O r0pr·nscnt:mto do GovPrno ~ertí. ncompan hndo peb do
(•onr~es~innar·io e í'SSI's ~'~;r·ollwr·fio, fk~d~~ lo~n. nm df'scrnpntador.
~nr·Lr' !~nlr·r~ 1•s dnns IIOIIH'" indi1::ulos. urn pelo redo Gover·no 0 outro pr~ln do concrs~innario, caso
TJfíO r.hngllPJll :l lHn :l(~(~IJI'l]O. DPs(a ÍilS!H'I~I:flo Javrar-SO-:Í Uill
tel'mO, eon~ign~mrln-f:P os serviç·ns a faz0r afim rle aRs~urar a
boa consPrv~H~fío da ~~strada. rf'gnlat·idnde dn trafego, bem
eorno, fixaudo-so os pt·azns l'lll que Pll1•s fl,,,.,.m Sf'l' ~·~~~euf.ados.
O f'Oflt'l'~sionario fica ohrigndo a dar cumpT'imento ao
quo lho ft.r dP!orminado nessP 1Pr·mo ~· nos prazos Pstatuidos;
não n fazendo. snr:í multado e n-ovns prazos sr-rfío marcados
TWlo Governo.
XXXVI

dl•f·idinrfn a

l)T'P~en t::mtP

Dons annos depois da ter·minar~fío dos trabalhos, o conC·I':~f;ionarin enft·e;;ar:'í :-to Oovm·no
unw planta r~adastl'al de
toda a r~strnda. hr>m como uma l'ebt~fi{) rlns rstar,í'íes e obra!J

de ;n·í n e um quadro demonst.rativo do custo da mesma estt'fldlt.
Do toda c (}Ual(}llf~t· altorar:fío 011 :lt'qnisir,ão nltcrior será
tamiwm envi~da planta nQ Governo.
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XXXVII
Para os effeitos deste contracto serão considerados~
r. Como capital:
n) as quantias effectivanwnte dPspendidas com os estudos, trahnlhos e material para o completo e:stabe!PeimPnto da
estrada. inelusive as despezaR de administração correspondentes a cada SPt'Cfín, a !ü :i sua alH•rhll'a ao t1·afPgo, qun não
ex.cedm·mn de -í % do custo effectivo dos tealmlhos, obras e
mat,•rial para o ~~ompleto estabeleeimento da me'<mu secção;
h; ns quantias autorizada~ postt:rionnente p~J. · Gúverno
a ~e!'I'ID levadas á conta de eapital, na qual onh·1. :J:•nhlllna
quau!ia p(H:k·1':1 :-:er· incluída sem que prc·(~Pda a ar~rp·nva(~fio do
Governo e l'<'presente dPS[H'Za effPetha pnr· 0llP Jll't~':iamente
autor~zada P apurnda pela fiscaliza(;ã().
Paragr<~pho unico. Dentro do p['irneim sPml·::;:trt• de cada
annn dever·iio :-:er apnr·ada!-l ns quantiaR flffeetivamente despendidas no anno anter·ior. afim d·~ que. por acto do Governo, seja
declai a da a impodancia das despezas deste anrw que serão
incluídas na conta de capital.
1J • Como l'enda hru ta :
A somma de todas as rendas ordinarias, extr::wrdinarias à
eventuaes, arrrcadadas JWlo conc,.ssionario.
UI. Como despeza de custeio:
Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de
ferro, á cünservação ordinaria e extraol'dí naria da linha, edificios e suas df'pendcncias. ú rPtH•\·ariio dn n1:1 t Pl'ial fixo e
rodante:
As l'esultantes de accident~s na estrada, eouhos, meendios,
segm·q e de casos de força mai'()r; as de administrarão approvad~-; pelo Governo e as de fiscaliímr,ão por parte dPste.
íY. Com0 renda liquida:
A differença f'ntre a renda bruta A as rJnspeza.;; de custeio,
augnwntarlns das e•mtribuir;íie:-:: pngas rwlo I'Oncesc:;ionario. nos
termos dn ~~lawmln XXXII.

XXXVIII
O Governo tnr:'i o dirPi!o dn T'f'srralar n ~·~~tr·tlfb dP forro, a
que se rdere a presenfl• ('~tiH'('"'";fío, a pnrll1· ri" l dn janeiro
de 1949.
O preço do resgate será regulado, na f a lt.a de accôrdo, pela
renda liquida medin elo~ t·in~o nnnos finnneeiros unt.eriores. e
tendo·-se em considPra(;ão a importancia nas obra·.;;. material e
dependencias, no estado Pm qnf' então est.hPrc•m.
0
~ 1. Si o res~nte ~e f'ffectuar antes de 31 de dezembro
de 1968, o seu preço não S8r:í. inferim· nn f'flpitai eomputado
na fór·mn dn rl:msula XXXVII P mai~ t.antns vezrh.. a bonificação de 1 % sobre esse capital quantos annos faltan•m para
attingir :i data mencionada fl('stc~ pai'U':~'T
n nmlf iplirndor
será neste ca:w o numero ile ~mnos
•l(·~pr'Pzando-se
as fraecões dr anno.
0
§ 2. A partir de 1 de janeirn de 1969, o preço do resgate
não FerÁ super·ior ao capital fixado na fórma da clausula XXXV;JI.
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XXXIX
Fica entendido que a clausula trinta e oito (XXXVIII) só

é app!ica'vel nos casos ordinarim1 e que não abroga Q direito
de G('sapr'Opriação, por utilidade pnblica, que tem ;:- União.

XL
No caso de encampação. nor desapropriação ou t'esgate,
tlnpois que a estrada t'c·V'.•rter ao domínio da União
(c L LVIII), terá o conecssiouario. em r.~ualdadr· rlP condü;.ões,
prel'e1·r.·uda pat·a o an·PrHlnmenl\l da P~drat~n. ~i o í :overno re"íolYrr C!ml e::wtal-o.
e

XLI
() GoYern 0 poder(t oecupar temptH·ariam{'tÜI\ na sua totalillade ou em parte. a estrada de ferro, ohjecto düste conlt·adu .. mrdiante indemniznção não supPrior á mtçdia da renda liquida, dos prriodos COl'l'\\spoudf'tll t':', JtO qui nrpu·tmio pre~·edentc á occupação ou nos rumos anfcl'int·e::, 1•.n::o não haja
ainda decorrido um quinquennio, ou ainda á média da renda
liquida rws mczcs an leriores, caso não ha.ia ainda decorrido
11 rn

nrm n.
XLTI

:...:~'mpr(• lJili' o Governo 0 nxigir, em circumstancias ex...
lrnnrdinarias, o (~onc·essionario porá ás suas ordens todos os
1:wio~ de tt·ansportP de que dispnzer.
Neste caso, o Gov,~rno paga1·:í ao conces~ionario o que for
com·encionado ou, si o preferir, poderá applicar as disposicõ{~s da (~lausula XLI.

XLIII
O f•onc~:.<sonari 0 não poderá alienar a estrada, no todo

ntt 0m par>.

~em pr,~vin

autorização tio Governo.

O prPsr>.nte contrarto poderá ser transferido á companhia

ou emprrza, qur~ o concessionario organiwr, de nccôrdo com
ns lr>is P epgnlmnentos mn vigor. parn os fins no mesmo contrnt'ln.

A transferencia será feila. lnvl·amlo-sf' na Sncl'etaria de
Estado do Ministerio da Via~;ão e Obras Pnhlicas. termo de
nov::u:ão, om virtude do qual a companhia ou empreza succedt~r·n ~n r·onees:~ionario em tortos os seus direitos e obrigaeões.

XLlV
Surgindo desaceé"\rdo entre o Governo e o eoncessionario
n ini.Pl!if.!'Pneia dt~sta~ clan~ulas. ~erá este snbm-ettido a
.iuizn arhitraL hastando 11ara isso rerpwrimento on notifica~:fin dP uma das par'tPs. Os ~lous at·hift·os. nr:meados rcspectivamPniP pelo Governo c pP1o eOI1C'P~·shmarín. d<'Ví'ri'io apresentar o sr>n lando no nr·aw dP :;r1 dia~. Caso esst's laudos divirjam, cada uma das partes indieará mais um uome e a sorte
designará o desempatador, que decidirá a questão dentro de
60 dias da data do recebimento dos papeis. A decisão do dessnhl'P

.uo
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empatador obrigará tanto ao contractante como ao Governo
Si uma da~ par'ieR niio tiver .::•scolhido o seu arbitro, dentrq
de cinco dias, das datas das notificações respectivas, ou si qualquer destes não apresentar o sim laudo no prazo acima fixado, fieará entt'ndidtJ que a parte remissa s0 sujeitará á decL_
são do athitro qw~ a ontra parte houver designado.
Fica entendido que as ·questões previstas ou resolvidas
em clausula di•ste contracto, como as de multa, caducidade
e outra~ senwlhant-cs, niio são comprehendidas na presente
elausnln.

XLV
O fôro para todas as quP.stões em quo ftlr parte o concessionario e .que se rcferir0m ú CX~'f',ur.i'io dn prf'sf'ntc cont!-'acto, sc!'á .o fôm federal.

XLVI
Os casos omissos neste eoutrado serão regidos p·ela h~
gislaçã.o civil c administrativa do Br·azil, quer nas relaçõ('s
do coneessionario com o Governo, quer com os par!ir,ularc<.;.
XLYH

O Governo podel'á impor a multa de 303$ a 2 :000$ por
m-cz até q1w tenl1a C('SS:I!do, dentro de 12 rncze~;, o motivo da
imposição da multa, nos casos de:
a) ,não aprc8en1 nç:ão dos t'i;tudos no pl':1zn mru·1:ado 11:t
clausula V:
b) uão serPm os trabalhos de eonsf.l'UI'!,'iin ini1·iados Jlil
prazo marcado nn 1:lan:"ula VTI;
c) intcrrupt;ão dos trabalhoR de construcçã(! (cl. VII);
d) não ser··.:-rn eonclu idos os mesmos frabalhos r aberta
toda a estrada ao trafego publieo no prazo marcado na clallsula VII;
e) si não fornecer denfJ·o do prazo de seis mezcs (cl. XXlT)
o numero do nnidadf~S do material de t['acção ou rodante d')
que de\'a ser· angrn1~ntado este materinl, a juizo dn G·overno;
f) não exceutar os augmentos da.s e~·d:teül·~ e Jlaradas
(cl. XXI) ou o que fôr rletPr·minado no tel'llw de 'qun trata
a clausnJa XXXY, tl<~11lr·o do prazo qtw ftq· Jttl rn<•srno as~~i-
gnado.

xr. vrn
No caso d.-~ infraeção da pt·im••ira parto da clausula XI X
(conservação da linha c maU•rial rodante) podPrá spr imposta a multa até 10:000$ e. na reineidnncia, sc~r:í rrpplicada a vi~toria de que trata a elausula XXXV.
XLIX

No caso de interrupção do trafego, exccdcnfc de~ 15 dias

consecutivos, Rem motivo jnstifieado, a .iuizo exclusivo do Go-

verno, terá este o direito de impôr urna multa, pnr dia de
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interrupção, igual a 30 o/o da renda bruta média verii'icada
para o anno anterior, e restabelecer o trafego, correndo as
clespezas por cuJllta do convessionario e occupando para· esLe
fim a e~ tradu.
Pelas irregularidades do trafego, sem motivo justificado,
a juizo do Governo, poderá e~te impôr multa:-; de 200$ até
tí:000$000.

L
No caso de não serem excutadas as determinações do
Governo de referencia a alterações e obras novas exigidas
pela ::;egurança e regularidade do trafego (ct XX); a augrnentos nas estações c paradas (cl. XX.l) ; llern assim o augmento do material rodante (cl. XXII); o Governo poderá
realizar as obras e os fornecimentos de material neccssariu,
por conta do concessiomario.
LI

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas e
llilra a ·qual não se tenha ·Comminado pena ~special, podcrú o
Govermo impô r multas ct~} 200$ até 1:000$ e o dobro na reineiflencia.
LH

o

eoJH~essionar·io

rieaní constituído em múra. iJ)So-jttre,

e obrigado por isso ao vagamento dos juros de 9 o/o ao anno,
:;i não puga1·, dentro do 30 dias do inicio do semestre, a respectiva enntr'ibuição para despezas de fisc<Hização (cl. XXXII)
ou si n~o pagar, dentro de 10 dias, da eutn~ga da. guia do re~~tolhimcnto, as mulfas 'llllü lhe fot·t.~rn imposl.as de aer.óedo eom
t·st.t'

r:onlraeto.

LIIT
A carlucidade da concessão se dará do pleno dlr·eito, em
cada um dos seguintes casos, resalvados os de força maior,
jnstificados perante o Governo e por elh~ exclm;jvamente
julgados:
:to, si perdurar por mais de 12 meze~ qualquer dos motivos para irnposiç.ão das multas de quo trata a clau~ula

XLVII;
a falta de cumprimento, dcnl.ro de novos prazos a
que ::;e L'el'et'P o periodo terminal da. c·.lausula. XXXV, do quü,
~!,'',

uo t.etmo de inspeet;ão extr-aol'dinaria t•statuida na mesma
clausula. fôr determinado ao e-<meessiOital'itl· de executar para
a:-:s!'gur:u· a boa eons('rvação da estrada e a regularidade do
IJ"Ir("''O.

, · ' ~{i .. 'si tl'ansferir a concessão, no todo ou crn JHtrlf', salvo

na fórrna da clausula XLIIJ.

!t", dnsfalquc da e:uu.:ão deste e.onL1·ado poe mais de 30
dias, eonl.ados da notificação para que seja eompl('tada.

~t2
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LIV
A caducidade, em qualquer das casos da clausula antecedente, será declarada por decreto do Governo, sem dependencia de intel'pellação ou accão judiciaria, e lílào dará
direito ao r.oneeRsionario a indemnização alguma e com
perda da caução de que trata a clausula LVI.

LV
No caso de ~er· a caducidade motivada pela não conclusão da c<mstr·ucção da estrada tílO prazo para esse fim fixado, fiea cnt<~udido QUI-! a caduddade não será extensiva á
parLe já construída, uma vez que, em relação a esta parte,
não tenha o I'Oruwssionario incorrido tambem na mesma
penalidade.
LVI

No acto da assignatura do contracto, o concessionario
apresentará o comhecimento de deposito no Thesouro Nacional da quantia de 5:000$, em rlinheiro ou em títulos da
divida publica da União.
Este deposito será elevado a 30:000$ antes da apresentação dos estudoR do primeiro trecho da estrada, constituindo
esta quamtia a caução do contracto. Esta caução será reconstituída todas as vezes que, por effeito de multa ou indemnização fôr desfalcada.
LVII

A renda bruta da estrada e a caução a que se refere

a clausula LVT respondem pelo pagamento das r.outribuições,

multas e indemnizações das despezas feitas pelo Governo por
comta do coneessionario, na fórma deste eontracto.
No caso de atrazo do pagamento dessas contribuições,
multa~ e indemnizações. a sua cobrança será feita executivamente, nos termos do art. 52, let.tras b e c, parte V, do decreto n. 3.084, de 5 de novembro rh~ t898.
LVIII

No fim do prazo do privilegio (el. [). continuará a estrada de· feno a pertencer ao eoncessionar·io ou seus successores até 31 do dezembro de 2018. Nesta data. a cstralla de
ferro, eompn•ht>lldf•ndo as estaçõt>R, offieirws, depositos e mais
edifiC'io~. dnpenclf'Il''ins ~ lwmff'ilor·ia" t' lod•>
o
material
fixo (~ r·r)d;;nL<', lwm eomo o maü~rial em ser- no almoxal'ifado,
preciso par·a o~ differeniPs rnistnres rlo trnJeg-n e correspondentes ás necessidades de wn tr·inwstre. rPF·I'terá para o
domimio da União, sem indemnização alguma.
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LIX
Na época fixada para a reversão, a estrada de ferro,
todas as suas dependeneias e matm·ial, mencionados na clausula antecedente, deverão ach<H-~l' em bt)Jll i'sLado de conservação. Si, no ultimo quirH.!Uennio, esta eonset·vação fôr descurada, o Governo terá o direito de lançar mão da renda
bruta e applical-a naquelle serviço, occupando, para isso, a
estrada pelo modo estabelecido neste contracto.

LX
O contracto só será exequivel depois de registrado oelo
Tribumal de Contas.

LXI
O contracto deverá ser assignado no prazo de 45 dias da
publicação do decreto, sob pena de ficar este de nenhum
effeito.
Hio de .Janeiro, 13 de outubro de 1915. - A. 1'avares de
Lyra.

DECRETO N. 11.751-DE 22 DE OUTUBRO DE 1915
Manda que seja observada completa neutralida•l•~ durante n. ;;ucrra entre a
Grã·Brcl:mha e a Bulgaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo o Governo Federal recebido notificação official
do GoYerno Dritannico de que a Grã-Bretanlla se acha em
c~tado de guerra com a Bulgaria:
Resolve que sejam fiel e rigorosamente observadas e
cumpridas pelas autoridades brasileiras as regras de neutralidade constantes dos decretos numeros 11.037. 11.093, de •i
e 24 dP Agosto, 11.lU, do !l de Sctnmhro, e H. 209 A, de
i 4 de Outubro do anno prox1mn passado, e mais providencias
tomadas pelo Governo Federal omquanlo uurar o referido estnf~O de guerra.
Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 19•15, 94° da IndependPncia c 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Lam·o Miille1·.

if(.
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DECRETO N. 11.752 -

DB

22

DE OU'l'UBHO DE

1915

.Approva as rilSoluções tomadas na assembléa geral extraordinaria d'«A Prev;donda », Caixn. Paulista de Pensões, em l2 •ln agosto do cqrrC'nto :'In no

O Presidente da Repnblica dos Est:\dns TJnidns do Hrazil.
n.Ltendonrlo ao que lhe requereu «A Pn~vídPnc·.in>), Caixa Pa11lista de Ponsõcs, com sédc em R. Paulo, rc~solve approvar as
resoluções tornadas pela mesmn soei.odade na assemblcía f.I."(J ..
1·al extraordínaria qnc se realizou em 12 de agosto do corrente
auno.
Rio de .Janeiro, 22 de outubro de 1915, !)~o da Indepeu·dencia e 27° da Republica.

p. GOMES.
João Pandiá Caloaeras.

\VENCESLAU BRAZ

nEcnKrn N. 1t:;s:J --1n:
Abre

:!:".! IH: rwTuJ:no JJI: i!Hr>

ao

Ministcrio da Agdcultura, Industria c Commercio o credito de
para :1-tfcJHlm· a dcspez:n;: r.orn arrpus1r:"o tlt' plan1as c :;emcntr"
para distribui•::ío f'ratnita aos agricnltores
~0:000$

O

'l~andn

lei n.

Pl'e"identr~ da llepulllica dd.; Eslaclos Unidos
da ~-nllorizn~:fío que lhr cnnfPJ'f' n n1·t. 70.

2.9~í..

do Br;-~zil.
n. VTL rh

dn 5 de .inneii'o fk HliS. ,, fr·nc],, nu\"lrln n l'f'ribunal

rJ.1~

Contas nn fôrma dn art. 10, § ri", do t·r~:::pr•diYo rn~ula
tnenf.o. rrsoiYr~ allL'ir· ao l\finistnrio da ,\~:rir·llllllr:J, lndu-:·lri:l

(\ Conum~rdo () l'!'f•dito dn :!0: ()()().1: p:•r·a ar I I')Ji).~l' a <lespCZliS
eorn al'qll isiçflo de plantas c ~enH·nlf•<:: para distribuição gra-

tuita aos agricultore~·. de accôrdo c0m o qnc cstalwlece o rPg-ulamnnto approvado pek~ deereto n. 11 . GI~). de 1O de marc::u
de HH5, art. 2". 11. XVH.
Rio dn Janeiro, 22 de oululH'O d,~ 1Ul5, Hl~o" da fndl'f!Cildeneia e 2'1" da Hepublien.
\VENCESLAU BnAr.

P.

.Tost; nl'.(illli /t.·.o,,•(l'tl

DECRETO N. 11.754-

DE

22

GoMES •

('(1/'tilt'lflili.

DE OUTUBRO DE 191.5

Abre ao Ministerio da Justiça. e Negocios Interiore,, por conta do m:erdcio
de 1915, o credito supplementar de 30 :Soo$, sendo 12 :soo$ á Yerba
Se{:retaria~ do Seüado e 18:ooo$ á verba Sc'C"retaria da Canw r a r! o<; Df'putados

O Pr·e:'iJ,•nte da Jtf\publi~ dos Estados U!!idos 1h Brn:nlusando da autorização c~oner~dida pelo art.. 101, I. da lei
n. 2. ~1:24. tlf~ 5 de janeiro ultimo. e ouvido o Tribunal de
Confns, J)OS t0rmos do art. 70. ~ ~n. rto rcg-ulamcnt.o appro-

.f..{ I

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

vado peto decreto u. 2 ..]09, de 23 de dc:t.cml>ro de 1896, reS(llve abrir ao Miuisterio da Justiça .e Negocios lnterii)ros, por
conta do exercício de i.915, o credito supplementar de :~{l:500.fl.
sendo 1:-~:'tíOO$ á verha---Sccretm·ia do ~enado -o 18:000$
a verba
~ecretaria da Camara dos .IJ(~vutados
afim de
O(·COITI!T' ao pugameut:0 de des,pezas com o serviç.o de Impressão e publicação de d1•bateR do Com:.!:f'l':;::;o Nacional dur·ante
.t

pr•<n·og-;H;fio da netunl sr~ssão nU\ ~) dia :~ d1~ rwn'rnhro vin-

d(•uro.

Hio de .Janeiro, 22 de oufn]Jro dP I!) r fi, !)/(" da Inde}1ene 27° <la Rcrmblica.

,•,~ncia

\VE~CESLAU BnAz P. GoMES·
Carlos lt--laxim,iliano Perei1•a dos Santos.

nmcnETO N. 1L755 -- oE 22

m~

nunJBno ng

~~)15

_1\],rc
J\fiuist0rio da Justiça c Ncgocios lntcrion::s n cr-edito <:spcdal de
1o:owr:f J•:>r:• p:tg-am<•!do dn :;J:l>v<>JH::!o :'t 1\ea<l•·rnia N:teinnnl !lo 1\-f('(licin:l

o

Pr·e~·idente

da llopuüliea dos Estados Unidos nc. Brazu

llsaudn da aul.<n·izae.fio t'oiH~f~dida pelo al'r. !J'' da h·i n. 2.ü21,
t)r} janeir·o destn an11o,
''<~i' ter·.r1os du art. i'O, ~ fJ".

u o!JVido o Trilmnal dJ• ConLu·:
do f'J~gnlamento appnlYado pnu•
dP<·.reto n. 2.-109, do 23 de dewmhro de 1896. resolve ahr;:_·
w• !\l inísl.el'io du .lustiea e Negocios Intet·iores o Cl'ü•Lto e~;
w~ei:ll dt• f f) :OOO!il para pag:wwnlo dt' ~;nf>Vf'ltr:fío :i .•\!·adPITIÍa
Nn1·.innal de Medieina.
Hio dp ,laneiro, 22 de oniiJtH·o de 1HI!1, Hí" da :ndB[)IJH·
<;, nein e :?i" da Repuhlica.

tú· ;,

\VENGJ~SLAU

Bn \:1. P. f:o_:vms.

Carlos tllaxirniliano Pcrr:f:ra dos Santos.

CrJa. uma hrigada de infantaria, uma. de oavalhria c uma d0 artilharia de
guardas nacionacs na comarca de Divinopolis, no Estado d'e Minas (~·c
raes

O Presidente da R'~'Publiea dos Estados Unidos dG Brazil.
pa1·a t)xecueüo dn df'crf'lo n. 1::1, dn J.í de dezr'mhro de 1~nG,
de1~ r•~ I o:
Ar·tigo nnieo. l•'icam crearlas na Gnarda Na•~iona1 da eo
rnar(·n d1~ DiY inopclís. 110 EsLvl0 de l\lina~ GNne~. H'rHl bn ·
!;~dl:1 d!' infantaria. com a desig-nat,'flu de ~~na. uma d~ ~·avalla
l'in, t•ntn :1 de I "0", e uma (h.· arlilhm·ia. enm a de 40'. c.onst;l.tJindn-'5 ~ a de inf:.mtn1·ia de tre.-; hntalhões do :::~rviço

i!6

ACTOS DO WDER EXECUTIVO

activo. sob ns. 934, 935 e 936, e de um do da reserva, sob o
n. 312; a de cavallaria, de dous regimentos, s.ob n. 27S• e
2k0, e a de artilharia, de um batalhão de artilharia de posição e de um regimento de artilh:u ia de campanha. ambos
Sf'b o n. 40, organizando-se todos c.om os guardas ~ualií'i
cados nos dbtl'iclos da rcferüJu comarea; revogadas ns disposições em contrari.o.
Rio de .Janeiro. 22 de outubro de 1915, 94<> da [ndep.endencia e 27" da Republica.
\VgNcEsr..Au Btuz P. GoMEs.
Carlos Ma:cimiliano Perei:ra dos Santos.

DECRETO N. 11.757

-DE

22

DE OUTUBRO DE

t9i5

.Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do exercicio
de 1915, o credito supplementar de 852 :soo$, sendo: 195 :300$ á verba
Subsidio dos Senadores e 6Si!2oo$ á v·erba
Su•bsidio dos
Deputados

O Présidente da RP-publica dos Estados Unidos ll.o BrazF.
usando da autorização concedida pelo art. 101, I, da lei
n. 2. !124, de 5 de janeiro ultimo, e ouvido o Tribunal de
Contas. nos termos do art. 70, ~ 5°, do regulamento appr,_,_
:vado pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e N egocios Interiores, por
cnnta de exercício de 1915, o credito suppl.ementar dq
852 :500!fl, sendo 195:300$ á verba- Subsidio dos Senadores
e ()5/ ; ~00$ à verba - Subsidio dos Deputados, - afim
de occorrer ao pagamento do subsidio aos membros dn Con ·
~ 1 ·esso Nacional durante a prorogacã.o da actual seasão até
o dia :3 dt• novembro vindouro.
Rio de .Janeiro, 22 de oufnhro d0 1915. 91" da Independenein e 27° da Repnblica.
BR\z P. Gol\IES.
Cat·los Ma:;eiutiliano Pm'ei1·a dos Santos.
\VENCESLAU

OECRT•;1'0 N. H. 758 -

DE

22

DI! OUTUBRO DE

1915

Approva o projecto e orçamento, na importancia de I I :35r$8go, eLe uma. oo'sa
para o agente d·a E'Stação de Uberabinha, da linh•a ferrea de Araguary,
de que é <'oncPssionaria a Companhia Mvgyana de Estrad'as de Ferro c
Navegação

O Presi·dente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
attenrlenrfn no oue reqneren t1 Comp:whin \fogynna d;e F!strarln~

de F0no e Navegação, decreta:

Artigo unico. Ji'icam approvados o projecto e orçamento,
na importancia de 11 :351lf:890, de uma casa para o agente

ACTOS 00 PODEi\ EXEGU'l'l VO

da ~t?stacão de Uberabinha, da linha f·errea de Araguary, de
que é concessionaria a mencionada companhia; de accôrdo
com os tlocumeutos que com este baixam, rubricados pelo
dircctor gel'a.l de Vi ação da Secretaria de Estado da Viação
e Obras Publicas. devendo a despeza, tine fôr realizada c devidament1~ apurada até a dita quantia, ser levada á conta de
capital da mesma linha.
ltio de Janeiro, 22 de uut.ubro de 1915, 94" da lndepcndcncia e 'li" da Hepublica.
\VENCESl--AU BIL\Z.

P.

Uo~u~::;.

Auauslo Tavares de LtJ1'lt.

DEGlU~'l'O

N. t 1. 75!l --

UI,:

:!:2

DE UUTUBliO DI;;

H)15

l'rodueucia ::;uhre o eu!-;teio dos scnh;os Üll!-; linhas em 1raf~·;;o da â:ue de
via<.;ão fcrrea do Estado do (\·arii

O Prcsidenle da lt.epulJlica uos Eslauos Unidos Ü'J llrazt~.
um::;jderand,o que o decreto n. 11. 69?, de 25 de ago~to d:l
cmT.onte anno, declarou a caducidade do contracto l~ue. de
M'nôrdo ec,m o c'ccrcto n. 8. 711, de -1 O de maio do J l)J 1, foi ·
t~7:lebra.do. em 16 do mesmo mez e anuo, com a Sou~h Ante
l'ican Uailway Construdion Compan~·. Limited para a cou~~tr·twção e mTcm~amento da rêde <k Yiaç.ão ferrea do Estado
{!ü Ceará;
Considerando a uecest:lidadf' de manter os ~ut·viços das liItlms em tnlfcgo (la mesma r«~dc, c que, para isto. •l ~Jovernn
nfío dispõe de outros reeursos quo <t renda por clla::; prOfh-zida ó•creta:
Artigo unico. O cus-teio dos serviços das linha:;;, Pnt tra·fego da rêde de viação fcrren do Estado do Cear:í se:.·ú feito
vela nmda nrrceadada das mesmas linha~ at•~ que tt Con.
f,res:::o Nadonnl l'csolva vrovcr sobro us despezas de~lts scr:viços.
Rio de Janeiro, 22 de ouLulJro tle UJ15, fl,ío da mdepiJn.
dencia e ;_no da H-e publica.
\VENCEt-:;L.\.U HlL'I.Z.

p.

CÍOMES.

Augusto 'l'avares de Lyrü.

JJECRE1'0 N. :11. 7üO -

DE .~2 DE oU'l'UI.mo DE

HH5

:Abre ao .Miui:-;tcrio da Yia(;iiu ll Ohras Publicas o credito c:; pedal un 12:000$
para on:on·tlr ao Jm~nmcnto un Vl.'lleimeulos qne eompel1:1n nu d1cfo de
:-wn;iío -..tdido. tla Heparti•;iio Gon!l dos Teh·p·aphJs, Dr. .Jcronymo
Baptista Pereira Soln·inho, dur<tnte o corrente llllllO

O Prc:::~idcntP da llcpubliea do::; JE.::;Latlos Unid,,~, do B1·azíl.
t:sando da autodzação que lllc canfere o deer·el•• h~gislativ3
n. 3.00U, desta data, resolve abrir oe J\1inisteri 0 oa Viação e
Obras ])ub1icas n credito especial do l2 :000$ para o fim de
occoiTcr ao pagamento de vencimentos que comp9t~m ao chefe
Poder Executivo -1915 (V oi. II)
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de setcão, addido da Sub-Dirnctoria 'reehuica da Repartição
Geral dos 'Jlelegraphos, Dr. Jeronymo Baptista Pereira So1-.rinho, durante o corl'ente anuo.
Rio de Jarwiro, 2.2 de outubro d1~ I!J 13, !I í'' da 1ndevendcncia e 27., da Ilepublica.
\VENCESLAU HtL\Z

p.

Gü?-.lES.

Augusto Tava1'es de Lyra.

Jll-:Citf·~TO

;\'.

li. i

(i

I -

DF.

22

DE OlJTCDIW UE

1!HG

.ALrc ao

!\Ji11j;·.tcrio da Viação c Obras
l'ui,Jic.ls o credito
espcci;d
de
destinado ao paRamento <le vcncimr 11!0~ dn·idns a dou:; fuuccio·
narios aprJSPtltadfJs drJs Correios da RcpuhliC'a
,1:!:rG~$8~.1.

o

I'!'P ..;idl'llli·

da llt·pllbli•·a

do~ E~·dados

Uuidns do Brazil,

usando ''" autoriznr:iio que lllt~ runf~re o dccrelo lcgislaLivo
11. ~~. 111 o, dt~~l<l da I a, J'l'solvü aiJL·ir ao l\linistcrio da Viacão
c Ol11·as Jluhlkas o I'I'I•dito (~spocial 1j1~ :l:! :W~J!)S:·n, para pa~!'al' os n•rwimentos devidü~ aos furwcionarios apo:s•~ntaflos uus
Gon·,·ins da ltt>puiJliea 1\ulonio Het.r~rTa Cabral o Josô Bclarmino 'l't•JT<'ira da Siha. S('ndn :!:l::l:.!::í$ ao I'' e R:S:JI~NN~J ao
ultimo; J'I'Yngada:c; a ..; dispmdt.~õPs ••m t'IHIÍ.I'lll'ÍO.
llio d" .lnTif~iro, :!:! dA out.11br·n de 191:>. ~)'tu da IndCfJClldeneia e :!i'' da Hcpublica.
\VENCESLAU Bn.\Z

AHqusfo Tovures

Ahrt: ao .\linistel'Ío lia Unnrra () ereuito I'S)>er·ial de

p. no:-.ms.
dr: Lyra.

fj ;OUO$

Jl:ll'H

pa~allll!ftfo

de \'Cllt'ÍJJJ<'Iltos a .\:rripiniauo de Barros. proft•s!>ot· do' extillc!O "\r>;eual
de Guena tht Bahia, relntivc)s aos attllOf; d1~ lUll a lDlt

O Presideul•~ da Hr•publiea du3 E~ ta dos L ui do~ d" 3razii,
vsan.Jo da autoeização que lhe •.! 1;vfere o decrAtn legislativo
h. :J.OH. rlesla data. r·esolve abt·ie au l\Iinist.er:', da Gucna
o cr·edito P:'i[)IWial dt' () :000$ pam Ot'í'fl!'!'l't' ao l'agamc•nto de
vencimentos dcYido:-; a Agripiuiano dt• Bar·t·o:-;, prof•~:..;:-'ot· do
extinetn Ars•'nal de Guerra da Bahia, adnalniente addidn ao
hospital lllilitn,. daquf'!ln Estado, relnt in1s. ao.;; anuos de 1!)11
a 1014.
Rio de .Tancir·o. 25 de outubt· 0 de 1\Jl~>, :J'i" Ga !ndepcndencia e '2T' da Hepublica.
HH.\Z P. no:-.t E~,
José Caetano de Fw·ia.

\VENCE~LAU

H9
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DECRI~TO

N. 11.763-

DE

27

DE OUTUBRO DE

1915

Ma1Hla 'tne S<',i:t ol,sHvadn f•omplPtn m·ntruliundc dnrnlltc a g-HClTa entre
Itali<~

e a Bnl:;nria

O Pt·t·8idonto du Hepublira dos Eslaüos Unidos do llrasil:
lh~vcnclo o GovüL'no Federnl rP.rebido not,ificat·ão official
fio Governo I La lia no de que a Ita\ia se ncha em~ estado d-e
··w·r'· 1 ,·um '\ Uul••ada ·
'"' - Ít.esohe ~1ue s~Jam 'fiel e rigorosanwntc ob~ervadas c cumprid:J; pela::; autot'ir!ades brasileiras as regra:;; de aeutralidade
con-::,nnles dos decretos nume1·os 1 Lo:n, 11.0~J:3, dr: 1 e 211 dê
AgP:->1 n, I 1.1 11, dn n do r:PLPllliH'O, c 11.:.?0!1 ;\, d'~ I í de Outubro
dn :umo p1·oximo pas;;:utlo, o mais vrovidenf'ias Limmdas pelo
t.:oY··ruo l:'edend, ellHinanlo durnr o referido estado de t,'Uerra.
Hio flu Janeiro, ;n de Outubro de l!J l;i, !J í'' úa Indcpenupw.:i:.t c !!7" da llepublica.
\VENCESL.\U VtL\~

P. GoMES.
Lattro Mitllel'.

DECHETO N. 11 . ·~·o 1

IJI~

"27 DE

OU'llJili~O UI-:

1UI5

.\.IJro nu .:\liuistm·iu da ,J m;tit:a c Nt•goeioi:i lult·riures o en•d i to nspí'cial dé
7n :OOO!\i para pa;;:nueulu de :;ubvcu~:iío ao Ju~liL 1 tlt) Elt:dro-T1:chuieo de
l'udu .\le;;rc

n l'l'P:-ddrnle U:J llt~puhlica dos 1·~::-;lados linido:; do lkazil,
ll>i:llldo da aullll'izacfin I'Oile(·dida llelo ~ ·I" do :u't. 5" d<l lei

11. ~).!i.:!1,

do;:) do .inueiro dr:sle anno, e ouvidil o Tt•ilmnal dn

Cnnla.-;. !IIIS IPI'II!Ii:-i do ill'f. ill. ~ rJ'·, dll l'l';,!llliHIII'llfo approvado
pdo decl'elo n. 2. íOH. de :.!3 de dC'zembro de 18\Jü, resolve
abrie no l\linislerio úa .Juslil,:a c Negocios Intet·im·{':5 o c1·edito
esr11•eial •I~~ 70:0ü0~ para pag-amento dP suiJ\l'tH.:ãu ao lnstiLillo J·~lcdro-Tc1·hnko de Porto Alegre.
Hin dP Jarwit·o. 27 de unLuln·o d'~ LDIG, Ui'' \.la hu.lepou-

deuen;. c

~~u

da Hqml.Jlh:a.

\VENCESL\U nn.\z

1). Uu.\lEH.

Carlos Ma:cim-iliano l'crci1'a dos Swtlos.

I ;l•:r:HETO N. 11. 7G5 -DE "27 Di~ OU1TLHtO DI~ 1!J15
.ALl'e ao ::\linistcriu da .lusti~a e Ne'!;oclos Itih·t·Í<Hts o et•ctlito especial
~W :UOO$ para ]'ag:ameuto tle tsnhvcn~iio ao ] n:;tilnlo J<:tcdru·'l'cclwico
Jtajuhii

ué
ué

O Prc;:;idenl.c da nrvublica dog Estados Unidos do Brazil.
wmndo da nutorizacfio concedida pelo ~ t" do art. 5" da lei
1
11. 2. ~.l ..:?. 't, de 5 de janeiro d1~ste anuo. n ouvido o 'l ribunal dó
Conta:-:, nos ternw:; Jo arl. 70, § ri", do J·egulamcnf~ approvado

42()
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p.elo decreto n. 2. 4.09, de 23 de dezembro de 1896, réSolv~
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
e'SJpeeial de ao :000$ para pagamento de sulJVenção ao Instituto Jt:lectro-Teclmieo de Itajubá.
Hio de ,Janeiro. 2'1 de outubro ue I o15, !J.ío da lndcpondenei;t c 27° da Republica.
\VENCESLAU HnM: P.

UoM.t.;t>.

Ca1'los Maxúnilimw (.Jc1·eira dos Santos.

l)J~~CHI!~TU

:\. ll.i(}li-

lll;

:';IH·:

OLTIBIUI IH:

1\11;)

Concede á Em})n>za de Navegaçào llueJll'!w •) t•raz<> ma::-imn de dum; ::uuw:;
para suuotituir ou rc']'mrar o vapor dc,lomiuado .I·11na c lt:t·umc~ar u ser·
viço de llaYcgõl;ção entre 1 1 loriall'.lpoli~ c Hio tlc Jam:iro

O P:·p~idr·nlP d;l llf'lllllJli,·a df'1~ I·::' lado,.; t

Cow.;iup•·;nuJn qu,. u

'iiJ!(II'

.luuu,

11

id: •;;; dn Hrazil:

d1• · .r·np1·í~·dnd~

da

1<:111-

pre:ta d~· .l\a\t•gat:fio lln•~tWl\«>, l'llt::tllln,, tJII pn11lai da han·a du
Hajah)'• a .:.: 1 d•~ sdt•Jlthru ulLilw•. o qt!•' r··d ln1·:t H dila P!ll~
preza ua ill1JII'":-;ihilitladP dl' nwn!Pr a,.; \ i:l!.:•'lls J't·;.:ul:u·cs quo
I'ealiz:l\·a :•lllt·l' Fl<tt'i:wnpnli~ ,, ltio ~~~~ .J:trtr•iro, a qtw st~ uiio
Uda.pf.a. lll'll!illlll dtiS ;-;t'!IS O!l!.t'IJS dnlls YilfHll'f'S dt'liC'lliÍIIad·:'•S
Mo:r. P J/l'[o, a IJIII' alludt> a •·latlsllla I tln:-: arJu•·\:1:-; :tn dt!tTdo
11. 'i.UtJ.1, de J 1 clr· aJJI·jJ d•~ JUJO;
Cuusidt•L·ando tJUe ;-;,~ tnda de J!HJIÍ\•J d" fon:a Jllil iot·. de·
vidanu•nfP .in:::;tifkado. 1• altPtt•lowl~· :~, IJ'''~ 1'1','1'11'''1'11 a J•:rllpreza d1.• 1\'a\·~';,;~H·iio jro,•wk,..., deer·ela:
"\rLigu unko . .Fil-:1 eoneedidiJ o JJrazo nw:xíw~' d•· d•)liS
annos, contado do .'..' 1 dl' :-:etemhr'l; d•~ HH:J, p:u·a .r~ LW a E111))l'flZa do NaYPgw:;ii~'' H1'Pfwk0 .. t'OIIIJ·:wf:tnft• til' lfl!l >:t'rYit:o J·c-

gular de uaYt•garfíu 1'111 t'l) 11:-; porln:-; da H~·pulllif·it. llflR t~~r·11ws
do eo11t.1·ado t·ldr>hJ·ado 1'll1 vir·tude diJ l]l't't'!'lo n. I.!IG1, ue 1/i
dt~ Ubl'if de l\110, :-;nufo;f.if.ua l)ll t'ac:a l'PJWI'HJ' o y:lJlfll' c)PUOilliIJRdO

Anna, ·àe sua propricdmk. afim de conUuuar a realizar

a liuha df' naYegat;ãt~ Pllft'l' Florianopolis 1· llin d" .hmt'iro.
quP o dib' Ynpor t•xc•cufayn.
Hl(l d" JanPiro. '!I lli• nnlllbrn dP l!llrí. !lí" d<l rndepf'IJdencia e ~~" da ltPtmblica.

41U!JUSto

Tavares du Lyru.
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DECRE.TO N. H. '7G'7- DE 28

DE OUTUBRO DE

HH5

Abre no· l\1inisterio da Guerra llm credito especial ÍL vPrbn 3 11 «Supremo
Tribunal :Militar e auditores- Pessoal e minist.ros », 11a importnncia e
(i;():-1.')~416

o Pr·esidcnl.o da fif'publiea dos Jislndns Unidos do Brazil;
usnnuo da :nüori1.a.~:ão que lho eonfcrt~ o dPerct.o legislativo,
11. ~LOI 't, df'~ta data, r·Psoh:" aln·ir· no _\lini:·dPr·io da Guerr·a
o errdi l.n f':·qmein.l de <i :63:)$/d(i á vedm 3" <<Rupremo •rribnnal :\liliüu· P auditm·f'·S- Pf'.~~~oal P minist.t·os .
nio dr•. .Janei·ro, :n d~ Otll.nln·o Ül' IÇ)I:), Ç)..jO cl:t Indepentlf'nrin I' ;!'i" da HPpuhlirn.
\VENCESL-.\u BRAz

r.

no1\IE8 .

.Tos,: Cnf'/mw de Fo1·io.

DF.Cfi1i3'r0 N. li. 'iôRAhrP

IH:

:!R

DE fiTT'T'llRnn OF.

I ~H ri

:~o

1\TinistPrio da 1\fa1·inl1a o r·J't>llito dP 7.ii!l:-I:~O!l~Rl:l, Hlll))llemPllt:lr,
iis Yí·rh:t-; 7". R", 0", I 0.". l:1", :.!0" P :!!í". drl orr::1mPlltn r·m \'Í~or

O Jlrf'sidenle da Rc·pnhl icn r_lo~ Estados Unidos do Brazil,
usando ria antorizat.ão que Ih o ~{)tlfc'l'o o clcrrel o legis1ativo,
n. 3. on:; dP~tn. data. resolve ::1hrü· ao Minist.erio da Marinha,
o crr,difo d:~ 7. tm;~ :209$813, supplementar :ís verbas 7 11, sa,
Ha, 10". ·11n. 20n t• 2rí", da li' i n. 2. Ç)~ 't, de S de janeiro de

191!).

fiin dP .J:mriro, '28 de nnl.tt!H'•'
drnria ~' :2i" da Hr1mhlif'n.

clt~

t0trí. 0't

\Vl<:NCESIAU BRA7.

.P.

0

da JndrpenGüMF.B.

i\ lr·.rnn,lrino Ji'm'ifl de A.lf'nrar.

nEf:RF,TO N. 11.'ifiÇ)1--JlE :1

DP. NOV.Ei\lRHO DP.

1\lUí

f';~<;rm

o rlPr·r~to n. 9.15:1, ll1~ ~9 do novembro d" 1911, (]llP eoneedeu ~uto·
rizaçiío i'1 sociedt\!lo anouymn. do pN·ulio-: _\_ Famili:t, coru ~í·df' 1w~tn.
(':rpibl, 1An·a fmtr·l'ionnr na. Rcpnl1lir·a

O Pr0sidr-ntn da Hcpuhlira dos Estados Unidos do Brazn,
nonsidf'ranrlo havo1· sido di'I'I'Piada n 1'allPIWia da sociedadP
anonytua dt• 1wenl i os A l<'amilia, tt•onl s1 1dn .n0sta \Capital.
eonformn ronsta dn pror.esso a que so rPfel'e ·O off'icio
doria dn ~t>guros ao Ministerio da Fazenda, n. 709,
outubro proximo findo, resolve eassar o decreto n.
~9 dr novembro de HH 1, que coneedeu autorizaçf!to

da Inspede 11 de
9 .153, de
{~

mesma

socie(lade pm·a funr,riollar na Hepull1ka c npprovou, com altei"açõe5l, os seus estatutos.
·
Rio dn .Janeiro, 3 de novemhro de J OI!), !M" rfn Indeprndencia e 2io da flepublica.
'VENCESLAU BH.\Z

p.

GO:\IES.

Joc1o Pmuliâ Crtloar'l'as,

DEfJRETO N. H.7i0-DE 3

1915

DE XOVRl\IB110 DE

Oas11a o (lecreto n. 11.346, de 11 de novembro dE' 1914. qu!l roncedtm nnto·
:rizaçiío {~ Roriedade mutna Caixa Ge11al flnfl Crrn nr:n:;;, f:om s(•flp lle!':t:\
Cnpitnl, pnra fnncrionn r na Repnblica

O Pt·csidcnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
oonsiderando não haver a Inspectoria dfl S1•guros obtido 1nformações acerca do paradeiro da sédc da sociedade mutu:l
:caixa Geral das Creancas, ·com sédn nPsta Capital. ronfornw
oommunicon ao l\'linistcrio da Fazenda, ~"rll officio n. ()75, de
30 de soff•mllro do rorrent.e anno, l'f!sO}Yf• f't'8~Rl' n decreto
·n. 11. 3·Hi, ele H de novembro dr 1911. qw• ronccdcu au lo:ptzação á mesma sociedade para funceionar na Hnpuhlif'a n
avnrovou o~ seus Pstatu tos.
Rio de .Janeiro, 3 de novembro ele In I !í, n í" da TndeprnHencia e 27" da HcJmh1ica ~
WENCESLAU BllAZ

P.

GO:\IER.

Jollo Pandid Cr(ln(Jel'rt,Y,

DECRETO N. 1 t. i71- DF: 3

DE NO\'El\mno DE

·t nI r;

Abre, ,pelo MinisteJ•io (]a Fnzenda, o credito Pspcf'ia.I de 9:7 40$690 para
oe~orrbr no pagntnento llevido no 2° tenPJJtn do Exercito,
Ferreira t1o NasrimPnlo, f'nt virtude d(l sl'n!Pil~n ;indii'Ífll'Í:t

,\st'PJHlino

O J)J•esjdentc da llrpublica dos Estados Unido~ do flr·azi I,

~usando

da autor·izat~ão consLantn do dPc·r·PLn Jpg·i;:;Jativo un')nero 2. 09:l, de 20 do Sf'tPmhro ultimo, I'PSOI\'H nlJrir•, pí"lo
Ministe.rl'' da li'azenda, o credito ospPein I dP 9 :7lG>!lO!Hi para.
occurrf\r no png·nmcnto dr.vjdo no 2" tt>nenlP do Exer·eito, As;.~~n~ino F(lrr,)ir·n do Nnseinwnto, <'111 ,-ir·tude de ~rn&r~nca Judimaria.
Rio dP Janeiro. 3 de novemhro de I!lHí, n'I" cln rrutrprn~qencia e 2i 0 da Republica·.
'V~NCBSLUJ BH.\Z

p.

G:};\[E:':3.

João ran.ürí GolO(J'Jl'as.

4·23
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.bECRETO N. 11.772 -

3

DE

Crêa mnis nmn brigada de infantaria de
Cnmp~n.ha,

no

I~star1o

DE

NO\"E:\lBno

guarda~ nacionacs
de l\Tinn~ (~eraes

DE

1ü1ü

nn. com:'lrca de

O Presidrnf.r tia 11Ppnblif'n do~ E.•dados Unidos do Braz.il,
para nx.ee\ll:iio do df'C·r·c·fo n. ,'J:11, de I '• de dezembro de 1896,
decreta:
Ar·tigo unico. Fiea crenda nn Ciunrrla ~acionai da oomarra de Crúnpauha, no Estado dP l\Iina~ (kraes. mais uma brigada f](~ infantal'in. rorn n dt>signn~~ão df' 313", constituindo-se
ele tres hafa1hões do sE•rvico adiYo. soh ns. 937, H38 e. 939,
e de um dü da reser·va, soh n. :11:~. que se organizarão com
os gunr·dns qualificados nos districtos da referida comarca;
re\·ogndas as c!ispo~i(;'õcs em contrario.
llio de .Janeiro, 3 de novcmhm dr. 1Ull'J, D'1° da Tndepen.
f)encin e 27., da fie-publica.
\VE~CESL.AU

Bn,\z P. GoMES.
Cnrlns Ma.rimilimw Pm·eú·a dos Santos.

Jlf3f:TIF.T0

~.

11. 'i i:-3-

DE

3 nr.;

:\OVDIBHO DE

1H15

Approyn o projecto e orçamento, na im!)ortnnria ele 81 :904$8RO, para a re·
ronstrnrc:iío dn ponl<' sohrr o rio 1\fnrnhi\ no kilomrtro 1 R mais 172 me·
tl'(iA dn l<:strndn clr> FPl'l'O (;pntrnl !lr :l\Tnr:!"llí·

O President~ da Repuhliea dos Estados Unidos do Brazil,
aUPn<lrndo ao quP l'Pfi\H'I'Pll Tl11• LPopoldina llail\Ya~· f:ompan~·. Lim itPd, dem·eta:
Art. t.n Hãn approvados o projPdo 0 or~:anH•nfo. na imlWrtanr.ia de 81 :üO.í$R80. para a reconstruceão ela 11onte sobre
o rio l\lacahé, no ldlomelro l8 mais li? metros da E~~trada do
Ferro Crntral dP MacnlH\ rle accôrdo eoni as plantas e mais.
documentos que com este haixarn, ruhric'ados pelo dirnctor~
geral dP Viação da SPcr·etaria flP Estado da Viação e Obras
Publica-;, ficando assim modi l'ic'adns o pro.ir'c1 o 0 orçamento
])ara a nwsma obra approyadns pPln drorrPfo 11. li. 0()2, dP '12
do agosto de 1914.
Art. :!. A flp,,;:;ppza, clPvidamPnÍI" apurada at,~ a m<'sril~
impnl'tanPia, ~er:'t }Pvada :í c·nnta dP c·n::::.fPio da rf'fPrirla eA ...
0

trada.

·)

Rio f]P .Jmwiro. 3 d(• uoycmhr'o íl0 1\1 l ;,, !H o rb Tnde.pcml('IH'in e ?I" da RPrmhliea.
T
\VE~C:ESL.\1 1 HH.\%
;\1/rJIISfll

Ttii.'(I/'I'S

p.
flp

C:O:\IES.

T.. ?/1'(('
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DECRETO N. 1 L 77 4 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

19i5

Autoriza a revisão do contt·acto celebrado com a Companhia N'acioual de ·
Navegaçiio Costeira em virtude do dec1·eto n. 10.176, de 16 de abril
de 1913, e a que ~<e rPfere o decreto IegiHlativo 11. 2. 939, de G de.
janeiro de 1915.

O Prrsidentf' da llepu.blica dos Estados Unidos do Brazi1,
usando da autorização t~onstarlte do n. XIX, art. 30, da lei
n. 2. ü24, de 5 de janeiro do corrente anno, e attendendP
ao que rcqw•rn1 a Companhia Nacional de Navegação Costeira,
decreta:
Artigo uni co. Fica substituído o contracto celebrado com
a Companhi.a Nacional de Navegação Costeira em virtude do
decreto n. 10.176, de 16 de abril de Hl13,. e a que se refere
o decreto legislativo n. 2. 939! de 6 de janeiro de 1915, pelo
que für lavrado, medihnff\ as clausulas que com este baixam.
assignadas pelo minisfro e secretario d<; Estado da Viação (~
Obras Publicas.
· Rio de .Janeiro, 3 de IJOVNnhm flr lfHr>, ~H" fla Indt~pendnncia e '!7" da Hepublica.
WENCESL\U BRAZ

Auouslo 1'a?,n;·es

P.
rb~

GOMES.

Lum.

Clausulas a que se refere o decreto n. 1.1.774, desta data

I - A séde da r.ompanhia 8crá na r idade do Rio rle Janeiro.
TJ- O servi(:o dn navegação, que é ob,jPrlo do presenf,~
contranto, canstarú das sPguintes linhas:
f) Linha Rui-Norte, entre Porto Alegre e Recife, asRirrí
subdividida:
a) uma viagem semanal, de ida e volta, com inicio em
dia certo, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. com escalas,
na ida, por Pelotas, Rio Grande. Florianopolis, Paranaguá,
Antonina e Santos f\ na volta, por Santos, Antonina, Paranaguá,
S. Francisco, Florianopolis, Rio Grande e Pelotas;
b) uma viagem semanal de ida e volta, em continuação 3.
de que tr'ata a leUra a, entre Rio de Janeiro ,... n~,ifP, com escalas por Victoria, Bahia e Maceió.
2) Linha Subsidiaria Sul. entre Rio de Janeiro e Porto
Alegre: uma viagem semanal de ida e volta entre Rio de
.Janeiro e Porto Alegre, con1 escalas, na jda. por Paranaguú,
Florianopolis, llio Grande e Pelotas, e na volta, por Pelotas o
Rio Grande.
3) Linha Suhsirliaria Norte, em continuação á precedente:
uma viagem quinzenal entre Rio de Janeiro e Natal, com escalas, na ida o na Yolta, em B~hia, Recife e pabedelLo .;

AOTOS DO PDDER EXECUTl VO

4) Linna Auxiliar entre Rio de Janeiro e Rio Grande do
8-u I : duas viagens mensaes de ida e volta entre Rio de Ja....
neiro e Hio Grande, com escalas, na ida e na volta, por Angra
dos Reis. Uhatuha, Caraguatatuba, Vi lia Bella, S. Sebastião,
San1os, Cananéa, Jguape, Itajahy e Florianopolis.
5) Linha rle cargas:
tt) uma. viagem mensal, de ida c volta, entre Rio de Janeiro c l\lm;soró, com as escalas que convierem, a qual será'
Pstendida. até Mamios, logo que a companhia possa adquirir.
vapores adequados, de maior capacidade que os actuaes;
b) viagens de accôrdo com as necessidades reaes e effe...
ctiva:::. do eommercio, industriá e lavoura, entro Rio do JaTWir'o e Porto Alegre e Rio de Janeiro n Recife.
ITI
O serviço de navegação entre Rio de Janeiro c Natal,.
com Psrala;;; em Bahia. Recife e Cabedello, deverá st>r iniciado
rlnntro do prazo de 15 dia1:1, a contar rla data flo registro do
prPstmiP contracto no Tribunal de Contas.
Ri antes df' sr. tin·nar C'ffectiva a incorporação do vapor.
I talJm·ti á f1•ota rla cbmpanhia tiverem de ser supprimidas ai.::! lima ou alguma~ das viagl'nR da linha Rubsidiaria norte, por.
fali a dP yapol'eH, dci:xnl'ú d1~ :;:f' r applie:u]n mu Ha :i eont.T·actant~
nu qun c•sq tH'l' penalidadeg.
l V Fka entendido que, além das viag-Pn8 aqui dlltermi...
nada::; p:wa ('.ada nma rlaR linhas (}a r.lammla TI. 11oder:í. a con..
fr'al'l.anfP fa~f'1' ontt·as om caracter~ cxtraorclinal'io, para attende~
n.os iHif'l'PRRPK do commcreio P. ao movirrwnln dos passageiros.,
Alíím das (•sralas deh•rminadas para ~~ada linha, pmlerá, oulmsim (1 C:ovorno, df' arr.{\rdo rom a contractanle, estauelecer
outras, snpprimil-as ou substituil-as pelas que mais con...
vnnham aos interesses geracs, sem onus para os -cofees puhlicos P sf'm prejuízo na subvenção qnc fôr devida ú contra..
l'tant.e, na fôrma deste contracto.
Não poderá comtudo ser concedida a suppressão de
nenhuma f\Scala, sem que a contractante continue a observa~
T•f'gTtlarnwnte pelo menos outra escala no Estado a flUO pert.nnecr a que houver sido supprimida.
V
Os serviços de navegação mencionados nos ns. t, 2 e 3,
:::erão feitos -com vapores de passageiros e cargas, dispondo
rle m~comodações para 70 pas·s.ag·eiros de primt>ira classe, alojanwnto::~ rom camas para 100 de terceira classe, com capa-cidade
minima para 1. 650 toneladas, excluídas as camara::;, frigorificas com 250 metros cubicos, no mínimo, e susceptíveis de
;;;erem augmentadas á medicia que se manifestarem as neces ...
.QilladPs, d~vcndo, outrosim, estar sempre conservadas em per...
fniio r~tado do funccionamento. Esses vapores deverão desen-<
YolvPL· a vPlocidade mínima de 12 milhas por hora e ser
tlotados de illuminação c ventilação electricas, apparelhos
hydraulieos para carga e descarga, machinas do desinfecoão,
hnmhnR P apnarrllloR para extincção de incendios e apparolhos
dP telPgraphia sPm fios, com alcance sufficientc para se corJ'(•spondPrern ·com as installaç.õcA Pxistentes na costa Jn·azileira
e de aeeürdo com o regulamento da marinha mercante e navogac;ão de cabotagem.
A t~ontractantc f•tnpregar:í no serviço subvencionado os
\·a pores denominados lta;inbâ, Itapcma, ltapuca, I truíba, Jta ..
2J1l1'a, ltatinga, llrv;twcê, ltapacu, ltaquéra, ltoailm. e ltaberá;
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~s~s , dous ultimos dApois de officialmenle incorpdrados á
frota ·da companhia. Para as dC'mais linhas, a contractante
aproveitará os vapores restantes, que possue actualmente, nos
quafl-; installar:\ apparPlhos rle tf'lP.graphin srm fios, elo nc('nrdo

com o l'f'~ttl:wwntn ffn marinha IHf'l'l'ntlle e nnn\~aç-fío de cabotagem.
Logo que as eonllições de navegabilidade dos eanaes interiores do H.io Gr·ande do Sul o permiUircm, a tonelagem o
velocidade dos navios a serem construidos vela contrac[antl~,
dessa (•poca em diante. serão ::mgnwntadas.
VJ- O:o; planos dos navios (]U(' a companhia tivr:J' de
construir pal'a o Sl'l'Yi~:o r]o IH'Psentc contractn serão su.ir~itos,
próvianwnt.n, ú ailJJl'ó\·a<:ão do l\[inisterio da Viação c Obra.,
Publiras. Rr•ndo nrrcitos 0:5 navios. far-sc-:í sua incorporar;ão
á frota da ennfl'a,·.lanlr', de arrr"'rdo com as condicões regula··
mentarcs vigNJfps; ne~sa necasião. n. contractantc apresentará
ú In~pf'ctoria }'f'()cral de Viação !\fnritima c Fluvial os documentos enmpr·ollatoT'io:;; do eu~fn dos nnvjo::; o urna rclncflo
dOB SCW'l UflJ'C'SÍOS C f)Crtences.
·• VII- O m.Hnf'ro de cmharcaçõe:;; ordinarias c de salva:Vidas, de eintos de salvação, a quantidadP de sobresalent.f's c
aprestos indispPn~avf'is an serviço nautico, bem corno ns
ob.icctos dnsl i nado:.; ao uso dos passageiros, serão fixados em
tabella P'l[H•(·iaL organizada pPla contr·actante c submettida á
approvaeiio da Jnsprctorja .Fcclrral de Yiaçfio 1\Iaritima e
li'luvial.
VIII- Para evitar a inLcnupção do serviço de qualquer
oas linhas, a contraclanto obriga-se a suhstit.uit· immediatamente os vaporP~ fJUC se tornarem imprcsfaveis para a navegação ou ~c ncrdnrPm em !'!inistro. por ontros fJUC se appro:ximem o mai~ po~~h·rl da~ ecmdi(:iies Pxigidas na. c·lau~nla V.
'A substitnieiio feita nes!Ps ll't'JIW~ gú sP tormu·á, port~m, cffectivn
si, a juizo do inspf'ctor frdN'al de Yiac:ão ~raritima c Pluvial,
as novas cmharear::õcs sat isfi7.PrPm pt:-t'ff'ilamenffl as necessidades do serviço. No ca:o;o contl'ario. fic·at·ú a conf.raetantc obrigada a adquif'ir. dt>nl l'o dn prazo maximo de um anno, outro~
, que reúnam aquf'l!a~ rnndicc1rs, cadtwnndo o f1l'e.Rentr rontrncfo.
si dentro dessn 11razo não tivor sido feita a substituição.
IX- .\lfím das vi~torias exigidas pela legislação em vigol',
ficat·üo as f'!llbareaçGPs da eontracfanfe :m.ieitas a;;: que forPrn
:. julgadas nPrPssnria~ Jwlo ~uh-insp.-dor fNlf'rnl df• Yiaçãn !\In, rHimn e Fhwial.
X
Os navios da conlraf'lantfl gosarão de vantagens A regalia~ do paquefn~. dP :wnlrdo com o rPgulament.o da marinha
·mercante (' navegaf'ão de caholagNn, ficando, por(~m. su.ieifo:'l
a esse rPgu lamclÍI r; e aos da In~pt>ef.oria FPderal de Yia~.fio
;1\faritima e Fluvial. da Poliria, da ~aúdr, da Alfanrlf'gn c da;;

capitanias dt: portos.
XI-()!'; dias e l1oras de partida, o tempo de dflmora mn
rada podo de PS0ala n a duração das viagPm;. regulados prlo
~nb-inspcef.m·. serão autorizados })elo inspector federal ele
.Viação 1\lnritima f' FlnviaJ. rl0ntrn do prazo d" 11m mrz. a
contar da data tla assignatnra do presen{P f'fml r·ant.o, n suhmcttidos· ii. approvação fio rninislro ria Yiar~fío !' Ohras J1 uhliraH. di \.PTH1o a .: rPspPc~f.iv:ls talwllas ~rr puhl iendas Jlo Dirrrio
1

Of(icial federal, dentro do prazo de oito dias da daln dn sua

approvnção

r á eu~!a dn contractnn~r.
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XII- nen tro do prazo de um mez contado da dat.a da
assignatura do presente ·contracto, suhmetterá a contractante á
approvaçãn do Governo as tahellas de }Htssagens c fretes quo
terão dt> Yigonw nn !"f'l'Yi1:n r.ontractacln. ·qne não poderão ser
mais eleYadas do que as al'ln::ws. para us pnrto:. .iá serYidos, e
nrganizadas Bas mesmas hases para o.; por[clS ao twrle do Redfe. Essas tahellas serão rrtlnzidas, maxime para os generos de
produccão local, sendo taes rcdnrções ampliadas á medida das
facilidades ela 11avegação nm: camws inl erinres ~ hrrra do Rio
Grando do Snl. Os prr~~os de passagrns c os fL'ctes approvados
nossa conformiuadu não poderão sel' au!l'nwntados att~ a revisão das lahr>llas, que se effectuar:í de dons em dous annos.
'A conii'adantc .aprPsenlarú, outrosim. :í approvaçf:io do Go-.
vrrno, JHli'a os erfeitos da -clausula XYl\1, a tahPlla dü distancial'l Pnt ec os 'li versos portos.
To,lag essas tabellas deverão ser puh1iea,lns no Diario
Of{ir:iat federal dentro fio prazo de oito dias, a pal'lir da datl\
dn sua npproYação e ft cu::~ ta fla contractnntc.
XTTt
A conbractante obriga-se a transportar gratuitamente:
'1°, o inspector, o suh-inspeP.tor e os fiscaes da Inspectoria
Forlcrnl de Via~;ã'O Marítima e :Fluvial, quando viajarem em
serviço;
,
2", o emprega,lo encarregado do seryiço postal;
3", as malas do Correio, nos termos da legislação vigente,
fazendo l.ransporlal-as de horflo para terra e vice-versa, passnndo e exigindo recibo;
lt", os dinheiros puhlicos, na fórma da lei em vigor;
!)", os oh.iectos remet.tidos ú Sccre!aria de J~stado da Viacão·
o Obras Publicas ou quaesquC'r repartic;ões a clla nnnexas ,~
os destinn,los <ís cxpnsieõcs officiaes on faYorecidas pelo Governo;
ô", as sementes e mudas de plantas destinadas ao::~ jardins
e ostahelccjmentos publicos on ús socicd:ulcs de a::rricnltnr,l
n11xiliadas prlo Governo.
XIV
A contractante obriga-se a conceder, em seus paqn()tc:.:;, transportes com abatimento dC' 50 % sobre os preços
rla l'('Spectiva tabella, para a forca publica ou escolta conduY.indo presos, c com 30 o/o para qualquer transporte que tenha
do R('l' pa~o pelos cofr~s da União ou doR EstadoR, sendo n
rnspp.c•t iYa dPsper.a levada exclusivamf'TIIP :t conl a dns li!Psmos
l'llf'l'l'S.

XV
.\ contractantc obriga-se a estabelecer trafego mutuo
rom a:;; linhas de navegação e vias ferreas que venham t.er aos

1•ortos RN'vidos pelos seus vapores; os accôrdos promovidoi\
1I f~ la eonl raetante serão suhmettidos :'t ap}wova~ão do ministro
dn Viar.fín f' Obras Publicas.
XVI
A contractante ohriga-se a só fazer transporte de
jn nammavt'is e explosivos em vapores 0xelusivamenle de
'~argas.

XVII

A contract.ante deverá apresentar. trimeslrnlmenf.o

no snh- in:-::;pN~l o r' dP Viação Marítima c Fluvial quadros estati~l.il·ní.l mintwiosn,;, r.nnforJJlP IIH)(lPln !flH' csfn fnnnnl:w, Rohrf.\
n mnYilnPnln tle l)assng-Piros o rargas, o P.on:-;tHllO d•' NÍm1mstiw·l ~~ llrlll·ifir:mles. diser·iminanrlo-:·H' qnnnto :í qualidade.

peso,

volUJ}l~

e ft·PI.es re0ebido,g. '1e .modo a se poder· computar

com exaetHlao a renda de cada v1agem. Apl·rserl!ará igual ...

1
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mente, até o dia 1 de abril de cada anno, a cópia do balanço
do , anno anterior, inclusive a conta de lucros e perdas, de
fórma a que possam ser conhecidas a sua renda liquida e as
despezas de custeio e conservação dos seus vapores, para servir
de base á fiscalização· da applicação dada á subvenção recebida
pela clausula XVIII.
Em retribuiciio dos serviç.os prestados pela linha
XVIII
Sul-N ort.~. d~ que trata a~ r~lausula IJ, a contractante receberá
a subn~ru;fío de 20:000$ por viagem redonda completa entre
Porto Alegre P Recife. Esta subvenção será paga mensalmente
no Thcsouro Nacionai, mediante requerimento acompanhado
do attestado do ~uh-inspector federal de Viação 1\Iaritima e
Fluvial. O ealeulo da subvenção, todas as vezes que, por motivo de fôrça maim', devidamente comprováda, não puder ser
completada a viagem redonda, será feito pela divisão total da
subvenção (vinte contos de réis) pelo numero de milhas navegadas na viagem redonda compl('ta, numero esse determinado
na tabella das distancias de que trata a clausula XII, sendo o
quocientn multiplicado pelo numero de milhas da viagem incompleta.
XIX- Salvo caso de forra nmiol', dev.idamenf,c justificado n arceito pelo minisLro da Viacão e· Obras .Publicas,
ficarú a (·ont.raetantf' sn.ieita :\s seguintes multas:
I",......... !la quola da subvow;fio t·ori'Pspoudfmto a cada ''iagem
da linha 1111nwt·o um, da clausula Ir, pela snpprcssão de qualqww dtdla-:, P mais !íO <fr, sobl'(~ a referida quota; do dez contos
a qui11ZI' t•oJdn:-; dt~ l't~is. 11nla suppressão dt~ r.ada viagem das
linhas nmnf'ros dois c Lre.;;; de cinco a dez contos pelas de numeros qnatrn " dou~. e cinto •eontos 11ela dp mJJHPl'n r.hwo, f orlas
da dawm la JT do pre;.:;cnte contracto.
2" ~ I >o fre~;entos n.1il réis a quinhentos mil réis, além da
perda da subvenção respectiva, no caso de interrupção da
viagem encetada: si, porém, a interrupção fôr devida a caso
de força maior, não se verificará a multa, mas a contractante
p,erceberá apenas a snhnmção correspondente ao numero de
milhas navng-ad~s. t•a1cn1adas df~ aecôr1lo com a r.Iausu1a anterjor.
:~o- ne ecn1 mil ré.is a trcsenlos mil rí'\ís pelo per iodo de
cada sei~ horas e~ccdentes ao fJUe fllr marcado para sahhh
· dos vapoms.
4" ---- nn duznnl.o~ mil rt'íiR a um conto rJe rMs, por infraccão dP qnalqwir· das ~~lausula~ par·a a qual nílo ha.ia multa
eRpeeial.
As mnltas snrão impostas pelo iuspector federal de Viação
Maritima e Fluvial, por proposta rlo suh-inspActor, doR fiscaes
·de districto itinerantes on dos fiscaPs ajudant rs da mesma
Inspectoria, nos portos servidos pela t~ontrar.tanf o, com recurso ao ministro da Viação n Obras Publicas, o deverão S<'J'
pagas no TJJosouro Nacional, dentro do prazo maxímo de 10
dias. ou rl(!Scontadas no primeiro pagamNtfo da snhvrnei'in qnn
a contracfante tenha de receber.
XX
l~m caso rle intcrrnpeão total on p:u·cial do servjco
contractado, por mais dn um rrwz, pagará a contraetante uma
multa ~orrespondente :í metade da renda bruta Inrnsa1, calculada pPla rnédia dos cinco mezes anteriores: nu, si o Govm'no. prcfN'ÍI'. mandar:í fa1.er as viagt'ns por· sna conta, in...
demmzando-_o a eontraclante de todas as flespezas e mais 50 .o/~
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das mesmas, eomo multa. Na falta da exeeução do s~:rv it:o das
linhas 3 e G (a) , dentro do prazo marcado na clausula Il r,
ou uo ca:-:o de multas repeLidas, dar-sc-ú a rescisão do contracto, de 11lcno direito, por dcereto do Governo, e sem de·peiH.lPtwia de intcrpel1ae.ão ou decisão jwlicial. Dada a rescisão,
não poderú a contractunte reclamal' indemnização alguma por
prejuizos tJUC lhe possam resultar, e porllerú a caução de quo
trata a dausula seguinte.
·
XXI
}Jm garantia da execução do ]lreseute eontraclo,
continuará depositada no 'l,hesouro Nacional a imporlancia de
cem contos do réis, em moeda corrente ou 1it.ulo~S th~ divida da
União. nos termos da clausula XXI do contracto de 20 de
~1mio de Hl13.
XXJJ- Para as de:::;vezas de fisealit;atãiJ, a eonfracLanLe
entrará adiantadamente, vara o Tltesouro Naeional, eom a
illiJIOrt.aucia de seis contos de réis semcstraes.
XXIII
A contractante obriga-se a fornecer, dos seus deJHlsilos llO Hio de Janeiro e nos l•~stados, o carvão de que neces~ihu·t:•Ht o:; navios da Armada Nacional e us demais scrviço:3
felkrat~s, quando não puderem vrover-s1J de outro mod•J.
:\.Xl V- O Governo poderá occupar temporariamente todos
nu lHu·t.e dos vaquctcs da coHtt·actanle, iudemuizando-a da
renda lilluüla que couber a cada uma das embarcações
oeeupadas, avaliada pela m(•uia das viag!'llS nos J '2 nw:ws (lUC
lll'cr,cdcrPltl <i data da occupa(;ão. No easo de fretamento do
qualriHCl' dos seus v::tpol'es para sel'vit· rle tcw.le·r aos navios de
giH'ITa, o preço respectivo será estipulado mediante aecôrdo.
XXV
;gm caso tle desinlelligencia outro o Governo c a
eoulraelauiP, solJre applical:ão d1} qualqm~r das presentes clausula::;, ~~·rú a (gwstão resolvida IlOl' arhit1·:uncnto, segundo a:s
fürmaH lcga(•s, fieumlo entendido que ellc não poderá ser
iustiLuitlo para os easus de multa, rescisão ou outros elarumcnte rcsnlvidos pelas clausulas con tractuacs.
XXY I
A contraclanto obriga-se a cumprir fielmente
fmlus us regulamentos quo existem ou vierem a existir, refernnl«~s e apvlicaveis ao serviço de navegaçfio contracfado e qu8
IJf\IJ eont.raricm as presentes clausulas.
XXV 11
Na data do registro do rn·esenlc coutracLo pelo
Tribunal de Contas fica. de nenhum cffeito o quo Joi celehrado enlt·e o Governo Feder:al c a contract::mtr, de accOrd·J
nom o rlccFel~' u. 10.1'/<l, de JG de abril de 1V13, o qual é pot•
"~I e sulJstJlludo.
XXV iH -A despesa resulta11Lc da exeeu~.:ão do scrvi\,~o de
lJU(' lr·ala a elausula 11, -u. 1, lctt.ras a (~ b, do JH'e:;enle cont.raeto, ('.onerá pela consignação quo na v·erba 4a art. 30 da
lni H. ~. n:z.'f, de 5 de janeiro de 1915, se destina 'au dito se!'viço d(). navegação c pelas que forem votadas nas leis orçaJJterttarHts dos annos subsequcntes.
;'\XIX- o_ presente contracto .~staudo suj cilo ao sello propor·,·.wllal n nao fiO vodendo prehxar o valor exacto sobro t)
qual dm1~ asscutay a deduc{~fio do rcspeetivo imposto, a contractant~ o pag_ara I~arcelladamcnte sobre as importancias das
su1Jvr.nt~oes a que trver direito, por occasião de serem essas
rccelHda!'l no '!'besouro Nacional.
. XXX- O prcsc~1tc contracto só ser:i cxequivcl depois de
rcg1slrado pelo Tribunal de Contas, vigorando, ej:ttão, pelo
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prazo de 15 annos, contado de 20 de maio de HH3, sem que
possa HCI' aiTendaLio ou transferido, excepto- mediante prévia
autorização do Govurno.
llio de Janeiro, 3 tle uoveml.H'o de 191;1.-J.. Tavares de
Lyra.
DECfil~TO

N. 11.775

DE

10 DE

NOVEl\IDRO DE

AptJrova c HHllttla cxct:ulal' o novo regulamento para o
•
da Armada

~L'l'vi!;~.l'

1915
de IH<\cmh'

o

Presidente da ll!!puhlica dos Estados Unidos do H1·:u~U,
na. ftírnm da. autorização {.'Olln~d ida pelo ar L 'j :.:,
VIU, da !c i 11. ~. n~ 1, tln 5 dt~ .ianeiro do l'OlTCllln anuo,
U[)JH'OvtH' e mandar executar o l'l'gu!nmento que h este acompanha, at~sic;nado pelo almiranle graduado Alexnndt'ino Fariu.
de Aleuear, ministro de E~tado dos Negocios da l\larinh.n, e pelo
qual se dt•\ e U'fWl' o :-:cn iço de fazenda da .\t·nmda; I' e\ ogarla:-;
,as disposi<;õcs em eontearío.
1\io tle Janeiro, 1O ele novembro de. HH5, U4" tl.a Intl.cpcndencia c 27° da Ilepnblica.
l'n~oi\'C>,

\V~Nt:ESL,\U

I3n.\z P. Gol\lES •

.:l[t_>.l'andrino Faria th:

1llcncw·.

Regulamento para o serviço de fazenda nos navios, corpos a
estabelecimentos do Marinha a que se refere o decreto
n. ü. 775, desta data

CAPITULO I
IHSPOR!ÇÚES

PllELI:'>ll:\.\HES

" .Art. I . o n SPl'Vi(:o 1l1~ fazenda da 1\ nnnrJa, e!lnJl)l'ehend·~
toda a P:o:t·ript Lll'HI:ii.n relativa ú snpp1·imenlos, vuganu~utos, al'recad:u;fui e distL·ibuitão do material, aos ~"~polios, ao historieo
da vida oH iria I do pessoa I da At·mada c. em gcntl, lu do WlC
se relacione com a JH:tt'lc administrativa e economica a hor::to
dos navios, nos corpos e nos éstabelecirnenLIJs pertencentes ao
l\1inistrl'io da Marinha.
Art. ~." O commif:'S[lrio é ineumbido {!O serviço de fazenda
e o principal responsavel pol' tal suvif;o, quer perante as au~
tor·idadPs de !\ltwinha. quPt' perante ns rcp:.u'tiçõcs fiscacs.
Al't. 3. o O Sf•J·vh;o d·: fazf!nda suhdividc-se nos seguintes
ramos:
«) pedido de qualqm~r !.'specje pal'a supprirncutos;
b) rceebimcnto;
c) arrecada<;ão;
d) dcspe7a:
e) escr·iplurac;iio dos lívrol'l c doemw·nios de que tt·ata f)
prcneute regulamento;
f) fiscalização.
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CAPI'rULO Il
PEDIDO

1\d. lJ. o O pedido ou requiSJç.uo, de nccôrdo enm os modelos anttexos, é uma formalidade indispensavel pat·a que seja
fei Lo qua lqwH· supprimento.
Art. 5." Os pedidos ou requ isiçõcs ~cl'ão ül'dinarios c ex-

traord inarios:
§ 1. o 8crão o1·din:wios os que for•·m fciLos de aec<Jrdo
com as tabcllas de consumo, inelusive dinheiros para eompra
de Yenlnrns e fruetas; extramdinarios os que não fi7.Cl'em
parte das tnlJellas de t·onsumo nrdinario para um determinado
pcl'iodo os quacs Ró sf't'fio satisfeitos drpois de justificados
pelo coinmandante e au tm·izados pelo ministro.
§ ~." Onde hou\·er força dn mais dP uma unidadt• n·unidao.-.; pt•ditlos dPvet·ão ser submett.idos á aprcciat;ão du eiiPI'I' ou
t'Ollllllandante mais antigo.
§ ~L" Nos vorto~ Pstrangeit·ns e nus E..;;tauu.:'', todos o;-; pedido:-; sú sPrão autorizados pr-lo rommandantn do lltlYÍo -quando
não l!nu\PJ' <'OHJmandantc stqwrior no pmto, nu autol'idatle do
:.\Iarinl!a na localidade, que para isso f.i ver l't'ePbiclo Íllstntc~.:õcs .
. \d. ti." Ficau1 o::-; pe.Jidus sui.Joruinadus :í apl'eeiaçãu da
aulol'idade a quem estPja al'fecta a. fisl'alizat,:ão dos mesmos,
ohseryamlo-sr~ ua Capilal da Hermblil'a as seguintes disposiçürs:
1". os J•etlid<H onliuat·ios, mamlsl\riptos. assignadu::; pdo
immediato t\ commissario e rubricados pelo commamlanLe,
serão feitos Pm uma nnica via e apresentados ao director do
JJoposito Naval, que, d0ntro da tabclla que fôr estabelecida
paf'a- eada Itavio, eot'IHl ou p,-.;(allf'lP;cinH'nlo, autorizarú a cntn•ga dos artigos;
:.!", t'SSI'S p<'didos d(\\ erão sPr ft>il us obt•rkc<•lHlo rigol'O·":llllPll(e :í. nonictwlatum ofJieial. Na falta d" t·ormnissario
d<·n·t·:'t assignal-os um ouii'o o!Ticial, lllf'snw n l'OlllmandaÍlLo
ou ~~hd•~ da J•rpadicão na falta ahsolnta riu outros ol'l'ieiaos;
;~''.. ú IIH:diua qtw Jot'l~lll sendo ent1·Pgw·s os artigos no
J !Pposito ~aval, o encaLT~gado da sct·r,iiu por onde ft1r· feito o
supp1·inwnto. Pxtr·ahir:í uma ~nia de rr'JllPssa. nara, dCJlOis de
eonfericla pelo offieial incumbido da riscalizat:ãn. sr-r ellt.rPguc
ao rt•ePlwdnr·. qup dar.:í quitar,ão, no registro do livro respediYo. dos al'tigos que lhe forem entregues;
V, tlrnt m do prazo maximo de fi R hm·as. a pós o rcec])illll'llto da guia alludida, os eomn1i:-;sa1·ios 'l'l'CPlledon'.S• extral!ir5o uma l'Pquisi~;ão iinpressa qn" ·"'·r:i t>nlrcguP ao DevO'sito
~aval, arim dP Sl'l'em pr·ef'IH'-hidas as Jormalidad•~s lPgans f'Tlviando-st> a guia. da J'l'llll'ssa :í. ln~pt•t·tor·ia dl' FazPndn ~~ Fist•alizn<;fío. ollriP l'it~at·ú ar·cltivada pam a or·~!aniz<u.:ãt~ do mappa
dt•JllfHlSfl'UtiYU da dt'Siii'ZU UllllllU}.
, .\rt. '1. O pc•tlido do mantinwnfos st•r:í. feito mensalmente
para 3;) dias. dPduzindo-sf'. no eakulo. os g('nrros existPntcs a
]l()l'do, t'Oill!H'Phl•rulitlas as sobras voril'i<~adas, provenientes dos
ranchos SPc<·os (officiacs I' sub-offieiacs) que não tiverem
sido retiradas por occasião do balanço.
0
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Art. 8. Os pe(\idos de pão_, carne verde c diétas, serão
vor meio de vales, assignados pelo commissario, tendo
o «visto» do immcdiato, e diariamente entregues aos fot'llCcedores que deverão apresentai-os no ultimo dia de cada rnez
ou por occasiãq da sabida do navio, pa,ra serem resgatado:;
com a requisição de que trata o annexo n. 'i ~ d.
Art. 9. Para acquisição de fundos deYem ser o~servada:)
as seguintes formalidades:
§ t.o Os pedidos de dinheiro, destinado ú comp1·a de ver:dui'as, fl'uctas e' diétas extraordinarias, serão satisfeitos pela
Contabilidade de Marinha, na Capital da Hepublica, e pelas
repartições fiscacs do Thesouro Nacional nos Estados e no estrangeiro, na t·onformidade do § to do art. 5° (' annexo numero 1-b.
§ 2. Para os pedidos do dinheiro destinado á compra de
~rtigos de supprimento, em viagem, pagamento ás guarniçõe':!
c outras uespezas, o commissario organizarú um mavpa demonstrativo: que terá, além da sua assignatura, a do imuwdiato e a rubrica do co.mmandante, pal'a ser submettido á avprovação do ministro, antes de extra'llida a requi~i<:ão de que
trata o auncxo n. 1 - a.
§ 3. Para saques nos portos estrangeiros, salvo o caso
do art. 209, o cornmissario pas•sarú letras contra o '!'besouro
Nacionai, de accôrdo com o annexo n. 8.
§ 1. Estas letras· serão numerada< por ordPlll e dal:.1 '-~
~ssignadas pelo eouunissario c pelo ~;ommandaute do uaviu.
··§ 5.'' Devem ser expedidas em primeira c segunda "ias,
sendo cada uma acompanhada do avi~o que dt~ve ser dirigido á autoridade comnetente.
§ Ü.° Contractado directamentP velo ( :ov(·J·no () fonwcimcnLo de fundos, as letras serão vassadas ao lnwto nu t·as:\
çontractante ..
•Art. 10. As remessas de dinheiro de navio para uavio,
estando cllcs em· pontos diversos e su.icilos a um mesmo ehdt•,
serão feitas IJOl' um dos tú~s modos seguintes:
§ J • ne JH'dc.rencia, por um navio de guerra nacioual.
§ !!. Pol' navio mereantc, sob a guarcla de um official.
§ 3." Pot· interrnedio ue cas·a hauearia, solJ a retipommbilidatle do coHJillandaute que autol'izar a remessa.
0

feito~

0

0

0

0

0

0

CAPliTULO li[
fiECEBI.M:jjN'J'OS

Art.' J J. O r.ommissario do navio, l~rt·~enlP n imtpr,diato,
ú o uuit~o eom]H•lentc para l'f~l't'lwr dinlwiros do ~sLado qw~
tenham de Sf'I' aneeadados a hordo, qualqw•t· qm· se,ia o snu
destino.
-Art. 12. Todos os demais recelJimenlos Sl'l'ão Jeitos IJP]o
commissario, acompanhado dos peritos respcdin1s designados
pelo innnediato; os artigos serão con reridos pelo offieial de
quarto, ou outro que fôr designado. •cabendo-lhe a fisealização do peso, eonta e medida e o eertificado do registro
do. livro d~ pedidos.
1
r
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Paragrar~lJO unieo. O reecbimento diaeio do alimentos
ft·csros t1 im·umlwueia do fiel, que responderá pela exactidão
uo peso, eonta ou medida .
.\t'l. l:L ,\ l'ompt·a dl' vNdum~ P l'ntdas pam as praç.a8
da guan1i<,:ão sel'Ú pm· ajuste, fc•itn pelo I'Ommissa·t·io, com a
fi:-;,~alizat:ão do immndialo c autorizarão do eommandantP, e
a dos dl'mais ranchos pelos J'Pspcctivos rancheiros .
.\ l'l. I 'J. 05 l'nrllf'I~ÍmPntn~ que nã.o forPm JPilos pelos
dnposil.os navaes, o serão, dirr•etamentP por qur•m os eontradat· ou ajustar.
Art. 15. Os generos de qualquer f'S))I~rir, rejeitados (H'los
]wt·ilo.s, sPrãP i-lU bstituidos a contPÍllo clo.s nt6stiws ppritos.
1,\rt. 1G. Quando o fornecPdm· não fiZI'l' a substituição
dos gl'nf't·os r(•jcitados, sr-rão r-llrs f·omprados por sua eonta,
attcndida a diffcrcnc;.a dr prcc;o entre o do eonfTado ou a.instc
c o da compra, para ]ndemnização da Fazenda Nacional, de
accôrdo com os respectivos contractos.
Art. 17. 1Ao irnmediato compete determinar os meios da
conducc;ão c pessoal necessario para os rPeebimentos que tenha
de fazer o eommissario.

CAPITULO IV
AHilEC.\1}.\ÇÃO

.\t·t. lH. Os dinlH·iros do 'E~tado ~~·rão anr·r~~Hlados em
eol'l'l' rorl1•, ú prova d~· fogo, Sl'lll.lo dl'llP da\'ir·ula.l'ios n commandanli', o immediato r• o eommissat·io. ~i o ('.ofre não tiver
capaddade para toda quantia, serú o exe!•dctll.e guardado em
loga1· st~guro, indicado pPlo r~omrnissario c appl'nvado JIClo
~~nrnmandarl11·, qun promoyr•JI:'t· m; nwios de segu~·ança JH'eessarios.
~ t , O eofre sPrú ~~olloeado em Ioga:· visivC'l, ([lW offcrcça sC'guranc;.a, de prrfrreneia a Jlraca de armas, quando não
lmja logar pspecialmcntc destiúauo ao serviço de faZ·Pnda.
A todos os pagamentos que fizer o comm issario dcvcrú assistir
o immediato do navio, corpo nu estahelccimrmto.
~ '2. O r~ofrc Íf'J';Ú trrs ehaves differf'n[es, que ficarão
<'m podPJ' elo commandantr, cto i rnrnccli~ l.o n do com missa rio,
I'l'sponsa,-ris pelas ·quantias c documentos nellc arrecadados.
f :L" ~l'llllll'O que julgar eonvenientf' o cnmmandantn, procf'lli•t·--sP-·ha ao halanc;o do numeraria f'Xistente no eol'l'-L', ú
vista do f'f'snltado da escriplurac;ão.
~ L" O halanço seriÍ f('ito 1•elo immetlialo ,, r·ommissario,
na fii'I'SI'nça do commandantc; no easo dl' sPe vNifi1'ada qualqu•·t· it·tTgulal'idadc o comrnanclantc mandarú la\Tar lermo
JJo li\ t·n pr·nprin; farú r·onstar no livro d0 qual'tns, f' dal';í 1'111
SI')!,Uida l'.onllrcimPnto ús auloddadrs comiWtl'nll's, af'im de
prne,•df'r-SP na filrmn da loi.
.\rL. 1!1. 'Os objrctos perdidos por erro on negligencia
no transporte ou recC'bimento a bordo, Rcrão earrrg-ados, polo
valor correspondente, üs pessoas que forem administrativamrntr ,julgadas culpadas.
Art.. :20. J\ drspPza drssf's objcctos será dada ao commissal'in. pl'lo cornmandantP, por meio de vortaria em que
se explicará o motivo.
0
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Art. 24. O official que receber e conferir os 'artigos e
generos nos navjos e estabelecimentos examinará se combinam
as esbecies c quantidades effcctivamentc recebidas com as
declaradas nos registros ou guias de remessa.
§ 1." ::"lPssr-s mesmos documentos d:uú o ofücial cm·tificado de todos os objectos recebidos, não podendo de fórma
alguma adiar ~~ste serviço.
§ :?." HPconhecendo o official flualqucr falta eom relação
ao disposto no paragnvho antet·ior, fará constar essa irregularidadP 110 cnrlifil~arlp de reeehimmlto c no livro de quarto.
§ 3. De taes faltas o commandantc dará p_osteriormenlo
parte á autoridade supr ior para os devidos fins.
,Art. 22. u\o offic1o.tl de quarto incumbe dar c fazer executar as ordens necessarias para que os artigos scj am convenicntPmcrüe ar.recadados nos competentes paióes.
§ 1." Os paióes serão fechados a chave. cuja guarda compete ao fiel, não estando a bordo o commissa~·io.
§ 2. Na ausencia do commissarip e do fiel as chave§ dos
paióes serão entregues ao official de quarto .
.Art. 23. O armamento do navio, os apparelhos de governo
e de telegrar,hia, embarcações miudas, instrumentos de navegação, manhinas motores e auxiliares, dynamos, caldeiras,
appat·elhos de suspender, ancoras, amarras e demais objectos
que estiverem sob a guarda de .qualquer· official ou subofificial, c não tenham sido incluídos no inventario do commissario, serüo arrolados em inYentarios parcia·es (modelo
14), ruln·icados pPlo eommandante, no qual o encarregado rcspedivo. ao a~sumit· o eargo passará recibo.
§ 2. Nenhum official ou suh-official poderá desembarcar sem ·que tenha entregue os objectos a seu cargo ao seu
substituto, ou, na falta deste, ao commissario.
i§ 3. Os artigos: louça, C llysfofle, mctacs e outros, do
serviço de eúpa e de cozinha. serão balanceados mensalmcnLe
pelo official rancheiro sorteado, que passarú recibo ao sru
antecessor no rancho, depois de substituídas as peças que faltarem: ns · ohi Pdos da eamara SPI'iio verificados por quem o
commandantf' designar, cabendo-lhe a responsabilidade dos
mesmos. Na I'<Hnarã dos almil·antr~.s taes artigos serão verificados, mensalmente, pelo assistente ou ajurlanto do orde11s,
que se tornará responsavel pelos mesmos.
§ ·1." Para fiel execução do artigo 0 J)aragraphos antecedentes, exigirá o immcdiato do navio a presença do substituto e do substituído, resolvendo as dr~vidas que se apresentarem, de fórma a ficar J)lenamentc observado o que está
determinado.
Art. 2L Compete ao commissario, auxiliado pelo fiel,
fazer arrumar e limpar os paióes por praças idoneas c de
confiança, que requisitará do immediato.
Art. 25. E' dever do eommissario examinar os paiócs
diariamente, pm· oecasião da insyweção, pedindo ao immediato
os elPnwn !os nPt'Pssarios para I'On~Prval-os na melhor ordem
possível o nvitar a deterioração dos gencros.
Art. ~G. A existencia de vivPres deteriorados será authentieada por um termo de exame, na 'fórma .do art. 82 ,e
~eus pagrf!phos.
0
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§ 1. l!im viagem, serão lançados ao mar, si constar do
termo que possam contaminar outros generos ou prejudiear
a saudo da guarnit;:ão.
§ 2. 6 Nos portos, taes vivl'rrs terão o mesmo destino,
precedendo, porém, determinação da autoridade superior da
.Marinha, o, na falta desta, por deliberação do commandante.
§ 3. o Haverá cuidado de não fazer o alijamento sinão de
conformidade com os regulamentos ~l.a policia sanitaria e das
capitanias de portos.
Art. 27. Serãô remettidos para as officinas os obj ectos
que não puderem ser concertados a bordo e nos estabelecimentos, passando o mestre ou quem snas vezes fizer o com.:.
potent-e recibo ao commissario, recibo este que representará
o objerto até que seja restituído.
,
Paragrapho unico. Os objectos que, não se prestando á
applicação primitiva, forem transformados, serão dados em
despcza no livro diario, pelo immediato, e na mesma pagina
do lin·o an·e.eadada a mat0ria prima, si houvPr, fazendo-se
entrega ao Deposito Naval do que nfio ti ver avplicação a
bordo.
Art. 28. Recon hecida por má arrecadação, a existencia
de prejuízos á Fazenda r:facional, o ministro resolverá como
fôr conveniente, de accôrdo com a lei, ouvindo-se antes os
nsponsaveis.
0
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CAPITULO VDESPEZA

Art. 20. Lt\. despcza terá duas . cl::tssificações: ordinaria,
quo será dada ao. livro dia rio de despeza, c cxtraordinaria,
que pertence ao livro de termos.
Art. 30. A despeza ordinaria comprehendc o supprimcnto para o uso c consumo da guarnição c para o serviço.
Art. 31. Nenhum objccto, sob a guarda do commissario,
será entregue sem ordem cscl'ipta do official de serviço (no
conv;éz ou nas machinas) lançada no livro de pedidos do paiól,
do aerônlo com o modelo n. 13.
Art. 32. A entrega de obj ectos para qualquer outro destino, .que não seja para o serviço do proprio riavio ou estabelecimento só será feita ú vista de recibo passado na
:requisição. Nos casos de imperiosa necessidade do serviço,
substituirá o recibo uma ordem escripta do commandante, a
qual ficará em poder do commissario, para ser resgatada opportunamente.
·
·
krt. 33 .. Quando a ordem cscripta pelo commandante
não tenha sido regularizada até ·á tornada de contas do commissario, representará documento de despeza, devendo o autor
da ordem responder pela irregularidade encontrada, em processo summario, que será levado ao conhecimento do ministJ·o.
l 't'agrapho unico. A prestação de contas não depende do
resulf .Jo desse processo.
Art. 31. A despeza das rações dia rias será dada tendo-se
em vista
observações de que trata o modelo n. 5.
tArt.
. Das rações distribuídas a praças do Exercito
pu a empregados de outros ministerios organiz•rá o com-
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missario um mappa em duas vias, de accôrdo com o modelo
n/1 19; uma via será enviada á Contabilid-ade pam os ~cvi~.l?:j
fths c a outra conservada a bordo, como documento J ustllicativo de despeza na conta do commissario.
Art. 36. As rações Rerão distribuídas dial'iamen{P IH'lo
fiel em lli'P~PIIÇa do mestrP de armas ou quem o suhstiLuir.
Art. 37. 1Sú vodcrão ficar dC'positadas no pailll, até Ct
entrada do naYio f'Jn algum porto, a..;; ntl;i)Ps não recclJiLlas
p'elo ranchos sf~t·eos, de acct•rdo ('OJH o art. 7".
§ Lo Sahindo o navio, as racõPs que 11ão hnuvN·cm !'ido
retiradas dos pait'H~s serão levadas l'lll l'Peclta ao eommissario,
como pertPncentes ao Estado.
§ 2, l'\pnhuma ração J)()dcr:í. ~Pl' ad('anlarla, nem mesmo
a pretexto tJ., rl<'~t~ontos nas su)JSi'f!Uf'ntPs.
•Arl. aH ..~·f•rão afPridos ns lH•.:;;ns 0 ml'rlidas <h~ usn nos
paióes, sPmpr<' qun ft•r IH'f'l'ssni'Ín, a h0111 da fis('a] izacão.
Art. :Hl. •.\.'-' dit'•ta~ R<'I'ão :;;uppl'idas pr•ln !·nmmi~sario, mediante l'PQll isieãn pm· P~1~eipto, dirig;itla nn <'OIIIIllandant.c, pelo
medico, SPmlo a dPRpPza dada 1wlo ÍllllllPd ia f o nn 1i\TO dia rio.
Art. ,'fO. A dcspeza de gado' Plt'l P•'. ahal.ido para municiamento, scr:í dada no lh'J·o •li:wio, •onr]p o i nmwd i ato faní a
arrecadação da l'::\l'llP apul'ada. I'UI'I'«'t!antln-a. pr·lo JlCSo, ao
commissario .
..\.rt. U. Nos Pasos flp fnrta HHlinr. .Jf'l,,r·minado~ JHl!'
eventualidades de guerra, eonl1·arirdades dn. mtYPgação ou dt•. terioração dP g:eneros, o <~ommmulaQtf' dP\-Prá,, sendo nN'P~
sario, diminuir as racõrs dP hordn; nes!1• 1'aso, mandará la\Ta~.·
termo, 1'111 ·flUI' sPl'fín mf'·nrinmulas as I'Ít'Clllll~tan<·ias que d!·terminal'am Pssa dPlil.H'I'aeiío, dPr'hli':Jndo o inm1Prl i ato. no liYm
diario a rl'dHe•:ãn ff•ita <' o pN·iodo de thu·a~;fío.
.
Art. 't'!. ~n r·aso do artigo anU•r·ió1·. n comn1issal'io dcve~á lançai' as l'Olllpf•fr>lltf'S nota:;; IIOS liYt'OR l]p SOt't~OITOS pa!'ll.
em mT.asifin oppnrhma sPI'Plll ns pr·nrns da ,\HWI'Il it;ãn indrmnizadas, Pm tliniiPit•o, llOl' mPio dt~ !'olha PSpPeial, do yalor
das rações (JUP t iYN'f'tn sido rN)uz idas.
Aet. ''t3. A d0sppza fln dinhf'iJ·o applit':lfln :í. _eompra do
pão, carnr Yf'l'df' nu ou( ro qnalqner g'Cilf'l'O, pnr fnlta de rum-.
primento dn r·ontrado, nos trrmns do a1·t. I G, spr·ú comprovada com a factnra passada por fllll'm suhsUfn ir o gerwro re·jeitado, na qual o immPIIiat.o rPrl ific~u·:l. o JWrf:n. o rirnrgião
de bordo, a qnalidadP, e o offirial de quarLi1, o t'P<whimentn.
Art. 11. f:ompete ao rommissario, na prf'sent;a do commandante ou do imm0diato, rralizat· oualquf'e eompra qnP se
-tenha de fazer, (i vista da apresentação de J)l'f't;os pelos mais
acreditados estabrler1mrntos connnerciaf's do logar, ondr nfio
. houver contrarto de fornecimentos, firmado pelas aulorídades
competentes.
·
·Art. í.5. Quando forem muitos ns objr>dos a adquiri1·, n
não houvrl' no Jogar rontrado rlP fornf'rimf'nt n, srrãn eonYidados ns mais irnportantPs eommrrciantf's do Jogar a nprrSPnt.al'em propostas á rommissão de eompeas, que se comporá do cornmandantr, immmliato e eommi~saJ·io, ouYlndo-:-;r~
os peritos rcsJWCtiYos sobre a qun l irlade>.
·Art. ·16. Nenhum pagamento será autnl'izado sinfí.o prlo
commandante no documento original, a factura do fol'ncceuor,
dcvidamcnte~crtificada pelo immediato.
0
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Art. 17. As desprzas cxtraordinarias, a que se refere o
art. 2\l, só poderão ser justificadas em caso de força maior.
_\l't. ,1R. S.pJ·fio tambPm I'crmtadas extraordinarias, para
sct·rm }p,·acias ao livl'o dr teJ'mos, as seguintes despnzas:
§ L" DP snppl'imcnto dn viw'rrs on muniç,õrs navaes, por
enlpl'l'slimo, Ptn alto mal' a navios nacionaPs ou cstr·angeiros.
§ :.!.'' I>c lan(,'anwtlto ao ma1·, d<' vivcrPs drtNiorados, nas
condições Pstabele!',idas pelo art. 82, § 1".
§ :~:· no ob.il'eto~ avariados, perdidos nu qnP ~ahirem ao
mar dPsdr quP .'WU _yalor exeeda a 25$000.
,Art. ~\l • .Para .justificação dr eomrui~SÕ!'S ou I>.OITetagens,
no saque de din'll<•iros é suffirirntP uma ot·df'm do commandante, l)OJ' eseripto e em duplicata, a qual s<·r·:í lanç,ada por
seu numero no livi'O de conta-corrPillf' e terá o destino designado no art. 101, para todos os dot'Ulllf'Iltos drsta dasse.
§ 1. E~sa f\l'dPrn tkvf' mcne iOiw t· o TlUltlPJ'O f' a data da
}P!ra a C( li~" sl' rdl'rit·.
§ :?." Quanuo sf' fen h a clf' rPalizat· qwllquPl' pagamento
no paiz. P qui' st'i Pxista Pm cofrr dinlwirn Pm ouro, nacional
ou não, n c·ommanclantr• autodzae<l o conunissat·io, por meio
dí' pot·tar·ia, a II'OI':\1· a illlpnl'tarwia lli'I'P:-;:-;aria, qtw snr:l esrriptur·adn l'tl! ttnY:l I'IHtla-I'Ot'l'Ptl!l', irl('ltlindo-:"\P o agio, si
0

houver.
Art. 50. E' I'Xpr·c~sanH·ntc prol libido passar· saldos de dinlJI'it·o dP um I'.XI'I'l~il'io l'inant'.I'Ü'O pal'U outr·o.
§ 1:) Essrs saldos dl~VI'L'fío snr· cnlrl't-nws <ís l'sla~õrs eomprtf'll!l':o~ <il·ntr·o d1• I:> dia~, t•nntados da data l'lll que tcl'minar
o f'XI'I'I'Ít;i,, l'illatWI'im, I'Xt'l'pln .quando o llHYio 0~1 ivf'J' rm paiz
'f'slrangf•iJ·o ou 1'111 longas tL'HVf'ssias.
§ -?." Quando 1't11· imtws:-;ivrl dar PX('CHr,fio ao disposto no
l)aragl'apllo antl'l'inJ·, pl'la nt'l'Pssidadf• L'lltlfinml dP numeraria,
o f'.OnJmissar·io far·ú :í Pap.:ulol'ia t!P :\larinl1a, simnllaneamentc,
uma l'f'lllf'~Sa do ,-;a Ido do 1':\1'1'(' ieio flUI' I iVf'l' !'in dado, acompanhada do novo JH'tlido J)al'a o f'xrrcirio st~guinl<'.
~ ~3.'' Quc·r· a remf'ssa, ·l!lli'L' o !Wdido, f'Sll' l'om o competc•nlP I'I'Ciho, dcYf'I'Ún fWr rrmottidos á l'agadoria de ô1'arinha,
l'PspPI'tivamentc rom o halanedr do movimrnto do POf~~. rerf'fprr-JllP aos mcz0s de dezC'mhrn do armo qn0 findar f' janeiro
do anno seguinte.
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,Art. 51. ·A csc.ripturação de fazenda será frita 0m livros
documrntos com as srguint0s drnominaçõPs:
a) livro de rf'quisiçõPs on pedidos geraes;
lJ) livro de J;cnH·ssas;
c} li\To-mappa;
d) livro diario ele• dPspr·za;

C) lÍ\TO de

í

Íl~l'JllOS:

I ivro de l'Onta-l'Ot'l'entc
ui livro registl'O de letras
h) resumo de pªgam~nto
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i) folhas ou bilhetes de pagamento;
i)· resumo de despeza, em livro alphabetico;
Ir:) livro municiador;
l) livro ue pedidos do paiól.
Art. 52. lAs folhas do livro de pedidos (a) serão divididas em duas partes ou columnas distinctas, com os seguintes dizeres: «'Registro» e «Requisição».
Paragrapho uni co. Serão as mesmas follhag numeradas e
rubricadas no alto das columnas « Registro » e « Requisição ».
Art.' 53. Todos os livros da escripturação de fazerida, :'i.
excepção do Iivro-mappa e do de ·conta-corrente, serão numerados, e rubricados, com autorização do inspector de Fazenda e Fi~cnlização, pelos officiaes por elle commissionados
para esse fim, com os competentes termos de abertura e encerramento.
Para:grapho nnico. Fóra da Capital Federal esta formalidade será preenchida pelos commandantes ou chefes de repartü;ões.
·
· t..\rt. 54. Quando esteja ter:minado qualquer livro da escripturação onde não possa ser fornecido um outro para continuação da e;;;cripta será usado um caderno com as divisões
r~gulamental"es, rubricando-o e assigmmdo os termos os commandantes óu chefes de repartições.
Paragrapho unico. Próceder-se-ha da mesma fórma no
caso de inicio de qualquer escripturação. onde não haja os
livros regulamentares.
REQUISIÇÕES

Art. 55. As requisições serãó feitas pelo CA)mmiRsario.
· ássignadas por elle e pelo immediato. e rubricadas pelo commandante. e devem satisfazer ás seguintes exigencins:
1 o, mencionar o nome dó navif), o logar em que fôr feito.
o exercicio financeiro, as especies pedidas. e em geral quaesquer circumstancias que facilitem o supprimento e aproveitem á fiscalização; as quantidades devem sempre ser escriptas por extenso.
2°, para as rações e dietas, que serãD pedidas co•· ··ormo
as tabellns, deverão ser mencionados, por oxtenso, n .., requisições, o tolnJ das praças e o numero de dias de municiamento;
3°, das quantidades pedidas serão descontados DS gen('ros
existentes a bordo;
4°, declarar o numero de praças accreseidas e dia~ correspondentes, 'lllnndo fôr preciso completar rações de mantimentos;
5°, relativamente a dinheiro!; para veràuras e ft•uctas,
mencionar o numero de praças e dias de forn~eimento, a imnort.oncin. perlida, o exiRt.ent(\ no cofr.e e a differenra a recehN'.

1
h.
da Cnpilnl .,

l'flll l"ont'Blf' () fllliH'XI\ 11.

.

no~ ptwln~ ~·~tranJ:n~ii'O~. os
~·~l:li)t•lt•t•inwllfn~ t'nvi:H'iit• :i Wl~Jwd;,l'ia tlt' F:lz{'nda

. Art. lltL

Ftíl'!l

IH\V~<'~ t•
t' l<'lst·:.lli•:lt.':lt'. c~•pb tl:1" l't'qni:o::h·ilt'c:. t'tl'' ri·

th' n~ HHJ'tlri:Hwt:l'.

'"·''11. nH'TH'i!'nan-

§.1-7 Os dt'!nnis thlPtttnPnh's dn tlt'~P•';~:l ~tTiin pror:>ssados

em tr1phcat~, fwando nppensn. á reqnisiçíio n primeira yin dâ
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factura do fornecedor pela qual lhe fôr feito o pagamento. A
segunda via da factura será remettida á Con!.:'lbilidade da Marinha e a terceira :i Inspectoria de Fazenda e Fiscalitação,
oude, depois de registrada, ficará archivada.
•
~ 2. Nesses doeumentos o immediat(), depois de con terilos com O Original, fartÍ. a dcclara~ão l'CSpectiva.
Art. 57. A requisição de pão ou carne, para o resgate dos
vales dial'Í()S de que trata O art. Sn, sel'á extrahida llO ultimO
dia de cada. mcz ou quando o navio tiv1~r de deixar o port.o.
Nesse documento, ah~m das assignaturas do commissari<' P. do
immcdiat() c a rubrica do commandante, será mencionado por
extenso o numero e o peso das raoões forncctd::~s e a importa.ncia correspondente (annexo n. 1 - d).
Art. 58. Nenhuma requisiç,ão ou faetura de artigos f()rnccidos aos navios, corpos e estabelecimentos poderá ser pro.~
cessada para pagamento sem ter sido ante~ registrada na.
Inspeclol'ia de Fazenda e Fiscalização, salvo no caS() p:-0 !isto
110 :n·t. 56.
P:.H·agt·apho unico. O commis.'!ai·io dará sempre na reCJnishifio rPeiho do que lho for entt·egue, com o «visto» do immedia to.
0

REGISTRO

Art.. 59. O registro servirá para conferencia na Lomada
de contas, do effectivamente recebido pela requisição.
Art. ôO. Esse r(}gistro, escripturado por extenso, deve ser
c(ipia fiel da requisição, tendo as mesmas assignaturas e rubricas.
Ad. ül. O registro demonstra o effe-ctivamente re{~ehido,
justifienndo a receita na conta d() commissaritl.
Art. (i2. Qualquer obj e c to constante do registro que não
seja ('ntrcgue, implica numa declaração do etlCal'regado da
secção do Dep()sit.o Naval, ou qualqunr que seja o entregador,
no propr-io r.egistro, afim de annullar a carga <lo commissario.
Art. 63. No caso de annullação de qualquer dos dizeres
do registro, assignará com quem fizer a declnraçã.o, o official
qne confm·ir a entrada dos objeetos a· bordo.
Pnragrnpho unico. Da mesma fórma se procederá sempre que se torne necessario qualquer csclar~cimento que im- ,
porte om alteração da carga constante do regtstro.
LIVRO DE REMESSAS

Art. (Vi. Por meio das guias de remessa, cortadas do
livro desse titulo, serão restituídos ás estações compqt.~ntes
os saldos de dinhcir(), inuteis e quaesquer outros objecto~ que
IJfi.o tiverem appliea~ão (annexos n. 3
a c l1).
J1 nragr·apho unico. Para essns guia9 havt~di um livro semelhante ao <le pedi<los ou de requisições, í~om a differença
por,~m do ter o titulo de «Remessa>> o d()CUtnmlto que se exteallir- f' acompanhar o artigo .
..:\ri. li r). No rt'gisf.ro, qne ser:\ rôpia fiel (13 remesRrt, dará
'' r,,,._.h,·d·IJ" (}p:-:t•at·g-:-~ dos ohjecfús. mcncion:liHio todos os es,·][il·.,..in!··•Jfo.: inrJi:-:r,.·nsaYei~ á fist.'ilizar:ão .
• \1· 1 • fi 1L .\t1<) ,: vermittid•) r:m mna f:•} ·~"lJia incluir objecto5 •JtH' r·~r tenr;3m a mais do:- uma ~::cr;:V1 d:; Dr~pr;;;it.IJ Saval.
E~te :;~·n·i•:o ser ü fr:ito de rr;nfonnirJ,~rJr~ cmn :t.' talH.dla~.
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Paragrnpho unico. Immediatnmente depois da entrega,
devem os .onearregad(JS àa!=! secções do Deposito Naval ou elas
.repartições reef:'hPd.oras, dar aos respousav;.~is os recibos do
tlescarga. A falla d(~ execução délosto al'l igo import.a em
responsahi1idnde aos infractores.
LIVRO DIARIQ DE DESPEZA

Art. 67. O livro diario do despeza (~ destinndo á e~t·iptn
ração de toda a despeza. oom excepf~ão (la exteaordinaria a que
se refere a ultima parte do art. 20.
Art. ô8. As despezas ordinarias serão escr1ptas e asstgnadns pelo (lfficial, que estando de servi(:o no ~~.mwéz ou n~l~ ma. chin.as, n tiver autorizado no livro do paioL
• 1
§ 1. As que tiverem de ser dadas pelo immediatn. de
arcfn·do com as tabellas de distribuicão diaría, semanal ou
quimwnnl, {) serão logo após á sahida dos artigos do paiol.
§ 2. 0 Todas as despezas dadas no livro diario terão t1 rnlwica do commandant.e.
Art. ô!l. Nenhum official (do Corpo da Armada ou Pngenheiro-machinista.) póàe autorizar despeza, não estando de
serviço.
Art. 70 . ..:\ rubrica do commandante po.jerú ser posterior
á entrega do ob,jeeto e justifica a despeza pelo confronto que
deve fazer do livro diario de despezas. com n Hvro do paiol,
· afim de salvaguardar a sua respiJnsabHidade t' evitar dispendios desnecessarios .ou excessivos.
Pa.ragrapho unico. Quando o commandante não authenticar a despe?:a, ficm·á responsavel pela mrsnv1 o offiei1l qne
a tiver autorizado no livro do paiol, sendo )evada em conta
ao commissnrio essa despeza.
Art. 71. A ordem para o abono de raçõe~ será esG 1 'i!)tn,
de vespPra, pelo jmmNliato, de aecôrdo com n rnuniei:ur:r~nto
e c·omnr~L0nte tabella.
Ai-t. 72. Oever(t o rnesmo official faze e não só as d·,•clnrações que se acham explicadas no rmnexo n. 5, eomo qua·e~
quer outras que lhe pareçam de utilidade para a fiscaii;:ação.
Art. 73. A despeza do fardamento será dada com a discriminat,;ão e quantidade das Pf'~as e o mnnero do mappa ou
relação que autodzaP a distribuição; serão nnnotados, por
numrro (' de5'ignação de peças, OR eokhõeR e roupas da enfermaria lançados ao mm·, a bem da hygiene; nrstc caso o medico authenticará a despeza, assignando no livro diario com
O' c·:omm:andante e jmmediato.
Art. 7 4. Em .seguida á despeza de ob.i ec.tos que produzam
material aproveitavel, o immediato fará, no Diario, a respectiva arreeadac:ão. que constituir~\ l'C'Ceita para o commissario.
0

Ll\'llO
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Art. 75. O livro map,pa, qne sct·:1. i~t'il o lle accôedo com o
modelo n. lt, com as folhas distrihnidas 0m indice alphabetico. é destinado :'i demonstração da receita c despeza, .sendo
obrigatorio o uso da nomenrlatum official das tabellas de
fornecimento.
Art. 76. Nesse livro, com dizeres im()ressos, será lançado
tudo quanto fôr effectivamente recebido para uso do navio
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on do esLabelccimento, e o que se tiver despendido, de modo
a SL~ pouer verificar o existente.
Art. 7'7. Os documentos justificativos de entrega serão
lançados precisamente na data respectiva, o que deVlerá
constar de nota escripta pelo commissario, nos· mesmos do~umentos.

Paragrapho unico. Pertencem á receita:
a) os artigos suppridos pelo Deposito Naval ou por outros estabelecimentos e pelos fornecedores.
ú) os objectos manufacturados ou transformados a bordo, e os recebidos de outros navios.
c) a quantia mensal recebida para a compra de verdurns e dietas extraordinris.
Art. 78 . .Pflestam ao livro mappa justifica~ão de despeza:
a) o dial'io de despeza;
IJ) os mappas ou l'rlaçõcs de fardamento;
f')
d)

o,; tPI'mO~;

as guias dn rmrwssa com o" rrsprd i vos rr!~ihns;
de despcza;
/') a~ Ol'dPilS clt~ Pllll'l'ga mrncionadas 110 pat·agrapho uniro
dn nl't. GL
Art. 79. Documentos de outra especie s<J poderão ser attcndidos precedendo informação da Contabilidade <' do imqwdor dr razenda e Jisealizar;ão e autorização do rninislro.
e) os resumos

MUNICIADOR

Art. 80. Municiador· é o livro privativo do imrnediato e
s·ómcnle poe elle escripto. O seu fim é prestar ús despezas
consignadas no ljvro diario meios de verificação, na parte
que depende principalmente do movimento diario da guaruiçüo.
§ 1. o Deverá por isso deelarar os nomes, postos e classes de todas as praças que se apr•esentarem ou sahirem do
bordo, o numero das que tiverem de ser municiadas no dia
seguinte e as demais oc.currencias que vão de accôrdo com as
obrigações fiscaes do immediato.
§ 2. o Nos casos de duvida, poderá ser consultado o munieiador, ern confronto. com o livro diario uo despoza, na tomada ele contas.
Ll\'flO

UE Tl.<:HJ\WS

Art. 81. O livro de úermos (com relação exclusiva ao
servi(:o de .Fazenda) é destinado ú escripturação das despezas
cxtraordiuarias. não consignadas no art. 67.
Art. 82. O termo sorú escriplo pelo official de quarto,que o assignarú com o eornmandantc do naYio c o immediato,
de aceônlo com o anncxo n. ü.
§ t.o Com relação a vivcr·es deteriorados, além dos officiaes surra nwm· ionndos. assignat·ú o medico.
§ ':!." A ordem da auloridade que o mandar lavrar e todas
as circurnstancias •que oceorrercm serão ahi tu:ans.cripta~.
afim de que se possa bem ajuizar do facto e da necessidad~
de semelhante do·cumento.
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§ 3. o Tratando-se de emprestimo de mantimentos ou de
quaesquer outros artigos a navio mercante em viagem, será
tambem assignado pelo commandnte do navio recebedor. ou
quem suas vezes fizer.
§ 4. o Do termo a que se refere o paragrapho antel'iO.J',
dar-se-ha uma cópia ao nav:io recebedor, enviando-se outra
ao Ministerio da l\larinha, afim de ser l'CCI:lnmda irnportancia
do fornecimento feito.
Art. 83. Qualquer termo lavrado fjcarú dependente de
approvação do ministro. para a apuração da responsabilidade
que possa haver pelo extravio ou estrago do obj.ecto dado
em despeza, mas isentará desde logo o comm issado da. carga
de taes objectos.
Art. 81. Os termos de armamento e desarmamento serão
lavrados no 1o voiume do «Livro do Navio~ P·Or um e.fficial
da. Contabilidade da Marinha e na sua falta pelo co.mmissario que assistir {t mostra.
Devem de.clarar as ordens recebidas e mais occurreiJCil:ls
que se referirem ao acto.
Para~rarpho umco. Nos estabelecimentos em que não
houver }lvro de termos os inuteis constarão d~ uma relação
que será enviada ao ministro para ser autori:wd:l a despcza
ou a remessa ao Deposito Naval.
POLIL\8

I~

BILHETES DE PAGAMENTO

AtL 85. Os officiaes da Armada c elas.:;,~ c; annexas, bem
assim todas as praças effec.tivamente muni(}iadas a bordo
dos navios, corpo~ ~ ~stabeldmento~ n:w:.ws. serão pagos ue
accôrdo com o livro de soccorr0::, por n~t1io de folhas organizadas mensalmente pelo commissario c rubricadas pelo
commandante. ou billhetes, tarr.hcm :rubri-cados pelo com;rr:andnntc ou chefe do estabelcci:npnlo. segundo os nwdt'los
annexos ns. 20, 21 e 22.
§ 1. o Cabe ao immediato, 2° commandante ou vice-director dos nayios, corpos e estabe 1·.10trt,&ntos o processo de c-onferencia das folhas ou bilhetes de pa~amt~nto com os livres
·de soccm·ro~. em relação ao pessoal -cffectivamente municiado,
e ab eommissario a responsabilidade exclusiva pela confecç.ão
das folhas e dos pagamentos effectuados.
§ 2." Nas folhas de pagamento o immediato, 2° com,mandante ou vice-director, depois de .preenchidas as formalidades do paragrapho anterior, lançará sob sua responsabilidade. a seguinte nota: «Confere com os Livros de socco.rros
e oom o municiador>>. Nos bilhetes de pagamento é indispen_
sàvel o «vist.o'> com a rubrica do immediato, que equivale ao
proce·~so de conferencia.
. § i 3. o Ar: folhas acompanhadas dos competentes resumos,
fcttos tlc nceôrdo com o modelo annexo, (n. 23) serão apr·c_
sontadas no prim-eü·o dia util d·e rn(la mez, á Directoria Go_
rnl de Conlnbilh5ade da Marinha, na Capital Federal, para
o TH"occ::;so de conferencia c autorização do pagamento.
§ li." Nos Estndnr: serão os resumos "': as folhas apresen . .
tados ás r0pal'lif;õr:s fi~wrv·s qur. th'crrm de effectuar os pagamentos.
§ 5. 0 A' repartição de contabilidade que tiver de attcn_
der aos pagamentos cumpre verificar si as folhas estão de
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nocôrdo com os r·esumos e si os pagamentos a realizar estão
de accôrdo com as verbas orçamentarias'. O commissario passará, nos mesmos resumos, quitação ao pagador d'a importan_
eia flUí' llw fôr .entregue, e o immediato porá o «visto».
§ G." ~t1meradas fJ earimbadas, serão as \folhas restituidas aos curnmissarios pnra o processo de pagamento c aver_
baçfío nos livros de soccorros.
§ 7." Nos vortos estrangeiros ou nacionaes, existindo em
(;ofrP flinhdt'o para pagamentos, o processo de conferencia
das folhns eom os resumos será fêit.o JWio command::mt.e do
navio, qup autoriznrú o pagamen!o, on pelo assistente do
eommandante da força, quando Sf; tratar do navio em divis\lo
ou precisamente esquadra e não houver chefe de fazenda.
Art. ~(). O pagamento, qlwr para os officiaes quer para.
a !!tt:II'Il i<:fío. "'f'~'Ú sttmpre feito a h·O!'do nc) dia rm~t~i,;..nmcnte
dP~i{;na.Jo para esse fim, com as s."'guintes formalidades:
a • u nresenç.a a bordo de todo o .Pessoal embarcado;
ú) <~hnmada o drclarnr;ão dn idcntlda.de das pessoas pelo
irnnwdiato do navio ou pelos officiaes cncarrrgados de auxi1in r o pagamento;
c) pa~am{'nto em mão prnnria e nunca de outro modo;
aos c h e f;'s ·e commandantes, na camara, aos officiaes, na pra..;
(:a de armas;.
·
d) com relação ús praças rm geral o signal-Pg-posto
p0lo officinl que pagar, na folha, immediatamente depois de
feito o pagamento a cada praça;
c) c~1m relação ao official de qualquer classe e aos sub_
offidacs, qnil ação escripta de proprio punho no Jogar com_
pe!entr da folha ou bilhete de pagamento:
f) a cirrumstancia (1~ achar-se a prar.a presa nfi.o a inhihe dr) eomparecer.
Art. 87. Conclni~o o pagam.;nto serão as folhas imme_
dintnmenff' rncerradas com a declaracão nominal das praças
qne não tiver;>m acudido á chamada, bem como das impor_
hmrins que nfio tenham sidn pagas; d{'vendo assignar essa
dnel:1rnçfío o official que tiver feito .o pagamento.
§ 1. As praças que, tendo sido relacionadas, não forem
entretanto pagas, por haverem passado do navio, ou regres_
sarlo aos qunrteis, entrarão na prim·cira folha geral para sa_
Usfa~f\o do que se lh~s dever.
§ 2. As que desembarcarem, se fará o ajuste d.e contas
por folhn est)ecial, processada de modo identico á folha geral.
§ 3. O pagamento, porém, terá logar na Pagadoria da
1\tarinhn, onde comparecerá a praça acompanhada do com~
missario {' do official encarregado do destacamento a que
per·lt'nrer a prat(:.a, devendo aquelle aprr•sentar o livro de soe_
f~lltTos f' Pslc declarar a identidade da mesma praça.
§ ·LI') Nos Estados pro~ed·cr_se-ha de modo analogo, quando,
por ordem da autoridade ~ompct?ntc, tt:'nha de dl'>semharcar
0

0

0

a l~nrna prnr;n. ,

* :..

0

l''óra da Capital Federal todas as folhas de paga...

nH·nlo RNfio em duplicata, devendo uma das vias acompa-

nltat' o hnlanceto.
~ ü." E' permittido substituir a sPgundn via da folha d-e

pa·gamento pelo resumo adoptado.
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Art. 88. Para maior rapidez no processo d~~ pagamento
mensal a bordo dos navios d.-~ grande lotação e no<;: corpos
serão as rcsrH•ctivns guarnições divididas em quatro grupos,
e as res]WdiYns folhas organizadas por cntegoria-.; ou elas_
se!=:, de HJOdo a facil il ar csso servi co, que ficar:i as.;;im dis_
tribuidn:
1° grupo CommandJanlo e officiacs, c.;ub_officiacs c
taifa:
2° grupo
Inferiores e marinheiros espceínlistas;
3° grupo
Inferiores ·P mat·inheiros sern c·soeeialidad~;
·Í gr·up 0
Foguistas (marinlwiros 0 nxtr::mumerarios)
e s~ld:vlos n:wacs.
§ !.') Os rrsumos de pag-amento 110dPrão ser feitos comprehendrndo stímenb as folhas de cada grnpo.
·
§ 2. No8 n::tyios typo «l\1 i nas Gerars>>, o immecli:üo as_
~istirú o pngamr-nto do 1° grupo, que flever;'í S·0l' feito pelo
eommi~sario elo pessor~l; o cncatTcgado no drblhe se encar_
l:'egm·ú do pagamento das praças do 2" grupo; o encarregado
·dio drsUwmnrnto pagarú as pracas do 3° :;rupo, e o encarre_
gad0 dt• foguistas as praras do lt" gl'upo. Neste serviço serão
os offiei:les nnxiliados por ouLros quf:', a juizo do comman_
dante, prrff'r·indo sempre os ajudantes dos Pat'güs, ft.lrcm
designados, ~:• pf'lns snh-r.ommissnrios, (]e modo quo tocll() o
pessoal drl hordo Sf'.Í:l pagn, simultniH:::lllli~Utr, sem prejuízo
de fPlil[tO.
§ 3.'' Nos demais navios de 1" c·Jass;' rm que não existir
encarrr~::~dn do dP-ln lhe, o pagnmc·nt.n do ~o g1·upo será feito
pelo 1o of'riri:tl de llnl'do, qnnndo 11iin cxPrc·t·t· n fnnc~ão de
encarregado do drstacamPnt0 d·() mnrinhcir·os nn dr· foguistas,
caso em fi\ H~ sPJ':i designado nu t r·o o f'Jic•.inl.
§ ·L No imncdimcnto dP qualq1wr• dns o[ficiars meneio_
nacJns no ~ 2", ó r.ommnndant:.; dcsign:nú outro para substituil-o, JH'Pf.r·rindo sempre os ofrieinr's mais antigos de bordo.
O cornmissnrio do pessoal sc·r;í sulJ:-:tiluido pPlo do mntcrial,
no sru huJwdimcnto.
§ G.o Nos qunrtcis do Corpo tie l\Iarinheir·os Nacionaes e
do Bal:1lhão l'i:tvnl <1s folh:1s serão nr·p:nniznrlas flc modo que
o pagat!Willo do c~o!IJllJ:l.lldanlP, dos nf'fici:ws. profr'ssor·rs. instruclorr;.;, snh--nffi<'ia:·s. fog-uislns eontrnctados, remadores e
taifa se.ia feito pelos I·esprctivos segundos commandantes e
'JOmmissarios do 11essou 1, c 0 das (lemais prncas pelos com_
mandantes dos f]Unr!Pis on companhias, au-xiliados pelos re_
spcctiYos ofrieincs.
~ G." .\ imrortancia liquida rlas l'ollras, destinada no pa_
gamPnfo clr~ r·::vl:a grupo, scr;í cnlreguo, mediante recibo pro_
visorio, ao offieial Que so í•ncnrregar do pagamento. Este
documento spr_lhr-lnl rPstiluido ~o1n n dn·ol11eão dns mesmas
folha~. dt•\ idau1crllt• C''L'Lificaclas, :1<·ump:nllradas dos snldos
0

0

0

si lJrnJYt'l'.

Al'l. 8D. As di f'fpren~;as r·m pr·r·.iu izn da Fazenda Nacional
reconhceirlas Plll frillw., st•rüo snLi.srrilas por qnom, na fórm::t
do ~ 1o do art. 85, houver eonfcecionarlo as mesmas folhas .
. ~ 1. o ::;i houver differcuça cu1 pre.inizo da praça ser-lheha mdeml}Izadn.
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~ 2. o Para ex·êcuçã 0 do artigo antecedente serão mensalmenle remcltidas á Contabilidade da :Marinha ás folhas pagas.
Ar'L. no. Si no troco da moeda para facilitar o pagamento
da gual·nieão houver agiu, scrú dle carregado, pelo immediato, Ill> livro diari 0 de despeza. füb o titulo «Arrcca·dação»
e d:~vnis eserípturadu, prdo commissario, no li\T•) de conta
corrente de uinheiros. 8i houver depreciação de moeda, ÇJ que
scr:í. justificado. o cornmandant.e dará despcza poe meHJ de
pr.lt·Laria, em duplicata, com a dccL1ração da quantia trocada
e a porcentagem paga.
Art. Ul. No pagamento ás gu::.trniçõcs düs navios e cstahelceillwnlos no porto do Hio de Janeiro serão ainda observadas as ;;:cguintcs instrucções:
a) as ftilhas pagas o os snldos que hajam resultado do pagamcnlo. serão restituídos á .Dircctoria Geral de ConlabilidadQ
da Marinha nt<S o dia 15 do mez elll1 que se cl't'cctuar o paganwnto. srmlo os ct,mmissarios responsabilizados púr qualquer
ext:l'Sso não .iustifieado daquelle prazo;
11 '1 as I'Mha!=l pagas não serão rcecbidns na Contablidadü
de l\iat·iuha. dPsdc que tüdas ou íJ.U:llqtlf't' dellas. L<'ndo declara~ão de saldo a entregar. não sejam acompanhauas do mesmo
saldo;
c) os livros do soceonos não sahirão de bordo si.não no
caso de desembarque de praças. e com a respectiva folha serito leYaclos :i. Contabilidade da :\farinha pelo cllmmissario;
para o ajust.o d(~ contns das vraças a desembarcar, processo
es:.;e que dr,,·crú ser ultimndo sem dcmóra para que tnes livl'OS v•ilÍt'm no mesmo dia para bordo;
lt) para regulm·idade dos law:amenLos uo livro de conta
corrente. CSfTipturados na Contabilidade da l\Iarinha. os commissaritJS, n 0 trimestre addieional n cada cxerdeio, cnviarfio
ú mesma Cunlabilidade uma rela,;ão. rubricada pelo eom- ·
tnanclan í o c assignada tambPm pelo immcdi ato. das amortizuc:ões das di vielas c ronsign:wõc's conlrah idos pnlos offictaes
o suh-MfiehH'S, a fim de se:·prn v;~r·i l'ie:1das pelos ereditos
respectivos.
B.\!X.\S E ALT.\S DO

HO~WIT.\L

Arl. U:?. As baixas nos hosp í lacs, quer do GtJverno, quer
pal'tieulares. ~nrão pni;sadns pelo n:.cdieo, que as assigr:ar:í
com o irnmediato, na caderneta do cl'ricinl üu pra~,;n. ou em
gui<t, na falta de caderneta.
~ 1. '' Na l'nlta do mcdreo escrev<'tú e assignará a baixa
o imnwdiato. c nn sua ausench o official de quarto.
~ 2." Nos casos do desnstrc, voclcl'ão
as formalidades
aeima s•~r.· preenchidas dcpúis.
~ :3." Dada a alta. o 1nedü~') d~ dia entregará no official
ou sub-of!'icial. a sua caderneta. quando com este baixar,
laflçnndo a nota de alta c o motivo porque ftl i ella dada.
~ '1. ' As ~~adernolns das IH'a(:as. com analoga meneão. sc1 fío (•ntf'~'i=!"Uf's ~10 l'nfrrmeim ou :í. pcs~na ineurnhida d'o I'CecJwr os dnenf.f's, a qual passará recibo dcstPs documento~.
~ 5. o Quando os dol'ntes de qualcplf'L' eatcgoria haixnrcm
simplPstueule eúm guia, scr-lhes-ha dad\.1 um documnnt 0 do
hospital. rguia de altn), onde serão feitas as declarações
acima (alínea 3), ficando a de baixa como documento do hospital.
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~ 6. o Quando. ll navio a que pedcnccr a praça tiver sabido
do port 0 do Rio de r .Taneim, será a mesma remettida, acompanhada da caderneta ou guia. ao Corpú de Marinheiros Naoionaes, quando se tratar de Havio solto, e ao navio capitanea
quando 1) navio a que a mesma pg[·tcnccr fizer parte de alguma divisão. Nos Estados a praça se apresentará à autoifidade de Mat'inha rnais graduada, que lhe dará 0 destino conveniente.
·
Art. !13. O commandante do nnvió se entenderá com a
autoridade competente da localidade em que se achar. para
que a praça, com a respectiva caderneta. tenha o destino conveniente n 0 caso dó navio tet· de deixar o porto.

FMlDAl\IENTO E

.l~SPOLIOS

Art. 94. Os mappas para pagamento ás pracas e inferiores dos corpos serão organizadós pelü encarregado do destacamento ou commandante da companhia, de accôrd 0 cúm as
tabellas vigentes.
Paragrapho uni co. Estes mappas, que deverão ser assignados pelo dito official c rubricados pelo immediato, irão
a despacho do commandante. Só depois desta formalidade o
commissari 0 fará entrega das peças requisitadas.
Art. 95. Terminado o pagamento do mappa. o encarregado do destacamento ou eommandante da companhia passará nelle 0 certificado do. pagamento. assignado com o immediato.
Art. 96. Cumprida essa formalidade, será feita. pelo
commissario. a averbação desses mappas nos livros de soccorros e cadernetas.
Art. 97. Os prejuízos causados ú Fazenda Nacional, por
excesso de fornecimento, serão pagos pelo official que tiver
,organizado o mappa de fardamento.
Art. 98. Os mappas de fardamento. numerados seguidamente. serão apresentados pelo comrnissario na prestação de
contas. de accôrdo com o art. 73.
Art ..' 99. Será vendido em leilão o fardamento e mais
object1Js dns praças que f ai tecerem eu desertarem. recolhido
o producto ao cofre do navio. ahJ que tenha destino legal.
§ 1." A arrecadação desse dinheiro será feita púr meio
de um pedido que o (}()mmissario fará ao encarregado do destacamento a quem, nesse pedido, passará recibü.
§ 2." .Fiear:í consignada a venda no livro de soccorros.
àesci·ipl 0 o numero de peças c mais circumstancias notaveis.
A importancia irá ao livro mappa sob o titulõ «Bens de defuntos c ausentes».
~ 3. º Da occurrencia dará o commandante parte ao Estado-Maior. e, chegando á. Capital, o commissario entregará
o dinhcil·o ao Deposito Naval.
. § 4. o -;t\ entrega na estação competente serú. feita por
mmo de gu ta de remessa.
§ 5. o No abono de fardamento por adeantamento devem
.ser observadas as seguintes formalidades:
a) autorização do commandante;
b) organização prévia do mappa;
c) uão exceder o abono. aos vencimento de um mez;
d) carregar o fardamento abonado no livro de soccorros c
caderneta. para ser indemnizado pela quinta pa.rte do soldo,
por meio oe descontos mensaes nas folhas de pagamento.
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LIVRO DE CONTA-C01111E='í1'E DE DINHEIRO

Art. 100. Para a escripturação de fundos, haverá um livro
esveeia.l de conta-corrente, escri1Jluraúo conforme o modelo
7, observadas. porém, as seguintes regras:
1', os pedidos do dinheiro e o registro das letras compro ...
varão a receita;
.
:2", na desp.cza é sufficiente consignar o numero de ordem
chronologiea do documelüo e a respectiva importancia.
Art. 101. No fim de eada mcz serú encerrada a conta, e
depois de examinados os lançamentos, á vista dos documentos,
será verificado o saldo existente pelo immediato, em presen•.}a
do cormnandante c do commissario do navio ou estabelecimento.
Paragrapho unico. Em seguida, se extrahírá um balancete,
qne assignarão os mesmos officiaes, para ser enviado oom a
segunda via dos documentos :í Contabilidade de Marinha, para
o eompetcnte processo de classificação da despcza, por interrnedio da Inspectoria de Fazenda c Fiscalização.
HEGIHTRQ DE LETHAS

Art. 102. Haverá um livro (modelo 8) de onde serão corf.adas as letras que se tiver de saccar (art. 9'', §~ 3°, -1", 5o e
G") . No talão desse livro ficarão indicados:
a) a importancia, não só em moeda do paiz, mas tambcm
a CSJWCie metallica em que fort·m suppridos os fundos;
b) o cambio, data e lof!'ar onde se fizer o saque;
c) a entrada para o cofl'c da quantia recebida.
Pnrngrapho uni co. As quantias serão e3criptas por ex...
t~nso. e hem assim se repetir:'!, em algarismos, o valor que lhes
cotTcsponder no sy:::tcma monctario do paiz.
uvrto

DE

sncconnos

Art. J 03. Os livros de soceorros. f~iLos de accôrdo com os
·modc:Jos ns. iO e 11, serão escripbuados pelo commissario
ou sub-i~ommisgario. Destinam-se ao historico da vida offici~l
de cada uma das praças de bordo, qualquer que seja a sua categoria, comprebendendo, portanto, os esclarecimentos que puderem preencher taes fim-;.
Paragrapho uni co. Servem ainda pa<ra verificar o estado
da guarnicão do navio ú entrada e sabida de portos.
Art.. J (}.1. Tncumhc ao eommandantc, dar ao commissario
as notas que tiverem de ser lançadas, por extenso ou resumidas, nos livros ele soccorros.
0
~ 1. /\h'm _de outro? que estejam do acct)rd.o com o disposto
:::ws~c~ r~rltgo, sao vroprl03 daquelles livl'os os S~'guint-cs csclaI't~c 1mcn to~:
a) nomcaçõrs, eom as notas das repartições competentes;
b) onJem de em~)arquc, desembarque ou de passagem para
out.ro naviO, ou serviço no mar ou c1n terra·
c) baixas ao hospital;
'
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d) allas rlo hospital~
abonos de dinhcirb, fardamento, premias, etc.·:
f) ordens do dia, louvando ou advertindo, de accôrdo com
as disposições em vigor;
g i notas de fa11ecimento, deserções c, com as restricções
~revistas na legislação, prisões, castigos, reprehensões, elogios
do chefe da forca ou do commandante do navio, com especificação dos factos;
h) nome, pn~to ou ebssc c, re~umidamcntc, as commissõcs
do navio.
§ 2. ."-s da las serão escriptas por f'xtenso.
~ :~." Cada uol a ou lançam~nto di ffcrcntc, além da assign:üm·a do commissario. terá a rubrica do comrnandanLe. no
<<hisl.orie·J», e a do immed!ato no -'<debito c credito».
~ .1. :\'os navios em que houv.er encarregado de detalhe. este
assignar:í as notas do historico. em Jogar do commandantc.
~ 5. o Nos eorpos rir 1\larinha. o !.:" eommandante as::;je:;uarú
as notas no h i si or1co. em logar do eomnwndante.
A!'t. 105. Nos mesmos corpos só haverá livros de soccorros paea offieiac•s, sulJ-officia1~s. pl'ofe~sorcs ou instru'Ctores,
foguista~. remadores, marinheiros contractaclos e taife·iros; os
assentamentos das respectivas praças serão escripturados em
livros-mestres. de aecôrào com o mo-delo n. 12.
Art. 106. As netas do historico dos livros-mestres serão
nn~c!'rnclas quando a praça destacar do quartel, continuand()
no;;; mesmos a3sentrtmentos quando a mesma regressar, scnd:,,
então ahi transcriptas todas as nolas que contarem das cadernetas. no período de ausrnl'ia.
Pn!·a.g-ra.pho unico. Essas notas, ,como as do debito c credito, serão assignadas pelo commandatc do quartel ou da companhia. quando não possa fazel-o o 2° commandantc. c pelo
commissario c H carregado do s.ervi~.:o.
Art. 1 Oi. Os livros de soccorros ficarão archivados a
bordo e só serão remettidos ao Archivo da Marinha quando forem encerradof: e julgados clcsncccssarios a bordo.
e)

(i

0

C.\DEl1NETAS

Art. 108. To< los os esclarecimentos do livro de soccorros
snrão lançados em livro especial e subsidiario com a dcnominoção de caderneta. particular a cada official ou praça (modelos 16 e 17) .
Art. 109. A escripturação por bordo será feita pelo commissariú ou sub-commissario. c. terminada uma caderneta continuarão em outra os assentamentos de cada pra<~a:
§ 1. o As notas referentes a castigos e ao ,comportamento
das pracns serão mensalmente lançadas nas respectivas cadernetas (~ assignadas pelo" encaiTPgados dos d<~slnemncntos a
bordo dos navi-os e nos cstahel('cimentos, c pelos commandantes dos quartcis ou companhias no Commando Geral do Corpa
de l\fnrinhciros l\acionacs e no Batnlhão Naval.
§ 2. As notas refer.entes no abono d~L gratificação de
exemplar comportamento, o que só poderá v~r togar com autorização, e,m ordem do dia, do Commando G\~!'al do Co-rpo de
0
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Marinheiros Nacionae,s üu do Batalhão Nava!, ou quando tiver
de ces~ar tal abono, devem ser transcriptas, pelo commissario, na parte relativa ao «debito e cr,edito~, quer nas caliernetas, quer no livro Çe soccorros, as quaes além da sua assignatura terão a rubrica do immediato.
§ 3. Todas as nütas refer·entes ao <<hi~toricol) de cada
official ou praça, como tambem as averbações de pagamento
no «debito e credito», devem ser registradas mensalmm~te no
livro de soccorros e semestralmente nas cadernetas; as notas
do viagem s.erão feitas resumidamente, de necôrdo com os
termos que devem ser lavrados no 2° volume do «Livro do
Navio», pelo commissario.
§ 4." Como no livro de soccorros, cada nob ou lançamento
differente na caderneta terá sempre a rubrica do com:::nandante, quando não houver encarregado do cldalhe, no «historieo», e a do immediato no «debito e credito», a!ém da assignatm·a do official que escrever a mesma nota.
Art. 110. Nas cadernetas, como nos livros de soccorros,
devem constar, em resumo, tDdas as alterações que se derem
durante o tempo que officiaes, sub-·officia~s. e praças permanecerem a bordo dos navios, nos estabelecimentos e nos
quarteis.
Paragrapho unico. As averbações de pagamentos do~
üfficiaes 'e sub-officiaes serão feitas mensalmente, e as das
demais praças semestralmente, quer nos navios, quer nos
corpos e cstabelecime.ntos, salvo caso de desembarque, de J;assagem ou desligamento, o que obriga a transcripção de todas
~s notas do livro de soccorTos até a data ~m que se der a
altm·ac::uo.
Art. 111. Thelativamente :i caderneta devem ainda ser
ohscr·vadas as seguintes disposições:
1", serão fornecidas pela repartição competente, remettidas com o official ou praça de bordo no movimento que tiverem _por conveniencia do serviço, e voltarão com ·eUes dada
nova commissão;
::!", constará na caderneta tudo Ciuantu JtJr laru~adu no livro de soccorros;
3n, é o documento naLural de baixa do ~erviço ou conclusão de contracto para qualquer praça que tenha ·estadu no
serviço da Armada.
Art. 112. A baixa do serviço, verificad:J. por qualquer
motivo, será proc·essada no corpo a que porlenccr a praça,
lançando-se na caderneta a respectiva nota.
Art. 113. O processo de baixa p'Or conclusã-o ou re~eisão
de comtracto das praças de marinhagem e taifa será feito a
bordo do navio ou estabelecimento Qnde es,tiver servmdo a
pra«::a, observadas porém as formalidades legaes.
Art.. 111. As cadernetas serão ·enviadas á Contabih'i.lade
da Marinha, nos casos c!e fallecimento ou d·~serção de qualq~Icr. I?raf~a de J?ordo, afnn de reconhecer-se, pela escripturaçan h~Ita, o debito que tenha para eom a FazPnda N'aeional e
providenciar-se sQbre a indemniza()ão pelo pruducto do t-fpolio
quando não sejam sufficientes os saldos e vencimcntns em
atrazo.
Art. 11G. Terminado pela contadoria ü tJrocesso qUI~ fica
exposto, voltarão as cadernetas á repartição QU quartel a que
0
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pertença a praça e onde aquelles documentos ficarão archivados .até terem o destino legal.
Art. 1.16. As cadernetas das praças de marinhagem ou
taifa serão archivadas nas repartições onde essas praças tiverem sido contractadas.
Art. 117. O valor das cadernetas extra-viadas será indemnizado pelo causador do damno.
CAPITULO VII
•'lSCALlZ.\1).\0

Art. 118. E' indispensavel para a sabida de bordo de
qualquer objecto pertencente á fazenda nacional; seja qual
f'ôr o seu destino, um documento assignado lH'lo irrmcuiato e
pelo commissario, com as declarações uecessarias ao fisco.
Paragrapho unico. :Pela execução do presente artigo fica
responsavel o official de quarto, que porá iw referido documento. o «visto», _com a sua rubrica.
Art. 119. Nenhum objecto será entregue á estaç.ão competente sem a guia de que trata o art. ü-1, na qual se deve
·
declarar conta, peso e meqida.
§ f.<> A verificação será f~.lta pelo commissario, na presença do immediato e do official de qtiarto; no impedimento
do commissario, esse ser_viço será feito pelo fiel.
§ 2. Na repartição competente lavrar-so-ha o termo de
recebimento e, acto continuo, dar-se-ha recibo ao commissario. _.
§ 3. No verso desse termo, 08 peritos farão a classificação
dos objectos recebidos, pela qual ter;i receita o encarregado
do recebimento.
Art. 120. A rhostra. do desarmamento nflo terá logar emquanto existirem a bordo objectos a sererp descarregados; o
commandante, o immediato, o comrnissario e demais responsaveis, comprehendido o fiel, assim como as praças necessarias ao referido trabalho, permanecerão a bordo até terminar
a entrega.
:Art. 121. No desarmamento do navio, os livros de escripturação de fazenda e mais documentos serão relacionados
e directamente remettidos á Inspectoria de Fazenda para terem
o destino conveniente.
·Paragrapho unico. Proceder-se-h a de modo identico nos
.casos de substituição ou morte do commissario.
Art. 122. A escripturação atrazada será posta em dia por
um commissario designado pelo inspector de Fazenda c Fiscalização, devendo aquelle apresentar Úm relatorio das irregularidades encontradas.
0

0

Art. 123. Ordinariamente os commissarios prestarão
contas no fim do anno financeiro, e, extraordinariamente, no
caso de serem substituídos, ou Qf!.ando fõr conveniente, por
ordem do ministro da Marinha, c á requisição do inspector de
l"'azenda e Fiscalização.
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Paragrap h o uni co. As contas 'serão encer.radas por in(modelo n. 26)_, reconhecendo-se o existente.
Art. · 124. ~..~ ·re~peito dos inventarios devem ser particularmente attendidas as seguintes disposições:
1", na Capital, serão feitos por commissarios designados
pelo inspector de Fazenda e Fiscalização. Assistirá ao serviço
de inventarias o immediato, assignando us respectivos diarios;
·
2", u sulJ-in~1Jedo1· d0 razeuda c FL:waliza~,;ãn inspeccionará este serviço, pelo que comparecerá a bordo ou no estabelecimento, quando, pelo iuspector, fôr julgado conveniente;
3", nos Es~ados, por conunissarios que não pertençam ao
navio c, na falta delles, por empregados da delegacia do Thesouro, préviarnente requisitados;
4a, além da classificação, nome e preço dos objectos encontrados, deverão conter as notas com os esclarecimentos
que o inventariante julgar conveniente á salvaguarda dos interesses da Fazenda Nacionai;
5", os inventarios, feitos em duas vias, serão assignados
pelo inventariante, pelo commissario recebedor, pelo que fizer
·a entrega e pelo immediato, rulJricando-os o comrnandante
do navio, do corpo ou o chefe do estabelecimento
6", a primeira via servirá para tomada de contas; a segunda, depois de examinada, como a primeira, pelo inspeotor
de Fazenda e Fis-calização, será remettída ao commissario,
que fü:ar eom a carga iHtl':t eset·iptural-a em receita no livromappa na mesma data em que a houver recebido.
tA.rt. 125. Serão attendidos, ·como existentes, os objectos
que estiverem em concerto nas officinas, quer do Estado,
quer de particulares, e cujos recibos forem apresentados.
·
Art. l~ü. Esses n•eiiJo::;, no easo de :-5Ullstiluição do commissario, ficarão eom o substituto, para r~clamar os obJeotos;
o traspasse escripto pelo inventariante será assignado por elle,
pelo c6mmissario entregador e pelo immediato.
Art. 127. Os inuteis não serão comprehendidos no in:vcntario, desde que possam ser remettidos ao Deposito Naval.
Art. 128. L.-\. duração dos inventarias obedecerá á seguinte
~abella, no maximo: até GO dias, para os navios de terceira e quarta classe:::. Impt'Cllsa I\ a \·ai, enfermarias, es•colas dos Estados, capitanias, laboratorios, fortaleza de Santa
:Cruz, estação radiogmpihica e estabele.cimentos congeneres;
até 90 dias, para os navios de primeira e segunda classes,
arsenaes, Con1o de _Marinheiros, Batalhão Naval, Hospital
Central, depositos nos Estados, Supcrintendencia de Navegação, escolas profissionaes, Escola de Grumetes, Escola Naval,
c estabelecimentos t\Ongerwre::;; at1: 1 ~o dias, pa1·a os navios
typo Minas (;,•raes, Deposito Naval da Capital, Dirce to ria do
:Armam·~nto e estabelecimentos corrgenercs.
i'. r!.. 129. 1A falta de cumprimento das disposiçõt~S acima,
exige . 1a justificação .que sená apreciada pelo ministro, depois d;:., informada pelo inspector de Fazenda e Fiscalização.
1Paragmpho unico. Quer seja o inventario de verificação,
,quer de subsLituição, haverá um diario, cscripturado de ac·Côrdo com o modelo n. 28, para ser apresentado ao sub-in.spcctor de Faz~nda e F'iscalização, quando este tiver de fazer
a inspecção indicada no art. 124, disposição za, de modo a
~er aP.reciada a marcha do serviço e tomadas as providencias
~entario
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sobre os atrazos notados, por falta de cumprimento do artigo
128 deste regulamento.
Art. 130. A receita e a despcza r,orrerão por conta do
novo commissario, desde que comc~ar o inventario.
Paragrapho nniro. Do diario de de:;;peza sP extrahirá nota
dos artigos dPspPndidos dumnto o inYPill.at·io pam figurarem
em additamcnto aos Pncontrados pPlo inventariante'.
!Art. J:H. Dada a necessidadP de sr proecdf'r a inventario, por substituição de rcsponsaveis em lo.gar onde não
possam ser cumpridas as disposições 1" c 3" do art. 12'•,. será
o inventario feito e os.cripto pelo •eommissario entrPgador, na
presença do immcdiato, qur o assip-naeú enm af{urllc official
e -com o rPcelwdor.
Art. J~l:?. ~o ·1·aso do inventnl'io ~wr l'Pito, por simples
verific·ação. nn Jim do anno fiJJanrPiro, sf'gundo o art. 123,
represcntad. para os devidos; effpilns, <'Omo Pntrrgador P reeebedor. o eommissa!'in, l'l't'ah i ndn, pnt•t'•nJ, 11n immNliato a
responsabilidade de hlVentariantP, eomo fiseal.
Art. 133. Quando um invc11tario tlvt~r fpt·minado f'm um
navio ou estabelccirríento fúra do nio de Jallf'iro, e que as
contas do eommissario substituído tenham de ser remettidas
á estação competente, compete ao commandante ou director
a confE't'CIWia c ruh1·ic·a d:1~ Yias do ÍIIYI'lÜal'io, Pntregando
ao substituído a SPgunda P PllYi:wdo a pl'ifl'r~ira par·a prestação de C'Ontas elo substituído.
Art. J3L E' fixado o 1wazu maxinw dP :w tllas pam a
tomada de 1~nntas co·rrespondentes a um anno.
Paragrapho unieo. Para aquellas que exccckrcm a um
exercício, o dit·ectol' geral da Contabilidade Lia .~1 arinlm tomará pol' base o prazo .que fica estabelecido.
Art. 135. Na· tomada de rontas prorcd('r-sc- h a de ae·côrdo com, os regulamentos da Contabilidade da l\lal'inl•a
tendo-se, todavia, em partienlar· attenção as ~wguíntcs verificações:
a) si os livros l'stão nunH•rados c.. rubric·ados pela repartição eom1wtcnte;
b) si a Pseripturação está frita ~om asseio c de conformidade com as dis-vqsições do presente regulamento;
c) si as despezas ·estão devidamente autorizadas c justificadas;
d) si as ctQantidades dos viveres c di(~tas recebidos são
as eorrespondentes ás marcadas nas tabellas para o tempo c
numero de praças calculadas na requisição:
c) si a quantidade de sobresalentes fornecidos cst:i de
accôrdo com as tabellas;
f) si os Ci\lculos estão ou não ex a c tos;
f/) si ~ receita vrccccleu ú Ul'Sflcza, como é de rigor em
escr1pturacao regular;
.
h) si o saldo de mantimPtüos, no fim clP eada mcz, [oi
levado em conta no VPdido do llH'Z seguinte.

'"\,rt. 130. O funccionario da ContabilidarJe, ineumbido do
processo ~e tomadn; de contas, apresentará relatorio, no qual
responder~ a respeito de cada um dos quesitos, expondo mi ...
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nuciosamcnte a situação do rcsponsavel c assignalando as irrcgularidadm; c vícios porventm·a cneontradoR na escripturacão
c doeurnf'uto:-;, com a demonstração t!a imporlaneia das faltas
apul'adas.
·
Art. 137. O rclatorio será remettido pela Contabilidade
ao inspedot· de~ Faz0nda P Ji'iseallzacão e pOJ' este ao l'ommissar'io pani allt>g-al' HObre os pouto!\ argnidns, dPLJÍ.J'o do :w dias
eoulaúus daquelle em que lho ftk cLltt'~'!-!.UP a intimação.
§ 1. No te_mpo comprehcndidó nesse prazo poderá' ser
concedida, a requerimento do eommissario, a revisão de suaFI
contas.
§ :2. Será ouvido o commisarlo J'cspon~avPl quando assim
convier á revisão.
Ad. 138. Reconhecendo-se orif!;em c1·iminosa nas faltas
existentes nas contas, procedN·-se-ha dP c~onfm·midade com
a lP·;.dsla<.:ão milit.ar em vigor.
Art.. 13!1. Nas contas dos commissn1·ios dos navios armados roneeder-se-ha 10 o/o de .quebras para os gpneros alimentícios eonsumidos nas rações diarias do navio. Igual abatimento se concederá nos Heguintes artigoR: carvão mineral,
sebo, oleos, sabão e tintas preparadas. A pOJTPntagf'm a que
se refere este artigo se1··á eakulada soht'P o valoe total das
falta::; encontradas.
Art. HO. 'Durautc o prazo l<'gal da JWesta~~ito de contas,
não voden"t o commissal'io eutmr no go~o dP lieeru;a, salvo
pal'a tratamento de saudc.
1.<\rt. J H. Entrelinhas, rar.uras, emendas, omissões, es})aeos ('In beanco e qualqunr il'l'egularidade na escripturaoão,
prineipalnwnte dos livr·os que S('rvem pal'a a tornada (]P contas,
constituem faltas que• serão devidamentn apl'e<·iadas " punidas
dn aC'('ôt·do eom a lt>.:.gislação em vigor.
Art. 1·12. Dado um erro na eseripta SPl":Í. feita a comPfltente redi fi cação (~m nota assignada pdo autor do f'lTO e
lJelo (·ommandante.
Al't. J 'i~1. A Pscripturação cncontl·acta em att·azo motivará um inquerit.o policial militar vara· eonlH'eet· das causas
que levar·am o eommissario a não emnprit· (;om PSS~P dever
da sua p1·ofissão.
Art. 1!i.4. ·Após o lH'ocesso será a c-scri{lluração posta em
dia por outro commissario voreebcndo este, á vista da communit~ação uo inspeetor de Fazenda " Fist~alizaelio a Contabilidade, por mez que tiv('r lançado, a quantia correspondente
á gratifica<;ão do offieial desidioso, dPdnzida dn 13eus futuros
vencimentos.
Paragrapho uuico. Na Jalta dt~ commis~ario ('S~P ~erviço
serú drsernpt•nhado pm· um funceionario da Contabilidade da
1\'farinlta, quo ru·reehcrií identien grafiriea<.:ão.
A r·t. J 1;) •. \n in~pPdor· dP FazPtHia P Fi~eali,m·ãn cabe
0. dir.-i_h~ dP pc·dir· l'PYbão dP qualqtH·r· ~·ntlla .íú tom.ttda pela
Conl.aiHIIdadP, antes dP suiJmettida ao Tribunal de Contas
lcvnndo ao uonhceimento do ministro- para os dnvidos fin8
as irregularidades encontradas e que não tenham sido menPinnadas no relatorio da tomada de ·contas.
0
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. . Art. 1.46. •Para os effeitos do serviço de fazenda, no im ...
pedimento de qualquer funccionario, se observará o seguinte::
Lo O comrnissario deverá ser súbstituido pelo sub-commissario, na escripturação; na falta deste pelo official da Armada de menor graduação, designado pelo commandante,
exercendo o fiel as funcções de recebedor e distribuidor dos
generos e assignando as receitas até a apresentação do sub-.
stituto do commissario.
2. 0 No easo de morte; suspensão ou ausencia não jus_.
tificada do commissario, será immediatamente encerrada a
sua ·conta de accôrdo com o paragrapho unico do art. 123.;
LJ\:rt. 1.417. O commissario não poderá, em caso algum,
exercer mais de uma eommissão de responsabilidade.
Art. 1.48. No impedimento maior de 30 dias, ou definitivo
do comrnissario, requisitará o commandante sua substituição,
na primeira opportunidade que se lhe offerecer.
iArt. 1.49. Nem os commissarios, nem os fieis poderão
ser ~a~sados de um navio para o outro S'inão peJa autoridade
competente.
Art. 150. No caso de fraude reconhecida e comprovada,
será o commissario immediatamente substituído para res . . .
ponder a conselho de ir·.'~stigação.
ALCANCES

:Art. f.5,1. O alcance deve ..ser pago dentro do prazo maximo de 30 dias. a contar da data da int.imar.ão.
:Art. f 52. 'Ainda que o alcance seja satisfeito no prazo
legal de 30 dias, si na conta de um anno exceder a 1 :000$,
responderá flOr elle, em conselho, 0 eorrmissario como unico
respom;aY2l.
Art. f 53. Ri o alcance não excPder dn 1 :000$, c não houver sido satisfeito dentro do prazo fixado de 30 dias, sô poderá
o commissario trr eommissão por proposta do inspector de
Fazenda <' Fiscaliza~ão. deixantin para amortizar a di .. ;da a
importancia correspond0ntn á i.í" parte dos vendmenb
Paragrapho uni co. A importancia a arrecadar-se W; taes
descontos, deverá figurar em eolumna distincta na fúi'ha de
pagamento e, em hypothese alguma, poderá ser reunida a
debito de outra natureza.
Art. 1.54.. Os saldos de dinheiro verificados por occasião do encerramento das eontas, devem ser entregues á Pa-gadoria da Marinha; o não cumprimento desta disposição
importa em responsabilidade para o commissario, e os referidos saldos, em hypot.hese alguma, porh'rfio sf'r r.onsidN:uJos
como alcancp.
Lt\rt. 155. Ao commissario reformado e ao desembarcado
sem commissão, se descontará mPnsalmente a 5n parte do
soldo atJS a amm'f.izaGfio rompl0fa dns alPancPs .que tiver.
'Paragrapho unico. Esta determinação nfto servirá de ob-staculo á cobranca da divida pelos meios estabelecidos na
legislação prdinaria. ·
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. iArt. 155. As contas dos commissarios só poderão ser
trancadas por determinação do ministro, dadas as circumstancias extraordinarias .que impeçam a sua liquidação, depois de ouvido o Tribunal de Contas.
Art. 157. ·O commissario que tiver um ou mais alcances
que, pela suá excessiva importancia, não forem liquidado~
no prazo estipulado no art. 151., terá o prazo improrogavel
de um anno para liquidai-os por meio de descontos mensaes
de importancia nunca inferior á 5a part.e dos vencimentos.
Findo I)SSC prazo será o commissario transferido para a reserva c não poderá reverter ao quadro ord_inario antes de ser
Jiriuidndo o seu debito para com a Fazenda Nacional.

CAPITULO VIII
PHARMACIA

Art. 158. O fornecimento de medicamentos e do materjal cirurg:ico será fiscalizado pela Inspectoria de Sande Naval.
Art. 15fl. O pharmaceutico, de accôrdo com o medico,
fará o pedido conforme o modelo
15 e tabellas para esse
1'im organizadas.
Paragraplho uni co. Na falta do pharma·ceutico esse serviço será feito pelo medico. Na falta de ambos, o pedido de
medicamentos será feito pelo commissario, mas s6mente nas
eondiçõcs indicadas nos arb;;. 1.82 e 183, deste regulamento.
Art. 1.60. Haverá um livro « Receituat'io '>, no qual o medico, além do nome, posto ou classe do enfermo, e do diagnostico, mencionará o medicamento que prescrever a cada
praça, com designação das quantidades por extenso.
Art.. 161 . A narte e~cripta será encerrada logo depois
da visita, a~signada pr.lo medico e rubricada IK~o commandante.
•:.>" ~ •! ~"~'!•~
Paragrapho unico. Na escripturação da pharmacia este
livro repn~senta o « Diario ». a .que se refere o art. 67, not::mdo-~e r.om relação aos objectos inutilizados, perdidos ou
avariados, que a despeza ~ó poder·:'í ser dada precedendo autorização do ministro, na conformidade do disposto no artigo 84, paragrapho uni co.
~<\rt.. 162. O recPituario justificará a despeza do pharmaceutico, a dQ propt'io medico, quando encarregado da pharmacia, ou ainda a do ·commissario quando tiver a carga da
pharmacia, e fôr este receituario feito por um medico alheio
ao navio ou estabelecimento, ou dada a despeza pelo official
rncarr(l!gano da enfermaria.
Art. 1G3. Para balancear e facilitar a prestação de :contas,
ltavcrú nm pequeno livro mappa, ao qual se levará em resmnos lllf'TI!=;ars. fritos ywln rPspnnsnvC'l pela pharmar. ia, a rerr>if a 0 a nr>~peza.
§ 1. Pnra farilifar a rscriptnrnç.fio dos rrsumos mens:H'S
havf'r~. um livro indicc no qual consfnrú rm resumo a dcsprza diat'ia.
§ :!. Nos hospifaPs c enfermari::ls haverá uma folha volante ( rxtJ'ahida dos livros do receituario das enfermarias)'
que scJ':1. o resumo diario dos medicamentos ordinarios é
cxtraordinarios despendidos (modelo n. 31).
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iArt. 164. Os encarregados de pharmada prestarão contas
quando deixarem as {?ommissões .
.Paragrapho uni co. Achando-se a escripturação do livro
mappa atrazada, será posta em dia, fóra das lhoras de serviço, por uni empregado da Contabilidade a quem se abonaná 20$, enrrespondentc a cada mcz de rct~citri. ou despeza
em atrazo, deduzindo-se da gratificação do responsavel pe!a
conta.
I
!Art. 165. Nenhuma conta pmtencente a r::10dico, pharmaceutico ou cirurgião dentista será tomada sem que preceda exame feito pelo inspector de Saude Naval.
Art. 166. Em seguida á ultima despeza lançada no receituario emittirá aquella autoridade a opinião que fizer
sobre a legalidade das despezas e probidade do medko qnc
as tiver dado.
Art. 1.6.7. 'O::; encarregados que forem substituídos fóra
da Capital, farão entrega das boticas, por inventario, a seus
successores c na falta destes ao commissario; assistirá sempre
o serviço o immcdiato, que assi·gnará tambcm o mesmo inventario.
Art. 11>8. O inventario será em dupUcata. A. primeira
via encerrará a conta do cntregador c a segunda dará comceo
a conta do recebedor.
Art. 169. A passagem ou desembarque dó medico ou
pharmaceutico de um para outro navio ou estabelecimento.
quando não o acompanhar a respectiva pharmacia, imp.orta
em p1'Pstaruo de Contas, euios docunwntos serão semprP rrmcttidos :i Jmqwdoria de Saude Naval.
Art. 170. O medico vHificarú frequcntementf', com o
pharmaceutico, o estado das drogas a cargo deste, e assistirá
á arrecadação dos objectos a bordo. d.epois da conferencia
qu~ r.omprtf' ao offit~ial de quarto. df' ~weôedo r~om o art. 12.
Art. 171. A escripturação da pharmacia, quando nãu
houver pharmac~cutieo a bordo ou no Pstabf'lccimP-nto, SP!':Í.
feita pelo medico, que a assignará, s.end 0 imprescindível a
rubrica do cúmmandante.
Art. 172. A carga de medicamentos sob a r-esponsabilidade do pharmaeputico passará por inventario ao medico,
em caso dn d1~snmbal'que daf}ucllP, rtuandn não tiver por substituto outro Jlhaemaceutico.
Art. 173. O material cirurgico será entr.egue peló Hospital de .Marinha da Capital mediante requisição do }lhat·maceutico, devidamente: despachada pela Inspecto'ria de
Saude Naval, devendo esse material ser passado e carregado,
em livro especial (modelo n. H) ao medico, QUf' por cllc responderá.
Paragrapho unico. Quando não houver pharmaceutico.
a requisição será feita pelo medico e a respectiva carga
será o registro do livro de pedidos onde as quantidades deverão set· escripto por extenso.
Art. 17 4. T.ambem farão parte da rssponsabilidade do
medico os upparelhos de desinfect;ão, com excepção das estufas fixas.
Art. 175. A carga do material cirurgico, quando houver
dous medic.os a bordo 0 u no estabelecimento, será sempre.
do mais mpderno.
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Art. 17ü. A despeza de artigos do material cirurgico
cujo valor fi)r rr.enor de 25$, será dada no livro « Receituario ».
· Paragraph.o uni co. A descarga total desse material sómente serà dada á vista de documento que prove a sua cntr(lga ao ltosvital ou a quem substituir o medico.
Art. i77. Em casos especiaes e urgentes póde a carga
tlo material cirurgicõ ser feita temporariamente ao pharmaceu ti co e na falta deste a.o commissario.
Art. 178. Todo o material cirurgico pertencente aos
gabinetes de odontologia será carregadõ ao respectivo cirurgião dentista, que .d.o mesmo prestará conta; só mente na
falta destt• a carga será feita ao mediro.
Art. 179. Na prestaç.ão de contas de pharmacia serão
c01wedidos 5 o/o para quebra dos medicamentos.
Art. 1.80. Reconhecido prejuízo ou damno á Faz,enda Nacional, será a indemnização feita pelo responsavel (medico,
pharmaf:eutir.o, dentista, ou mesmo eommi;;<~ario) no peazo
maximn dP. 30 dias na .conformidade do al'L 151, ou llOI' meio
dP dPseontos mcnsaes, a juizo do ministro.
Art. 1.81. O medico üu pharmaceutico qua deixar a f~om
missão sem ter tido substituto, fará entrega, ao Laboratorio
Pharmaceutico da Marinha dos objectos do f..·ua carga, tendo
por alli quitação do que entregar. Nos demais departamPntüs
da Marinha a quitação será dada pelos respectivos commissarios ao receberem a carga de taes artigos.
Art. 182. Aos navios, que por sua lotação não comportarem medico será fornecida. quando em commissão fôra da
Capital, uma ambulancia (modrlo n. 3'..>'· que fiear·á a cargn
dn rpspPt~tivo commissario.
Art. 183. Nas escolas de aprendizes marinheiros onde só
houver medico contractadü, o commissario terá a carg:a. da
J'l'spectiva pharmacia, fazendo a escripturação respectiva; a
d~scarga dos medicamentos será dada no «Livro Diario>.>, pelo
immedinto, de accõrdo com as folhas v<Jl::mtes organizadas pelo
medico.
Art. 18.1. O material cirurgico da escola será sempre
earga do medico. que prestará cüntas do mesmo, não podendo
d.e modo algum ser esse material guardado fóra da escola.
CAPITULO IX
DOS OFFICIAES E SUB-OFFICJAES ENCARREGAnOS UE INCUMDENOIA:

Art. 185. A vesponsabilidade dos officiaes e sub-officiaes
que, pela funcção que exercerem, tiverem a bordo ou nos estabelecimentos navaes incumbeFtcia especial, com carga, esta
se tornará effectiva por meios de invcntarios que serão regidos pelas disposições seguintes:
§ 1. Por occasião do armamento do navio, a Superintendencia de Navegação c as Directorias de Machinas e de
Construcções Navaes do Ars·enal de Marinha. bem como a do
A1·mamento, designarão offieiaP.s di' eada ('SpPeia\idade üU
peritos, para com os commissarios, designados pela Insp;;ctoria de Fazenda, procederem aos inv<•tltarios respectivos.
§ 2. Nos· inventarios serão incluidos todos üs ob.leetos que
dovem constituir as cargas dos officiaes e sub-~fficiaes en0
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· c.arJ.'4egados de incumbencia e que não fizerem parte do inventario do commissario.
§ 3.° Feito o inventario se extrahirá uma cópia para ser
archivada na Superintendencia de Navegação, quanfJo se
tratar de encarrc.gado de navegação; na lniipectoria de Machinas, quando se tratar de macbinistas; rm. Inspector~a de
Marinha, tratando-se de mestres; e na Directoria do Al'mamento, quaiJdo se tratar de artilharia ou torpedos. No ~aso
de extravio ou estrago do livro-inventario, E.stas cópias s·ervirão de base á organização do novo inventario. Par::t esse
fim, sempre que se der uma alteração na carga dos '-"'~::,pon ..
saveis, será feita uma communicação áquellas repartições.
§ L" 'l'r·atando-se de apparelhos n aceeswrios do serviço
radio-telegraphico, a carga deverá ser feita ao respectivo encarregado, r>elo official que fôr <lcsignado pela secção competente do Estado Maior, onde deverá ficar archivada uma cópia
do livro-inventario, que será assignado pelo immediato, pelo
encarregado c pelo inventariante.
§ 5. Os inventarias serãú feitos em livro proprio, dr;;cado
de accônln com o modelo n. 14.
Art. 186. O livro-inventario será dividi1l•J em duas partes: uma destinada á carga effectiva e precos dos artig~s do
inventariD do encarregado da incumbencia, oom espaço para
as resalvas e transferencia da responsabilidade, e a outra para
o arrolamento dos artigos da carga do commissario, que ~stl
verem temporariamente, sDb cautelas, ao serviço dos mec;:mos
encarregados.
Art. 187. Os livros de inventario serão numerado~ e rubricados pelo offieial que fôr commissionado pelo inspector de
Fazenda P Fiscalização e pela InRpectoria fornecidqs aos na·vios e ás repartições, sen'pre que fôr noeessadn.
§ Lo A ·substituição do livro-inventario de qualquee dos
responsaveis sómente se dará pelo múo estado do mesmo livro,
ou no caso de morte do official .ou sub-official responsavel,
o que importa no encerramento da conta, fazendo-se então, em
livro novo. carga aD substituto.
§ 2. o Em ambos os casos precederá sempre autorização da
autoridade superior no Rio de Janeiro, e dú eommandante da
força, do navio ou do chefe da repartição n,..s Estados e no
estrangeiro.
Art. 188. Sempre que se proceder a um inventario deverá fiscalizai-o o jmmediatú, ou vice-director, que exigirá
dos responsa veis, antes de assignal-o, a declaração de terem
recebido os objectos cohstantes do mesmo inventariú.
Paragrapho unico. O material de consumo não poderá
constar da carga de outro responsavcl que não seja o comi.nissario; todavia os officiaes c sub-officiaes que tenham accidentalmente ferramentas e outros artigos ao f,eu servicfl, passarão cautela (modelo n. 33) que ficará em púder do cc·mmissario, até ser dada a despeza respectiva. Esta disposicão
so extende a todos os encarregados de ilílcumbencia não só a
bordo dús navios como nosestabelecimentos e nos carpos.
Art. 189. A transfer>encia de carga de artigos da responsabiliclado do commif!sario p1ra a de outros nfficiaes, (~ viceversn, constará sempre do livro «Diariú de Despeza~ '2 será
feita pelo immedíato ou vicc-director.
§ f.o No livro-inventario, na columna respectiva, n immediato ou _yice-director fará a declaração da transferenc~a. de
0
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responsabilidade, quando tenha de dar resalva ao resP<>nsavel,
e no li"'ro diario a carga ao commiss~ario, sob o titulo <Arrecadação». No caso inverso o immediato ou vice-director far&J
carga ao responsavel no livro-inventario, dando despeza ao
CíJmmissario no livro diario. Em ambos os casos é imprescindiYel a rubrica do commnndante, logo depois.
§ 2. ScmJWe que se der a substitui(;,ão de q•..:mlquer responsavcl scrú feita nas paginas seguintes :iquella em que fôr
feita a declarn<~ão do ultimo recebimento. no livro-inventario,
uma nova relação alphabetica dos obj.ectos que constituem o
inventariü, deduzindo-se as resalvas e supprimindo os objectos
inuteis, d<J modo que o novo responsavel inicie a sua gestão
eom a resenha prccisn do que N:almcntc vnc ficar <1 seu
eargo.
,Art. HW. Quando qualquer dos responsaveis necessitar
de mnterial para ú seu serviço, que não conste do livt·o de innmtario, o commandante ou chefe da repartição mandará o
rommissnl'io rcquisit..'lr; o immediato transferirá a responsaJJilidade da carga logo que o material fôr recebido.
Art. 191. Ao commissario compete fazer os pedidos de
objeclos necessarios á substituiçã.o daquelles que ·estiverem a
cru·go dos encarregados de incumbencia, fazendo o immediato
a lransferencia de responsabilidade em seguida !!O recebimento dos ditos objectos, na fôrma indicada na .~rgunda par·te do
§ 1" do :wt. 189.
Art. i 92. A despeza nos inventaries será dada por meio
de resalvas. cscriptas pelo immediato e rubricadas pelo commandante.
Paragrapho unico. As resalvas de obj ectos. cujo valor da
unidade exceder de 25$. serão submettidas á approvação do
ministro, enviando-se pelos ranrtr.s romJ 1 Ptl'n!c·:- nnm eópia
authentica, devidamente justificada.
Art. 193. Quando tiver sido dada a resalva em viagem
a qualquer dos responsaveis, de um objr.cto que então não se
h'nha JlOdido suh~tituir. logn qtw o JUt\'io eJw:rar a nm porto,
ond·e o olbjccto possa ser supprido, deve-se adquiril-o por
meio de reqliisição passada pelo eommissario, fazendo o immecliat-o a transferencia de responsabilidade, logo que o dito
ohjl'i',to tiver sido t·ce(•bido.
Paragrapho unico. O material inutil do inventario de
qualquer dos responsavcis, antes de ser remettido á estação
enmpPtrntn, dr.ve ~"r transrcr·ido pam a ea1·gu do connnissario,
que o deve enb~egar em occasião opportuna.
Art. 194. Nenhum objecto cart'cgado a um responsavel
podrr-á sr-r f'mprcstado para ;;:;erviço !\;:;tl·anho ao navio ou a
repartição a que o mesmo pertencer. Quando um motivo imPI'<"Visto <' imperioso determinar a .:ntr(~ga do ohj<~cto, a sua
cessão será feita mediante requisição do commissario que precifiae fio oh,jf'cto, fazendo antf'~ o immediatn ou vi<~c-dircctor
do navio ou estabelecimento que o tiver de ceder a transfercncia de responsabilidade para o c~ommissario, dando ao
mesmo tempo resalva ao responsavel. Neste caso não haverá
JH'e<':'='id:HlP do pPdido dP appenva[/fin da t'nsalvn, l'r':;;nllante da
deelaração de transferencia de re.spomm.bilidadc.
Parngrapho unico. Nos casos urgentissimos. determinad<.)s por medidas de salvação pessoal t.)u publica Q objecto será
cedido, fazendo-se o expediente depois; o commandante ou
chefe da rcvartição dará então ordem por escript~ ao respon0
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savel para entregai-o. providenciando ao mesmo tempo para
que o expediente seja feito, como fioou preceituado.
Art. 195. Não poderá figurar nos inventarias material
que não se referir precisamente a rmda incumbencia e que por
sua naturer.a deva ser carregado ao commissario.
Art. 196. Nos casos de entrega de objectos para concerto, o J·nspousavel exigirá dos mestres das offieinas do Gove~no ou particulares um recibo que representará
o dito
oh.Jeeto e substituirá emquanto o mesmo não fõr restituído.
Paragrapho unico. No acto do recebimento do objecto
concertado será restituído ao mestre da officina o recibo. que
será immcdiatamente inutilizado.
Art. i9i. Da caderneta subsidiaria do responsavel, ao
entregar. deverá constar se passou os objectos a seu cargo sem
falta alguma; no easú contrario se rará monção dos objectos encontrados em falta e do seu valor. afim de serem tomadas as
providencias relativas á indemniza~~ão.
Art. 198. Por occasião do desarmamento do navio ou
extinccão de uma repartição. o inventario seguirá as mesmas
normas previstas no art. 12'! e sem; paragraphos.
Art. 199. Não poderão ter carga de obj ectos pertencencentes á especialidade de outro fuuccionario os responsaveis
pelos objpr·.fos eonstantrs de um invr·ntario, salvo .quand•J
exercerem accidentalmente. por motivo de força maior, a incumbencia de um outro, caso em que terão a respünsabilidade
dos objectos constantes do livro de inventario.
Art. 200. A escripturaçãú de fazenda a cargo dos secretarias das capitanias de portos. corno tambem a dos depositas
navaes. Imprensa Naval. hospitaes. enfermarias, escolas, Iabcratórios, fortalezas, estações radiographicas. corpos. SuperintendenCia de Navegação. escolas profissionaes e demais
dependencia~ da l\larinha, será feita dr acc6r·do enm os rcspPctivos regulamentos. sem comtud•.l contrariar as disposições
geraes contidas no presente regulamento.
A escripturação de qualquer dos responsaveis encontrada
em atraso . será pcjsta em dia. proecdcndo-se de conformidade
com o art. 141 .
.. § i. o Os patrõcs-móres. tanto dos arsenacs, como das capitanias de portos, terão a seu cargo todo o mat"'rial fluctuante respectivo. e bem assim o destinado a soccorros marítimos e ao balizamento dos portos, pelos quaes sr tornarão
responsavPis; a earga de taPs objectos lhP~ será feita em
livro-invPrrtario (nlntlt•lo 11. t 't) t•·rrdn-se ('Jil vi.•d.a a disposiciin
a· do art. 124.
·~ 2. o Quando os sccrel a rios das capitanias
não forem
commissarios. terão tambem ús patrões-móres a carga dos sobr-esalentcs e mantimt•ntos para o consumo (' munieiamento
do pessoal, fazendo a escripturação em livros fornecidos pela
Inspectoria de Fazenda. sendo a despeza ordinaria dada pelos
ajudantes ou capitães do portos. c a cxtraord inaria. de accôrdo
com os ar·ts ..]H, ~ ~)" (' U)'!, paragTapllo uuir:o.
~ 3. o A escripturação do pratico-môr· da barra do
Rio
Grande do Sul scrú sPnwlhanL•~ a <.los mesL1·cs dos navios, e
feita f'm livt·o-inv••rJtal'io (nHHlC"lo 11. J ,.t), {'aiJ<•tHJo ao ~~ommis
sario da hal'l'a rP.quisif.at· o rnalf't'ial dP r·.on:'1nmn " outros artigos que ti·.'crcm de llte .ser SUV!E'iÜús. na. fúnna indicada no
art. 190.
Art. 201. A carga dos objectos do Serviço Technico A.nalytico da Armada será feit<t ao aJudante mais moderno da
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sccçã.ü c devo ser escripturada. em livro-inventario semelhante ao dos encarregados de incumbencia. cabendo ao ajudante mais antigo, encarregado da secção, a~ fur~eçúes VFOprias do immediato uu vice-directo~ no serviço de mventarws.
como estaboln1o, o al't. 188, e o registro da despeza dial'ia no
livro respectivo.
Paragrapho uni cu. A despcza dia ria de tacs artigos terá
sempre a rubrica ·do director.
CAPITULO X
Lt l.\L\HS~illES N.\ Y.\ ES ~O ESTI\.\;\(; EliiO

.Art. 202. O serviço de fazendJ. da Armada, nos lagares

dc~ignados

para séde das commissões navaes nú esLrangcir~.
scrú feito por um commissano, nomeado por portaria do ministr(J da .Marinha, o qual al1~m das attrihuiçõrs que lhes são
propri:1s, de accôrdo com as leis vi~·cntcs, rcgular-sc-lla pelas
scguintrs disposições:
Art. 203. A eseripLura(;ão dn razcnda da Commissão NaYal eon~tarú dos seguintes livros:
1°. de pedidos de dinheiros;
2°, de eonta corrente de dinheit"os;
3°, de pedidos de sobresalentes;
4o, d.e creditos;
5°, hvro-mappa (de pequeno formato);
6°, livro de termos;
r. livro-inventario;
Ar L 20,J. A escripturação relativa aos espolias dos officiaes ou praças que fallecerem ou desertarem, constará de
um livro de carga c descarga, e será distincta. da escripturat;fiu do dinheiros e dn nceôrdo CO!Il o modelo n. 37.
Art. 205. Além dos livros acima referidos terão os commissarios das commissões navaes livros de soccorros e cadernetas subsidiarias para nolles serem feitos os assentamentos do respectivo p•cssoal c dos officiacs e praças que temporarin.ment.e estiveTem addidos ás mesmas eommissões,
cumprindo'-lheó transcrever ,f.odas ias notas referentes ao
lJistorico que lhes forem transmittidas pelo respectiYo assistente e averbar todos os pagamentos realizados. Estas no_,
1as, além da sua assignatura, terão a do assistente do chefe
da commissão.
·
Art. 206. A Insp·ectoria de Fazenda fornecerá aos commissarios, quando nomeados, os livros que forem necessarios ao serviço da commi<;são a que se destinarem.
Xrt. ~07. Todos os livros de escl'iptuea1~ão de l'au•Hda
que forem forneeidos aos navios que se armarem em paiz
estt·angciro. e que rrão tenham sido rubricados pela Inspectoria de FazencJ.a, o serão pelo commissario da. cornmissão
naval, com autorização do respectivo chefe .
.Art. 208. O livro de creditas, feito de accôrdo com o
modelo n. 30. servirá pa1'a nelle serem escripturados todos
os ercditos c autorizações de pagamento existentes na Delegacia o despczas dclles provenientes.
Art. 20!). Todos os pedidos de dinheiro que forem feitos
á Delegacia do Thesouro do Brazil em Londres ..{)ara atten-

i6l

ACTOB DO PODER EXl!10U'fiVO

der-se á.s Necessidades do serviço, quer da commissão, quer
dos navios que accidentahnente estiverem sob a jurisdicção
do chefe da commissün nnvnl. t:ô pnd.,r·fio sP,I-o por intermedio do commissario da mesma, com autorização do chefe.
IParag~,a,rh.o t.mico. Os oommissarios prestarão oont:J~
mensalmente áquella repartição, fazendo :wompanhal-as de
um balancete do qua) se extrahirá uma cópia para ser enviada á Directoria Geral de Contabilidade. por intermedio
da Inspcctoria de Fazenda e Fiscalização.
Art. 210. Por orcasião do armamento do.s navios cumpre ao cornmissario da comrnissão lavrar o termo respectivo
e requisitar dinheiros para fornecer-lhes. tendo sempre em
vista os saldos existentes na Delegacia.
Art. 211. No caso de in~uffici,encia de credito para attender ás necessidades dos navios. cumpre-lhes ainda apresentar ao chefe da commissão um mappa demonstrativo das
quantias nece~sar.ias, a tempo de serem requisitadas ao 1\hnisterio da Marinha.
Art. 212. Os dinh~iro~ do Estado quando não possam ser
guardados, por" falta de segurança. no cofre da commissão.
poderão ficar depositados temporariamente no banco em qUt!
a delegacia do Thosou1·o os deposi t.ar á disposição da commissão. A' medida que forem sendo necessarias, as quantias
serão retiradas por" meio de ch1eques assignados pelo commissario e rubricados pelo eh~fe.
Paragrapho . unico. O commissario nenhuma transac,ção
fará com o banco sem precedee ordem eseripta do chefe da
commissão.
Art. 213. O pngamento do material só poderá ser effcctuado pela Delegacia '€m Londres. ern virtude de requisição
do chefe da commissão naval, na qual constará o cr-edito p4lr
onde dev•e correr a despeza; as contas serão processadas pelo
commissario da mesma. a quem cabe igualmente fazer a escripturação no livro proprio.
,
Art. 214. Além do commissario, são responsaveis pelos
··dinheiros da commíssão. quer cleposilados no banco, quer no
cofre da m~esma. o l'espectivo chefe c o assistente.
Art. 215. Para as transacções diarias com o banco em
que depositar dinheiros. o commissario receberá do mesrnü
livros de cheques e terá despeza, poste!'iormente, não só dos
sellos utilizados neste serviço corno dos que forem empregados na correspondencia officiat
Art. 216. Para justificação dessas despezas, como de
outras que forem feitas com autorização do chefe da commissão, taes como: commissões de saques. corretagens,
transporte de doente~. tratnmento em hospita.es, publicações
de editaes. manutençüo de praças aquardadas em terra e
outras jn]jprevisVas, CIOmprellendidas, 1)0,rém· Il0S ca·editos
existentes na Delegacia, basturá uma po!·taria assignada pelo
assistente da commi~são, sujeita á approvação daquella autoridade. Neste documento o chefe da commissão, approvando-o, lançará o seguinte despacho: <<Dê-se despeza'>. Este
documento ser:'i feito de aecõrdo eom o modelo n. 39.
Art. 217. Nenhum rlocumento será pagn pelo commissario da commissão sem despacho assignado pe1o chefe da
mesma. autorizando o pagamento, sob pcua de não ser attcndido na prestação de~ contas.
Art. 218. O commissario da commissão não poderá passar saldos Çe um exercício para outro, nem tão pouco fazer
1
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despezas do anno financeiro que vigorar com dinheiros pertencentes ao que houver findado, para o que, nos uUimos
mezes do exercício, pedirá as sommas resLrictamente necessarias ás despezas da com,missão. de modo a evitar sempre a
cxistencia de saldos avultados.
Art. 21U. Antes de requisitar dinheiro para ser utilizado nas despezas do mez seguinte. o commissario deverá
recolher o saldo que houver em seu poder. Do recolhimento
do saldo, feito por meio de guia. o commissario terá recibo
da Delegacia em Londres, o qual lhe seryirá de documento
de despeza no encerramento de sua conta.
Art. 220. O pagamento dos navios que estiverem em
concerto fóra da séde da commissão. e do pessoal que estiver
ausente em serviço1 será :feito por rneio de cheques enviados
pelo eommissario aa mesma. ficando entendido que, no P'rimeiro caso. IJrecederú a requisição com recibo do dinheiro,
assignada pelas autoridades de bordo, e no segundo caso, os
recibos assignados pelos itlteressados, servindo estes dol'tlllH~nt.os pa l'a def:car·ga do responsa vd.
Art. 221. Para uniformidade do serviço de fazenda da
Armada com o do Ministerio da Fazenda. p-raticado na Delegacia do Brazil em Londres, o livro de conta corrente de dinheiro terá. tanto na receita como na dcspeza, columnas distinctas para nellas serem escripturados os diversos valores
em moeda brazileira e moeda ingl•eza, tomando-se por base o
valo e da libra esterlina ao cambio de 27 d. por 1$000.
Art. 222. Todos os documentos de despeza que tiverem
de ser pagos pelo commissario da commissiio ou pela Deleg::lCia em Londres. deverão ser processados em triplirata.
A terceira via dessef) documentos será enviada ft Inspertoria
de Fazf'nda t~ Fiscalização para o neePssario J'eg1slro da despcz:1, effectuada.
Art. 22.3. Todas as contas, antes de serem apres,entadas a
despacho do chefe da cornmissão, deverão ser conferidas pelo ,
r~:•speet inJ cc:rnmissario c. I prfío o
' j 'lo» do assistente da
mesma.
Art. 22,í. Toda a despcza eom o r;es':3oal :scrú, segundo o
oi·çamenlo em vigor, ao par da ret;eit..'1 r cduzic1a ao cambio de
27 d. por 1.S, e a realizada com o matcl'ial, de act~ürdo com os
contractos, ou pelo padrão monetario da Jll'OÇa mn quo for
üffectuado o pagamento, tendo-se sempre ern vista que os
differentes valores devem ser convertidtH; em moeda braziloil'a (eouro), com o ::eu valor corrcspondent.e em moeda esterlina, antes de serern lançados os documentos em dcspeza
no li\To re..;pectivo.
Art. 225. Como nos outros documentos de despcza, as
folhas dn pagamento ao~ nayios, al1>m da conferencia, que
sorú feita pelo immediato de bordo, k•rãc) sempre o visto do
assif'l.cmte da commissão, antes de serem apresent;vlns a desJ)acho do chefe respectivo.
Art. ::!20. {) pagamento rios orfki:ws do estado-maior n
do l'slndo-meno!' da comrnis~ão, )H'm ~·omo dos operar·ios do
ArsPnal dt~ l\Iarmha, qnc estiverem c.amo auxiliares da fisea1i.za~ão fl0~ nnvios PITI constru~;~ão, ~er:'i feito poe meio de roeihos em fluplicata, conforme 0 modelo n. 40.
_ ... A1·t ·. 227. As praças. serão pagas po_r mçio de folhas quo.
~erao fettas (em duas vms) pelo comrmssarw da _((Ommissão,'
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e conferidas pelo assistente, sendo igualmente ímprescinüivel,
antes do pagamento, o despacho do chefe.
Art. 228. O commíssario da commi·ssão naval tem compot.cncia pura J'Cr!'hrr as eontribui(:ões a~ea'";tadas .para o
montepio da 1\lat·mha. pelas quacs se debitara no livro de
conta-corrente de dinheiros.
Paragrapho unico. Para este fim. mediante despacho do
chefe da c.ommissão, o commiss.ario extrahirá uma 'requisição
do livro do pedidos de dinheiro para reeeber a contl'ibuição
adeantada com que tiver de conconer o official, cabendo
nes·te caso ao assistente fazc·r a devida carga no registi:o do
respectivo livro. A requisição com o competen t.e recibo será
dada ao official contribuinte, servindo de cnnhncimento de
entrega, fazendo-se por ella as competentes notas nos livros
de soccorTos e cadernetas subsidimrias.
Al't. :!:!9. Xos Jogares em que não houver estampilhas do
BrazH cohrttrão •lambem os commissari<os das commissões navaes o sello fixo dos requerimf'ntos c o proporcional dos documentos sujeitos a este imposto. de accôrdo com as leis vigentes, lançando nos r·cspcctivos papeis c assignando a seguinte averbação:
« ns .................. Pagou df' SPllo fixo (ou propot'c.ional). • ..............................................•..•.
As sommas que por este motivo arreeadar-se serão debitadas em conta-correnLe do commissario.
Art. 230. As quantias arrecadadas para montepio, por couf.ribuil;;ões adeantadas, e as c-obradas a titulo de scllo de rBque1'imentos c outras, serão entregues mensalmente á Dclcga.da do Thesouro em Londres, como receita geral da União.
Paragrapho unico. Os descontos para montepio dos operarias do Arsenal de Marinha serão relacionados c enviados á
Dircctoria Geral da Contabilidade da l\lal'inha.
Art. 23i. Os balancetes, as demonstrações mensacs do
tdcspeza c as necessarias para comprovar os pedidos de di;nheiro á Delegada set'ão sempt'e feitos tle harmonia eom o regulamento da mesma repartição c instrucções que regulam o
se~l·viço do l\linisterio da Marinha.
·
·
Art. 232. A receita e despeza da conta-corrente de dinheiros serão unicamente assigna.das pf?los commissarios da.s
(·ommissões. Os balancetes. porém, deverão ter, depois de conferidos, as assignaturas do assistente e do commissario e a
rubrica do chefe.
Awt. 233. A conta corrente do dinheiros será encerrada
.mensalmente.
Art. 23·1. Os artig-os (]Ue existirem na secretaria da commissão, ou dependcncias da mesma, 11ae!\ eomo moveis e outros ohjPetos de vn lOJ· supcl'ior a 25$, serão a no lados no livroinventa'l'io, o qunl sct'á n1ssignado pelo comrnissal'io, no aeto
da sua poi-iR>C· c prlo assistente da commissão, a qnem eom-Jidn verificar eom o novo rcsponsnYel a cxiS'lcneia de tnes
objcet.os.
Pnragr·apl1o uni co. No e::lsn df' faltas, lavrnr-sc-ha termo
para ser su.lcito ao ministro da 1\I::lrinha, com os csclarec.imcntos prcmsos para a despeza ou rr:•<;.-pons::llliHdadc do commissm·io cntrcgador.
Art. 235. A despeza dos artigos de expediente da secretaria da cq,mmissão será dada mensalmente por meio de por-
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i.m·ia a.--sigllada velo
c rubricada pelo t'i'spccLivo .
chefe.
l'ara::;rapho tmie.o. A demonstração da receita c despeza
de taes ar f i~ os Sl.'l'Ú feila f'm livro·-mappa, com dizeres escr.iplos <llp!Jahl'l.í<·amente, uo qual 1mn1Jem ~;vrfio mr1wionados
us ohjed.!''-' eon:+lantes do livTo-inventario.
Art. =:3G. Os e.strolíos dos officiaes, sub-officiacs, inferiores c pr:.H;as que falleccrem ou fkseetarl'>,m serão arrecadados pelo commissario da Commissão Naval, que os conservaeú soh sun g:nanla e rr~spons~1 hilld:Hie :-tl (; posterior entrega
ú r!:'pnrti1;iío ~~ompPLente vara reet>llel-o;:;, quo é o DeposHJ()
Naval do Hio de Janeiro.
Art. 237. A remessa dos mesmos espolias será feita, de
JH'eferencia, por navio de guerra, <m por navio lTICI'C:tnte, que
partir com aquelle destino. No pl'imeiro caso terá o comnüssario da eommissão recibo do eommissari 0 de bordo, c no segundo aguardari:í. recibo do encarregado do deposito, o qual
ficará appcnso ú folha correspondente do li no a Cf,.3C fim desíinado.
Art. 238. Ao deixar o Rerviço da com missão os comrnissarios enlregarfi:o á Inspectoria de Fazenda os 1ivro.s e documentos que :;:;ervirarn durante a sua gestão. os quaes deverão ser depo.is enviados á Directoria GerHl de Cont,abili<ladc, afim de que, examinando-os, possa eRta J'.ep::trtí'ção julgar si foram ou não cumpridas todas as disposições do presente regulamento.
C.A.PITULO XI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 239. Os artigos de uso na cama r a c nos camarotes
ficarão -sob a responsabilidade dos officiaes e snb-officiaes
quo dos mesmos se utilizat'em, havendo, {>Ol'ém. o commisf:ario rt:cibo desses obj ectos.
Paragrapho unico. Sempre que um official ou sub-official tiver de desembarcar ou ser desligado de algum. estabe1cciment.o, o f~ommissario verificará o existente com a sua
carga, ,dando parte ao immediato ou vice-dil'ector das faH.as,
si houver, antes de restituir o reeibo que deve ter em seu
poder a tempo de serem tomadas providencias a respeito. Os
commandantes, quando tiverem de deixar os respectivos cargos, se esforçarão para que os ohjectos da eamara sejam passados semi falta alguma.
Art. 210. A escripturação de peculio nas escolas e no
Oorpo de 1\f.arinheiros Nacionaes, será feita de accôrdo com os
respectivos regulamentos e instrucções annexas.
Art. 241. Os commandantes de esquadras, divisões e flotilhas 1·uhricarão os pedidos, folhas de pagamento e quaesquer
outros documentos de r·eceita e despeza, feitos pelos commissaríos. :::ômente quando tenham que autorizar pagamentos ou
ncquisições. F'ôra destes easos os referidos documentos terão
sl'ímente a assignatura dos comm::mdantcs, jmmediatos e commi::sarios.
~ 1. A rubrjca dos cornmandantes de força e dos navios.
como dos chefes das repartições de Marinha, posta nos documentos, desde que não seja para justificar despezas, não
0
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implica eni responsabi1idade' quanto aos erro.s conimettidos pdr
quem os tenha confeccionado, mas importa na verificação de
que os mesmos documentos obedeceram a disposições regulamentares.
§ 2." E' subentendido como «rubrica»- para os ef,feitos
ôo presente regulamento - a assignatura reduzida da autori~
dado que a tiver lançado, em qualquer part-e do documento •:
Art. 212. Os 6ommissarios, depois de obtida a comp~
!f.ente permissão, deverão eommunicar ao inspector de Fazenda e Fiscalização, as occurrencias relativas ao serviço a seu
cargo. quando D assumpto possa interessar á Fazenda Nacional.
A' vista destas communicações, o inspcctor de JTazenda e Fiscalização dará as providencias que lhe parecerem necessarias,
recorrendo ao ministro, nos casos que dependerem de sua deli. heração.
1
Art. 213. O commissari·o terá a hordo camarote privativo,
onde possa archivar livros e papeis e fazer o serviço de escripturação.
Art. 2·H. Documentos que se referirem á despeza de dinheiro e outros de igual importancia serão guardado.s no cofre
do navio.
.
Art. 245 •. Os commissarios que forem nomeados chefe,c:;
de fazenda das força!! navaes se regularão pelas instrucções
anuexas ao avis'ô n. 3. 287 - 2a secção - de 6 de novembro
de 1890, sem, comtudoJ deixarem de observar as disposições
contidas no presente regulamento, no quo Jhes fôr applicavel •.
Paragrapho uni co. O serviço de fazenda, quanto aos sup ..
prirnentos da esquadra. em circurnstancias extraordinarias de
tempo de guerra, será· feito por instrucções cspeciacs do Governo.
Art. 246. Os commissarios que deixarem de communicar
ús autoridades sob cujas ordens dircctamente servirem c ao
inspector de Fazenda e Fiscalização as infra.cções do presente
r-egulamento, incorrerão em faltas •que serão apuradas em
conselho.
Art. 247. Os commandantes dos navios, corpos, escolas e
chefes de estabelecjmentos de Marinha, serão Tesponsaveís
pe1a perfoita execução do presente regulamento •.
CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES TnANStTOfUAS

Art. 248. Os livros actuaes de escripturação de fazcndn,
continuarão, f'm nso a h o edo do~ nayios, corpos c estabelecimentos de Marinha até 31 de dczemhro do corrente anuo.
I):U'agrapho unico. A InspceLoria de Fazenda e Fiscalizacão providenciará para que sejam fornecidos c iniciados no
exereieio de 10Hi, os uoyos Jivl'Os de accurdo com os modelos
amwxos ao presente l'l'gnlanwnto.
Art. 210. Emquanlo nfio forem approvadas e publicadas
as tabellas de fornecimento (lc sobrcsalcntes para os navios e
estabelecimentos, os pedidos respectivos estarão sujeitos a despacho do Jp.inistro •.
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Ar L 250. Para execução do art. 75, os commissarios, ·
por occasião dos inventarias que deverão proceder no fim do
eorrente exercicio, na fórma do disposto no art. 123; farão as
nocess::1rins rectificações nos inventarias actuaes, de modo que
ns novas contas SCDam iniciadas do ~:-wcôrdo com a nomenclatura offieial das tabcllas do fornecimento quo forem pub1ieudas.
Art. 231. As disposiç.ões deste regulamento, poderão ser
alteradas .dentro do primeiro anno de execução, si, pela pratica, o Governo reso·lvet· adoplar medidas do vantagem para o
scrvico.
Art. 252. Ficam revogadas as disposir.ões em vigor que do ·
algum modo possam contr:wiar o que ficou estabelecido no presente regulamento.
Gabinete do ministro da Marinha, Rio de Janeiro, 10 de

noYcmbro de 1915.-Alexandrino Fm·ia de Alencm·.
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MlNISTERIO DA MARINHA

Com mandante

F •.• • •. • • ••••
Com mandante

!9 ...•

MINlSTERlO DA l\fARINHA

Modelo o. f-G

f 9 •••
REGISTRO N.

REQUISIÇÃO N•••

Pedido dos sobresalenteB abaixo declarados á .••• Secção
do Deposito Naval, para este navio dentro da respectiva
que ta.
A saber:
Agna. raz, trinta ltilos ••••.••••.••••••••••••••••• a
$500
Almotolias de cobre, cinco .•••.••••••••••..•••••• a .asooo
Cabo novo de linho alcatroado de om,ot de diametro,
setenta kilos. • • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • a i S600
Fio de vela, tres kilos ........................... a U400
Ferro em vergalhão redoado de om,o3 de dtametro,
noventa küos .•.•..••.••..•.••......•••.•••• a
$300
Tinta branca de zmco preparada, cem kilos ••. ~. a
5800
Tinta verde torpedeiro preparad~t, vinte kilos ..•. a
S600
Bordo do •••.••••..••• em •••• de .••.••••••• de 19 ..•

F...••... F........

F..•••••• F••••.•••

Irumediato
t;ommissario
Declara -se que deixaram de ser entregues os sobresa•
lentes abatxo declarados
A saber:
Fio de vela, tres kilos ........................... a t$400
Fer!'O em vergalhão redondo de 0111,03 de diametro,
S300
noventa kilos ..•............•.•.....•..••.•. a

•••• •Secção ao Depostto Naval, em ••• de ••••••• de 19 •••
F •••••••••• F ••••••••••
Commissa.rio do Deposito

Foram recebidos a bordo e conferem as quantidades.
F....... • • •••••.••••• • •
OtHcial de quarto
Lançada ás tolhas ••••• do livro mappa
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Precisa-se receber da ...•••••• Set:çtia do Deposito Naval do
Rio de Janeiro, para bordo do • •.•••••.• , os soór esalentes abaixo
declarados dentro da respectiva quota.
A saber:
Agua. raz, trinta kilos ••••••••.•.•••••
Almotolms de cobre, cinco •••..•••••..
Cabo novo de linho alcatroado de om ,02
de diametro, setenta kilos •.•••.•.
Fio de vela. tres kilos ..••••..••.••••.
Ferro em vergalhão red,Jndo de om 03
de díametro, noventa kilos .... : ..
Tinta branca de zinco preparada, cem
kilos ••••••.••••.••••.••••••••.••
Tinta verde torpedeiro proparada, vinte
kilos ••••••••••.•••••......•.•.•.

Kilo
Uma

8500 f5SOOO
3$000 15SOOO

lO! o

1S600 ii2$000
fS400 48200

/)

))

l)

:noo

27$000

8800

sosooo

$600 12$000

Som ma Rs.. 265$200
Bordo áo •••••••••••.••. em ...•. de ••••.•••.•.• de 19 •.
F........ F........
F ...•.... J.f ••••••••
lmmerJiato
Commis.sario
Recebi do Sr. F .•..•...• commissario encarregado da ••....
~ecção do Deposito Nava1 os sobresalentes acima declarados,
meno:$ os seguintes:
Fio de vela, tres ktlos. . . . .. • • . .. . . . . . .. .. • . • i 8400 48200
Ferro em vergalhão l"edondo de om,03 de dia
metro, noventa khos..... . . . . • . . . . . . . . • . .
$300 27$000
• ••••• •Secção do Deposito em ..... de .......... ae 19 ..•
F ••••••••• F ••••••••.
,

Commis~ario

Dimensões: 43X33

F•.•• ~. • • • •••

Modelo n. t-D

MINISTERIO DA MARINHA
F ••......••••

Commandante

MINISTERIO DA MARINHA

Com mandante

{9 •••
{9 ....
REGISTRO N. • •••
RIQUIStÇIO N •••

Pedido de duas mil e ~eiscenta.s rações de pã.o corres: ·
pondentes a mil e quarenta kilos, ao prec;o de quatrocentos
réis o kilo, que foram suppridas pelo Sr •..••.•.....•••••••
ás praças deste nav1o, durante o mez que hoje finda, con·
forme os vales em seu poder e que ora são resgatados.

A saber:

Pedido de duas mil e seiscentas rações de pa.o corre~pon·
dentes a mil e quarenta kilos~ ao preço de quatrocentos réis o
kilo, que toeam supprtdas pelo Sr ............................ .
ás praças deste navio, durante o mez que hoje finda, contbrme
os vales em seu poder e que ora silo resgatados.

A saber~
Pão.................

f.040 kilos a 5400......

H6SOOO

Bordo do ••••••••••••••.••. em •••••• de •..•....•.••..•
de 19 ....

F ......... F •.••••••

F •••••••• F ••••••••

Com missa rio

lmmediato

Confere a quantidade com o recebimento dia.rio.

Pão....................

t.040 kilos a 8400........

4168000

Bordo do .•••..••••...•..•.•.. em •.. , ••• de..•.•••.••.••••
de t9.....
4
F ..•.•••• F ..•..•.•
lmmediato

F ••.•...• F ••....••
Commiss:nio

Recebi do Sr. F ....••••....•.• , a quanddadc de pã.o acima
declarada.

Visto
F •.•.•••• F .•••••••

lmmediato

F •••••••• F •••••.•.

lmmediato

F •••••••• F •••••••.
Com missa rio
Dimensões: 43X33
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F •• ~........
Com mandante

F ..•••••.•••••••
Com mandante

MINlSTERJO DA MARINHA

t9 .••••

MJ~JSlERIO

DA MARINHA

i9 •.•.
REQUISIÇXO N •••

REGISTRO L'f, • ••

Pedi'1o dos mantimentos aba~1 declarados para o municiamento de duzentas praças diarias do • ••..••.• em trinta e
ci1\co atas, descontados e existentes a bordo deste navio.

Pedido dos mantimentos abrzixo de~~ara lo'l pa"a o tmtrti ..
c~amento de duzentas praças diartas t,... . . . . . . em trintll e
c~nco dtas deRcontatJos e e:cistenres a bod1 d·nte na•Jto

t\ saber:

Assuca.r branco refinado. no
vecentos kLlos .......... .
900 . .000 L{ O
300 1tOOO »
Arroz, tresem.os kilos ....•.
Batata~ inglezas. ottocento s
SOOkOOO
kllos ••......••••....•.•.
Ca.té em grão, quinhentos e
520kOOO
vinte kilos •....••.•.....
60kOOO ,,
Car e secca, se&senta k.tlos ..
l:t... arinha mandioca, mil e oi
tocentos litros .....•...•. . tsoo•ooo to
Fe~jã.o preto, seiscentos litros 6oo•ooo
60kOOO I{ O
Lombo de Mina...;. sessenta kilo ~
Manteiga, cento e dez kilos .• 1 f fOkOOO
1\Iatte, sessenta kilos ...... . 1 601 0[10 ,,
Sal, setenta. litros •.......•.
1o•ooo LO
Toucinho, tresentos e vinte
))

f)

-

))

I)

!

.

kilos ••.••••••••••••••••.

~· inagre, ~etenta.

litros .....

.

320k000
701000

{{o
Lo

1HOO 3608000
8650 2278500
S2f0 t688000
8600 3!28000
18300 78SOOO

StOO t808000
8200 t20SOOO
18300 788000
35000 330$000
S700 428000
SlOO
18000
25000 6408000
8600 428000

Som ma Rs. . . . 2: 584S500
Bordo do.................. em ••.• de... de 19 ...•..•

F .....••• F........

F .....• F ..... .

lmmediato
Comrnissario
Foram rec~..:bidos a bordo e conferem as quantidade'i.

Em •• _ de .••• •..•••.•••. de 19 • .
F••.••.•• F .•.•.•...
Official de quarto

A saber:

-

Assucar bran~o refinado, no
vecentos ktlos .•.••.......•
900kOOO I\ O
Arroz, tr·esentos kilos •......•
300kOOO
Batatas ingle~as, oitocentolS
ktlos ....•........••.......
800kOOO
Café em grão, quinhentos e
vinte kilos ...........•.•.•.
520kOOO
Carne secca, sessenta kilos ...
60kOOO
Farinha mandioca, mil e Oito centos litros ..............• 18001000 LO
f'eijão preto. setscentos hu·os.
Boo•ooo
Lombo de .\Unas, sessenta kilos
eottooo (\0
,,
Manteiga, cento e dez kilos ...
f t OkOOO
Matte, se~senta kilos ......•..
60 11 000 »
~al, :assenta kilo.s ......•...•.
70 11 000 LO
1oucmho, tresentos e vinto
kilos ...•.•..•.•...•.......
320kOOO I\ O
Vinagre, setenta litros ...... .
701000 li

noo

J)

$650

3605000
2278500

I)

S2to

!688000

8600
t$300

3t28000
785000

))
I)

))

SiOO

tsosooo

$200
U300
3$000
8700
StOO

i20SOOO
78SOOO
33óSOOO
428000
7$000

28800
8600

640$000
428000

Som ma Rs ..• 2:584$500
Bordo do ..•..•.•••.•• em ... . de....... . ...•. de 19 ••. •

F .•.•... F_..... .

F••.•..•.• 1! ••••••••
lmmeàia.to
Commissario
Recebi do Sr...... os mantimento3 acima declarados, que
.
Lmportam em dous contos qumhentos e oitenta. e quatro mil e
quinhentos réis.
Rto de Janeiro, em . .•• de. . .. . • . • . de 19 • ...
F •••••. F •.•..
Commis.~ario

Dimensões: 43X33
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ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

Modelo n. 5
DESPEZ!

REALIZADA A BOilDO DO ENG. «MINAS GEilAES>l E.W VIAGEM, HOJE,
QUARTA· FEIR.A, 15 DE DEZEMBRO DE 19J 5

Mantimentos
-

-·

--

NUMERO DE RAÇÕES

TABELLA

Oitocentas o cinco

de viagem

·-.

-·-

RAÇÕES EXTRAORDUURIAS

Noventa e do as

-

(805)

-

{92)

Observações

O municiamento foi feita de accô.rdo com a tabella de rações
approvada pelo decreto n .....•. de .••. de .......•.. de 19 .•.
O carvão de pedra para as cosinhas foi consumido na razão
U.e ••••••••• grammas por praça.
Foram distribuidas tnai~ noventa e duas rações, iguaes ás do
almoço, aos foguistas que trabalharam no quarto de meia noite e que
entraram de ~erviço ás <ir horas a. m., de accôrdo com a ..•....••••
observação da tabella de viagem.
F •.•••••.. • • ..• • ..
F ••..•••••.•••••••
Com mandante
Immediato
Sobresaleotes
DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

Brim novo

rrinLa. metros

Fio de vela

Um kilo

Agulha de brim

Seis

Cera virgem

Cem grammas

APPLlCAÇÃO

3<..m,oo

Para confecção de
seis capas para a)mofk,OO fadas da praça d'ar·
mas.
6

Dedaes com repucho Doos

O",tOO
2

p •••• " ••••
Official de serviço

F••••••••
Commandante

Arrecadação
Capas de brim para
almofada da praça
d'armas

Seis

6

F•.•.•.•
ImmoJiato
DIARIO DB DES~EZA

Dimensões: 33><22

Prodacto da despeza supra.
F •.•••••
Corn tnissario

i 'lO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n. 6
U\'P,O DE TERM·OS

(blodô de escriptural-os)

Termo n .....•
Aoi, (data por extenso)' a bordo (ou Jogar .onde, mencionando as coordenada:~. geographicas, quando não fôr em portos, ou em terva.) reunidos (mencionam-se as autoridades, por
seue-• postn~. cargos e nomes, c que devem ser o .commandanto,
o immediato e o official de quarto, ou aqUielle que nos estabelecimentos ou repartições exercerem autoridades equivalf'!ltes, tratando-!'e de objcctos extravi·êH.lm-., ou perdidos. o a elles
reunidos o rcsponsavel, a cuJa carga estiverem, quando se
tratar de olJjectos inutei~-., &8m •:;;crventia para o serviço) fo1
pelo official de quarLo (ou que a cllo col'rcsponder) declarado
que (menciona-se .a ocourrencia, com todas as circumstancias
como está no livro de quart.os) c que tudo consta a folha ....
(par exbenso o numero c data.) e como taes objeclos se acham
sob a responsabilidade e c.arga do (mcnciona-::·c o posto. cargo
e nome) mandou (menciona-~e a r.rimeira das au'türidadcs
reunidas) lavrar este termo, para que fost'·e o referido (menciona-se o responsavel) delles isento da rc::p.o'nE;abilidade, pelo
que, eu (posto e nome) offic.ial de quarto (ou quem fôr) lavro
e assigno, com Uê• !autoridade~. rmmidas para tomarem CO'nhccimento <lo facto deste termo ..

F .••...•••• '(Nome, posto e cargo).
F •••••....• '(Nome, posto e ;cargo).
F •••••••••• '(Nome, posto e cargo)'.
Foi este ·termo approvado pelo Sr. ministro .da Marinha
por extenso) •:

.e-m :(data
F•,

o • , • o o o o • • • • o;

CommiE·sario ..
Observações
1.• A cópia do termo para ser sujeita á approvação ·do
·sr. ministro da Marinha, e sem a qual não será •valida, será
extrahid'a, ipsis 'verbis, do respectivo livro, accrescentandose-lhe a data da extracçãd e as~ignatura de quem a extrahir,
com a conferencia: do official immediaLo, ou de quem lhe corresronder, e a rubrica do command·ante do navio ou chefe do
estabelecimento ou repartição •a que elle pertencer. A cópia
começará: Das folhas tantas do livro de f ermO!· do navioescol:a, etc ... cmi~·ta o termo do teôr seguinte, etc.
. 2. n Tanto as folhas do livro de termos, como 3.E· folhas
de papel da cópia, terão dos lado.8, margens de largura sufficiente para q.U'alqu.cr mmotaçfio, escrcn'\ndo-S!e o termo ou
cópiia entre eUa!•.
3. 11 No caso de não haver official de patente, quer como
immediato, quer como official de quarto, o termo será lavrado
velo sub-official que e:8tiver de qunrto, qunndo não seja o
respom·•a.vel 0.!.1 por dutro die1::hmado _

Modelo n. 7

Mlnisterio da Marinha
t9 ••• o
O cornmissario F •••. F .••• em c/c com a Fazenda Nacional durante o mez de •••• de •.••••..•••...•• de f9

teve

Haver

9. Março

wos

Saldo do mez anterior

fll

000

lmportancia recebida da Pa-

!9 .. 1\fa:ço

gadoria da Marinha para. despeza.s a fazer-se com os naVios da
Div1sa.o de Encouraçados, Regis-

tro n •...•

r----

1

I
5. (t00:

ooos

)I)

J)

i2 Pela importancia do docamenton. 0 t.
6 OOOS 000
2f Pela importa.ncia do documeoton. 0 2.
!8; OOOSIOOO
:H Pela importancia do documenton o 3. 280. ooosl!ooo

Saldo que passou para o mez se-

000

---------~ --.--_,_-~
Somma Rs .••....••..••.

(t00: tO OS 000 j

Somma fls .•.••..••.•.•••

Bordo do .................. ; ..•• .. , •.••.•. em ..
~vro c/c de dinheiro
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Dimensões:

... :

4 ••

de ........................ de t9 .•.•

44 x 23

F •••••••.••••••• F •••••••••••••••
Commissario

1008000

Modelt> n. i

MINISTERIO DA AIA.RINHA

MlNISTERIO DA. MARINHA

:19 •••••

:19 •••••

REGISTRO 1'1' •• •• •••• •

1\EQUISIÇÃO N ••••••••

P~der Execut~!o -1915

<te?!· . ~I) 7 -~~~ 1

~rodeio

p •.. • •. F .••••• • MINISTERIO DA MARINHA
Commandante
i9 ••••
REGISTRO N •••••

F .•••. F •...•..
Commanda.nte

n. t-A

MINISTERIO DA MARINHA
!9 •••••

<
REQUISIÇÃO N
Pedido da quantia abaixo feito á Pagadoria da Marinha para ~
Prec1sa-se receber da Pagadoria da Marinha a quantia abai:J:o
occorrer ás despezas com o pagamento de venatmentos do mez ::a declarada
para occorrer ás despezas com o pagamento de vencimento'
ele •••••••••••••• á guarmção.
~
O, • • •

I

••••

do mu de ••••• , • , .•••• á guarnição deste navio.
'"' ·
A saber:
A saber:
§ 8°-Gorpo da Armada e Classes Annexas........ 40:6008000 <
§ 9°-Corpo de ,\tarinheiros Nacionaes ••....••••.• · i8:400SOOO Q § 8° -Corpo da. Armada e Classes Aanexas. . • . • . • . • • • 4:0:6005000
< § 9,-Corpo de Marinheiros Nactonaes ••••.•• ,........ i8:4-00JOOO
Total a receber............. :S9:000SOOO
Tot a1 a receber. • • . • • . . • • . • • . • . . 5-:., .·ooo«oo'
importa em cincoenta e nove contos de réis.
,_
_ , o"
Bordo do Encouraçado •.••••. em •••.•• ae ...••. de 19 ••••
~
tmporta em cincoenta e nove contos de réis.
Bordo do Encouraçar.to, •••••.. em ••••• de •.• , .dB 19 ••••
F.•...• F......
F•.•.•. F.....•
Immediato
Commissario
1:1:':1
F.•.•.• F.........
F ....... F ... ~····
Entregou·se ao ::ir. commissario F •.••..•. a importancia de Q
lmmediato
Commissario
réis 59:0008000 acima declarada.
o
do Sr. F ....... pagaior da Marinha .•.•.••••.••••.•
Recebi
Pagadoria de Marinha, Rio em ••••• ae. . . . •. . . . de 19. . • . S? a quantia de cincoe.tta e nove contes de réi~ {59:0008000).
O pagaO.uf
O escrivão
~
R.io de Janeiro. em ••••• de .............. de 19 ... .
vmro
a quantia supra
ffi
F .•.••. F ••••••••
F..••.• F .•••••.
para ô respect1vo cofre ew ... do•..•••••• de i 9 ..•
Com missario
lmmediato

~

~~l ~~~~btd~ ~·bordo
F...... F........

me!~i-;;~~d~' ~· ~~trou

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

Commandante
lmmediato
Gomm1ssario
Lançada ás folhas ••••• do livro c/c de dinheiros
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Dimensões: t-3 x 3~

Modelo n. i -B
1mandante

MINISTER[O DA MARINHA

F .• • ••.•••••.•

~UNISTERIO

DA 1\IARlNHA

Commandante

t9 •..•

!9 •••.

REGISTRO N ••••••

REQUISIÇlO N. , • •

Precisa-se receber da Pagadoria de Marinha a quantia abaixo dê·
clartJda par·a occorrer ás despezas com a compra de verduras e (ructas
entas praças diarias deste navio em trinta rtias do corrente mez.
a duzentas praças diarias deste navio em trinta dias do corrsn'e mez.
<
A saber:
~
A saber:
beiro pedido............. . . . . • . . . . . . • . • . . . • . . • . 60DSOOO :a Dinheiro pedido. • • • • . • . • . • • • • . • . . • • . • . • • . • . • • . • . • . . • . • 600SOOO
32SOOO
tente. • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • • . . •
32SOOO a:: Existente. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . .
<
---renPa a receber
-5-6s-·-o-oo-r ~ Differença a receber...................................
568SOOO
-.
• • • • • • • • · • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ·' •
,
Q
Importa em quinhentos e sessenta e oito mil réis.
Importa em quinhentos e sessenta e oito mil réis.
Bordo do ..... .... .. em •. •de .•••.. de -19 •.•
pord.o ào ••••••••. em ••••• de .••.••••• de 19....
c:!
F••.• F......
F •••.• F .....•.
z
Immediato
Commissario
~-~ ••• F.... • .
F ••.••• F.. • • • • •
~
MlNISTEB.IO DA MARINHA
lmmedtato
Commissario
F· • · • · • •• • • · • ·
EtERCICIO DE i 9 · • • •
Director geral
§ .••... Munições de bocca
Entregou·sa ao Sr. commissario F •....... a tmportancia de r::1
1000 amma declarada.
Q
Rs. 5683000-Coníere e importa na quantia de quinhentos e sessenta
· da Marm
· ha, uto,
o •
d
d
_J9
_R
e oito mil réis.
Pagadorta
em •••• e...... e -, . . . .
._,.
til S
b d d d u · h
•
"• ecção da Dtrectoria de Conta ili a e e wartn ~ em •••..
O pagador
O escrivão
~ àe ............. de 19 ••••

Peditlo da quantia "baixo declarada á Pagackria de Marinha
•a occorrer ás despesas com a compra de verduras e {ruelas a

r:;

F • .. • • ·' •....

F .•• ' ••• "·'...

Foi recebida a bordo a quantia sopra mencionada e entrou
o respectivo cofre em ••.. de •••.••.•.• de !9....
•••••• F ••.••.•.

F .••••• F ••••• "

F •••.•• F........

00

~~ête de ~~~ÂÔ.

:::: ~ÓtÍÍ~iai"

Recebi- do sr. F .•...•.... Pagador da Marinha, a quantia de
quinhentos e sessenta e otto mil réis (M88000).
Pagaàoria da Marinha, em .•.. de ........ ·•••••• de 19 ••••
Vll'lO

L-c_o_m_m_.an~d_a_n_te____~lm._m~e~d~t~~~--Co--m~m.úm
___a~~--~~~--~---P~.-~~--------------------~----~-------

Modelo n. 3

MlDisterlo da M.arioha
f9 ••••

Minlsterio da Marinbac
i9.: ••

Registro o ...•.••••

Remessa n •......•
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:

.. .

õ

.= ...
~

c..~

co
~

Modelo n. 3

F.......... F •..•••••

A

F......... F •..•..•
Cocnmandante

Com mandante
~U~USfERIO

l\HNISTERIO DA MARINHA

DA MARINHA

t9 ••..••

i9 ...••

B.EGISTRO N•••••.

REMESSA N••..•

Remessa á Pagadoria de .Marinha da quantia de trinta e tres
contos e noveceoltos mU réis aba1xo discriminada, saldo
das despezas etfectuadas por este navio durante a ultima
viagem.
A saber:
§ 8°-Corpo da Armada e Classes Annexas ..... , tO:OOOSOOO
§ 9°-Corpo de Marinheiros Nacionaes • . . . . • . . . .
4:2008000
§ t6°-Hospitaes.............................. •
3008000
§ 22°-Munições de bocea....................... :f.8:000SOOO
§ 23°- Combuitivel.............................. t :400SOOO

Remette-se á Pagadorta da .\farinha a quantia de trinta e tras contos e novecentos md réts abaixo discrimina.da saldo das
despezas etfectuadas por este navio durante a ultima viagem.

Total entregue •...•.......••....• 33:9008000
Bordo do ••....•...••.••• em •••• do ••...••..•••.• de :f.9 .•••
F •.. • • •••
Ioimedtato

te' • •••••••

F ••••••• F•••.••••
Com missa rio

f'oi recebida por esta Pagadoria a ilnportancia de ••••••••••..•
Pagadoria da Marinha, em •••. de ............. , • de i 9 •••
O escrivão
O pa~ador

§
§
§

§
§

A saber:
8°- Corpo da Armada e C1asses Annexas........... iO:OOOSOOO
9°-Corpo de Marinheiros Nacionaes...............
4-:200SOOO
16°-Hospitaes............... .. . • . • . . . . • • • • • . . . . . •
300SOOO
22° -Muntções de bocca......... .• • . • • • • • • ... • • • . . • :f.8:000SOOO
26°-GombustiveL......... . . . . • • • • • . • • . • . • . • • • • • • t :4-00SOOO

Total entregue.............. . • • • . . • • • • • 33:9008000
Bordo do •••.....•....• em •••• de •••.•....•.••. de .9 •••
F •••••••• F •.•••••
lmmediato

F •••••••• F ••••••••
Commissario

Foi recebida por esta Pagador ia a importancia de •••••.•••
Pagadoria da Marinha, em. • • •
O escrivão

de~ • .

.. • • • . • . . • . • • • • de t 9 ••••
O pagador

Modelo n. 3-:B

MINISTBRIO DA MARINHA

---t9 ••.•••

~
r······
F......
Commandante

~

MINISTERIO DA MARINHA

REMESSA N•.•••
em essa dos objectos abaixo declarados á 211 Secção do Deposito
Naval do Rio de Janeiro, considerados inuteis a bordo deste
navio.
A SABER:
Espia de maniJha de om ,08 de dia metro,
420$000
duas. . ....•. ~ .. ~ ....... ~ . . • . • . . • • . . por
Escalar de oito remos, um... • . • • • • • • • por 3:000$000
Toldos de lona para navios. seis....... por ,:800$000
Somma Rs... •••• •• • . • . •• • • • • ~J:220SOOO
ordo do . • . . • . • • • • • • em • • • • de. • • • • • • • • • • • de t 9••
•. • .••• F •.•.•••

F••••..• F••.•...

lmmediato

Commissario

t 9 ••••••

F.••••. F••....
Com mandante

REMESSA N ••••.
Remettem-se á 2• Secção do Deposito Naval do Rio da Janeiro
·os objectos abaixo declarados conslderados inuteis a bordo deste
navio.
A. SABER

Espia de manilha de om,os de diametro,
duas
por
Escaler de oito remos, um . • . • • . • . • • • • • • • . • • por
Toldos de lona para navtos, seis............. por

i20SOOO
3:0005000
4:800$000

SoDJlDa Rs ••••••••••••••.•••.•••••••

·8:220$000

6

•

•

•

•

•

•

•

...

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

...

•

•

•

VISTO

F •••..........• .••...

· Jfficial de serviço
Foram recebidos nesta secção os o~jectos acima declarados.

Bordo do ••••••••••••• em. . • • de ••••••••••• de t 9 ••
F ••••••• F•••••••

F ••..••. F ••••••

lmmediato

Commissario

-2• Secção do Deposito Naval do lUo de Janeiro; em ••• de ••••
~ i9 •••••

F•••.•••.........••••...•.•.

F• •.•-. • • •. • • •• • • • •. •.

Modelo n. 8

REGISTRO
Rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

ta VIA

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

11

Bordo .......................... em ....... de .......... rie f 9 •. .! ••
A ................ de vista sirva-se ............... pagar por esta f a via

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

de letra não o h a vendo leito peJa 2a ....................................

correspondente ......................................... ·

························································
.................... ······················· ............. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••

recebidos de ........................•...................

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

J

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de f9 ....

CQ)lMlSSARIO

COMMANDANTE

Foi recebida a quantia acima e entrou para o cofre.

IMMEDIATO

COl\IMAN DANTE

COM MANDANTE

LIVRO HEGISTRO DE LETRAS
Poder Excentivo- Hll5 (\'oi. H) -
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COMMISSARIO
HS •••••.••

Bordo do ..................•........ em ..... de .........• de i9 ..•
A.........................•. de vista sirva-se ....... pagar por esta 2a. via
de letra não o havendo teito peJa f a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ou á sua ordem a quantia de •............................................
~ .................. moeda corrente da Republica correspondente a ....... .
. ...............•.......... ao cambio de ...•............................
recebidos do mesmo .....• AquelJa irnportancia tem de ser appJicada no
pagamento de •..................................•......................•
E no dia de seu vencimento rogo se faça o devido pagamento.

COMMANDANTE

C.OMM lSSA RIO

A• •

ou á sua ordem a quantia de ................... · ....................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . moeda corrente da· Republica correspondente á ........•
..................•........ ao cambio de ...............................•
recebidas do mesmo ...... Aquella importancia tem de ser appJicada no
pagamento de ........................................................... .
E no dia de seu vencimento rogo se faça o devido pagamento.

Bordo de .....•...................................... ·

························································

RS .......••

Dimensões: 43 X 23

COMMISSARIO

Com mandante

lmmedíato
O!llc.

superíore~

omc.

subalterno;;

Pharmaceutico
Dentistas
Ga.pttào uc traga
lóapll.àO

<1~

tal

CJ

2~
a:: º"

COl'VOtil

IJ&Dttão-umeol6

---·-

t• 16nente

.....

teueme
Guarda marinha

se.

--·--il·íiliiiiiii:ll:-~.~~~~~

~

g~
~~

li"

LO~·

Suo-m&CiliDistas

I

I..Oltlltllillal'IO

Suo-commtssario

G. de
Com.

••tre
Contra·mostre do t• clall&

g

t.:on" &•mestre ao x• dUie

f

..............
Ãl'IDIU'O

~

~~wrãii*ic.
KientellllU
bo--II'Ot
f161S

M-oicoll de t• c1use

Mecantcoa de 2" Cla8S6

!::

:1
::1

15

classes
2" classe•
ürnmete;;
:sargentos
1~

~

~·

i

~ãr
I

Cabos
i .. claae>

clas:;es
Grnmetes
~

I

g'~

!!"
'8

~ :::1.
U>CI

;
i:

ir
::;·
~

t::l.

"'i
s
o

a

i

=

.,.;:;;

:sargenU~s

Cabos
t .. elaiiSIIS

s:;

IÉ

e 3.. classes
lníeraoras

~

t

Cabos

So:dados
t.:crneunros
tambores

!'>

Caoos
t .. CI&UCS

ic

I !

:... clas;e;
das.i~~

C\.sinneh'os
llispensetros

I

Cr1ados
FO!!Ut>hs

. . ·!··~

:

..a::

Gatx.s

&...

,I

r
t::\

l:largentos
Aux. de lieis
Aux. oo ea~rev.

11:

"'

contractados
contractados

~larinhetros

{h

o

a
s

"

úlh~1aes ~eneraos

-UU!ctaes dJ. Armada
Oàí dtúero •tas classe~
Mictiintsti;;liua.raas martlll.lil,
Asptrante,
lnlortotos
Ma.rmlletro,;
Hatalltão ,,a\':ll

~

2-

i

C>
'!:>

õl
r;

.r>

6"::.

~S'

5'8

a
""":tl

i'OJl'UII!LaS

laua
ueposu:ail(},

i
S.

l:.m traust:u

.~

CIVIS

1:1

~uaiciamenl.O

geral

Livro municiador

Dlmensoes: il-X33

Alteraç003 havidas no municiamento durante o mez de ...................... de !9 ..... .

Dias

Movimento do p9ssoal

l
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Dias

Movimento do pessoal

Modelo

Alodelo do livro de soccorros para officiaes

rr. to (i" PJrte)

Posto e nome . ............................................................................ ~ .•

Vencimentos
Debito e credito

I

Descontos

-~-=---~-

Vem do •••.•.••• livro
tolhas •. .•••..•.......•..

lndemni-

raçAo

~-·

:S g

s

=-

~<!C

Dimeasões : 4t x 33
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l-

t)

'8

o
o
·ceiS

õ

~

Pago

Historico
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ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

Livro de soccorros para praças

Modelo n. H
(1a parte)

Nome .•.••.•••.•••••..•.•.•.••.•... , •..•••••

Desccntcs
Q)

'"V

_go
...,.,
~

Debito c credito

o c
<o;;, c;

ct!8

'Oct!

bJ)
OC':l

~o..

·a

Ul

Ul

c
C)
8

.::
õ
a

o
.....,
"é)

Vem do ..• livro tolhas

~

c

CJ

>

s
.9
:>.
,_,

<

("j

'O

·::;.
Q

~
Q)

s
"''"'

Ul

(!:$

o

~

~

~

z

Ul

o
.....,

o

t...

o

t...

o

o..

c

3
·a
UI

~

o

o

Ul

o..

el
Q.)

'O

bD

co

Ul

v

"'-;;
~

o

E-<

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

Crmtém o livro duas
folhas pautadas no coID8ÇO C 200 folhas de
texto.

36 pautas

Dimensões: 3ôX24

-

Modelo n. t2

(f a pal'Le)

Livro-mestre para praças
N' ••••••••••••••.•••••• Nome ................................................................................................. , .•••.
Compa'lhia de •••.•.....••.....••••.•••..•...•..••.•. : ...•..•••.••••••.•..•..•••.•.•••.••....•.•.......... Classe ....•...•••••••••

Filia~ao .. ................. · .... · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Natural do Estado de •.•••...•••..••.••••••••••••..•....•••••.....•.••••••••••••.••....•••..•......•........••.••••...•.•.••••.•...
idade nesta data ••••••..••••••........•••••••••••••...•........••..•.•••••.••••••.•..••••.•.......•.............. _.••.••.•.•••••••
ldentiticado em .•••••••.••.•......•.....••••••••••••••.•......•••••••••••••••••••••••••••••••.••••......•.•...•.........•.•.......
Descontos
Notas explicativas do debito e credito
n.nnoi9 •.•

Vencimentos
Divida

Dimensões : 36 x 50
Poder Exocutivo

1915 (Vol. l i ) - Pag. <172 -

1 -

Total
Por
Farda- outros
doa
mento motlVOS Ho:Spital descontos

Recebeu

Semestre pago
em dinhetro

ACTOB DO PODEn EXECUTIVO

Morlelo n. ff
(2a parte)
Namoro •...•... Classe ...•...• E:;pecialidade ..••...•.
Historico

Fardamento

Filiação. . • . . • • • . . • • . . . . . . . . . • . . ......•.•
do Estado cie .....................•
Idade, nesta data ....................•••••
Identificado em • . . . .........••.••••••••••
t~atural

36 pautas

Dimensõe:;:: 36 X-~ '•

Vae á tolha ..••...•..

Livro de soccorros para praças

A<lroS DO PODER EXECUTIVO

473
.Modelo n. t 2
f2a parte)

HISTORIGO

Pautado

Modelo N. liLivro Inventario dos Encarregados de l:lcumbancia - (i 6 parte)
Artigos recebidos por inventario pelo encarregado de artilharia do encouraçado <<'Minas Geraes>,
Preços
Discriminação

Resalvas e transferencias de responsabilidade
De unidade

Totaes

Inventario da artilharia, accessorios e demais
tblectos existentes a bordo deste encoura~ado que
icam a cargo e responsa bilià ade do respect1 vo encar~egado .••••.•••..•.•....•......•........•...•.•.•.
posto) F •.••••••••••••••.•.•••.•••.••••••.. (nome)

Do livro ds quartos deste navio, a folhas ..•• _,..
consta que no dia ....•. ás ...•.•. horas cahiu ao mar,
por occasiã.o de exercicío .•.•.....•.••..•.•.... (men·
ciona-se o objecto) ào qual é dada. a competente ·re·
salva ao encarregado e responsavel, sujeita a approvação do Sr. ministro.

A saher:
Cáf1hões Armstrong, de 305 m/m, montados em
.orres couraçadas - doze - .•..•....•.•....••••.
Canhões Armstrong de t20 mjm, om bateria r in te e doas-••...•.•......••.•....•.•••••••••••••
I Canhões Armstroog de 47 m/m, idem-oito-•••.
I Apparelhos completos de visada para. canhões de
120 mjm Armstrong-vinte e dons- ............... .
Alças completas para canhoes de 4 7 mfm- •
.lezeseis - ..•.•......•.••..•...••..•••••••••••••••.
Carrinhos para transportar granadas-vinte- ...
Calibraàores de corpo de granadas àe 305 m/miez- ·c· ......................................... .
Guias de carga a mão para canhões de 305 mjm
-oito-........................................... .
Hastes de embolo completas para canhões de i20
n/m- dezeseis-•.••.•••.•.••..........•••....•••..
, Molas recoperadoras para canhões da f20 m/m

r

1

~!chi~~ ·~~i>i~i~ :p~~~ ·~a-~reg~~-~~iQi~;.:.:~;,.;~:::

Obturadores para canhão.àe 305 mfm-dezoito-.
Pistolas de disparo-quarenta e dua~- ••........
Reparos completos para canhões de 120 m/m Arnstroag-vinte dous- ••.••.•...•••....•.•••...••••
._Transportadores para canhões de 305 mfm-

loze-........... ................................ .

Telemotros Barr & ~taud-dous- ••....•••••••••
Valvulas de manobra para reparos dos canhões
le 305 mjm-trinta- •.•••••..••.•.••.•••••••.•..••
Bordo do encouraça,jo t<Minas Geraes», ruo de
aneiro, •.•• de ................... de 1.9 •••
F.•. • .••......................................
lmmediato

F................. .
8
22
15

22
f6

s
s

s
s

reo

8

iO

8

8

s
s
s
8
s
s

f6
20
i

18
42

22

12
2

30

s
s
s
s

F.•.••••..••........................•.........
Inventariante
Recebi, em bom estado, o que consta do arrotmento acima declarado. Em .•••• de ..•.•••••••...•
e·i9 ••

F ••.•.•.••••••. • ..........•..• • •..............
Encarregado da artilharia

, Recebi ~esta data a artilharia, accessorios e
emaes ObJectos que se achavam a cargo do
........................ (posto e oomo ao official)
accórdo com o presente inventario.
(Discriminam-se os objectos, incluindo-se os que
nstarem das resalvaa)

~

Em •••• de ••••.•..••••••..•. de 19 .•
F. e
·

,,_

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

•Encarregado da art~~~;j~···· .......••.

~

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

lmmediato
Dimensoes: 26 x 33

s
s
s
s
s
s
s
s
5

8

s
s
s
s
8

s
s

f

·

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

Commandante
Immediato
Approvada pelo Sr. ministro. (Despacho de ...•
de •.............. de i 9 •••• ),
F ••••• ·• .••••.••••••.••••.•..•.•...•
Encarregado da artilharia :
Entrega-se nesta data ao commissario deste encouraçado, por se achar inutU, afim de ter o destino
competente, o seguinte:
Apparelho completo de visada para canhão de
303 mfm Armstrong-um- •...•....•••.•......•...•
Molas r9cuperadoras para canhão de 1.20 m/m
-duas- ......•.••.......•.•••...••••....••.•...•.
Estes objectos foram carregados a folhas .....•••
do .•...• livro diario de despezas.
Em .... de .........•.•.• de i9 ••••
F............. . . . . .
F ... ................-.. .
Commandante
Immediato .7-~Recebi os objectos acima declarados.
F•.......•.........•..
Commissarlo

I.

ACTOS DO <PODER EXECUTIVO

Modelo n. f3
Livro de pedidos do paiol 1

Espocics e quantidade

I

Outubro 26 Agulha< de lona e hrim -cinc<J

/J:

))

>>

Cera virgem-meio kilo .••.••

0,5

))

>>

Lona nova- sei:; metros .•••••

6,00

))

,, Cal virgem -·cinco kilos ...•...

r·o)

» Sabão- um kiw ••.•.•.•• , •.•

\

I~ Concex to do tol·
~

~

do do navio.

Censor

vaçfio de

caldctras c limpeza do na.,io.

F .....••.........

4

•••••••••

Official de serviço.

MINI5TERIO DA MARINHA

F .•• ••. •· •• • •

Modelo n. t5

Com mandante

F •.••.••• o . o • •

19 ••

MINlSTERlO DA MARlNHA

Comma.nda.nte
{9 ••.•

REGISTRO N ••••

REQOlSIÇÃO N ••••

Pedido dos medicamentos abaixo d~cla.rar1os ao La.bora.torio
Pba.rmaceutico da Marinha para este navio.

Praeisa-se receber do ~a.boratorlo Pharmaceutico da .Marinha os
medicamentos abaixo declarados para este navio.

A saber:
Acido acetlco, QUinhentas gra.mmas..
Benzoato de sooio, trinta. gramma.s.
Carbonato da calc10, om kilo. • . . • . .
lodo em palheta.s 1 t.resentas gra.mma•
Oleo de a.mendoas doces. om ldlo.. •
Sulfato de quinina,duzentasgra.mmas
o

01\500
0\030
i\000
Ok,300
tk,OOO
011:,200
~omma

Bordo do •.••.•••• em •••• de ••..•
F ••••••••. F•.•...•••

lmmediato
Confere as quantidades com o
• • • • • • . • • • . • • • • • •de t 9 •••

Ko. t.S600
,, 20SOOO
••
8800
• 505000
., 35000
•) t8SOOO

8800
SôOO
S800
t5SOOO
35000
3S600

Acido acetico, qumhentas gramma.s ...
Benzoato de sodLo, trinta. grammas ..•
Carbonato de calcio, um kilo .......•.
lodo om palhetas, tresentas grammas.
Oleo de amendoas doces, um ltllo .••.•
Sulfato de qmnina, duzentM grammas

.'~de i9 o • •

F.~ •••.•.•

F ......... .
Medico ou pbarmaceutico
re~bimento.

Em ...... do

Officia.l de q ua.rto
Ltvro de pedidos de medicamentos
Poder Executivo -1915 {Vol. Il)- Pag. 47.& -

t

----

23$800

Bordodo ••.••.•.•••• eDl •••.• de ••••••••.•••.•.•• de !9 ••••••

F•..••••• Ft••......
lmmediato

~' ••••••• •

F •.•• • •••

Medico ou pllarmaceutico

Recebi do Sr. F •..••••••••••. commissario do La.boratorio Pharmaceutico da. Marinha. os a1edtcamentos acima mencionados .
VISto
F ••••••• F •••••••
lmmediato

F•••..•.. F.•....••

))

8omma lls ••.•..••.

Rs. • • • • • 235800

o •••••••

A saber:
011.,500 K0 o iS600 . :~. SSOO
Ok,030
20SOOO
8600
1K,000
31)00
$800
0",300
508000 t5SOOO
f\000
3$000 3$000
0\200
t8$000
35600

Medico ou pha.rma.centico
rhmensões: !-3~33

CADERNETA SUB3IDIARIA DO UVRO DE SOCCORROS
Pertencente ao

Sr .••.•..•.•••••••.•.•...•...•..•......•.••.•.........•.•••••••••

................................................................
Esta caderneta foi rubricada pelo Sr.
em vista. da autorização que lhe dei
(Assignatura do inspector de Fazenda e Fiscalização)

SOlUOOSap SOp 1 ' \ l l O J . I - - - - - - - - - - - - - - -

t ....

~....;··.;....:·'\:...--1-----

--~~:--------------

onas
OjSOdalJ

Modelo n. !7
(ia parte)

~

(t)

.o

s::
s::
rn

(I)

Caderneta subsidiaria do livro de soccorros

?

(I)

"t:J

..,

o

a
..,ã'

..,s::C"

Pertencente ao marinheiro nacional ••..•.••.•.•..•••••••••••••.•.••.•.••.••.••••• ; .•.•......•.•...•••.•..•.•....•.............•

õ'

SI'

p..

N..•..•.... Classe •.•.•.•••.•.••••.•••.••••......••• Especialidade .................................................................. ..

~

.Jil
~

Filia~ão . .....................................................

, •..........................•........................... , ............. .

Natural do Estado de .••...••••.•.•.......•....•••.•..•••••••••••.........•.•.••••...•...••....... , .......•................•........

..,s::s

..,

(')

(JQ

....
~

Cl

Idade nesta data: .•.•.••••••.•••••••.•.•..•..•.•...•.......••.••.••..•.•.••.•••..••••••..•...........................................
Identificado em ~ ..... .
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•
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•

I
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I
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I
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I

I

I

I

•

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

•• I

I

"

I

I

I

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

•

I

I

tI I

I

Esta caderneta foi rubricada pelo Sr ............................................................................................ •
• . . . . . . . . . . . . . . . . ••...•...•.••.•.•.............•.......•...•.. em vi.Eta da autorizat;ã.o que lhe dei.

(')

.....

e.8
Vl
Vl

..,.....
~

~

lr.Íspectoria de Fazenda e Fiscalização, em .......... de ..................... de •••.......
e
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tI
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'
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'
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'
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,
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,

•••••••••••••••••••••••••••••••••

,

•••••
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I
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..
• I

Dimensões:

2~X i8

Poder Executivo-1915 (Vol. l i ) - Pag. 471·-3

Modelo n.
(2• part,
f:~
~:::

o8

"CC~

flli1

Descontos
Notas explicativas do debito e credito
Anno !9 ...•

:9(!)
~-a

Dimensões : 2* X f 8
Poder Executivo -

1915 ( Vol. II) - Pag. 47-i - 6

Vencimentos
Por
Total
Divida Fardaoutros Hospital
dos
mento motivos
De.sct.ntos

Recebeu

•J

Fardamento

Historico
Anuo de. t9 .•••

F ...... .F ...
Com mandante
t

I

Modelo D. !8

•••

MlNISTERIO DA MARINHA
i9 ••••

Deve

Balancete das operações realizadas na Divisão de Cruzadores durante o mez de ••• de ••..•.• , ••
i

SalJo do mez anterior

Março

7

f mportancia recebida da
Pagadoria da Marinha para de ·
pezas a tazer·se na DiYisao de
Crt~za i ores coafc.rme se veri
fica no Regiatro n ............

-

de t9 ••••
-Hafer

19 •• Março
{9 ••

o o ••••

-- -

---------

tOOS 000
i9 •• Março

5 4-00:

ooos

))

))

))

,..

t2 ~egundo o do:mmento o ••••••.
21 Segundo o documento n .•••••.
31 Se~u1.do o documento n ..•.•••

SaUo que passa para o mez
seguinte .•••••.••..••.•••..•

000

-

-- -

- - -

-

Somma Rs .•••••••••••

400:

toosiooo

Bordo do..............

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

1---------

Somma Rs •••.•••.•.••

1-

........

•

em.~

F......... F........
Balancete do movimento de dinheiro

--··

~-~-:fir!"-··--"'"'·~----:::--------~--·-

~

t8: OOOSI02'1
280; ooos 000

....

96: tOOS 000

-

- - -

.00: tOOS 000

.. de .... , ......... .•...... . de t9 ... ,
F ........ F......••
· Commtssario

Immed1ato
Dimensões:_ 44 x 32

6: OOOJ

{

2
3

Modelo n. 19 (la parte)

F··············--········'······......
Comma.ndante

Mappa demonstrativo dos mantimentos despendidos com o mnniciamento de 70 praças 5° Batalhão transportadas neste navio do Rio de Janeiro ao Estado da Bahia
. desde odia 26 até odia 29 novembro de 1913
-

o
u

DATAS

o
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d
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::I

ANNO

MEZ

DIA

11!1
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~
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~
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k

s
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d
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d
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o

~

1i1
t.)

d

o"'
d

.:$

()

u
o

"'d
:0

...
d

CIS

e(I)~...
epd
,.,o
I>

~:~o

.:$

o

--

"~:'·

11!1

...

CIS

~

t

'.0

'1;:1

dl:l
..deiS

-~ 8
ê

r;.:,

o

•CIS

=~
ltl

--

--·
d

u
u

<t>8

"'c:S
:::1

t.c
s:.1

"'

d
<t>d

~~
..0

ao

•

--

'.OS:

~~

o""

.Q

a
o

---. . .:$

:.011')

1$

d

o

biJ

'!s:.1

"'

~

~
d

~

..d

..d

8o

d

.9

o

lê

d{/)

o

=
Q
o

11.1

de:$
O..:..

eltl
...
.Q

..dl>
d

d

o

o

f.g

.,...: ~

\t)Q)

..

(!)

bO

d
d

l>

:3
<
õ
- - - - -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- --------50 ---- -150
25
0,02
50
20
tO
100
250
80
100
<::00
180'
600
2
50
50
120
300
i
O
400
25
500
tOO
2
50
-- -- -- - - -- - - -- -- -- -- -- - - -- -- --30 -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- ------70
70
70
70 70
7U
70 70 70 70
70 25
70
7U
70
- - 1913 Novembro ••
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70 26
70 70
70
- 70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70 70 27
70
70
70 - 70
70
70
70
70
28
70 - 70 - - 70 - 70 70 70 - - 70 70 - 70 - 70 70 - 70
70 70
70
70 70
70
70
70
70 70 70
70
29
70
70
70 70
70
70
7Q
70
70
70
70 70 70
70
70 30
70
70
70
70
70
70
70
70
- -- -- -- -- - - -- -- ---------------------420
420
210
350
140
801\:IMA
420
70
70
70
70
280
420
420
420
!40
420
420
420 70
350
210
280
420
70
350
- - -- -- - -------- -- -- ---- -- --- -- -- --REDUCÇÃO
77,
42,000 42,000 5,2501126,00 42,00 14,090
1.0,
250 14,000 14,000 8,40
75,600 21,000 i,40 17,50 50,400 iM,900
000 3J,600
500 8,400 4,200 56,000 8,00
17,

----

t:Q

ill

o

o

~

u..

...J

...J

p..

E-!

E-!

r:n

210

-~-

Dordo do ........................................................................................................ cm.................de...........................................................................de 19 ..............._
F. ························i~·;;di;t~·--················--············--·Poder Executivo -1915 (Vol. li)- Pag. 471 - 8 -

Dimensões: 44 X 33

F ..............................(;~;~;~;;~···· ..····--············--··-

AC'IOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n. 19
(2o. pat·te)
Preçcs
•11 UI

C)

Generos

"'cd
"'·a

:::>

ocd

"'-o
1'::1~"'l:j

~§

CO.
cd "'
::!c:>

O v

C)
~

rn

......

~

c

o

o

;....

(!)

o
:\s;;:ncar ••••••.•••••.

...........

Kllo

,.
Arroz.
Azeitfl .oca .••••..••. Litro
Dacalh;tO .•..•••.•••• KHo
))
Batata mgleza ••.••.•
))
Bolacha: ..••••••.••..
))
Carne verde •••••.•••
»
Carne secca ••.•••••.
))
Carne em conserva. •.
Café em grão ..••••..
))

))

Ervilhas secca"' .•••..
Farinha de mandioca.
FoUão •.••••••••••••
Limma. secca ••.•••••
Lombo de Mina~••••••
Manteiga ••••••.•••••
?\iatte •..•••••••••..•
Pão ••••••.••••••••••
Sal •••••••••••.•••••
Sobremesa. •••••••••.
Toucinho ••••••••••••

))

Litro
))

Kilo
))

»
))

))

Litro

Kilo
Vinagre ....•.•...•.. Litro

Verduras .•.••.••••• Réis
Somma Rs ••••••.

-

75,600
2t ,000
1,40
17 ,!100

50,400
8'k,000
77,000
4 ?.,000

.u,ooo

33,000
5,250
!26,00
42,00
i4,000
t1 ,500
8,400
4-,200
56,000
8,40

ti,ooo

!9,250
1118000

-

8500
8~00

1:)200
$800
8300
$800
$600
18200
iS500
1$000
8600
~200

8300
2SOOO
!8800
3$000

ssoo

8600
StOO
28000
18400
S5l0
3100

-

-

375800
8$000
i$o8U
448000
Hi1H20

678200
46SOOO
505000
638~'00

3.!$000
:{8000
258200
12)600
285000
3iS500
25$200
38360
33Sô00
8$400
288000
268950
48200
i4SOtJO
58i8560

Impor·ta este mappa em quinhentos e oitenta e um mil quinhentos
e sessenta réis (58i$560). Bordo do ........ em ••• dfJ ....... de 19 ••
F ....•.... •· .. F ............ .

Commissario

AOToS DO POfiER n,JllCUQ'IVO

Wf~>tieq mnoá1
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Modelo n. 20
(Pax·to externa)
N ••.••••••••••
MeH3TEtUO DA MAl\INIIA

E:xer·ctcio de i 9 ••..•.•
li'olha t~ar;l pagamento aos

olllciaes do •.•••.•.••••••••.•••••••

• • • . • • • . • . . . • . • . . . . • . • . • • • • • • • • . . . . . . . • • • . • . oe seus vencirncntos
xoJattvos ao mcz de ....•••.•••.•••• de f9 •••••

Dimem:ões: 57X36

479

ACTOS: DO PODER EXECUT1VO

l\loclelo n. 21
(Parte externa)
N• ••••••..•••••• ,
1\II~ISTEfUO

DA 1\IARINHt\

Excrcicio de ••••••••
.Folha para. pagamento âs pr:tcas
taifciros) embarcados no
•••

4

a

lo

a, a • • •

I

•

a • a e' • • • • •

(I

••••••••

(I

-

* -- •

(I

(marinheiros,
.....

I

•

dos seus vencimentos relativos ao mez do

Dimensões: 57X36

t •

I

t f t

•

'I

fo.;nista;~

cu

f

•••

••••

I

•••

if

· 1\Iodelo n. 22

Vencimentos

(Rubrica do commandante)
1\fiNISTERIO DA l\IARINllA
F:XERCJCIO OE

:10, •.•

Heccbi da Pagadcria da Marmh~, por intcrme.lio do eommi~sario
do ................................... (na.vio ou estaboledmcnto) a
quantia a.baix.o dccla.t'ada correspondente aos meui vencimcatos de

t\ saber:
Soldo .•.•
Ordenado ..•.•..••..••••.•.•....
Gt·atificaçil.o ..•...•..•....•...•••.
Diarias ..•.........•.•..•...•..••
Etapas .•.••.•.•.•.••..•...•.•.•..•
Total do;; vencimentos •....•

• •••.• :» ••••

••... .s•...
• •.... 8 ..•.

•...... s.•..

. . . . . .s...•
...... :') ....

Descontos:

...... s... .
. ..... s... .
...... s... .
. ..... s... .
. ..... s... .

M· ntepio •.••.•.••••
Imposto de ••• % •••
Scllo ••.••.••••.••.
Caução •..•..••••••
Divida .....•••••••
Alcanco •••..•••..•
Consignação ••.••••

. ..... s... .
...... s... .

Dla1•io Offictal • ••••

• ••..• $ •.••

. ..... s... .

Asyto .•.........••
Hospital. ......... .

. ..... s... .

. ..... s....

Importancia liquida •••••••.•..

. ..... s....

---···--

Importa em .••.••.•.••.•.•••....•..•......••.....•...•.•
Em •••••• de •••.•••••..•..•••.•.•.•• de 19 ....
..
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•

•

•

"'

f>

.....

"'

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

{Assignatnra do oillcial ou suh·official)
VISTO
(Rubrica do imme,iiato)
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Commandante

Modelo n. 21

I;.
u.

MINISTERIO DA MARINHA
EXE.R.ClCIO DE 19 •..•
f~

Folha para pagamento dos operarios abai:r:o declarados que trabalharam a bordo do cruzador •••••••••••• .••••••••••
de ••••••.••••••.••. ae 19...
.

OFFICIOS

Calatate
Carpinteiro

NO}lES

lI e................

F •.•••••••••••••• F ••••••••••••••••••••••••
F •.••••••••••••••••••••••

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

Lustrador
Pintor

F •••••••••••••••• F ••••••••••••••••••••••••
li' ••••• , ••••••••• •F..................•.....

I

t DIAS DE
TRABALHO
2t
i8
11
20

u

DIA RIAS

TOTAL
A REGEBER

6$000
5SOOO
5SOOO
.t.S509
i!OOO
SOMl\1:\ ••••••

i26SOOO ·
90SOOO
85SOOO
90SCOO
õ2SOOO

PAGAl\IENTO

Pg.
·Pg.
Pg.

Pg.
Pg.

i43SOOO

Importa esta folha em quatrocentos e quarenta e tre' mit réis, bordo do •••••••••••••••••••••• em., •••••••• , •• ,·
de ••..••••.•. •.•.. , ... . de ••••• ••••••••••••• •19 ..••

Dimensões: 33

x 22

Ccntere com os livros de soccorros e com o municiador
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Numero
J
Livros
Folhas
de soccorros

....
1-ó

oQ,.
~

C')

-

l'::l

fi

Qf

:..:

l.':l

~

a

rll

(I)

~
~

w

s=

~-

(I)

.-+-

<:>

c
o

p:l

~

,_.

B

(])

<O
,_.

rll

<:I\

Saldo

~

De classe

~

T

De funcça.o

?
i

~

CIO

o

ã"

De esrecia·
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ACTOà 00 PODER. EXECUTIVO

Modelo n. 26

Commandante do navio

..... ...... .......... l... ................................... .
lnspector de Fazenda e Fiscalização
Ministerio da Marinha

Inventario a qno se proce(1eu nos· generos e objectos da Fazenda.
se achavam a car&'o do ....................... (posto)
commtssano .......••.....•..... (nome) a b;rdo do ••••••••••.•••••
(nome do navio ou e3tabelecirr.ento). e que passarn á 1 esponsabilidado
do~ •.....•••......... (posto) comm1ssariO •...•...••...••••• (nome}.
~acíon~l, ~ue

lf.Ó

~

'

Q,

Cl.

;e

~-.~,_

8'Soo
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"013)

'c15

-esc

Cla~eificação

Preços

el5~

"'
:s

~

=

:::::>

:g~

uni~:de jrotaes

cd' ...

::s~

013)

',.

Mantimento3
- setenta K.ilo~ .•
Manteiga - dez kilos ••.•
Vina~re- cinco litros ...
(l~clutr todos 08 genero~)
:5obresatentes
AJeool, a ~00 vmte litros .•
Bolsas salva-vidas, dez •.•
Estopa de algodão, cem
kilos .•••••••••.•.•..••
As...~ar

Somma Rs •.••.••....

KHo
))

Litro

Litro
Unid.

Kilo

70.000
!0.000
5.000

S600
3$000
S500

42SOOO
305000
25500

20.000
tSOOO 205000
i O iOSOOO tOOSOOO

iOO.OOO

S500

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

50$000
2445500

Aos ..... daas do rnez ••••..•.•..•.•.• de t9L .••• encerrou-se o
esente inventariO que importa em duzentos e quarenta e quatro
e quinhentos réis. o qual teve começo a •.... de .•••.•.•••• do
.• Lido em presença 11os responsaveis e do .................... .
o e nome) immediato deste ~;~avio. foi achado conforme, assignanos mesmos officiaes.
·
t·
·,._,
~trdo do •.............. (nome do navio) no porto de •••.••••••
1
,refere-se o logar) em •..•• de ......•.....•..•. de t9 •.•
,

~···.... • • • • • • • • •
lmmediato

L". • • • • • • • • • • • • • • •

1•' •••••••••••••••••

Commissario recebedor Comrnissario entrega.dor

F ••.•.••• • •..••.••••••• • •••••.••• • •• •. .. •• • •

Comrntssario inventariante (si houver)
iO.. pautàs no começo e 30 nas

demai.~

paginas

Dimensoes: 38X22
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Azeite doce

0,250
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o,aoo
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Bolacha
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Batatas inglezas

0,080
O,OíO
O, t50

-I

0,350

O,fOO
0,200
0,00
0,500
~
0,025

---

Café em grão
l~m
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n
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Secca

..

Verde
Cebollas

..
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. .
c..
C1)
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- - Farinha de
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O, {O

---

Peijão

0,060
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Goiabada

0,050
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0,{00
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Peixe em conserva

0,050

Litro
Cent.
K110
Gram.

0,02
-

RUo

0,050

Gram.

8 .•

(I)

;::I

KIJo

Gt·am.
Réis
Litro
c...;ent.
Kilo

~·
o~ :

o

Lombo de Afinas
Manteiga

Gram.
luto
Gram.
Kilo
Gram.

G.ram •

(l)

Assoe ar

0,060
0,02

-

Gram.
Kílo

~

c;
;""::::

o,iHO

Gram.
[\ilo
Gram.
Grarn.
KHo
Uram.
l{ilo
liram.
Quant.
l\ilo
Gram •
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Gcnt.
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t.:ent.
K110
tiram.
Ktlo
Gram.
I\ilo
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-KÜo--
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

l\lodelo n. 28

DIARIO DO lNVENTARLO a que, por ordem superior, se proced1)
a bordo do •••.......••...• (refere-se o nome do navio ou estabelecl·
mento), nos generos o mais oQjectos da Fazenda Naciona.t que st)
acham a cargo e responsabilidade do ........... (posto} conunissarío
F ....•..•.•......•......• e que deven1 passar ao do •....•..••..
(posto) commissano 1,· ................ .
~

C'$

"'
·ao

CLASSIFICAÇÃO

.:0::

-o
o

CJ"

<l)

a..'""'

C'$
-~

=g_s

.........
cd~

.§

:

-I
:

I

Dia •.• de •••. de i9 •.•
Inventariou-se o seguinte:

MANTIMENTOS
Assucar branco, trezentos

kilos..................

ao o

Kilo

S300

F ...•.•.............
(Rubrica do immediato)

F........ : •.•...•...•
(Rubrica do entre·
gador}

F•.•................
(H.ubrica do recebedor)

F•...• ··•············
(Rubrica do inventariante)

908000

r

Dia •.• de ••.• de 19 •••
Inventariou-se o seguinte:

SOBRES ALENTES
Agua· raz, cento o tres
kilos. . . . . . . . . . . . . . . . . .

l\ilo

Brim novo, cem metros e
dez centtmetros.. . . . . . . i\lett·o
E nada mais havendo para
arrola r-se, encerra-se o
presente Dia rio.

F•..................
(Rubrica do immediato)
F•••..••.••..•.•...•
{Rubrica do :t•ecebedor)

··~

!OH

S930

958790

1oom' j o

J SH-6

f46Sf46

F.· ... • ............ • .•.
(Rubrica do inventariante)
I

F ••.•••••.•.•.•...•..

(Rubrica do inventariante)
l

DimoasOes: 20X33

AC'JUS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n. 29
AUTORIZAÇÃO PARA SAQUES DE DINHEiRO
1\UNISTERIO DA MARINHA

Exercicio de t 91 •••.
Autorizo ao Sr.................................... (posto e
nome) commissario deste navio, a sa.ccar nesta praça a quantia
de••••••••••••••.•.•••.••••••••..•••••••••••••.•••••••••••••••••
1

passando e asstgnando letras contra o Thesonro do Brazil, as qnaes
';IÓ serllo validas com a minha assignatora.
Bordo do ........................... (nome do navio) no porto
·~de.................................... (refere-se o logar) em •.••

,de., •...•........... de i91 .•••
F •••••••••••••••.•••••••••••••••••••

(posto) Commandante do navio
. DimensOes: 17X33

ACWS DO PODER EXECUTIVO

487

1\lodelo n. 30
MINISTERIO DA MARINHA

EXE11CICIO f9 ....

1\IEZ ...•••••.•....••••
VISTO
(RUBRICA DO lMMEDIATO)

(Nome do navio ou do estabelecimento)
Vale, •.•••.•....... rações de ............ (prw ou carne), cor-. .
respondentes a ..........••.•••. kilos e .........•...... grammas,
para o municiamento deste navio (ou estabelecimento) no dta ....•••
de ..•.•........ de t9t •.....•
)

•

• • • ~ \.'t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(ASSIGNATUfiA DO COHMISSARIO)

Tamanho natural

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1\lodelo n. 3f
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

Folha e::x:trahtda dos livros do receituarío das enfermat'ias abaixo
mencionadas

PRil\IEIHA ENFERl\IAJ\ 1.~

8 pautas
SEGUNDA

ENFERMARIA

pautas
TERCEIRA :ENFERMA BJA
12 pautas
H

QUARTA ENFERMARJA

pautas
33 pautas de te"- OimensOes: 39X2

1~

QUINTA ENFERMARlA
12 pautas
SEXTA ENFERMARJA
9 pautas
SETIMA ENFERMA RIA
13 pautas
35 pautas de f c"-- Dimensões: 39>< 28
OITAVA

E~FERl\IARIA

9 pautas

NONA ENFERMARIA
12 pautas
DECIMA ENFERMARIA
6 pautas
35 pautas de f c''- Dimensões: 39 X 28
DEClMA-PRJMEIRA ENFERMARIA
9 pautas
CLINICA OPHTALMOLOGICA
8 pautas
EXTRAORDINARIOS
1~ pautas

Hospital Central da Marinha n·J Rio de Janeiro, •••.• de ••••••••
de t9t .•.•
MEDICO DE DIA

3i pautas de i c"- Dimensões: 39X!8
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\CTOS DO PODER EXECTJ'1'1VO

Modelo n. 32

TABELLA DE MEDICAMENTOS PARA OS Nt\. VIOS QUE NÃO
TENHAM MEDICOS
i

( TYPO CONTRA-TORPEDEIRO )

Especie
Agua vegeto-mineral.

Quantidade

Para embeber compress'as;
mar topicamente em
casos de contusocs. (Uso
externo.)
Agua oxygonada. 4 vidros de 150 Para lavagens -curativcs
grms.
misturada com a~ua.
tervid a. (Uso externo.)
Ammoniaco liqui·
200 grms.
Para iohalaçOCs contra o
do.
coriza: usar seis gottas
em agua assocurada.
contra a em briagoez.
(Uso externo a primeiL·a.
e interno a segunda.)
t Litro
Alcool a 36° •••••
Usar embebendo compres~as, contra as feridas de
accidentes, quando hoo·
ver hemorrhagias. (Uso
externo.)
Acido borico••.•. Em papeis do 40 Dissolver cada papel em
grms. 20 papeis
um litro d'agua fervendo. Usar como anti·
septico das teridas e em
compressas quentes contra as inflamações. (Uso
externo.)
Acido picrico.... Em papeis de Dissolver cada papel em
2 grms., ~O
tOO grms. de agua .. Em
papeis
compressatõt contra queimaduras. (Uso externo).
Algodão hydro- Pacotes de 250 Para proteger as fcrtdas.
pbilo.
grms., 6 pa·
(Uso externo.)
cotes
Ataduras de gaze
Meio conteutivo para os
de cinco a oito
apparethos. ( Uso ex·
~
!2
centimetros.
terno.)
Babamo Fiora300 grms.
Em fricções contra. as
vanti.
dores rheumaticas &...,
outras nevralgias. (Uso
externo.)
Balsamo Benguê.
2 tubos
Ccntra as ncvralgias, em
I
fricçüos. 1-':vitar as re·
giõcs perianaes. ( Uso
externo.)
Cataplasmas Lan2 carteiras
~uu5tituem as cataplasmas
\
glebert.
de liuhaça. (Uso ex·
terno.)

I

2 litros

Applicação

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Especie

1Chlorethyla
gué.

Ben-

Quantidade

Applicaçã.o

2 tubos

Em pulverizações contra
as dores. Sobre o estomago contra os vomitos.
(Uso externo.)
Usar em pulverizações contra o vomito, na região
do estomago. (Uso externo.) Internamente as
pequenas colheres em
agua assucarada. como
dmretico. Embebenjo
compressas sobre as her·
nias engasgadas.
Para ser usada secea ou
embebida em soluções
antisepticas sobre as feridas, protegendo-as.
Para montagem de apparelhoô e para contel-os.
Em [ficções contt·a as doresrheumati~ase outras
nevralgias.
Para destender a tintura
de iodo nos casos de
desinfecção, por esse
meio.

Ether salfurico •.

200 grms.

Gaze hydrophila
em pacotes de
cinco metros.

i pacotes

Morim •.••..•.••

tO metros

Opodeldoc .•...•.

~

vidros

Pinceis de cabello

2

Permanganato de
potassio em comprimidos ou papeis de 0,50 grs.

30 papeis

Tintura de iodo .•

Tintura de j ucá.

Sinapismos Rigollot.

Vaselina •••••••.

Cada comprimido ou papel
dissolvido em um litro
de agoa será usado nas
Ja vagens da urethra em
casos de blenorrhagia.
Lavagem das mfi.os,
quatro pa8tilhas por
lttro.
tOO grms.
Usar sobre as feridas devidas a accidente, como
antiseptico, ou como revulsivo local, nos casos
de dores articulares ou"
do peito.
200 grms .... Usar directamente sobre
a ferida, especialmente
as que sangram cobrindo-as eom gaze.
i caixa
Usar topicamente contra
a dôr, especialmente no
peito e pernas deve ser
humidocido com agua
fria e nunca c~om agoa
quente.
500 grms.
Usar para curativos da
feridas, raramente.

491

AC'IOS DO PODER EXECUTIVO

Especle

Quantidade

Chlor a to de potassio em papeis de
10 grms.

20 papeis

Bol'ax em papeis
de tO grn•s.
Chlorato da potassio ern comprimidos.
Citrato de magnesia granu)ado.

20 papeis

I

2 ta.bos

500 grms.

Sulfato de magnesia em papeis de
60 grs.

fO papeis

Sulfato de sodio
em papeis de 60
grs.

iO papeis

Grãos de saude
I.,ranc.
Capsulas de oleo
de rícino.
1\fagnesia fluida •.

caixa
f vidro

6 vidros

Elixir de camomilla.

.(. vidros

Elixir parogorico.

tOO grms.

Bicarbonato de
sodto Erba.

200 grms.

Bicarbonato de
sodio e aniz em
comprimidos.

2 vidros

j

Applicaçã.o

Cada papel para um litro
d'agua ou para garga·
rejo, em casos de J.aryn·
gite. Podem ser u~ados
conjuntamente o chiorato e o borax.
O mesmo uso que o chlo·
rato.
Usar como pastilhas contra
af: laryngites - einco a
seis por dia. (Uso mterno.)
Quatro colheres de sopa
em solução em agua
a~sucarada (purgativo).
Cada papel equivale a um
purgativo
dissolfido
em um copo de agua.
(purgativo).
Cada papel equivale a um
purgativo dissolvido em
um copo de agua quente
(purgativo).
Quatro piluías como por•
gativo.
Tres capsulas como purgativo.
As colheres de hora em
hora contra as indispo·
sições gastrtcas {moles·
tias do cstomago ).
Duas a tres colherinhas,
por diat em um pouco
de agua contra as indisposições gastricas ( molestias do cstomago ) •
Dez a 60 gottas em agua
assucarada contra as
díarrhéas e indisposições
gastricas ( molestias do
estomago).
Usar contra a hyperchlorydda (azia) uma colhe- ,
rmha da chá em um
pouco d'agua (molestias
do estomago).
Usar <lous comprimidos em
cada refeição, nos casos
de dyspepsias acidas
(molestias do estomago).
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Quantidade

A pplica.ção

de melissa
dos Carmehtas.

1 vidro

Usar como calmante uma.
colherinha de chá em
meiO copo de agua. Tomar úS gole~. ( Estomacal e calmante.)

Gotas de Bami ••

f vidro

Dez gotas em agua asmcarada tres vezes ao dia,
contra as tosses e as
b r o n c h i t e s agudas.
(Bronchites.)

Especie

I Agua

vidro~

Xarope peitoral
Calmante.

4

l:;l;:l
F-4

-

z
orn

Chlor hydrato de
qui nino em
comprimidos de
25 centigrammas.

2 tubos

Tres comprimido~ por dia,
um do cada vez, contra as febres de typo
não determinado; dous
comprimidos quatro hJras antes dos acce~sos
de febre intermittente.

::;J

<
0:::
<
c..
rn.

Pyramidon em
comprimidos de
25 centtgram-

2 tubcs

Um a dous comprimidos
por dia contra toaa e
qualquer nevralgia..

~

z·

~

-·::s
<
o

Q
l:;l;:l·,

1\'s colheres, de tres em

tres horas, contra as
lJronchttes catarr hacs.
( Bronchites.}

o

z0:::

.

ma~.

Pyramidon e bromhydrato
de
q u 1 n 1 no em
comprimido~ de
i5 e fO centigrammas.

2

tubrs

Trcs comprimidos por dia,
f'~pecialmente contra a
gr1ppe e suppressão de
tr·ampiração.

Eurythmina (c apsulas}.

~

tubo3

Contra as nevraJgias-tres
capsulas por dta com in·
terva11o de quatro horas
de uma para outra.

lpéca em pó, em
papeis de uma
gramma.

to

papei~

Um papel ou metade de
um, de urna vez em
agua morna em casos
de bronchites e supposição de envenenamento
(vomitivo '·

60 grms,

A' vontade em agua assu-

l Acido citl'ico .•••

carada

(refrigerante).

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Espeeie

Xarope de iodoreto de potMsio
Aspirina (comprím idos de 50
eentrgr ammas)
Brgotina de Yvc:'

Quantidade

Applieaçã.o

4 vidros

Duas colheres por dia contra o rheumatismo.
Quatro COIJlprtmidos por
dia contra o rheumattsmo articular.
Usar 1O gottas em um calice de agua assucarada,
de quatro em quatro
horas, por occasiã.o de
hemopthyses (s a n g u e
pela bocca).

·~

tubos

30 grms.

§}
~\

ogs }Oleo camphorado

rg g ~

t caixa

(ampoulas).

a.. '
~I

Agulhas de sa.tura

I Cttba •••••••••.••
i Fios de seda ••.•.

rn

z

s::

Pinças de Pean ••
Pinça de cura·
tivo.
Tenta canula ••••
Porta-a!l'ulhas ••.
Seringa ~de Luer.
Thermümetro clinico.
Tubos de borra·
cha.
Ventosas ••.•...•
Faixa ;1e Nicaise.
Thcsouras recta
e curva.
Irrigador c o m·
pleto para dous
Jitros.
Cubas de agath
para curativos.
Bistori recto •....
Bistori curvo ...•
Pulverizador •..•.
Seringas para inf e c ç õ e s ure·
thraes.

Injecções -- uro<t ou duas
por dta em caso de perda de sangue, por acctdente ou fraqueza cardtaca.

6
t

2 tubos
~

1

i
i
1

2 metros
6
t

2

i
2

Para diversos fins.

C.tUTELA N•••• ,; , •••••
Recebi do Sr ••.••••• .~ ~ • ••••••.•••••.•••••••••••••••••••••
s objectos seguintes, que ficam sob minha guarda e responsabilidade.

20

. Bordo do ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• • ... • •
r~· .-de .............. de ! 9•••
""··

Foram entregues ao •••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••

·············•····•····•·•••·····················•·······•··
os objectos seguintes.

20 PAUTAS

PAUTAS

A saber:
~

CAUIELA N. ••••••• ••••

..

F•••••••••••••••••••••••••

Encarregado de •.••
Foram restituidos os objectos de que trata esta cautela
am •••• de .................. de f9 ••••

.•..............•.
Commissario

J:VRO DE CAUTELAS
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A saber:

Bordo do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
em •••• de ••••••••••••• de f9 •••
F•••••••••••••••••••••••••

Commissario
Foram restituidos os objectos do que trata esta cautela
em •••• de ••••••••••••••••• de i9.,,.

...............•.•
Commissario

Dimensões: 30X26

.Chefe
...... ...............
da commissão

REGISTRO N•

REQUISIÇÃO N.

MINISTERIO DA MARINHA
t 9j .•
Pedido feito á Delegacia do Thesouro do Brazil em Londres
tara occorrer a despezas desta Com missão JS aval, durante o Q~
nez de ................. , •• do corrente anno.
~
A saber:
cc:
,adido........... . . • . . • .e .•....... = Rs .•.••••• S••••••. <
f:!tistento . . . . . . . . . . . • . . . . .e . . . . •. . . • = Rs ...•...• i . . . . . .

j

MINISTERIO DA MARINHA
F ••••••••.•.•.•••••.••

Chefe da commissão
f9f ••

Precisa-se receber da Delegacia do Thesouro do Brazil em·.
Londres a quantia abaixo declarada para occorrer a despez.as
desta Commissão ~aval, durante o mez de ..•.•.•.. do corrente
~ anno.
A saber:
'ifferença a receber. . . .. .e .. •. . . . ••. = Rs ........ S••.••.••
1
@ :Ped1d0 .....•..•.....•.•...•• .e .. , ...... = Rs •••••••• S••••••••
Commissão Saval d) Bra~1l em ...................... .. ~ I E~istente .................. .. .e ••.•..•... = Rs •••••••.
. • • •de •...•.....•..••••.••••.. de 191 ••••
F.....................
F.......................... . ÇJ;;l~ DilJerença a receber .......•• .e ••........ = Rs .....•.. S.•••••• •
Assistente
Commissario
·=a
Commissão Naval do Brazil em •••••••••••••••••••••••••••••
Ao Sr ••...•..•.•.•• (posto) commi~sario
o
}arrega-se a somma do .•...•...••..• libras storlinas............ ;:2" de •.•...•..••..••.•.............. fOI ••
F. . . . . . . . . • . . . . . • • • • . • •
F .............................. .
lhilings e ..........•.••.. dmbeiros correspondentes á quantia de ;;
Assistente
Commíssario
ls ...................... (por extenso), acima declarada, t·e ::.::~
}ebida da Delegacia do Tllesouro do Brazii e n Londres. :n
Rec.:bi da Delegacia do Thesom·o ó.o Rraztl e:n Londres a
som ma de ..•........•..•.•....... libras sterlinas ..•..••.•..•••••
~m ••... de •..•..•.....•...•.....•• de :t9f •••
shiling::; e ...................... dinheiros.
F~-.••••••.•.•••.•.••.•.••....
Em ••••••• de .••••.•.•••••••••••••• de :1.9:1. ••••
Assistente .•........
F ..•••••••• • •••.••••• • • • • •
Lançada a fls •• , •••••••••• do livro de c/c de dinheiros
Commissario
F • •• • • •• • •••••••••••••••.••.•
Visto
Commissario
F••••.•••••.•••••••••
DimenSOes: 33 X 40
Assistente
LIVRO DE PEDiDOS DE DINHEIROS

s....... .

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

Oom.m.issã.o Naval do Brazil
O.•.•.•..••...• (posto) commissario F •..•..•.•.•.••••.• em C/C com a Fazenda Naciona1

Deve

Haver
Lb.

19 ....

Maio

I

t

8

•

))

))

-

{2

18

-

Modelo o. 35

Adeantamento feito
pela Delegacia do Thesouro em Londres, por
conta da verba .••• conforme a requisição n ....

-Importancia

arrecadada por descontos nos
vencimentos de officiaes
e praças. correspondentes ao mez de abril de
19 •• Resumo n ...•...•

--

Idem recebida do Sr.
capitão-tenente F •••..
por contribuição adeantada de montepio. Hequistção n ...••..•..••

--

Idem de sellos cobrados em requerimentos e
outro;:; documentos, por
falta de estampilha~,
conforme o registro n .••

I~
Somma .......

S.

D.

s

19 ....

Maio

- -

-

-

s
•

,,
-

-

-

-

s

•

Lb.
t

-

-

- -

D.

Despendida com o pagamento a offi~iae~; snhofficiaes, praças e operarios da t.,;ommissão
(Resomo de abril) do·
cumento n ..••........

- - - -!3 Documento n ..•....•.. - - -i6 Documento n •..•...... - - -28 Documento o .••.••••.. - - -Saldo que se entrega
á Delegacia do Thesouro
em Lonctres, .•......•.

-

S.

-

-

-

-

s

s
8

s

s
s

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

s

--- -

s
-- -- -- -- -- -

--

-

-=T-=-1- -s --

Somt;Da ••..••.

-- -- -- - -- -s
- - - -

Commisslio Naval do Brazil, em ............. t de junho de t9 ••••

F •.•.........•.•....•..
Commissario
Livro de cjc de dmheiros
Poder Ex<>rntivo -191!í
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Dimensões: 33 X U

Modeion. 36
{ia parte)

RECEITA
lm portanci as

!9 •••

Prócedeocia da receita

Pessoa!
Em moeda
esterlina

Em réis ao
cambio de 27 d.

Material
Em moeda
esterlina

I

Em réis ao
cambio de 27 d.

27 pautas
Dimensões: 32X30

Somma •••••••••••••••.•
Commissa.o Naval do Brazil

Livro de era ditos

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

Modelon. 37

DESCARGA. DE ESPOLIO

CARGA DE ESPOLIO

Mtnisterio da. M:artnha.

l41nisterio da Martnba.
F • •••• " •••••••••.•••••••.
Chefe da commissã.o

. F •••••....•.••••.•..•••••
Chefe da commtssa.o

t9 •.•

t9 •••
Ao Sr •••••••.•••••••.•..•••.• (posto e nome} commlssarlo
Ao commissario encarregado da 2• s~o do Deposito Nayal do ·
desta. Commissã.o Naval, entrega-se o espolto a.ba.txo declarado
Rio
Janeiro remette-se por tntermedio do Sr ••••••••.••••••
constante da. requisição n •••••• de •••••••••• ltefére-se a data) a3 (postodee nome)
do ••••••••• (retere-se ao nome do nario}
a pertencente ao marinheiro nacional F~ •••••. N•••••• da.. . • • • • "d e por ordem do commissario
Sr. chefe desta. Commisslo Naval, o espolio abaixo·
companhia, fallecido em ••••• de ••••••••.•• de 19....
CS declarado pertencente ao marioheiro naclooal F•••.•••••••••••••••
N~ •••• da. ••••• companhia, tallecido em ........ de •••••••••••• de t9 •••
A. saber:
A saber:
Din'heiro - em moeda. esterlina. -duas libras, cinco shlllings dS ~
a tres d.inhelr(\8 •••.••••••• ~ ••••• t 2-5 ·3. ·
'=
Dinheiro - em moeda esterUna -doas libras, cinco sbilliags e
·
Gommissa.o Naval do Brazil em ••••• de ••..••.•• de. • •• i 9 ••• dS tres d\nheiros ••••••••.•.•......•.•••••••••• t 2·5-3.

!.
,

F•.•••••••••••••.••..•••••
A.ssistente

F•.•................••••
Otllclal entregador

iM

~

. Recebi o espolio acima declarado, que se arrecada até lhe
ser dado o conv~ente destino.
~
Em ••••• de •••••••.•.••••• de t9 ••••
F ..........• • ~ .......... • •.

Com miSsario

Livro da escriptoraçao de espolios
DimeosOes: 33 Xt:3
Poder Executivo -1~15 (Vol. II)- Pag. 496- 1

&
-;

~

Com missão Naval do Brazil em ••••.••••• de •••••••.•• de t9 •••
F......................... .

Aesistente

F........................... .
Gommlssarlo

Recebi o espolio acima declarado, do q oal passei requisiçlo. ,
Em ....• de ...................... de t9 •• ••
F •..... _.... ; ••..........•••• ~···~

(Commls8ario do navio)

Observa<;ões- Uma e6pia desta guia deye ser remettida ao~
dtrector do Deposito Naval. .
·
Quando se tratar de mais de um espolio, a carga e a descarga
serão feitas separadamente.
O dinheiro sorá discriminado por especles, isto é, ouro, prata,.
pape! e cobre. ·
•
Tratando-se de espolios de ofticiaes, sab-otDciaes ou o~rartoa;
serlo especificadas diScriminadamente as peças de roupa (com ••
mareas qoe tiverem), joias, relogios pelo metal, numero e nome dCJ
fabricante. instrumentos o quaesquer outros objectos.

Modelo n. 36
(2a parte)

OESPRZA
tmpcrtancias

i 9 •.•

Pessoal

Natureza da despeza

Material

I
I

Em meada.

esterlina

Em moeda
esterlina

Km r-éis ao
cambio de 27 d.

l~m

réis ao

cambio de 27 d.

1

I
I
I

I

2 7 pantas

I

Dimensõ~s: 32 X 30

omma ......•.•.

Commissllo Naval do Brazil
Livro de creditos

~

'

.... . _-. -- ----- -- -~--....

--1--- -

--

......., •..•.........•..

.f9 ••••

Chefe da commissão

Modelo n. $1

MINISTERIO DA MARINHA

BALANGErE da 1eceita e des~~ da Commissão Naval do Brazil, ern •••..••.•••..••••• no mez de •••.•••••• d~ f9 ••• como justificação, em
Cace dos documentos exhtbtdos, emprego da som ma de lb .... s ..• d ••. , entregue ao •.•...• (posto), commtSsario, F ..•.•.•.•••.••• pela
Delegacia do Thesouro do Brazil em Londres, a •••• de ....•.•• de i 9 •• ~.
lb.~.d. lb.s.d. lb.s.d. · RS.
RECE[[A
Urdinar·ia:
u1-Lmpt sto sobre circulação:
2!'l-lmposto de sello .....•.... ...
V-Imposto sobre renda:
27-Impo·to sobre vencimentos ..•• . . . . . ..... .
Extraordinarta;
cl '--Montepio da Marinha ..•......... ......
6 7-lndemmzaça.o:
Cap. ten. ft .••.•••••..••....••• .......
f 0 sar!!'ento F •••••.••..•. ••···••• . ·'"'···
Mar. nac. 1a classe F •..••..••.•• . ..... ......
Depositas:
.... '" ...
Asylo de lnvalidos da Patria .....•

......
.

---

Adeantamento leito pela De1egac1 a do
Tbe~ouro do Brazil em Londres, em ...

de •.• ue 19 .•.

...... . . .s..

-

- ---

DESPEZA
lb.s.d. lb.s.d. Jb.s.d.
Pe;soal:
Vencimeiltts de ....•...•• de f 9 •...
Corpo da Armada:
t contra-almiC'aote •••••••..•••....... .......
t capitão de corveta .•............... .
t 211 tenente •.•••.•....••.•.•......... . " ' ..... .......
CJrpo de Engenheiros Navaes:
t capitão de mar e guerra ....•....... ........
t capitão-tenente ••••••............... . . . . .. . ......
Corpo de Saude Naval:
t capitilo-teneate, medico .•..•.•...•.•.
......
Corpo de Commi:;sartos da Armada:
t 1o Tenente ..•••...•..••••••..••..• ~
.
Corpo de Sub·Officiaes da Armada :
t escrevente de i .. ctasse •.•.•......... ......
t c~rpmteiro de ta classe ••........... ..
."
Corpo de llarinlleiros Nacionaes:
2 cabos .•.••••.....••....•.......••• · ......
3 marinheiro=s de ia classe •.•.....•.... . . . . . . . .....
~·oguistas Extranumerarios:
f cabo .•••••••••••..••..•... ·.·.····•
......
Arsenal de 1\fariolla:
. .......
4 operarias •..•••••••...•••.•••.••..•.
Civil:
t auxiliar de escripta. ••••••.......•..•
Material: (pago pela verba expediente)
Documento n. i ...................... .
Documento n. 2 •••••••..••••••..•••.•
Documento n. 3 •••••••.••••••••••••••
Documento n. i ......................
Documento n. 5 •••••••••••••••••••••• .

1:\S.

.....

.....

.... ....

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

-que se recolhe á Delegacia do

-- - - -- -...... ,... s..

SAt.DO
Thesouro do Brazil, em Lond1 es •••••..

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

...... .•• s.•
...... •••••
-- -- -- .....

•

...... ••• s••

Secretaria da Comrnissão Naval do BrazLlna •••••••••••••••• de •••••••••..•••• de t9 ••••
ASSISTENTE

Dimensões : 33X44
Poder Executivo
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Co~1 mssAR to

AGTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n.

~9

PORTARIA: DA DESPEZA
N. •. • • ••

Dê-se despeza
F • • ................•........... • .. • ..
(Assignatura do chefe da commissão)

OSr •••••••••••••••••••••• ~ •• (posto} commissario 1"~ ••••••••••
•••••• precisa ter despeza da.quantia de ••••••••••••......•..• libras
esterlinas •••••••••••••••••• ShUhings e ..••...••••....•... dinheiros,
correspondentea ••.••••••••••.••••.••.•••.•.••.••.•.•.•••••• réis,
despendida com . ........•..•...•.•.•...•..... , .......•......•....

.•.•••.•.••....•...•.........•...••••..•.••. •..•....•..........
~

(discriminam-se as d.espeza.s) conforme autorizaç:to do Sr. chefe
desta. commissllo.
Secretaria da Commissllo Naval do Brazil em (menciona-se o
logar) ••.••.•. de .•...•.•.•..••••••• de f 9 •••
F •• • ••• • ........ • •••• •. • • • • • • •
Assistente da commissllo

Dimensões: t7X33

Poder E.xccutivo ~ 1915 (V oi •.II)

Página original em branco

Página original em branco

:AC"rOS DO PoDER EXECUXIVO .

l\Iodelo n. ã:2
Aj nda de custo

·F .• • • ..••••.•...••..• ·.•...•.•
Chefe da. commissão
1\IINISTERIO DA MARINHA

i9 ••••

Recebi da Delegacia do Thesouro do Brazil em Londres, por
intermedio do commissario da Commiss!lo Naval do Brazil em •••••••
••••••••••••••••• 5.: •••••••••••••••••••••••• ( ••••••• : ••••••••••••
.•. ~ •••••••••••••••••••••.••.•••.••• ) correspondentes á quantia de
Rs •••••••••••••••

s........... (................... · · ·. · ·· · ·· · · · ·

•••••••••.•..••••••••••••••.•••.•....••..••.•••••.•••..•• ) ouro,
· da ajuda. de custo que me compete, por ter de regressar ao Brazil,
em comprimento de ordem superior •
• • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • . em •....•• de ..........•.. . do !9 •••••••

F •.•••.••••••. • •.• • ••• • ••• • • •
(Assignatura. do oficial)
Dimensões: i7X33

~CTOS

DO PODmR EXECUTTVO

501

Instrucçõas para. o serviço de escripturação de peculio nas esco1as
e no Corpo de Marinheiros Nacionaes
Art. {0 • A escripturação de peculio comprehende as cadernetas
da Caixa Economica e dinheiro, e será constituida dos livros e documentos seguintes:
.
a) livro de pedidos de cadernetas de peculio da Caixa Economica;
b) livro de registro de cadernetas da ~~aixa Economica;
c} livro de pedidos de dinheiro de peculio;
à} livro de conta corrente ;
p.o.rtaria de despeza de cadernetas da Caixa Economica.;
t portaria de despeza de dinheiro;
g guias de deposito de dinheiro na Caixa Economica ;
h tolhas de pagamento de fracção de peculio ;
i) inventarias de receita e despeza de caderneta3.

el

CADERNETAS

Art. 2ll. O commissario que tiver de assumir a gestrto do (<Peculio>> receberá do seu antecessor, por inventario, as cadernetas da
Caixa. Eeonomica. que estiverem sob a sua responsabilidade.
Paragrapbo unico. lisse inventario será. feito por um officia.l da
Directoria Geral de Contabilidade da Marinha, na Capital Federal,
ou por um empregado da Delegacia Fiscal, nos Estados, á requisic;a.o
do commandante da referida escola.
Art. 3°. As novas cadernetas abertas serão carregadas ao com·
missario, no livro de pedidos de cadernetas, pelo 2° com mandante ou
vtce-dtrector.
Art. 4°. No livro de registro de cadernetas (modelo B) o commissario fará o registro de todas as cadernetas que estiverem sob sua
responsabilidade.
Art. 5°. Quando o commissario tiver de liquidar qualquer cader•
neta ou entregai-a a quem ae direito, só o fará. mediante portaria do
com mandante {modelo D).
§ i o. Se a caderneta fôr liquidada o commissario mencionará na
portaria a data em que se tiver realizado a liquidaça.o, a importancia
produzida e o numero do registro do livro de pedidos de dinheiro no
qual o vice-directol" ou 2° commandante lhe fará carga da importancia da liquidação, a qual será levada em receita no Jivro ae contacorrente de dinheiro de peculios.
§ 2°. Se a caderneta fôr entregue o commissario exigirá da pes•
sôa legalmente autorizada a recebei-a, um certificado da entrega,
quo poderá ser passado na propl"ia portada do commandante.
Art. 6°. Exonerado assim da responsabilidade de uma ou mais
cadernetas o commissal"io tará as competentes annotações no «livro
registro de cadernetas)), mencionando o numero e a data da portaria
e o destino respectivo na parte correspondente á despeza.
Art. 7°. Annualmonte, ou no caso de substituição do commissario,
se procederá ao inventario das cadernetas, tendo-se por base o raspe·
ctivo livro de registro, considerando-se como existentes as cadernetas
cuja despeza não estiver annotada e justificada pelo modo indica lC'.
Paragrapho unico. As cadernetas serão annualmente entregues,
mediante recibo, ás caixas economicas, afim de serem contados e
averbados os juros respectivos.
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DnmBIDO

Art. SO. O commissario requisitará mensalmente da repartição
pagado"& a importancia que houver descontado aos aprendizes, a titulo de peculio, nas folhas de pagame:lto.
§ f. 0 • Esta requisição será feita de accôrdo com o modelo C.
§ 2°. Quando o dinheiro recebido t'ôr proveniente de liquidação
de cadernetas, o vice·director inutilizará o pedido, destacando-o, o
no registro respectivo fará a car.:;a da irnportancia.
Art. 9°. Os depositas de dinheiro nas caixas ceonomicas serão
feitos de accórdo com o reguJamento desses estabe~~.~~lmentos e por
meio de uma <cguia de deposito» (modeln F) na qual o fio) do thesoureiro passará rec1bo e o vwe-director certificará a realização do
deposito, servindo tal guia de documento de despeza.
Art. fO. Quando a quantia a depc.sitar tive:·r fracção menor do
iS, depositar-se-ha sómente a parte inteira. organizando o tcom·
missario uma folha de pagamento (modelo G} da frac((âO, que será
paga ao aprendiz a quem pertencer. Esta folha servirá de documento
de despeza do commissario a quem cumpre certificar o pagamento.
Art. 1i. Quando o commissario tiver de depositar dinheiro no
Thesouro Nacional {por faiJecimento ou deserção do aprendiz mari..
nheiro) ou de reLOettel o pelo Correio a outro estabeleciment · (por
transferencia}, só o fará mediante uma portaria do commar 1nto
{modelo E) á qual annexará o conhecimento de deposito do Tnc -ouro
·ou o documento recebido da repartição postal.
Art. !2. O movimento de dinhe1ro de pecolio será demonstrado
em um livro de conta..corrente, segundo o modelo estabelecido.
Art. !3. Todo o movimento de dinheiro e cadcrnetat:; de pecnlio
será menaalmente lançado com a maior clareza nos assentamentos do
cada aprendiz, cabendo ao vica-director e ao commissario, principal·
mente, a responsabilidade da falta de excecução do quo ficou estabelecido.
. Gabinete do ministro da Marinha, Rio de Janeiro, !O de novembro de 1915.- Alexandrino Faria de Alencar.

Pedido de cadernetas de pecttllo á Caixa Ecoo.om!ca

Modelo A

MlNISTERlO DA MARINHA

MINISTERIO DA MARINHA

't9 .•••

F •••••.••••••••••
Director

REGISTRO N.

REQUISIÇÃO N •••

Pedi:io feito á Caixa Economica do ltio de Janeiro rou do E,..
tado de . ••••••••• , ) das cadernetas abaixo mencionadas que con- <
stituem peculios áos seguirates apren!J.izes.
o
A saber:
Aprendiz n. iO-Joao Gomes-Caderneta n. 2456t f -3• sérle-2SOOO
Idem n. 36-Mario .Telles,
269346 -2• série-2SOOO
Idem n. 45-José de Mello»
346225-3• série-2SOOO
Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio de Janeiro, em ••••
de •••••....•....•. de t9 .•••

~
<
~

F

:::

....

~

·é.;.;;~;;.;.~~ .. ~

Foram recebldas as cadernetas acima declaradas.
Em ..•• de ................... de i9 ••.•

F. • ...••.....•.
Vice-director

F •••.•• • ••.•.. • • •

Official de serviço

Lançado a fls. • • • do livro de registro de cadernetas da
Caixa Economica.
F • ••• c:

• • • • • ••• • •.

Commissario
Potlor J~xerutivo-l!llfi (Vol. TI)- Pag. 502- 1

Precisa-se receber da Cai:ca Economica ào Rio de Janeiro (ou do
Eatado de •••••••••••••• ) as cadernetas abai:co dectarada~, que constituem peculiot dos seguintes aprandtzes.

a::

~

F • •.••••..•.• •.
Vioo-director

:l9 ••••

A saber:
Aprendiz o. iO-JoD.o Gomes-Caderneta n. 2456! i -3• série - 2SOOO
Idem n. 36 -Mario Telles»
269346-t' série- 31000
[dem n. i-5-Josê de Mello»
346225-3• série -25000
Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio de Ja.ó.eiro, em •• , ••• de
• •••••••••••••..• de t9 •...

F•••...•••......

F, .. • .•.•.••. • .•
• CommissarJo

Vice-director

Cl:;l

r:n

Recebi as cadernetas acima declaradas.
E •••• de .•.•••..••.••• de f9 •••.
F .••••••••.••.••
Commissarto
Visto-F ••• ~ ••••••·.••••
Vice-director
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Modelo D

PORTARIA DE DESPEZA DE CADERNETAS DA CAIXA ECO:'iOMICA.

N.
Autorizo o Sr •••• tenente commissario •••••.•..•••••••••••••••
a liquidaT {ou entregar a B•••••••.• ) a caderneta da Caixa Economica n. !2.563, da 2a. série, pertencente ao aprendiz Pedro Rocha,
transferido para a Escola da S. Paulo (ou fallecido ou desligaào desta
escola) na cooformidado do art. iOO ou tOt do regulamento em
vigor.
A saber:
U5 Pedro Rocha- U.563- 2a série, com 28SOOO.

Escola de Aprendizes Marinheiros do .................... em ••••
de •••••••••••• de :19 •••
F,.
Commandante
Dimensões: 0,33X0,22

Modelo B

PORTARIA DE DESPEZA DE DINHEIRO
Autorizo o Sr.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • (posto e nome),
commissario desta escola, a depositar no Thesouro Nacional (ou
remattar para a Escola de Aprendizes Marinheiros de ••••••••••••• ),
a quantia de Rs •••••••••••• (por extenso) producto da liquidação de
caderneta da Caixa Eeonomica. n •••••••• , da ••••• série, pertenoonta
ao aprendiz n. • . • F. . . • • . .. • . . • • • • • . •• tallecido (ou transferido para
a.quella escola) em •••• de ••••....••••••••.. do corrente anno.
F •••• •. • • • • • • •

Com mandante

<\(11'08 DQ. PODER

l;:XECU~IVO

Modelo F

Guia. de deposito
N•o •• •. • ••• • ••
Ministerio da Marinha

!9 ••••
Director
Relaç:to dos á.prendizes marinheiros da Escola da Capital Federal,
que depositam dinheiro na Caixa Economica desta Capital, de
accôrdo com o desconto feito a titulo de pecuJio na tolha de
pagamento do mez de ••••••..••••••••• de 19 .•••

F. •. • ... • •. • •..•. • •. •

;

o:ã

Cadernetas

fô=
S<D
t.:.dt
z~

Nomes
Numero

(!)
~

f63 João dos Santos ••••••••••••••
U5 Pedro Rocha .••••••••••••••••
3! Antonio Alves da Silva •••••••
68 Manoel Alves ••••••••••••••••
42 Crescencio Antunes •••••••••.
t3 Mario Cardoso •••••••••••••••
19 JoséEsteves •••••••••••••••••

I

Seria

32.640
!2.563
13.!65
2LtU

Somma •••••••••••••••

Quantia
a
depositar

aa

!SOOO
fSOOO
fSOOO
fSOOO
fSOOO

2&
f&

aa

!7.52t
22.706
13.92{

2a

-

-

:[&
3&

uooo

tSOOO

-----78000

Importa. na quantia. de sete mil réis- Esco1a de Apt•endizes Marinheiros do Rio de Janeiro, em .•••. de .•••••.•.••••. de t9 .•••
F ••.• • • •.•• • • •• • ••••• • ••• •. •

F.••••••••••.••••.•••..•.••
Commissario

Vice-director

(Processo para o recebimento na Caixa Economica)

Recebi a importancia de sete mil réis. Thesouraria da Caixa
Eeonomtca do Rao de Janeiro, em •••• de •.•.••••.••••••.•• de i9 •••

F •••••••••••••••••••••••
Fiel do tbesoureiro
Certifico que foi feito ·o deposito da quantia. acima declarada.
Em •••.• de •••••••••••.••••• de :1.9 ••••

F ••• • •••• • ••• •. • • • •

Vice ·director

Dimensões : 33

x

22
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Modelo G

F ••••••••••••••
Commandante
N. o •• • ••••••

Ministerio da Marinha
!9 .••...

Folha para pagamento aos aprendizes marinheiros abaixo mencionados, transferidos para e~ta escola, das fracções do peculio
entregue á Caixa Economica desta Capital
Livro
do soccorros

1'11
Cl)

o

o·~

-oJ

~

f.<'g
CI)CI)
o

1'11

'"'

a'""
:sa..

~

z~

o

.g

3

21

2

3
3

=

(I)

8:s

r..

z

Importancia.
liquida

Nomes

Cl)

a
~

llO
~

11l

0..

I

Joaquim Mathias .•.••••.•

8823

30

i O João Ferreira •••••••••••

8700

83

2i

8620

José Gomes .••••••••••••.

---·--Somma •••••••••••.

2SU3

Itnporta a presente folha na quantia de dous mil cento quarenta

e um réis., Escola. de Aprendizes Martnheiros do Rio de Janeiro •.•••
de .••.... ~ ••••••••. de :l9i •••

F •.•.••••••••••••• ~
Commissario
·Confere com os livros de soccorros.
F •••••.• • ••••
Vice-director
Certifico que foi paga. esta folha. Em ..... de ............... .
de t9t. ....

F. • ••. • ••. • •..
Com missa rio
Dimensões: 33 X 22

•..

--·-

..

.· CiW
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DECRETO N. H. 776-

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1915

Crêa: mais uma hripda de ca.vallaria de guardas nacionaes na ctJma.n·a do
Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da Republica do" 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 Pelotn:J, no Estado do Rio Grande do Sul, mais uma brigada
de cavalluria, com a designação de 126'\ constituindo-se de
dons regimentos, sob ns. 251 e 25.?, que organizarão com os
guardas qualificados nos distriof.()s da referida comarca; revogadas as disposições em conkal.'io.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1915, 94° da Independencia e 27° dn Republica.
\VENCESL;\U

BRAz P.

GoMES.

Carlos :ilffaximiliuno Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11.777·:Abre ao Ministerlo da Viação e
rubrica 6•, n. II «Estrada de
occorrer á 'despeza de custeio
no período de 'x de junho a 31

DE,

HJ

DE NOVEMBRO DE

1915

Obras Publicas o credito supplementar á
Ferro Oeste de Minas~. de zos:z81$, parn
do trecho letltre Arantes e · Barra J\{ansa,
de d.ezembro de 1915.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe eonfer.e o decreto legislativo
n. 3. 021 desta data, resolve abrir ao Ministerio da Viação ·e
Obras Publicas o credito suppiementar á rubrica 6•, n. li,
«Estrada de Ferro Oeste de Minas), de 105:181$, para occorrer á despeza ce custeio do trecho entre Arantes e Barra Mansa, no periodo de 1 de junho a 31 de dezembro de 1915.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1915, 94° fla Indepen, dencia e 27° da Republica.
WEl,iCESLAU TinAz

P.

GoMES.

Augusto Tm;a'res de Lyra.

nP.c:nwro

N. 1 1 • 778

DE 1(I DF. NO\''R'.fBnn DE

i 9f5

:Abre ao Ministerio da Guerra o cralito especial de 3 :7o8$ para pagamento
de vencimentos ao mestre d~ ya dass~ dn Fal)rka de PoJyora st"m Fumaçn
Joviano Octavbno ({e Araujo.

O Presid~nte da Republica do~ Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacão conferida pelo decreto legislativo numero 3. 022, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
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o credito especial de 3 :70i$ para occorrer ao pagamento. dos
vencimentos que competem ao mestre de 1a classe da Fabrica
de Polvora sem Fumaça, Joviano Octaviaco de Araujo, no
período de 26 de fevereiro a 31 de dezembro do corrente
anno.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de HH5, 91° da lndepen<lrneia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BnAz

P.

GOMES.

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 11.779

-DE

17

DE NOVEMBHO DE

1915

Abre ao 1\Tinisterio da Fazenda· o credito especial <te 13 :g76$.34o paro. paga·
mento a Reis Oliveira & Comp., em virtude !le sentença judiciari:1.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do artigo unico do decreto
l1~gisln Livn n. 3. 008, de 22 de <mh~bro proximo findo, r·esolve
abriJ', pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
1~~:9'/(i~:no para pagamento a Reis Oliveira & Cornp., em virlwlo do sentença judiciaria.
Rio de .Taneiro, 17 de novembro de 1915, 1H da I!1dependencia c 2r da Republica.
0

\VENCESLAU BHAZ

P.

GOMES.

João Pandiá Caloaaas.

DECRE'rO N. 11.780 -

DE

17

DE NOVEMBnu DE

1915

Cassa. o decreto n. xo.887, de 14 die maio de 1914, que autilrizou a funccionar
na Republica a sociedade Dotal Fluminense, ~om séde na cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Itepublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver entrado em liquidação a ,c;:ociedade Dotal
Fluminense, .com séde na cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro, conforme communicou ao Minist~rio da F'azenda
a Inspectoria de Seguros, em officio n. 738, d'3 2f de outubro
proximo findo, resolve cassar o decreto n. itl.887, de 14 de
maio de 1914, que concedeu autorização á !T1f-sma sociedade
p3ra funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de f915, 9~ da rndependmwia e 27° da Republica.
0

WRNCESLi\lJ BRi\7.

P.

GOMF.A.

João Pandid Calogeras.

J)OS
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DECRETO N.: U.78f -DE

i1DE :NOVEMBRO DE

1915

Rectificn. o decreto n.· 11.709, de 22 de seteml)ro do florrtmtt'l nnno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando o engano observado no decreto n. 1. 709, de 22
de setembro do corrente anno, resolve rectificar o mesmo decreto, devendo, onde se lê: «Antonio Ferreira Netto », ser
lido: «Antonio Teixeira Netto».
Rio de Janeiro, 17 de novembro de HH5, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

JoãJo 'Pandiá Calogeras.

J)E.CnETO N. 1 f. 782- DR 17

DF.: NOVF:J\Hmo DF:

1915

Abre ao Ministerio da Viatão e Obras Publicas o' credito do 2. 737:404$ para
pagamento d() pessoal jornaleiro da Estrada de Ferro Central do Brazil,
dos domingos e feriados

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil;
usando da aut16rização que lhe confere o art. 2<>~ n. VII, da
lei n. 2. 919, de 31 de dezembro d c 191/i., c 'lendo consultado
o Tribunal de Contas, resolve:
A!rtigo uni,co. Fica aber-to a 0 Minist.crio da Viaçã0 o
Obras Publicas o credito extraordinario de 2. 737 : -10·í$ afim
de occorrer ao pagamento do pessoal j•ó'rnaleiro da Estrada
de Ferro Central d0 Brazil, dos dom.ingôs c feriados que lho
devem ser abonados no corrente exer'Cicio.
Rio de Jan,eir'd, 17 de novembro de 1915,94° da Indcpcndencia e 27° da Republica,.
\VEJNCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

Auausto 1'avares de Lyra.

DECRETO N. 11.783 -

DE

17 DE NOVEfl\1BRo DE 1915

:Abre a<> Ministerio da Viação e Obras Publicas o crooito de 686:86o$, Sup•
plementar á verba orçamentaria ~a Estrad'a de Ferro Oeste d'O Minas, para
o exercido de 1915

O Presidente da Rep;ublica dos EE-ta.dos Unidos do Braz,i~
da autorização constante do decre~to legislativo n. 3.028.
desta data. resolve .abrir ao :Ministerio da Viação e Obras Pu-

u~·ando'
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blica~1 o credito de 686 :860$t supplementar ás diversas F·ub·
consignações e consig"Ó.ações da verba oroamentaria da EE·trada
de Ferro Oe.e·te de 1\iínas, para o exercício de 1915.
lUo de .Janeiro. 17 dte novembro de 1915. 94º da Indepen..
dencia o 27º da Republica.
WENCESLAU

BRA.Z

P.

GOMES.

Au.uusto Tavm·es de Lura.

DECRETO N.

11.78·í~DE

24

DE NOVEMBno DE

1015

!>uhlica n. ndhcsão {la Grã·Brelanlm, pelo Domínio da Nova ?:elandia, ao
Accôrdo do 1\[adrid, de 14 do Abril de 1891, concerncntc ít repressão
das falsas in11icações {le provenicncia sohi·c aq Jll<'l'e:ul<n·i:l~, revisto em
Washington em' 2 {lc Junlto de 1911

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Grã-Bretanha, pelo Domínio da Nova
Zelandia, a:o Accôrdo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, concernente á repressão das falsas indicações de proveniencia sobre as mercadorias, revisto em \Vashington a 2 de .Junho uo
1011, a partir de 20 de Junho de 1913, conformo cormnunicou
ao Mínisterio das Relações Exteriores a Legação da Suissa,
por Nota de 9 de Junho de :1913, cuja tradueção official acompanhou o Decreto n. 11.728, de 6 de Outubro de 1915.
Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 1915, 94° da Independcncia o 27° dn, Republica.
;\VENCESLA(J BRAZ

P.:

GOMES•!

fLaur_o MY,ller. .:

DECRETO N.: H. 785 ,-DE 24

DE NOVEMBRO DE

1!H5

9.430, do 13 do m'arço do 1U12, c lO.~Gtl, do 4 da
;junho do 1913, referentes ao funccionamento da. sociedade do peculios
e bonificações .t.\.lliança do Brazll, com sédc na capiti1l do Estado' de
S. Paulo

<Jas:;;~ os dcrl'ctos 11s.

O Presidente da Republica dos Estados Uilidos do :nrar.il,
ronsidnrando estarem suspensas as operações da sociedade de
)H'eulios (~ bonificações Alliança do Brazil, com séde na capital do Estado de S. Paulo, c sendo precario o estado finanePiro da mesma, conforme consta do processo a que se refere
o ol'fieio da Iuspectoria de Seguros ao Ministerio da Fazenda,
solJ n. 729, do 19 (}e outubro ultimo,· resolve cassar ~., decretos
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ns.· 9.430, de 13 de março de 1912, _que autorizou a referida
sociedade a funccionar na Republica, e n. 10.254, de 4 de
junho de 1913, que approvou as modifi_cações feitas em seus
estatutos.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1915, 94° da tndependencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

GOMES.

Joào Pandiá Calogeras.

DECIU~TO ]'~.

1!. 7SG -

DE

:? Í

DE NOVI.;.\JIHlO DE

1915

Approva; com alterações; as modificações feitas nos estatutos da companhia de
seguros maritimos, fluvi:aes e terrestres Lloyd Amazonense, com séde em
Manáos, pela assembléa geral realizada em I de març:> d'o corrente anno

· O J> residente da Hepuhliea dos Estados Unidos do nrazil,
tendo em eonsiucraeão o qne t'C(JUcrcu a companhia d··; seguros marítimos. flnviaes c t(nTestl'es Lloyd Amazonense. com
séde em l\Ianúo.s, resolve approvar. com as seguintes alterações. as modificações feitas nos seus estatutos pela assembléa geral extTaordlnaria l'ealizada em t àe março do corrente anno:
·Art. 2°, pltragrapho unico -- Substitua-se o final «com
os saldos... Governo Federal>>, pelas palavras «e pelas entradas nnc for·crn neccssar·ias ao desenvolvimento das ovcracões».
Art. 3" ---- Substituam-se as palavr·as «l'tn acções de ...
idoneidade», po.r <<em valores de accôrdo eom o art. 2°, n. li,
·do deceeto n. 5.072. de 12 de dezembro de '1903».
Art. 1 O, naragraphu unieo -- Suppt'irnam-sc as palavras
cnem se e votado».
Art. 12, n. 3 -· Supvr·ima-se.

Art.
«0 capHal nominnl d1J
1JIOO:OOO$ cnnLinúa
resp-ow.;a\·et JWloH scgurt."'S effectnados aló a pnblica~:ão do d(~
creto de anprovac:ão dos prPsentcs estatutos. A substitui<;fio
dos novos títulos at)S accionistas sô se~ fal'ú dC'pois tiP vnncidos os prazos dos ~egnros realir.ados e ue liquidadn:-; todas
as responsabilidades em vi t'ludc de tacs eon traeLos dn seguros».
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1 fJ 15, ~).-lo da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

GOMES.

Joã.tJ Pandiá Calogeras.
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DECRT~TO

N. H. 787 -

DE

2-1

DE NOVEMUllO DE

1915

Abre ao Ministeri.o da Agricultura, Industria e Commercio o cr ::dito !'!Uppkmentar de 750:ooo$ para occorrer ás despezas das consignações «Transporte no
interior, etc.~ e «0 necessario ao serviço das inspectorias, etc.», dos titulos
III e IV, da verba 3n, art. i8 da lei n. 2.924, de 5 de j«neim de I9I'i

O Presidente da Rcpublica dos Estados fjilidos do Hrazíl,
usando da autorizaçãQ que lho foi conferida JJelo decretn le~
gislativo n. 3. 031, desta data, resolve abrir l:iü Minist.crjo da
Agricultura, !ndustria e Commercío, o credE•J supplenvmtar
de 730 :000$ para occorrer ás despezas das consignações
«Transporte no interior, etc.» e «O necessario ao servi~o das
inspectorias, etc.», dos titulas III c IV da v•~rba 3", art.. 78
da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
Rio de Janeiro, 24 de nQvembro de 1915, tll1" da Iudq,endencia c 27" da Republica.
\VENCESLAU

BnAz P.

GoME::!.

José Bu{ino BescJTa Cm.ntlcanti.

DE

21

DE NOVgl\lBHO ug

HlU)

Concede autori:r.ação á rProduce & Warrant Comp:::tny, J•ara funcciotMr
na Repttblica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Produce & Warrant Company,
sociedade anonyma, com séde em Antuerpia, c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Producc & War.;,_
rant Company, para funccionar na Republica, cnm os estatutos
que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocias da
Agricultura, Industria e Comme['Cio, ficando, porém, a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de i915, 94• da Indepen..
dencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

GOMES.

José lltt{ino Bcsc1Ta Cavalcanti.
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Clausulas que acompanham o decreto n. it.'788; desta data
I

A Produce & 'Varrant Cómpany é <>brigada a ter um representante geral no Brazil com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver a.s questões que se
suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e il'eceber citação inicial pela. companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis c regulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes judiciarios <>u administrativos, sem
que, em tempo algum. possa a referida companhia: reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos, cujas disposi(jÕes não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles ·se
referem.

IH
Fica dC11enuente de autorização do Govet'no qualqtler alterac.ão que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhc.-ha ea~sajla a autorização :vara' func~iona'l· na
Republica se infringir esta clausula.

Fical entendido Que a autorização é fdada sem prejuízo
do principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições
'de direito que ll'egem as sociedades anonymas.,
·

A :lntracção cle qualquer das clütisulas pata n qual não,
··esteja comminada pena especial será punida com a multa·
de um conto de réis (i :000$) a cinco contos de réis (5 :000$),
e no caso de reincidencia: com a cassaçfiQ d.a autorização concedida. pelo decreto. em virtude do qual baixam as presentes
·clausulas.
Rio de .Tanciro, 24 de novembro de 1915. - José Ilufino
Bcse1-ra Cavalcanti.
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DECRETO N .- Ü. 789 ........, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1915
:Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
:zo:ooo$ para occorrer ao pagamento de subvenção á Associação Protectora dos Cégos Dezesete de Setembro

O Presidente da Republica dos Estados U1i1idos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ 5°, do regulame1ilto approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores o credito especial de 20:000$ para occorrer ao pagamento de subvenção á Associação Protectora dos
Cég-os :.Oezesete de Setembro, de conformidade eo1p o art. 5o
da lei n. 2. 924, de 5 de jaaeiro de 1915.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1915, 94° da Independcncia e 27° da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

CarlOs Maximil-iano p_ereira dos Santos.

DECRETO N. 11 . 790 '- DE 2-1 DE NOVEMBRO DE 1915
:Abre ao Ministerio da Jus';tiça e Negocios Interiores, por conta do' cxercicio
de 1915, o credito,, supplementar de 825:000$, sendo: 189:000$, á verba
«Subsidio dos Senadores» e G3G :000$ fL ver h a « Subsidio uos Dcpltttados »

O Presidente da RepubUca dos Estados Ulilidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 101, I, da lei
n. ~.924, de 5 de janeiro ultimo, e ouvido o Tribunal de Contas, mos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do exercício de 1915, o credito supplementar de 825:000$,
smado 189:000$, á verba «Subsidio dos Senadores• e 636:000$, á
verba «Subsidio dos Deputados», afim de occorrer ao pagamento do subsidio dos membros do Congresso Nacional durante a prorogação da actual sessão, até o dia 3 de dezembro
vindouro.
Rio de Jameiro, 24 de novembro de 1915, 94° da Indepen.
dencia e 27° da Republiea.
WENCESLAU .BRAZ

P.

GOMES~

Cw·los Maximilianu l'CI'cim dos Santos.
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DECRETO N. 11.791 -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

HH5,

Abre ao 1\:linisterio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do exercício
de 1915, o credito supplementar de ao:soo$, sendo: 12:soo$ á verba c Se·
cretaria do Senado~ e 18 :ooo$ -\ verba «Secretaria da Camara dos Depu·
ta dos'>

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
,usando da autorização concedida pelo art. 101, I, da lei numero 2. 924, de 5 de janeiro ultimo, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, por conta do
exercicio de 1915, o credito supplementar de 30:500$, sendo
·12:500$, á verba «Secretaria do Senado>> e 18:000$, á verba
((Secretaria da Camara dos Deputados», afim de occorrer ao
pagameato de despezas com o serviço de impressão e publicação de debates do Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão, até o dia 3 de dezembro vindouro.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de HH5, ~Ho da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pc1·eira dos Santos·:

DECRETO N.

11.702-DE 2~ DE NOVEMBRO DE

Orêa mais uma brigada d.e infantaria de guardas nacionacs
de Vizeu, no Estado do Parii.

191;]
na coroare<\

O Presidente Q_a Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1SüG,
decreta:
Arligo unico. Fica creada na Guarda Nadonal da comarca de Vizeu, no Estado do Pará, mais uma brigada do
infantaria, com a designação de 13í a qual se constituirá de
tres batalhÕC'S do serviço activo, sob ns. 400, 1101 e 1402 c
de um do da reserva, sob n. 13'!, que se organizarão com og
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1915, üft:o da Imlcpendencia c 27° da Republica.
8

,

\VENCESLAU DIL\7.

P.

Go~1ES.

Carlos Maa:imiliano Pc1'eím dos Sanlus.
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DECUETO N. H. 793- DE 24

DE NOVEMBBO DE

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacionacs
de Bragança, no Estado do rará

1915
na comarca

. O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto/ n. -1:J1, de 14 do dezembro de 189üt
decreta:
~Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Braganç.a, no Estado do Pará, mais uma brigada de
iufautal'ia, com a designação de 135", a qual .se constituirá de
tl'Ps hatalhões do servi~,;o activo, sob ns. 403, 404 e 405, e de
um llo lia rnscrva, solJ u. 1:31:>, que HC organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 191tJ, 9ft" da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereü·a dos Santos.

DECRETO N. 11.794- DE 24

DE NOVEMBRO DE

Crôa ID:.I.ÍI:! uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
de Camisão, no Estado da Bahia

1915
na com.a.rcll

O Presidente dâ Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de :1.4 de dezembro de :1.896,
decreta:
L.\rtigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Camisão, no Estado da Bahia, mais mra brigada de
jnfantaria, com a designação de 239a, a qual se constituirá de
tJ·ps batalhões do serviço activo, sob ns. 715, 716 e 717, e de
um do da rnserva, sob n. 239, .que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1915, 94° da Indepondcncia o 27° da Republica.
'VENCESLAU iBHAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pe1'eira dos Santos.
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DECRETO N. 11.79.5 -DE 24 DE

1\ll5

NOVEMBRO DE

Oda mais uma brigada de infantaria de guardas 11acionaes
tle Rio 'José Pedro, nd Estado de Minas Geraes

na comarca

, O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. ·í31, de H. de dezembro de 18Uü,
decreta:
LJ\rtigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Rio José Pedro, no Estado de .Minas Geraes, uma
brigada de infantaria, com a designação de 31·i", a qual SI"!
constitnir<í dn tres batalhões do serviço activo, sob ns. 940,
94i e 042, e de um do da reserva. sob n. 3 H, que se organizarão •com os guardas quali-ficados nos districtos da referida
comarca; revogarlas as disposições em contrario.
Rio de .Taneiro, 24 de novembro de l!HG, ~H" da Indcpendencia c ':27" da Bepublica.
\VENCESLAU !BRAZ

P. GOMES.·

Carlos Maximiliano ·Perei1•a dos Santos.

DECH.ETO N. 11. 79G -

DE

24

DE NOVEMBRo DE

1.915

:A.pprova a eonsolidaçií.o das clausulas do accôrdo de 27 de agosto de 19150
realizado com a Empreza Estrad:t de Ferro Therezopolis, e ns llo contraetd
de 81 de dezembro de 1911 que ficaram: subsistindo em virtude do mesmo

ace6rdo

.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á nece.t·sidade de, para melhor clare:;;a das reba-

Qões entre o Governo e a Empreza Estrada de Ferro Therezopolis. consolidar as clausulas do accôrdo de 27 de agosto
do corrente anno. realizado em virtude do decreto n. i i . 683.
de 18 do mesmo mez e anno, e as do contracto de 31 d11
dezembro de 1911, que. nos termos do dito accôrdo. ficaram
subsistindo com as modificações delle constantes ou deeorr.entes, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as clausulas que com
este baixam, assignadas pelo ministro c seeJ·ctal'io df', Estado
da Viação c Obras Publicas, pal'a a consolida(:ão das elausulas
do accõrdo de 27 de agosto de 1015, realizado entre o Governo
da União e a Empreza Estrada de Ferro Therezopolis, e a.s
do contrnrto de ;H do dezembro de 1 fi! t que ficaram subsistindo nos t N·mos do r e ferido aecôrdo.
RIU do .hHl!'it'O, ~~\ dt'
c:lenoia t' !?,'l'·' da Jh•publica.

lltWt'Hlht\)

dt' t!lf;l. !l\" da fnlleprn-

;\u.ausfo Tavart'S de LJJra.
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lH1

Clausulas a que se refere o decreto n. 11.796, desta data

O objecto do conlracto fica limitado ao E•eguint.e:
1°. a e.onstnwçãu do prolongamento da EF.trada de Ferro
Thcl'ezopoHs atú ~elmsti::uw, IIU E:5tado do JUr• dt• .Janeiro,
rom a extensão maxima de f)O kilometros;
2°. a reconstrucção, a juizo tlo Governo. da linha actualmente f'm trafego até TherezopOlis e o E·eu apparelhamento
com material rodante necessario, tendo-se em vista a maior
commod1dade e rapidez na~ viagens;
~1o, a execução na Piedade, ponto inicial da linha. das
obras cme, a juizo do Governo. forem necessarias para facil
atracação da~. embarcações ao serviço da estrada;
4°, o fornecimento de todo o material que fôr necessario
unpori·nr do estr·angeiro para o completo estabolecimento da
üstrada;
5o, o arrendamento de toda a estrada. de Piedade a Set;astiana, pelo prazo de 60 a1mos. contados da data da conclusão das obras de recom:-trucção da linha actualmente em trafego até Therezopoi'is. de aceôrdo com o n. 2 desta clausula.
Paragrapho unico. Desistindo a contractan te. eomo decuste. rlP. seus direitos sobre o resto do prolongamento, ficam
·ipso-facto revogadas todas as elausnlas do contracto de- 31
de dezrmbro de 1911 que se refiram explicita ou implicitamente ao trecho da. Hnha de Sebastiana a Itabira do Matto
Dentro. ao appar.elhamento e arrendamento do porto d1a
Piedade.
11

O preco do arrendaq1ento. em vez do estipulado na clauHila IV do contracto de 31 de dezembro de 1911, constará:
I. Das seguintes contribuições sobre a renda bruta em

papel-moeda:
a) 5 % da renda bruta sempre que esta :fôr inferior a
3:000$ por kilometro de linha em trafego durante o anno:
b) 10 % do excesso da renda bruta de 3:000$ (inclusive)
a 4 :000$ (e."'\:clusive) por kilometro de linha em trafego durante o anno;
c) 15. % do excesso da 1·enda bruta de .'J :000$ •(inclusive)'
a 4 :500$ ( excl usive) por kilometro de linha em trafego
durante n anno;
d) 20 % do cxce."SO da renda bruta de .1 :300~ (inclusive)
a 5:0008 (exclusiYe) por kilometro de linha em trafego durante o anno:
e) 25 % do e:xce5so da renda bruta sobre 5 :000~ ou mais
por Jdlometro de linha em trafeg-o durante o anno.
TI. Da rontribuieão de 21_1 t;'c da n·rHia liquida CJLH' exCl'Lk:· a r.n(lL) :(l(lt):=:. papel. pt)r· ::mno.
1

III
A tomada de contas para pagamento das contribuições.
de que trata a clausula II, será feita por proces~-o identico
ao 9ue vigorar nas estradas de ferro que gosam de garantia
de Juros.
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1 1 • o No primeiro semestre de cada anno. a renda bruta
· ar.rec.adada será considerada proviE-oriamente como metade
oa renda bruta annual.
§ 2. o A liquidação definitiva das contribuições devidas
a Fázenda Nacional pelo arrendamento da estrada de ferro
far-se-á na tomada de contas do segundo semestre de cada
anno de accôrdo com a renda bruta de todo o atino.
§ 3." Concluídas a~. tomadas de contas semestraes. a empreza rec.olherá ao Thesouro Nacional, no prazo de 10 dias.
a~
contribuições de arrendamento a que se refere a clau~ula n. que tiverem sido apuradas.
§ 4." As contas de receita e despeza devem E·er apresentadas com os respectivos documentos. devidamente ordenados e classificados e di.E-criminados o respectivo materiaL rodante. conservação. repar.ação, obras e estatísticas. de accôrdo com os modelos apresentadoE. pelo Governo.
IV
Par.a os effeitos do contracto do arrendamento serão conFliderados:
I. Como capital inicial:
i", o capital effectivamentc empre-gado em todas as obras,
material fixo e rodante da linha ndnal em trafego e confiUmte do ultimo balanço da empreza. que será verificado pelo
Governo;
2°. a caução inicial de 20 :000$000;
3o, o capital de movimento computado Pm 500:000$000:
4". quota para a eeorganizacão da emprcza, computada
{~fi i 50 :000$000:
. 5<>. este cnpital poderá ~·cr eventualmente angmcntado.
mediante nrévia autorização do Govnrno. para oe,correr a d1espezas imprevistal':• do trafego e da: I in h a, com a. construcção
de obras novas e augmento de material rodante, nos termos
da cLausula XIII.
·
As sommas levadas á eonta de capital serão com··ideradas
amorliradas no fim do prazo dP arrendamento para applica·ção rtn disposto na clausula XXXIX.
·
II. Como renda bruta:
A f;omma d~ todas 3!!1 renda!'. ordinnrias. extraordinarias
C'i evenfuae~ arrPcadada~ pela em preza. Fica bem entendido
qué, para os effeitos de a..iuste de contas, considerar-se-ão
. urxecodadas on rcctJbidas as rcnôas desde qne houverem sido
emittidos os bilhetes ou despachadas as cargas consignadas
nag vias.
III. Como des·peza de custeio :
''rodas a:-~ que forem rn1ativas .ao trafego da estrada de
fElrro, á couservacãn ordinaria e extraordinaria da linha.
c:dificio.~ e suag derendenc.iaR; á renovação do material fixo
fl
rodante; as resu itante~ de acr>.irlPnte~. na estrada. roubos.
incendios, sC'guro c de casos die força maior; as de administracão approv:adas pelo Governo e as de fiscalização por parte
dei•te.
IV. Como renda liquida :
. A differença entre a renda bruta e as despezas de custeio
nugment.ad:as das contribuições pa~as pela emnreza como
preço de a:r;.rendamento, nos termos da clausula II.
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M9

Determinar-se-á a extensão da estrada arrendada, para
o effeito de fixar a renda bruta média ·kilometrica. éOmputando-se apenas a distancia real de centro de estação inieial
a centro de estação terminal, sem levar em conta os desvios,
nem as linhas duplas.

v
As tarifas ou preços de transportes e as suas condições
regulamentares e pautas serão apresentadas pela emprezn e
entrarão em vigor depois de approvadas pelo Governo.
Essas tarifas gerão uniformrs para toda a r:strada de
f'erro de que trata este contracto e serão differenciae::;, conforme as distancias.
A revisão destas tarifas será feita, pelo menos, de tres
em tres annos, podendo o Governo exigil-a no caso da empreza não tomar a si a iniciativa da proposta. Será ella feita
por um representante do Governo e outro da empre1a, orocurando sempre attender á reducção de fretes para as mercadorias exportadas pela zona da estrada. para as {<:raildeq
distancias ~ para os artigos de primeira necessidade. qm'
sejam importados, bem como para as machinas destinadas á
industria e á agricultura.
A empreza organizará estaíisticas e memorias pelas
quaes se possa bem avaliar o effeito das reducções das ~adfa!'l
sobre transportes das mereadorias mais importantes.
Todas as tarifas, quer geraes. quer especiaes, serão approvadas pelo Governo e impressas em um volume. que "lPrá
posto á venda em todas as estações.
Desde que, nos prazos fixados nesta clausula paPa o t:·~ta
belocimcnto da:;~ tarifas iniciaes e para a r>evisão destns. não
tenha a empreza feito a sua proposta, o Governo terá o direito de decretar as tarifas a vigorar provisoriamentn. até
que tenha entrado em accôrdo com a empreza.

VI
Pelos preços fixados nestas tarifas, a e:mpreza será obrigada a transportar constantemente. com cuidado, exactidão
e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os p!\Rsagcirós c ,guas bagagens, os animaes domesticas c os valores
que lhe forem confiados.
VII
A. empreza poderá fazer todos os transportes por ;lreços
inferiores aos das tarifas approvadas peló Governo; ma..;, de
modo geral e sem excepção. quer em prejuízo, quer em favor
de quem quer que se,ja.
Estas baixas de preco se farão effectivas com o con~Hm
timento dn Governo. sendo o pnbl!ico avisado por meio de u.nnnncios affixado~ nas estações e insertos nos jornaes.
Si a empreza fizer transportes por preço inferior :tOd da~
tarifas, sern aquelle prévi.o consentimento. o Governo tw4erá
applicar a mesma reducção a todos os transporte\ de iglial
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categoria, isto é, pertencentes á mesma classe da tarifa, e os
· preços, assim reduzidos, não tornarão a ser elevados,- ·,amo
· no caso de prévio consentimento do Governo. sem autori'i:ação
expressa deste, avisando-se o publico com um mez, pelo me~
nos, de antecedencia.
VIII
A ·rmpreza obriga-se a tranSI)Orfar gratuitamente:
f o, os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramenL:-ts,
utensílios e instrumentos agrícolas;
2°, as sementes e as plantas enviadas pelo Governo da
União ou do Estado e por sociedades para serem gratuitamente distribuidas pelos Javradores. os animaes rl?productores, introduzidos cllm o auxilio do Governo, c os obj ectos
destinados a exposições officiaes;
3o, as malas do Correio e seus conductores, o pessoal do
Governo em serviço da linha telegraphica e o respectivo rnaterial, bem como qualquer somma de dinheiro pertencente
ao Thesouro Nacional ou do Estado, sendo os transportes
effectuados em carros especialmente adaptados para .-..sse
fim;
4°, o pessoal administrativo ou fiscal em serviço da estrada de ferro arrendada e objectos do mesmo serviço;
5°, o material destinado ao prolongamento e rama.Ps EOnstruidos pela empreza ou á conservação da linha a ella krrendada.
·
Serão transportados com abatimento:
De 50 % sobre os preços da tarifa, todos os generos enviados pelo Governo da União ou dos Estados para ·we~ot·:oo~
publicas em caso de gecca. inundação, peste, guerra, ou O•J tra
calamidade nublica;
De 30 o/o sobre os preços da tarifa, as munições de guerra
e qualquer numero de soldados do Exercito com seus officiaes e respectiva bagagem. quando em servico publico.
Sempre que o Governo exigir, conformP as circ.~mu~tan
cias extraordinarias, a emprer.a porá ás suas ordens todt1S _,:;
meios de transporte dp que dispuzer.
Neste caso, o Governo, si o preferir, P'lderá applir:J.e a~
disposições da clausula XXXVIII.

IX
Logo que a renda liquida exceder rln 12 % do capital da
empreza. o Governo terá o direito de exigir a redur(til das
tarifas de transporte.
Estas reducçõe;g se effectuarão principalmente em • tarifas differenciaes para os grandes percursos e nas tadfas
dós generos destinados á exportaÇão.

A empreza obriga-se a admittir e manter trafego mutuo
com as emprezas de viação ferrea e fluvial e. bem assim. cmm
a Reparti~o Geral dos Telegraphos, na fórma das leis ~ r~~
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gulamentos em vigor e de conformidade com as normas f.doptadas na Estrada de Ferro Central do Brazil; e a estabelecer
percurso mutuo com as estradas de ferro a que fôr applicavel, conforme as disposições adaptadas na Estrada de .Ferro
de Santos a Jundiahy e Paulista. submettendo os respeetivos
accôrdos á approvação do Governo.
XI
A empreza obriga-se a cumprir as obrigações du regulamento de 26 de abril de 1857 e, b<'m assim, quaesquer outra.s da mesma natureza, que forem adaptadas para a t:egurança e policia da estr·ada de ferro. uma vez que não enntrariem as presentes clausulas, prestando promptamente á 'fiscalização os meios que forem por esta exigidos para as dili,gencias que julgar necessarias ao serviço e expediente fi~cat!S.

xrr
O Governo reserva-se o direito de fazer executar pela
crnpreza, durante o prazo do arrendamento. as alter~vf:í,.ls e
novas obras cuja necessidade a experienr,ia haja indicado, em
relação á segurança publica. poli c ia da est1·ada de ferro ou
do trafego.
XIII
A empreza fica obrigada a augmentar o material .rodante,
em qualquer época, desde que se torne insufficiente para
attender a 0 desenvolvimentó do trafego.

XIV
A empreza é obrigada a custear com cuidado. durante o
tempo do arrendamento, e a manter em estado de preencher
perfeitamente o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas
dnpendencias, como o material rodante, sob pena de multa de
1.0:000$, o, na reincidcncia, da vistoria a que ::;e refere a
clausula XX.
No caso de interrupção do trafego, excedente de 15 :iias
consecutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o
direito de irnpôr uma multa, por dia de interrupção, igual
a 30 o/o da renda bruta média verificada para o anno anterior, e restabelecer o trafego, correndo as despezas por conta
da empreza, e occupando, para esse fim a estrada ou estradaÇj
onde se dér a interrupção, de accôrdo com o estabelecido na
clausula XXXVIII.

XV
Todas as indemnizações e despezas motivadas pela conservação .e desenvolvimento do trafego. reparação de ~~st.rada
de ferro e obras na Piedade (clausula I, n. 3). correrão ex~
clusivamente, sem ~xcepção, por conta d~ ernprela·
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A empreza obriga-se:
!!) a exhibir, sempre q~e lhe forem exigidos, os livr;ls de
receita e despeza do custeio da estrada e seu movimf~nt.,; a
prestar todos os €sclarecimentos e informações que em :·elacão ao trafego da mesma estrada lhe forem reclamados nela
I~spectoria Federal das Estradas. ou quaesquer funccinmu·•oH
do Governo competentemente autorizados; e, bem assim, a
entregar .semestralmente áquella repartição o relatorio drcumstanciado dos trabalhos em construcção e da estat.jstica
do trafego, abrangendo as· dcspezas do custeio convenientemente especificadas. o peso, volume, natureza e qua!idadP
das rnereadorias que transportar, com deelar~ção das dif;lancias média~ por ellas percorridas, da receita de cada uma. .Jas
estaçõ~s e da estatistica dos passag-eiros, sendo estes devl~a
mente classificados, podendo o Governo, quando entender
conveniente, indicar modelos para as informações que a empreza tem de lhe prestar regularmente, inclusive J:JiJletins
mensaes em duas vias, pelos modelos anncxos ao f~ontNwto
de 31 de dezembro de t91t, celebrado de accôrdo com o decreto n. 9. 255, de 28 de dezembro do mesmó anno;
b) a acceitar, oomo definitiva. c :;em r·ecm·soR. a ·:1''rrsão
do Governo sobre questões que se suscitarem relativamente
ao uso reciproco das ~stradas de ferro que lhe pertencerem
ou a outra empreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que celebrarem não prejudicará o direito do Governo ao
exame nas r'eE-~pediva~ estipulaçõe~ e á modificação dc~ta~:::.
si entender que são offensivas aos interesses da União;
r.) a Pmrwcza HU.iPitadi :i appr·ovaçuo no Uovt~f'[ll) o qnadro do pessoal e os respectivos vencimentos e sala rios. J~ste
quarlro f'f'pr·escntará um maximo e só será preenchido t:e
conformidade com as necessidades do serviço. de rnat1.~1 r-:1.
·que, em caso algum, não poderá ser augmentado sem prévia
autorização do Governo.

XVID
Não póde a empreza, por· ~;i., agentes, empregado~;, nu mterpostas pessoas, exercer commercio ou fazer HXJ>I' ~~·1ções
industriaes de quaesquer productos tl'ansportados peh es·trada arrendada, sob pena de t·escisão do c:ontracto. a ~1nal
será declarada por decreto. mdepmtdentP de ar>ção ou interpellação judir~i:ll. oerdendo a empreza a canção e nãn t."ndo
direito a indemnizacão alguma, r;w;:; :1nena:-: ao p~u:::·arw-•rt.o
do capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada-. (Cl. IV, n. I, e XXXIX.)
Igual pena ser-lhe-á imposta, quando se verifiquem:
1o, rlemol'a no pn~amPnto dn::; prPst.a((ões nnr mais de 40
dias, contados do ultimo dia do semestre VC'ncido;
2°. dP,sfalque da caução por mais de 30 dias, cont.:tdos (Lt
notificação pàra que seja completada.

,.
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XVIII
A contractante contribuirá com a quantia de 6 :01)0$
nnnunlmonte, por semestres adPnntados, p:Jrn as dcsp1wf!s da
fi scnJ izaçfío.
XIX
1:1' JivrP. ao Governo, em todo o tempo, mandar, engen IH' i t·o~ dH sua co'nfiança acompanhar ÚH eRtndu~ e os tt·abalho~ da constrnccãõ afim de examinar Ri são (:xccutados com
proficiencia, methodo e precisa actividade.

XX
Sempre que o Governo entender, mandará:; extraordinariamente, inspecciónar (} estado rias linhas e ~nas dependenciu.s e material rõdant.c. O representantH dn Governô será
ncompanhado pelo ôa arrenclat.aria e t~RSOf-' P:•wnlttPrão. desdo
log6. um desemp;ltador. decidindo a sorte ~ntre n~ dons nomes
indicarlõs. um pe1 0 representante do Governo e Gntro peJo da
nrrendataria, caso não cheguem a accôrdú'. nesta inspecc:;ão
lavrar-se-á um termo, consignando-se os serviços a fazer
afim ele assegurar a bü'a m~nsel'vaçíio' da f strada, regularidade
dn tr'afpg(), bem comú' fixando-se os prazos f;H\ que ene.s
f]ovem ser executados.
A arrendataria fica obrigada a dar cumprimento ao que
lhe fôr determinado nesse termo e nos prazos estatuídos;
marcados
não ú fazendo, setá multada e novos prazm
noto GovPrno.
A !'alta. rle cumprimento drmtro do novó prazo será pu..
nida enm n eescisã(i' do co'ntracto, a qual será rleclarada por
ff.PcrPto. indenendente de acção nn de inf.eqv31!3•;fl.'6 .indiciai.
perdendo a empreza. a caução e não tertdo direitn a indemnizacão alguma, mas apenas ad pagamento cio eapital reeonhecid\i pelo Govenro, deduzida a parte amorthada. (Cl. IV.
n. I. e XXXIX.)
XXI

Ficará a em preza có'nsUtuida em m61•a, ipso-jure.
e obrigada por isso ao pagamento do juro de 9 % ao anno,
Ri não pagar dentro de 10 dias rlas b:'hnadas Ct-• rmutas as
quotas de arrendamento dP- que trata a clausuía. H, ou si não
pagar dentt'ü' de 1O dias do iniciO d0 semestre n respectiva
QlHita de fh:;calií:ação, de que trata a clansuia XVTil, ou si
nã·tl pagar, dentro de i O di::ls da entr'ega da g;uia de recolhimento, as multas que lhe forem imposta.., do flcrôrdo com
este cúntracto.

xxn
Para garantia da fiel execução' do contr;"tdo. :I contradant.P d(lpo~it.ará nc.:i ThesoHro Nacional. com•.J caução, a
quantia de 20':000$ em apôlices fedoracs.
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XXIII

A renda bruta da empreza e a eaução feita l!umo garantia
do arrendamentú', a que se refere a clausula XXJ l, respondem
pelo pagamento das contribuiçõ·es. prestações ou quotas e
multas estipuladas n•ô presente contractõ.
XXIV

f•eJa inobsel'vancia de qualquer das presentes clausulas-,
salvo caso de força maio'r, para a qual não se t+-~nha comminado pena especial, poderá o Governo impôr a multa de
500$ a.té 1O: 000$ e o dóbro na reincidencía.
XXV

A: emprem, nã 0 poderá transferir ú presente contracto de
e de arrendamento sem prévia a.utorização do

cons~rucção

Govoerm1.

•XXVI
No caso de desaccôrdo entre o Govern 0 e a empreza
sobre a intelligencia das pl'esentes clausulas, será este decidido por arbitros nomeados um pelú' Govern 0 e outr'o' pela
em preza e o terceiro prévia mente escolhido p·,r esses dous.
XXVII
~ ·empreza. organizada de accôrdo cúln as leis e r-egulamentos em vi~{ôr, terá representante legal n 0 Rio de .Janeiro.
As duvidas ou questões que se suscitarem entre ella e
'd Governo ou entre ella ~ particulares, estranhas á intelligencia das presentes clausulas, serão resD'lvidas de accôrdo
com a legislação brazileira e pelos tribuna·es brazileiros.

XXVIII

Fazem parte mteg.rante deste contract.u as disposições
do decretQ n. 6. 533. de 20 de junho de 190-/, clausula VIII
(1 seus paragraphos, ·A as c'o'ndições geraes, tabéllas de preço,
esp·ecificações e ú's rnodelos dos. boletins mensrre~ e informacães anQ.ex"6s a.o contracto de 31 de dezembro de 1. 911. celebrado de accôrd'ô com u decret 0 n. 9. 255, de ;!,e de dezembro
do mesmo annd.
XXIX

Durante o tempo do arrendamento, o Governo não conoederá nenhuma 'o'utra estrada de ferro dentrtS de urna zona
de 20 kilometros para cada lado do eixo da (~f;trada. e na
mesma direeçãõ desta.
O Governo reserva-s,e o direito de conceda,· estradas que.
tendd o mesm'o' pont 0 de partida e direcção d•versa. possam
approximar-se e até cruzar a linha concedida, corntanto que,
dentro da ;referida zona, não recebam generos ou passageiros.J
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XXX

A empreza terá preferencia, em igualdade de condições,
para c'o'nstrucção dó' prolongamento ou de ramaes de sua
linha.
XXXI
O Governó poderá fazer, depois de (lUVid~ n. emprezâ,
concessões de ramaes ou desvios para fir~s industriaes, partindo de qualquer ponto da linha arrendada, P'•)'r cont.:"t dds
interessados. que se sujeitar.ã(' ás medidas de et-gurança, impostas pela cmpreza c approvadas pelo Governo.
XXXII
E' conccdid'6' á empreza:
a) o direito de desapropriar, p'u'r utilidw:l'3 puhliea, na
fórrna das leis em vigor, os terrenos e bemfeito-rias nccessarios á cons·trucção da estrada;
b) sendo federaes o's serviços a cargo da emprezrt. está
ella isenta do pagamento de impt8stos federaes, estad\iaes e
munieipaes-; salvõ o dlisposto na clausula seguinte.•
XXXIII
Fica de nenhum effcito a isenção rle dir·eitos de imp'ú'rtação e de expediente a que se refere a letlra b da clauFula XXXV do contracto de 31 de dezembrô (!.} 1911. A importancia dos direitos que forem pagos pela importação de
material destinado á construcção' será inc!nida nas f61has de
medição.
XXXIV

Toda a estrada de ferro c mais obras de que trata a clausuln. I, incluindo as estações, officinas, dcpõsi tos e mais
edifícios, depcndencias e bemfeitorias e b:;d'ô o material fixo
o rodante. assim corno o material em ser do almoxarifado,
preciso para os differentes misteres do t.rafego e rlevena!6
eorrcsponder ús necessidades de um trimestre, reverterão para
o donünio da União, sem indemnização alguma, findo o prazo
de G.O annos do arrendamento, de que trata o n. 5 da clausula I deste contracto de consolidação.

XXXV
A contractante obriga-se a effectuar, dentro do prazo de
cinco annos, contaóo's de 27 de agosto de 19l!J, 'Ó. resgate da
reversão para o Estado do Rio de .Janeir{) da estrada actual-monte em trafego:, cm'mo lhe faculta o § 1'" da clausula I dd
contraeto de 8 de outubro de 1910, celebrado com aquelle
Estado. Si; decorrido este praz'd, a contractant.e não tiver

effootuad6

o

referidõ. resgate, o Qoverno o

{)rornoverá;

por

conta da mesma contractante, que passará a rt'<}qlher. ao Thesouro Nacional, por semestres vencidos e tc.njunctamente
com a quota de arrendamento, além desta, mai::; 5 1o da renda
bruta da estrada, até completo reembolso das quantias despendidas com a referida op·eracão. .Fica enu\ndido que a
primeira prestação desta quota de reversão ~p:·á calculada
sobre a renda bruta de todo o segundo semestre de 1920.
XXXVI
A empreza recebem a estrada de ferro e todas as suas
· dependenctas por inventario, ao qual será se~ncre accreseentado o material rodante e obras novas levados á conta de
capital e deduzido o material imprestavel qm· nr~o fôr substituido, a j ui.zo do Governo, lavrando-se termo da m'trcga do qual
· cpnstará o competente recibo.
.
~'indo 0 contracto. a emprcza entregará a
estrada de
ferro, por esse inventario, C'ó'm as modifJca1;õ;~': que houver
soffrido durante o prazo do contracto. Serv1r:'í. o mesmo inventario para os casos de encampacão do cont~.·racto de arrendamento e occupação temporaria. (Cl. XXXVIII e XXXIX.)
Ao material inservivet será dado o desttuo que o Governo determinar.

XXXVII
Na época fixada para a terminação do arrendamlt'nto, a
·estrada de ferro e suas dependencias deHrão achar-se em
bom estado de conservação. Si. n 0 ultimõ qtdnquennio d'ti
arrendamento da estrada, esta fôr descurada, o Governo terá
·O direito de lançar mão da renda bruta e appllcal-a naquelle
serviço, occupando. par~ isso, a estrada ou estradas. pelo
D)Odo estabelecido na clausula XXXVIII.
:r-;Y

XXXVIII
O Governo poderá occupar temfJoriam,mte. na sua totalidade ou em parte. a estrada de ferro. ob.iecto dó contracto,
mediante indemni1:açãt) não superior ~t média da renda: liquida
~'dos periodvg correspondente::: no quin.quennio precedente á oc. cupação, ou nos annos anteriores. caso não haja ainda d~cor
rido um quinquennio, ou ainda á média da renda liquida no~
mezes anteriores. caso não haja ainda decorrido um anno.

XXXIX
O Govcrnó poderá fazer a cncampação do f'Ontrncto depois de 31 de dezembro d~ 1940.
A indemnização correspondcrá. nesse caso, a 25 % da
renda liquid::l média annual verificada no ultimo quiiUiuennio
multiplicado pelo numero de annos que faltarem pa-ra a terminaçã'O do arrendamento e mais o capital fixado nos termt)s
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da clausula IV, <Ieduzida delle a competente amortização, correspondente ao tempo decorrido desde a sua mcorpo1·acão á
conta de capital até a data da encampacão, calculada pela
formula:
0,05

sendo A o capital primitivo, a a dotação da arnorlização e n
u numero de annos a contar para eada quota: desde a data da
sua incorporaç.ãu ao capital até a data da tel'minação do
a
eontraetu e
a taxa da amor'Liza(:fio.
11
Fwa entendido· que a presente clausula só é a:pplicavel
aos casos ordinarios e que não abroga o direito de desapropr:iação por utilidade publica.

XL
O Governo pagará á eontractante em titulos de ·5 %, juros papel. ao auno reeebtdos oor· eila au par, a Impol't::mCJa
das obras previstas na clausula I do presente contracto, que
furem executadas de aceôrdo com os estudos e orçamentos
préviamente approvados.

XLI

Serão feitos á contractante pagamentOs trime.straes Cios
trabalhos executad.os. mediante avaliações provisorias effectuadas pela: Inspectoria Federal das gstradas contando-se
os trimestres de 1. de janeiro do anno a: que se referil' a medição provisoria, podendo ser fraccionari,) o prtmeiro.
As obras executadas durante um trimeRtre s~rão pagas
no primeiro mez seguinte. sendo as medições e avaliaçõe~ fei1:?.s pelo Governo no tempo conveniente.
Em cada trimestre as avaliaç.õeR provisorias serão accre~cidas das avaliações definitivafo\ de ohrag executadaR e material fornecido da fórma seguinte:
a) tis trabalhos preliminares de cava para fumJa·ções de
obras já concluídas ou encetadas. que tenham sido abandonadas por ordem do .Governo; e, em geral. de qual.quer tr·ubalho
e obra cuja medição não possa, em qualquer tempo ser refeita 0 u v-erificada com segurança ou exactidão, as quoos
serão definitivas; as óutras medições n avaliaçõe·s trimestraes serão sempre pruvisorias;
b) do material fixo importado por ordem do Governo
(clausula T), de accórdo com os projectos e especificações
por elle approvados. uma vez acceito;
c) do material rodante e de officinas depoi~ de montado
o experiment..1.do;
d) quantias pagas peta empreza: e approvadas peJo Governo para as desapropriações e indemnizações de bemfeiturias. necessarias á construccão da estrada e suas dependeneias.:

'IO'!VJS ··~ -POD~EQUTtV'G
~M' ael'ã autorizada de· cada. vez importacão de materiàÍ

ipperior. á quantidade correspondente á extensão da linha que

~~'eQ:lpreza houver de cons.truir, em dous annos. ou á exigida
pelas necessidades do trafego da linha existente.
i!·,. Não será expedido certificado .o ara pagamento de materi~l ~não autllrizado.

XLII

Terminadas as obras de reconstrucção do trecho actual-

:menLe em trafego, de Piedade a Therezopolis, ou as de con-

:strucção do prolóngamento ae Therezopolis a Sebastiana, de
que trata o n. 1-; da clausula I deste contraeto; a Inspectoria
li,ederal das Estradas fará o exame completo da via-permanente, obras de arte, estações e dependencias, linhas tele:graphicas, material rodante; etc.-; afim de serem acceitas
'pelo Governo e effectuado o pagamento definitivo·:
Nas avaliações e medições definitivas só serão comprehendidos as obras e trabalhos executados d:e inteiro accótrdo
com os proj ectos apvi;ovados pelo Governo. desenhos respeetivos e ordens de serv1ço e o material nxo e rodante acceito.
Todo o material retü·ad~ e não aproveitado nos trabalhos
pertencerá ao Governo. a qtt~m a empreza o entregará. logo
·após a terminação das obras, devidamente empilhado e relacionado.
XLIII

A empreza empregará materiaes de boa qualidade na exede todas as obras e seguirá as prescripções <la arte. de
modo que obtenha construcções perfeitamente sonidas.
O systerría e dimensões das funaações das obras de arte
~erão fixados pelo Governo na occasião da execução. tendo
em attencão a natureza do terreno e as pressões supportadas.
A empreza·. durante a construcção, será obrigada a ministrar os. apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens e finiamento de estacas de ensaio.

cneão

XLIV

A cmprcza é responsa:vel pele. solidez e boa conservação
das ohras que executar, quer durante a construccão, 'quer
;Üepois, durante seis mezes para as de terra c um anno para
.:Jl8 .de arte, ficando obrigada a reparar á sua custa os damnos
~que soffrcrem as mesmas obras, provenientes de viciDs .de
~construcção ou do .um prego de materiaes de má qualidade.
SJ, durante a execução, ou ainda depois da terminação
,dos trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme as regras da arte. o Governo poderá exigir
da empreza a sua demolição ou recomposição tutal ou parcial,
dentro do prazo que lhe fôr fixado; e. não o fazendo. será multada. sendo fixapo novo prazo pelo Gcverno. A falta de cum_primento, dentro do novo prazo, habili Lará o Governo a fazer
a demoliçã() e recomposiçã•.) da obra á custa: da empreza. por
administração ou pelo modo que parecer mais acertado.~ ·
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XLV
A contractante obriga-se a apresentar j a.ppt
io ·
Governo, dentro do prazo de seis meze::;. contados de 10 de
setembro do corrente anno. os estwüs de todas as ouras Ill'evistas na elausula J deste contracto. e a eoncluil-a:": de11tro do
prazo de cinco annos, contados da data da appr·)Yacão dos
mesmos estudos.
XLVI

Para a construcção âas obras, ']ue a empreza exPcut.ará
como empreiteira geral. o Governo entregará á c!DJpreza os
estudos definitivos. devidamente approvados.
Os estudos sujeitos á approvacifto do Governo sel'âO considerados approvados si. dentro de 60 dias. contaco~, da data
da sua entrega á Inspecto.:·ia Federal daB Estradas, o Governo
nada houver resolvido a respeito.
Os estudos e a locação feitos pela empreza e approvados
pelo Governo serão pagos respectivamente pelos prrço!' de
600$ e 400$ por kilometro. constanh~s da tabella de que trata
a clausula XXVIII.
XLVII

Os planos e orçamentos conterão não só a linha ft~rrea
propi'iamente dita, como tambem todas as obras de af'le de-.
finitivas. estações e desvios. dependen~ias. officiHas. deposi-'
tos; linhas telegraphicas, cercas,- material para a inr-lallaoão
do trafego, material rodante. abastedmento de agua e o mais
Que fôr julgado preciso para satisfazer ás exigert!}ias do publico. do trafego. da conservação e da segurança publh~a.
Os orçamentos serão estabelecidos avaliando as obras e o
material rela tabella de preços de que trata a clausula XXVIII.
Os preços que nãõ constarem da referida tabelln, serão
fixados por arbitras, um nomeado pel-o Governo, outro pela
empreza. e o terceiro, que servirá de desempata1lor no caso
de desaccôrdo. préviamente escolhido por esses dous.
XLVIII

Os estudos definitivos de cada secção constarão dos seguintes documentos:
t.o Planta g-eral da linha e um perfil longitudinal; com
indicação dos pontos obrigadlls d·~ passagem.
O traçado será indicado por uma linha vermelha. e continua sobre a planta geral; na escala do f 12.00()-, com indicacão dos raios de curvatura -c a configuração do tHrreno~ relJl'eseutada iHJl' meio de um·vas do uivei equidista ntes de
metro em metro:, e, bem assim, em uma zonâ do 80 metros,
pelo menos, para cada lado, os campos, mattas, terr1!no~ pedregw~os e, s·r.mpr·e que fôr possivPI, as divisas das propriedade ..; particulares; as terras d.Pvolntas e as minas.
Nessa planta serão indicadas as distancias ldlometricas-;
contadas do ponto de partida da estrada de ferro; a extensão
dos alinhamentos rectos, e bem assim a ori•gem, a extremidade, 0 desenvolvimento; o raio e sentido das curvas.
Poder Executivo -1915 (Vol. ll)
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O perfil longitudinal será fei!to na escala ds 11200 para
:as .alturas e de 112.000 para as distancias horizontaes, mos~~and.U r-espectivamente
por linhas pretas e vermelhas o
~
.. i'reno natural e as plataformas dos córtes e aterros •
• t.
Indicará por meio d.e tr.es linhas horizontaes traoadas
'al;Jaixo do plano de comparaoão:
I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da estrada de ferro.
H. A cxtonsão o indicacão das rampa8 e cúnl ra-rampas
1e extensão dos patamares.
UI. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e raio das curvas.
1.0 No perfil lóngitudinal e na planta será indicada a po~aioio das estações·; para<L'l.s-; obras de arte e vias de eommu:nicacão transversaes.
·
2." Perfis transversa-cs, na eacala de 11100, em numero
-sufficiente para o calculo do movimento de terras.
3. Projecto de todas as óbras de arte necessarias para o
,establ 1ecimentn d~a estrada, suas estações e dependencias-, o
abasteci~nto de agua ás locomotivas,
incluindo os typos
gera2s que forem adoptadós.
.
Ess-es pro.jectos s-a comporão de projecções borizontaes e
vertieaes e de secções transv.ersaes e longi·tudinaes., na escala
de 11~~JO.
4.u As plantas diO todas as propriedadtos que fGir necessario adquirir pór meio de desapropriação.
fi.o Relação das pontes; viaductos; pontilhões e boeiros-;
com as principaes dimensões, posição na linha, systema de
constr11ccão ~ quantidad'O de obra.
6... Tabella das quantidades d·e escavações Iwces~arias
para e:xecutar-se o projecto. com indicação da classificac,;ftn
prUvavel e lambem a das distancias médias dos transportees.
.
7." rrabella dos alinhamentos e dos seus d~Bsenvolvimentos,
raio dai~ curvas, Inclinação e extensão das declividades.
R': Cadernetas authenticas das notas da.~ operações topo.graphieas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.
~P Orçamento da despeza total
diO estabe1ecimento da
·estrada: dividido nas seguintes ~!asses:
I. Estudos definitivos e lõcacão da linha.
JI. Movimento de terral!l .
lll. Obras de arte corr-entes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. Superstructura das pUntes.
· YI. Via P'ermanente.
YII. Estações e edificios, orçada cada uma separada.mentP. com os accessorios, officinas e abrigos das maehinas e
carros.
VIII. Material rodante; mencionado-se -especj,fh}ada.mente o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as
·elassPs.
· IX. Telegrapho electrico.
X. Cercas.
XI. ·Administração, direeção e conducção oos trabalhos
de construccão ~
0
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Xll. Relatorio gerai -e memuria descriptiva1 não sómente
dos terreniJs atravessados pelo traçado da estrada, mas tam-·
bem da zona mais directamf'nte interessada.
N.-ste relatorio e met.noria descriptiva serão expostos;
oom a possivel exactidão, a estatistica da população e da •
produr~fio, o trafego provavel da estrada, 0 e1stado, a natureza e a fertilidad·e do terreno, sua aptidãO para as divarsas
culhras, ns riquezas mincraes e florestaes-; os terrenos dfevolut.os, a possibilidade e couveniencia do estab-elecimento
de nuclcos (~úllJnia,es; caminhos convergentes á -estrada de
ferro, ou os que convier construir, B 0 s pontos mais convenieu tes para estações.
Dos estudos definitivos serão remeU.itdas á empreza
duas vias-; sendo uma rubricada, em todas as süas tulhas;
pelo inspector federal das estradas.
XLIX
A fstrada será de via singela, mas terá os desvi-os e linhas auxiliar:es que forem necessarios para o movimento dos
trens.
A distancia -entre as faces internas dos trilhos será de
um metro.
Aa dimensões do perfil transversal serão suj.r.itas á
appcovação do Governo.
As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive
nec·j~.."arins para dar prompto {lScoament<> ás aguas.
A inclinação oos taludes dos córf..es e aterros sN'á fixada
em '·tst.a da altura· destes e da natureza do terr·cuo.

L

Procurar-se-á dar ás cruvas o maior raio possível; o
raio uJmirno será de 150 metros.
i\s curvas dirigidas -em sentido contrario dPvt-~·ãn ser
separadas vor uma tangente de .w metros, pelo menos. 0s
trilhos serão de aço c de peso de :32 kilogrammas vor metro
corrt:>nte, pelo m•enos.
A declividade maxima será de 1,8 o/o, que só será attingida
em ta~:~oos excepcionaes.
A estrada será dividida em secções de serviço de locornotht:ts, procurand'õ-se em cada uma destas uni f~H·rnizar as
condições technicas, de modo a effectuar melhor o aproveitam~nto da força dús motores.
;\s rampas, as cõntra-rampas e patamares; ~P.rão Jigados
por eurvns vf'rticaes d'e l'nio e de descnvolvirneuto conveIIientes.
'J'(lda rampa seguida de coritra-rampa será ser•a!'ada de~ta
por um patamar de fOO metros, pelo menos, e, nos tunneis e
nas r.m·vns de pequeno raio se e.vitarAo o mni~ possivel os
fortes decliv-es.
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Sobre as grandes põntes e viaductus metallicos; bem como
na ·entrada dessas obras, procurar-se-á não empregar curvas de pequeno raio ou fortes dieclividades-; afim de evitarse a producção de vibrações nocivas ás juntas e ás articula~õ.es das diversas peças.
LI

Nos tunneis, cumõ nos viaductos inferiores; -deverá haver

um intervallo livre nunca m-enor de fm;50 de cada lado dos

trilhos.
Além di,sso haverá-; de distancia em distancia; no interior dos tunneis-, nichos dle abrigo.
As aberturas dõs poç.os de construcçã0 e ventilação dos
tunneis serã<J guarneci-fias de um parapeito de alvenaria da
dlõus metros de altura P nãu poderão ser feitas nas vias d:a
communicação existentes.

LU
A ~mpreza-; de conformidade com us planos entregues
pelo Governo, construirá todos os -edifícios e dependencias
necessarios para que o trafego se effectue regularmente e
sem perigo para a segurança publica.
As estacões conterão sala de espera-; bilheteria; accommõdações para o agente, armaz-ens para mercadorias, caixa
de agua, latrina, mict.orio, rampa do carregamento c rmbar~ue de animaes-, balança~ relõgio, lampeões, desvios, cruzamtmU)s-:~ chaves·; signa-es e cercas; bem corno depositos frigor:fficvs nas ·estações iniciaes e nos pontos de cruzamento das
linhas; a juizo do Governo.
As estacões e paradas terão mobilias apropriadas.
Os edificiõs das estações e paradas terão, ao lado da
Unha; uma plataforma ctrberta-; para embarque e des-embarque dos passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com a
sua importancia.
LIII
O trem rodante se comporá d·c . locomotivas; alimenta. dores (tenders) e carros de i a c 2a class,)s para passageiros;
frigorificos-; restaurantes~ dormitorios, carros especiaes para
o seJW.;iço do correio, vagões d-e mercadorias, inclusiv~.~ os de
gado-, Jastro, freio e finalmente os carrós para a conducção
d·e ferro, madeira-, etc.·, indicados no orçam-ento approvado.
Não poderá ser empregad::t a lenha como combustível nas
lUcõmotivas da estrada-; salvo em casos esncciacs, por autorização do Governo.
Todo o mat-2rial será construido corn os melhorament.ós e
commodidades que o progresso houver introduzido no serviço de transportes por estradas de ferro ..~egundo o typo
que fôr ado.ptado de accôrdo com o Governo.
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O Governo poderá prohibir o emprego de material que
não preencher estas condições.
A em preza deverá fornecer o .trem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que se dividir a estrada e que, a juizo dõ Góv.erno; deva s:or aberta ao
.transito publico e, si nestas secções o trafego exigir, a juizo
do fiscal por parte do Governo, maior numero de locomotivas. carros de passageiros e vagões do que proporcionalmente a ellas cabiam, a empreza será obrigada, dentro de
seis mezes depois de reconhecida aquella necessidade e della sciente, a augmentar o numero de 1ocomoth'as, carros de
passageiros e vagões e mais material exigido pelo t'iscal por
parte do Governo, comtanto que tal augmento fique dentro
dos limites estabelecidos no primeiro período desta clausula.
A empreza incorrerá na multa de 2:000$, para cada mez,
nos primeiros tres mezes de demora; de 5:000$, para cada
mez, nos seguintes Lres mezes de demora; f O:000$, por mez.
nos ~Seguintes mezes além dos seis meze.s que lhe são concedidos, sendo rescindido o contracto, com perda da caução, se
uo fim dos nove mezes não dér cumprimento a esta disposição do seu contracto, com direito apenas ao capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada (n. 1 da
cl. IV e XXXIX) •
LIV

A empreza entregará ao G<>verno, sem indemnização alguma, logo que inaugurar o trafego de cada secção, uma das
linl1as telegraphicas, que é obrigada a construir," em toda a
ext.ensão da estrada, responsabilizandO-se e.Ua pela guarda
dos fios, postos e apparelhos electricos pertenr.entos ao mesmo Governo.

LV
Um anno depois da terminação dos trabalh<>s, a empreza
entregará ao Governo uma planta cadastral com as coordPnadas geographicas dos pontos importantes de toda a estrada,
bem como uma relação das estações e obras de arte e um
quadro demonstrativo do custo da mesma estrada.
De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será
tambem enviada planta ao Governo.
LVT

Caso não seda cum·prida pela empreza a cJammla XLV,
na parte relativa ao prazo para a apros~ntacfío dos nslndm:,
~OJ'-lhc-á imposta a multa de 1 :OOO!j; por mPz. nhí qnn lenha cessado o motivo da imposição da mesma multa.
Si, no prazo marcado na mesma clausula, para a conclusão das obPas, não estiverem ellas concluida.':l, a emprcza
pagará, salvo caso de forca maior, a juir.o do Governo, a
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.multa de 300$ por dia até quatro mez~R: 500$ por dia, de
quatro a oito mezes, e 1 :000$ por din, 1lr nito mc;zes em
deante.
Decorridos 12 mM;es da applicaçãn da!'l mnHas a que se
refere esta clausula, e perdurando o 1nnf ivo da imposição
dessas penas. poderá o Governo, de pleno direito e independente de interpellaç.ão ou accão judicial, dPclarar caduco o
contracto, sem que a empreza tenha direito a indemnização
alguma a não .ser o pagamento do capital reeonhecido pelo
Governo. (Cl. IV. n. I, e XXXIX.)
Nesse caso perderá a empreza em favor do Estado a cau, ção depositada para a garantia do contrac.to.
A mesma pena de caducidade será applicada no caso de
serem interrompidos os trabalhos de construccão por mai~
d.e 90 dias. sàlvo caso de força maior. a jui1,o do Governo.
LVII

Registrado pelo Tribunal de Conta~ o ~~mltracto n ser eelebrado nos termos das presentes clausulns, ficarão ellas substituindo, para todos os effeitos, as do acel)rdo de 27 de
agosto de 1915, celebrado na conformidade "do decreto numero t 1. 683, de 18 do mesmo mez e anno. e as do contrnr.t.o
de 31 de dezembro de 1.9H que subsi:::Liram na f6rma do
mesmo accôrdo.
Rio de Janeiro,

de Lvra.

24 de novembro de

t9t5.

A. Tavares

-

DECRETO N. f f •797 -

DE

26

DE NüVEMDRO DE i

915

À.bre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito dn 1G.fl53:G77$508, supplem'entar
fi verha 31"- Exercidos findos-- do onatlH•nto vigente

O Presidente da Republica dos Estados Pnidos do Rr·azil,
usando da autorização constante do d.(\«'rPto IPgislativo numoco 3. 032, de hoJe datado, resolve abT'ÍT\ p,~•o Minhd.erio da
Fazenda, o credito de 16.653:677$508. suppi•)meDtar á v{>rba
at• - Exercicios findos - do orcamento v~gente. afnr. de
ocoorrer aos pngamentos decon·pntrs do~ rwo,•.esf1os de n~Prci
cios findos.
Rio de .Janeiro, 26 de novembro de 101.5. 94" da lndnpendencia e 27° da Republica.
WENCEST...AU BR.\1. P. GOMES.

João Pandiá Calou eras.
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DECfiE'fO N. 11 . 798

DE

f

DE DE7.EMBHO DJ~

f 915

Cassa o decreto n. 10.792, de 4 de março de 19t,t, que autodzou a sociedade
de pecuJios mutuos :Miutua Ribeirão Pr~to, a funeciouar na Republic:-.

O Presidente da Republica dos I~stados Unidos do Brazil,
considerando haver a sociedade de pcculios mutuos Mutua
Ribeirão Preto, com séde em Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo,· cessado as suas operaf)Ões, conforme communicou ao
Ministerio da Fazenda a Inspectoria ue Seguros em off.icio
n. 843, de 13 de novembro ultimo, resolve ca•ssar o decreto
n. 10.792, de 4 de mar<;o de 1911~:, que autorizou à mesma sociedade a funccionar na Republica.
Rio de Janeiro, t d.e dezemb1·o dfl 1f! I r;, !H" da Independencia e 27° da Republica.
P. GOMES.
João Pandüi Calou eras.

\VENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 11. 'Jfl9 --

tm

1

DF DEZEMBHo

m: 1U15

Casse o decreto n. xo.865, dle 29 de abril de 1914, que autorizou a sociedade
anonyma Caixa de PecuHos Campista, com séde em Campos, ~stado do
Rio dle Janeiro, a funccionar na Republica

O ·Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando as iuegularidatles praLicadas pela sociedade
anonyma Caixa de Peculios Campista, com S(!úe em Camp·OS·
Estado do Rio de Janeiro, conforme cons~a do processo a que
se refere o officio ua luspcetoria de ~(·guros ao .Ministerio da
Fazenda n. 826, de 12 de novembro ultimo, r·nsolve cnssa.T o
decreto n. 1.0.865. de 29 de abril de l91!t, 4}111~ anlorizou a
mesma sociedade a funccionar na Republiea.
Rio de Janeiro, l de dezemb1·o de I HI ri, H1" da lnf)ependencia e 27" da Republica. ·
\VENCBRLAU llBAz

Joâo Jlandiá

D1I!GRRTO N. '11 . ROO

DI~

P.

GoM m-3.

Calogera.~.

1 rn: lli':ZE 1\Hmo 015 1915

Cassa o decreto n. u.176, de 30 de setembro de 1914, que autori:r.ou
dade A Protectora Dolal Mineira n funccionar na J:cpttlllir:a

socie-

o Presidente da H.epnbliea dOR fl~Sl.ado~: 1111 j(]OS do neaz il'
considerando as irregularidades prnt.ie:HiaR JH'In ~ordC'dade
mutua de peculios e dote A ProlcctoPa Dotal 1\lin(~irn, com
séde na cidade de Araxá, Estado de !\finas Grraes. conforme
consta do processo a que se refere o officio da Ins[lectoria de
Seguros ao Ministerio da Fazenda sob n. 754, de 21 de ou-
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tubro ultimo, resolve cassar o decreto. n .... 11 .176, de 30 .de
t~etembro de 1914. que concedeu autonzaçao á me-sma soCiedade para funccionar na Republica.
.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 11.801 -

1

DE

DE DEZEMBRo DE

1915

de 12 de agosto de 1914, que autorizou ~-. sociedade
de peculios por mutualidade A Preciosa a funccionar na Re-p:tblica

Cassa o decreto n.

II .oso,

O Presidente da Repub1ica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando haver a sociedade de peculios por mutualidade
A Preciosa, com séde nesta Capital, deliberado liquidar as
suas operações, por falta de recursos, conforme consta do
processo a que se refere 0 officio da Inspectoria de Seguros
ao Ministerio da Fazenda n. 827, de 12 de novembro ultimo.
resolv·e cassar o decreto n. H. 050, de 12 de agosto de 1914,
que autorizou a mesma sociedade a funccionar na Republica.
~io de Janeiro, 1 de dezembro de Hl15, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandiá Calogems.

DECRETO No H .802

-DE

1

DE DEZEMBRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito de
134:ooQ$, pam attenoder á compra de animaes reproductores, para os fine
indicados no art. 2°, ns. 2, 3 e 4° do regulamento arunexo ao decreto
n. 11.461, de 27 dle janeiro do corrente anno

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 79. n. VIII. da
lei n. 2. 92.4. de 5 de janeil'o de 1915, e tendo ouvido o 'fribunal de Contas, na fórma do art. 70, § 5° do respectivo regulamento. resolve abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de 13-í: 000$, para at.tender
á cóm~ra de animaes reproductores, pal'a os fins indicados
no art. 2", ns. :2, 3 o lt, do regulamento annexo ao decreto
n. 11.461. de 27 de janeiro do corrente anuo.
Rio de. .Janeiro. i de dczcmbró de Hll5. !Ho da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

](,sé Ru{inô

P. GOMES.
Cavalcante.

Bc~r?n·a
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DECRETO N. 11.803Approva as alterações do

pl~ano

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1915

de uniformes da Brigada Policial do Districto
Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi1.
attendendo ao que representou o commando da Brigada Policial do Districto Federal, decreta :
Artigo uni,co. Ficam approvadas as alterações no plano
de uniformes da Brigada Policial do Districto Federal, de accôrdo com as especificações t:1uc. a este acomnanham. assignadas pelo Ministro da .Tustiça e Negocias Ínlerior<)S; revogadas as disposições e.m contrario.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de 1915, !Ho da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximilianv Pereira dos Santos.

Descripcão do gorro que deve substituir o capacete de
cortiça forrado de panno mescla. em uso na Brigada PQ,licial
do Districto Federal, a que se refere o decreto n. 11.803,
desta data:
Para o{{iciaes

Gorro - De panno mescla. redondo, com uma cinta de
panno garance de Om,06 de altura na parte da frente e Om.05
na: de traz, tendo na base um debrum da.quelle panno de
Om,005. acima dó qual e em toda. a circumferencia correrá um
galão de prata dourada de Om.006 de largura. A cópa será
plana, com um vivo de. panno garance em toda a volta e em
fôrma de ellipse tendo o maior eixo Om,:!5 c o menor Om.24;
da cinta á cópa, será circumdado de panno mescla, costurado a uma outra e medindo Om,06 de altura na parte da:
frente e Om.04 na de traz e dos lados. A parte superior da:
cinta será tambem limitada por um galão igual <H'l da base. A
pala será de sóla preta envernizada·. concava e c~'lm Om,OI6 na
sua: maior largura, tendo na parte superior uma eorre.ia
jugular de couro branco envernizado. presa a botões
dóurados pequenos, do uniforme. O numero do regimento, acima do respectivo emblema, ou sómente este quando se tratar de officiaes não arregimentados, ·se adaptará a
Om,O·í de altura, sobre a correia jugular. na frente, e s"bre
o ·panno mescla, será adaptado um tope de metal com as côres nacionacs.
Para praças
(~om

Gorro - Igual ao dos officiaes. manufnr,tnrado, porl'>m,
panno inferior, supprirnindo-sf~ o tope ~~ os gnli'.if~S de

.
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prata dourada e substituindo-se os botões doocados por bo-

tões de metal amarelio.
Jüo de Janeiro. i de dezembro de 1915. -

Carlos Mazt..

ttkilitlnO Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11.804-

f DE DEZEMBRO DE 1915

DE

Cr&a mais uma brigada de infantaria dle lfl.'llalrdas naclonaes na comar<:e de
Prados, no Estado de iMinas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. .t31, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da co- ·
marca de I)rados, n., Estado de Minas Geraes. mais uma brigada de infantaria, com a designação de 315•, a qual se
constituirá de tres batalhões do serviço actívo. sob n. 943,
944 e 945. e de um do da reserva, sob n. 315. que. se organizarão ~m os guardas qualificados nos districtos da ·referida'
comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, f de dezembro de 1915. 91. da Indepentlenoia e 27° da Republica.
(

0

WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos MaximilianrJ Pereira dos Santos.

DECRETO N. tt.805

-DE

1

DE DEZEMBRO DE

1915

Abre ao Minlsterio da Viaçio e Obras Publicas o credito extraordin:a.ric de
25:ooo$. para occorrer ao pagamento de subvençlo á Empreza de Navegaçlo Rio-S. Paulo, pelas viagens realizadas no segundo semestre de 1913

O Presidente da Re:eublica dos Estados Unidos dtt Brazil. usando da autorizacao que lbe confere o decreto legislativo n. 3.039, desta data, resolve abrir a 0 Ministerio da
Viação e Obras Publicas. o credito extraordinario de 25:000$,
para occorrer ao pagamento das subvenções á Empreza de
Navegaolc.l Rio-S. Paulo. pelas viagens realizadas. eDJtre o
Rio de Janeiro e lguapP.,., no segundo semestre de 1913.
, Rio de Janeiro. t de dezembro de i 9t 5. 94" da Indepentleooia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. H .806 -

DE

9

DE OEZEMBRO DE

1915

Doclara ile nece~Ri1lade puhlica, •·mqmmto dm·ar a gnPJTa f\nropf.a.
rtJlruprino:-fío !los na.vio<: !l:t marin!•a Jn••rnlll!<' ll:H·Ínnal

a i!es·

'O Presidfmte da <fi<'puh1ica dos Estados Unidos do Br·asil:
Considerando •que a navegação de cabotagem não pó(le
ser reitn, sinã.o por emharea(:.õog nacinnaf' ..: ( Const.ifuiçflo,
art. i 3. paragrapho unico) ;
·que, portanlo. é uma Hecessirlade do m·cJem pnhlica lomal' providencias, para que não desappareça. a marinha m·ercanf..: nacional on rião se reduza a ponto de não poder preRlar o sf'rviço a que a d-estina a Constituição Federal;
que essas providencias se impõem, no momento Pl'nsente, por se achar o Governo deante dte nm bem carP.oterizado caso de defesa do Estado (lei de· n de SrLemhro rlr I R~~6,
art. ·1, n. 1; Dec. n. 4.956, de 9 de 80tembro de lDOi3, al'f.igo
2. n. 1). def.Psa de vitaes interesses economicos, e. principalmrnl.e, da ordem juridica e constitucional f'XistentP:
Con~idN'nndo, tambem, quf:l n situação
actnal do pniz,
eom n r.nhunidarf·e da secca em niv~rsos Estados do Norte,
exigf• angrnNlfo excepeional nos meio~ de transporte, quer
parn aft,..ml•'r aos que, deixando a 7.ona fJagdlada. onde não
fmr.ontram rm~ios dte subsistencia, procuram abrigo em
outros pontos da Republica, quer para se ministrarem
socr.orros. P.m generos de primeira necessidad~ ou em ma:teria-Ps para obras publicas;
que a remessa de soccorros em tempo de fome ou de calamirlafle ext:raordinaria, como ~ a seooa, df' que cruelmente
estão soffremlo os sertões do Nort.P-, é nm (~aso rle neerssidade publica. nos termos fia lPi qne a definiu (lei dr> 9 de
Setembro de 182(), art. t, 3°). e, consequnntrmentf>. autoriza
a dPsapropriar.ão permiltida pela Constituição Fed'eral,
art. 7'2, ~ 17, como excepção á segurança por ella dad·a ao
di.reif.o uh ]WOpriNJadP. parf.ienhU', rm 8113 plfmitnde;
ComdclPl'anrln. ainda. que a v••nda df" navins nadonaPs
a Psf.ranr;eiros p6rlep pf'lo rim:;f.ino nltm•ior fJllf' Rf' llws der,
nlf,f'T'ar a sitnac:iio da ,(l·Sf~rnpuln::la nnnf.rRiidnrlr• fJ1lf' o Brasil
l'f'SOiv~u manf.er na guerra em qne ::;e· ~wllam prf'~~nf.f'mente
rm'olvidas tliw~rsns nações nrnig-as:
qnf' na sif.uacão anonna1, Nll fJIW fH' :wllrt o mundo r.ivili7.arln, ao Govf'rno rla Unifío r.nmpre I.Pr o maior cu illado
e toda a vigilancia. para evl'tar attritos internacionaes que
possnm eomprometter a cordialidade das reln.cões ~ perfeita amizade em 1que felizmentP. vivPmos eom ns nn fros
flHVOS;

Considerando, finalmente, que a frota mercante nacional póde, -eventualmente, se tornar auxilinr da Armada.. e
que. por conseguinte, impedir a dissoluç!io della é prover á
defesa do Estado;
~ usando das attribuições, que lhe confere o art. '.18,
n. t, da Oonstitufolo,

ACTOS DO PODKR.. EXECUTIVO

Decreta·:
Art. t.o E' declarada de necessidade publica, -emquanto
durar a actual guerra européa, a desapropriação dos navios
da marinha mercante nacional.
Art. 2. A de8apropriaçã0 será promovida pelo procurador da Republica, p·crante a Justiça Federal, nos termos da
lei em vigor.
·
Rio de Janeiro, 9 de [Dezembro de 1915, 94.o da Independencia e 27° da Hepublica.
6

WENCESLAU BRAZ

P.

Gl0u'\1ES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
Lauro Müller.
Alexaruirino Fm·ia de Alencar.
1oão Pandiá Calogeras.
A. Tavares de Lyra.
José Caetano de Faria.
José Ru{ino Bezerra Cavalcanti.

DECRETO N. 1f. 807- DE 9

DE DEZEMBRO DE

f 915

:.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 l'he confere o art. !18, n. i, da
Constituição da RepubUca, resolve que para a arrecadação e
fiscalizac;ão do imposto de cons·;1mo se observe o regulamento
que a este acompanha.
•
Rio de Janeiro, 9 de dezembro rle ·1915, 9 í" da Indepen.dencia e 27° da Republica.

P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

R~gulamento

para a cobrança e fiscalização do imposto de
coneumo, a que se refere o decreto n .. U.807, desta data
CAPITULO I
DA

INCIDENOIA

:Art. f. o O imposto de consumo, de que tratam as lei.s

ns.: 64f, de i4 d~ novembTo de t899, e 2. 9!9, de 31 de dezembro

54-1
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de 1914,. e o decreto n. 5. 89·0, de 10 de fevereiro d~ 1906, incide
sobre os seguintes productos:
1. Fumo· ·

2. Bebid~s;

3. Pb.osphoros;
4. Sal;

5.
6.
7.
8.
9.
1.0.
H.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
16·
1.7.
1.8.
1.9.

Calçado;
Perfumarias;
Especialidades pharmaceuticas;
Conservas;
Vinagre;
Velas;
Bengalas;
Tecidos;
Espartilhos;
Vinhos estrangeiros;
Papel para forrar casa;
Cartas de jogar;
Chapéos;
Discos para gramophones;
Louças e vidros.

Art. 2. o As taxas do imposto de consumo serão cobradas
em estampilhas colladas aos productos ou ás guias que os
acompanharem, exceptuando o sal grosso estrangeiro e o nacional que pagar o imposto no porto do destino, cujas taxas
serão cobradas por verba.
Art. 3. o Além das taxas, serão cobrados, como elemento
de fiscalização e estatística, emolumentos de registro para. o
fabrico c commercio dos artigos tributados.
CAPITULO li
DO IMPOS'l'O

Art. 4. o O imposto recae sobre os productos, nacionaes ou
estrangeiros, de que trata o artigo primeiro, pela f6rma ~se
guinte:
§ 1°-FUMO:

Sobre:
a) os preparados- charutos, cigarros rapé, fumo desfiado, migado ou picado- e o fumo em corda ou em folha,
de procedencia estrangeira, a ~saber:
I. Charutos cujo preço do milheiro

não e~ceda de 50$, cada charuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
li. Idem de mais de 50$ até 150$ o
milheiro, cada charuto . . . .
III. Idem de mais de t 5'01$ até 300$
o milheiro cada charuto. . .
IV. Idem de mais de 300$ o milheiro, cada charuto . . . . . . .

$007
$015

$025
$100
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v.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Cigarros e cigarrilhas, por
maço, carteira, caixa, ete. de
20 ou fraceão .......•..••.
Rapé, por 125 grammas oa
fraccão ...•...... · · · ·. · · · ·
Fumo desfiado, migado ou picado, de producção nacional,
por 25 grammas ou fracçâo.
Idem, idem de procedencia PStrangeira, por 25 grammas ou
fracção .•.................
fumo em oQ}'da ou em folha, de
prooedenoia estrangeira, por
kilogramma ou fraccno

$030

$060
$015
$040
$200

X. São isentos:
1o. o fumo em corda ou em folha de proauceão naeional;
2°, o tabaco em pó;
3°, o pó ou residuo de fumo que não possa ser aproveitado
em cigarro ou cigarrilha.

Nota-iEntende-se por cigarrilha, o cigarro com capa de
fumo envolvendo fumo desfiado, migado ou picado, ou folha
·de fumo picado; c por c'haruto o nroducto fabricado de folilac;
inteiras de fumo, qualquer que seja a sua dimensão.
§ 2°- BEBIDAS:

Sobre:
a) aguas mineraes naturaeR, para mesa;
b) aguas mincraes artificiaes :
c) aguas denominadas syphão ou ~oda, hydro-mc1, cidra,
ginger-ale, refrescos gazosos, suecos de fructas ou plantas não
fermentados e outras bebidas semelhantes;
d) xaropes de limão, groselha, gomma, etc., proprios para
refrescos;
e) cerveja;
f) amargos e aperitivos, taes como: amer-picon, bitter,
fernel, vermouth, ferro-quina Bisleri, vinhos quinados, amaro, felsina e outras bebidas .semelhantes;
g) bebidas constantes dos ns. t::o da aclnal tar·ifa das alfandegas;
h) bebidas constantes do n. i31 da actual tarifa das alfandegas, comprehendendo a aguardente, graspa e bebidas semelhantes de fructas e plantas, de producção nacional e natural,
. exeeptuada a aguardente de canna, comprehendida noutra
classe;
i) vinhos artificiaes e demais bebidas fermentarlas qtw
possam ser assemelhadas e vendidas enmo vinho de uva, cornn
vinhos espumosos e como champagne;
j) bebidas denominadas vinhos de canna, de 'fructas e sr'melhantes, quando não forem preparadas exclusivamentP pPin
fermentação do sueco de fructaR ou plautas do paiz; enn'lideradas como taes aquellas a que se tenha addicionado nl:::-u ma
outra substancia para conservar, adoçar ou colorir;
k) vinho nacional natural, de uva ou qualquer outra fructa
ou planta;

AOTOS DO PODER BXEOUTIVO

l) aloool até 30° Cartier, correspondentes a 78°,04 de Gay
Lussao, aguardente de oanna ou cachaça, a saber:
L Aguas mineraes naturaes, de ·qualquer prooedencia, pa.ra
mesa:
por
por
por
por

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

$040
$030
$020
:1'0 1fí

II. Aguas mineraes artifioiaes:

por litro • . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .
$150
por garrafa •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$100
por meio litro . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$075
por meia garrafa . . . . . . . . . . . . . . . . .
$050
III. 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 . . . . . . . . . . . . . . . . .

$060•
$0 íU

$030

~i020

Nota- Entende-se por syphão a agua potavel addicionada
simplesmente de gaz carbonico.
IV. Xaropes de limão, groselha, gomma, ele., propr1os
para refrescos :
por litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$060
por garrafa • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$040
por meio litro. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$030
por meia garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
$020
V. Cerveja:
1o, de baixa fermentação:

por
por
por
por

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

$090
$060
$045
$030

2°, de alta fermentação:

por litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$08.0
por garrafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$050
por meio litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$040
por meia garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$025
VI. Amer-pioon, bitter, fernet, vermouth, f~rro-:quina Bisleri, vinhos quinados, amaro-felsina e outras l~t•htdas sPmelhantes:
por litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$300
por garrafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$200
por meio litro......................
$150
por meia garrafa. . • . • . • . . . . . . . . . . .
$100

AOI'OS DO PODBR EX.EOUTIVO

•VII. Bebidas constantes do n. i30 da classe 9• da actual
tarifa das alfandegas, a saber : licores communs ou doces, de
qualquer qualidade, para uso de mesa ou não, como os de
banana, baunilha, cacáo, laranja ou semelhantes; a americana,
o aniz, herva-doce, hes·peridina, kumel e outros que se lhes
assemelham, exceptuados os licores medicinaes, classificados no
n. 227 da mesma tarifa, sujeitos ás taxas das especialidades
pharmaceuticas:

por
por
por
por

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

$300
$2iQO
$150
$100

VIII. B-ebidas constantes do n. 131 da classe 9• da actual
tarifa das alfandegas, a saber: absintho, aguardente de França,
·da Jamaica, do H.eino ou do Rheno, cognac, brandy, eucanpsinto, genebra, kirsch, rhum, wisky, oldton-gim e outras semelhantes ou que lhes possam ser assemelhadas; aguardente,
graspa e bebidas semelhantes de fructas e plantas de producção
nacional e natural, exceptuada a aguardente de canna, que tem
taxa especial :

por
por
por
por

r............

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

$300
$200
$150
$100

Nota- Entende-se por graspa a aguardente fabricada de
bagaço ou resíduos da uva.
IX. Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas, que
possam ser assemelhados e vendidos como vinhos de uva, vinhos
espumosos e como champagne :
por
por
por
por

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

i$500
i$000
$750
$5!()0

Nota- Entende-se tambem por vinho artificial o vinho
natural addicionado de agua e alcool.
X. Bebidas denominadas vinho de canna, de fructas e semelhantes, quando não forem preparadas exclusivamente pela
fermentação de fructas ou plantas nacionaes :
por
por
por
por

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

$090
$060
$045
$030

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

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

$040
$030
$020
$015
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•XII •. Alcool, aguardente de canna ou eachaca:
f até 25°:
0

,

por
por
por
por

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

$060
$040
$030
$020

2°, de mais de 25° até 30° Cartier:

por
por
por
por

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

$120
$080
$060
$040

XIV. E' isento o alcool, aguardente de canna ou cachaça,
drsnaturado, para fins industriaes.
Nota- Entende-se por meia garrafa o vasilhame de capacidade até 1.13, ou 0,333 do litro; por meio litro o que ·exceder
de 0,333 até 0,5•00 e por garrafa o que exceder de 0,500 até
213 ou 0,666 do litro, concedida uma tolerancia até f O o/o. No
vasilhame maior de um litro a fracção será calculada nessa
razão.
§ 3° -

PHOSPHOROS:

a)

saber:

Sobre:
os de madeira, cêra ou de qualquer outra especie,
I. Caixa ou carteira, contendo até
60 palitos. . . . . . . . . . . . . . .
II. Cada 60 palitos a mais, ou fra-

cção desta quantidade, ccllltidos na mesma caixa ou
carteira . . . . . . . . . . . . . . . .

a

$020

$020

§ 4°- SAL:

Sobre:
o chlorurcto de sadio grosso, moi.do ou triturado c o
r c finado ou purificado, a saber:
a)

r. Grosso, moi do ou triturado, por
kilogramma ou fracção....

$·020

grammas ou fracção, peso
liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$025

li. Refinado ou purificado, por 250

IH. U sal gL·o~so adquirido pal'a ~nr refiuadt) ou purifieado pagarú sómcnte o acr.re~dmo do imposto, quando ficar
provado por meio do guia ou de nota o pag·amento da outra
taxa.
§

Ú0

-

CALÇADO:

Sobre:
11! !luta:~ t:tH11JH'irla~;

de montar, lloti nas, r.oUmrnnc', sapatos,
hurzPguins, <ddnellas e sanctalias de couro, pellc ou <Iualquer
Poclcr Executivo- 1915 (V oi. II)
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teoido de ah!odtio, lã, linho, palha ou seda, ou _simplesmente
·oom mescla de seda, com sola de qualquer espec1e:
·
: :'·, b) sapatos de qualquer especie, proprios para l.mnho, e
·alpargatas;
. c) sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha;
d) perneiras de couro ou panno, a saber :
·
I. Botas compridas de montar, par 1$000
li. Botinas e cothurnos de couro,
pelle ou qualquer tecido de
algodão, lã ou linho, simples ou mixto, até om,zz
de comprimento, par. . . . .
$200
III. Idem idem de mais de 1Üm,22,
par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$400
IV. Idem de tecido de seda ou de
qualquer tecido com mescla de seda, até o.n•,22 de
$-iOOi
comprime:nto, par. .•. . . . .
N. Idem idem de mais de om,22,
par • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . •
$70<0
VI. Sapatos e borzeguins de couro,
pelle ou qualquer tecido
de algodão, lã ou linho,
simples ou mixto, até om,22
de comprimento, par.....
$100
VII. Idem idem de mais de om,22,
par . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
$200
VIII. Idem de qualquer tecido de seda
ou simplesmente com mescla de seda, de qualquer
comprimento, par. • . • . . . .
$300
IX. Chinellas e sandalias de couro.
pelle ou tecido de algodão, 11i, linho ou tpalha,
simples ou· mixto, par. . . .
$Ou O
X. Idem idem de seda ou velludo
de seda ou simplesmente
com mescla de seda, bordados ou não, par. . . . . . . •
$300
XI. Sapatos de qualque:r especie,
proprios para banho, e alpargatas, par............
$05•0
XII. Sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha, até
om,22 de comprimento, par.
$050
XIII. Idem idem de mais de om,22,
par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$100
XIV. Perneiras . de couro ou panno,
par . . . . . . ... . . . ... . . . .
$400
XV. São isentos:
1... os tamancos communs;
2'', os sapatos de ponto de malha tlt• lií, ah;odão~ liuho ou
seda, para re~l)m-nascidos.
Nota- Ent.Pnde-se ·por borze~uim 1 o calçado grosseiro, do
meia gaspea, !alão inteiricc e aireito, canno curto e ilhó commum e por alpargata a chinella de panno com sola de corda.~
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-

PERFUMARIAS:

Sobre todas as ·preparações mixtas destinadas ao uso
do toucador e outros fins, taes como:
a) oleos, loções, cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandolinas; pós, pastas e cxtractos para uso dos cabellos, pelle, unhas,
1
lenços, etc. ;
.
d
b) agua de colonia, agua c vinagres aromallcos, e quaquer ·especie;
c) tintas para eabello e barba;
rl) dentifrjcins:
. .
e) pós, cremes c outros preparados paTa eonservar, tmgu·
ou amaciar a pelle;
f) sabões em fôrmas, paus, massa. pó ou em barra, par<1
qualquer fim. uma vez que sejam perfumados;
.
g) pastilhas e lentilhas aromaticas pm·a qnalquer fim:
h) bisnagas c lança-perfp.mcs oara folguedos carnava,lcscos o outros, a saber:
I. Productos de preço até G$ a
duzia, cada unidade. . . . . .
li. Idem de mais de 5$ até 10Sl> a
duzia, cada unidade......
III. Idem de mais de 10$ até 15$ a
duzia, cada unidade. . . . . .
I V. Idem de mais de 15$ até 25$ a
duzia, cada unidade. . . . . .
V. Idem de mais de 25$ até 45$ a
duzia, cada unidade. . . . . .
VI. Idem de mais de 45$ até 60!tl a
duzia, cada unidade. . . . . .
VII. Idem de mais de 60$ até 120$ a
duzia, eada unidade. . . . . .
VIII. Idem de mais de 120!\i a duz ia,
cada unidade. . . . . . . . . . . .
IX. Bisnagas e lança-perfumes para
folguedos carnavalescos e
outros, por 30 grammas ou
fracção •................

$020
$040
$061Q.
$080
$100
$200
$500

1!J\000

$050

X. São isentos os oleos puros e as essencias simples, q11e
constituem ma teria prima de diversas industrias.
§ 7°- ESPECIALIDADES

PHARl\fACEUTICAS:

Sobre:
a) todo o remedio officinal, simples ou complexo, aco:npanhado ou não do nome do fabricante, preparado e anntmciado nos respectivos prospectos, rotulos ou títulos, como capaz
tlc curar, por applicação interna ou emprego externo, certa
molestia, grupos de molcstias ou estados morhidos diven:os,
comprehendidos tambem aquelles que, embora sem os requisitos indicados, se destinem ao mesmo fim.
b) vinhos medicinaes;
c) aguas. mineraes naturaes medicinaes, dn procedeu cia
estrangeira;
.
.
d) ampoulas medicinaes de qualquer qualidade, ainda Fem
indicação de dóse medicinal ou outra relativa á sua applica,:ão"

M8

AcToé D(r POD1m EXECUTIVO

·quer; s_ejam acondicionadas em caixas, quer sejam a grane1,
làber..:

a

L Productos de preço até 5$ a

duzia, cada unidade. . . . . .

$020

duzia, cada unidade ..... .

~040

duzia, cada unidade......

$060

li. Idem de mais de 5$ até 1 O$ a
III. Idem de mais de 10$ até 15$ a

IV. Idem de mais de i 5$ até 25$ a

duzia, cada unidade. . • . . . \$080
V. Idem de mais de 25$ até 45$ a
duzía, cada unidade ..... .
$100
VI. Idem de mais de 45$ até 60$ a
duzia, cada unidade ..... .
$200
VII. Idem de mais de 60$ até 120$ a
duzia, cada unidade ..... .
$500
\TIII. Idem de mais de 120$ a duzia,
cada unidade............ 1$000
IX. São isenta~ as aguas mineraes naturaes medicinaes de
origem nacional.
Nota- Não são comprehendidas como especialidades pharmace~~cas as bebidas, como o bitter, fernet, cognac e outras
que, embora trazendo nos rotulos indicação de curar e o modo
de serem usadas, não possam ser consideradas technicamente
como especialidades pharmaceuticas e sua venda seja feita de
preferencia nas casas de bebidas.
§ go- CONSERVAS:

Sobre:
presuntos, conservas de carnes, paios, salsichM, linguioas, chouriços, salames, mortadellas, extractos, caldos, gcléas e outras preparações semelhantes, não medicinaes;
b) camarões, ostras, sardinhas, peixe de qualquer especio
em conserva de vinagre, azeite ou de qualquer outro modo preparados;
·
c) doces de qualquer especie e fructas preparados em
calda, assucar crystallizado, massa, geléas, etc. ;
y·
d) legumes ou fructas em conserva, simples ou misturados,
~em massa, salmoura, ou de qualquer -outro modo preparados;
·
e) fructas seccas ou passadas;
f) massa de mostarda, molho inglcz e outras preparaçõe~
semelhantes;
.
g) biscoutos, bolachas e semelhantes, acondicionados em
latas, caixas, eaixinhas, vidros, pacotes, etc., a saber:
I. Por 250 grammas ou fracção, peso bruto. .
$025
Nota- No peso bruto se comprehende tão s6mente o da
·mercadoria no seu primeiro envoltorio, ~"X{Prno ou interno.;
II. São isentos :
1°, o :xarqne, o bacalhau e o toucinho d0 qualquer pro··
cadencia;
2°, a ca1·ne de porco ac.0ndicionad::.. rm Un3s, harricas, latas
e outros volumes de peso superior a 10 kilogrammas ou a
granel;
3°, as salsichas, linguiças e chouriços não acondicionados
em latas, caixas,
,. saccos, papel, etc.;
a)
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'4o, o peixe secco e o salgado ou em salmoura, acondicionados em tinas, caixões ou barricas e a granel, quando de ·
producção nacional;
.
5°, os doces de fructas do paiz acondicionados em folhas
de bananeira e semelhantes, em papel ou a granel, pesando
menos de 250 grammas;
6°, .os biscoutos e bolachas a granel.
III. O imposto só incidirá sobre os productos de que
tratam os n~. a. fl 0 tl ou ando acondicionados f'm outros envoltorios que não os exclusivamente neces:::~arios ao transgorte
ou exportação.
§ 9°-VINAGRE:

Sobre:
a) vinagre commum ou de cozinha, branco ou de côr, inclusive o vinagre composto ou para conservas, oomo o aromatizado a « l'estragon » e semelhantes;
b) acido acetico liquido, solido ou crystallizado e glacial
ou crystallizavel, a saber:
I. Yinagre:
por litro .••......••...............
$030
por garrafa ...................... .
$020
por n1eio litro .............•.....•.
$0i5
por meia garrafa .................. .
$010
H. Acido acetieo :
1°, liquido:
por litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$600
por garrafa . . . . . . . • • . . . . .. . . . . . . . .
$400
por meio litro......................
$300
por meia garrafa...................
!il200
2°, solido:
por 250 grammas ou fracção........
$150
§ iO- VELAS:

Sobre:a) as d~ sebo, stearina, espermacete, parafina, 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 grammas ou fracção.
II. De stearina, espermacete, parafina ou de composição,
por pacote, cartucho, caixinha ou caixa, pesando liquido 250 grammas ou
fraccão • . . . . . . . . . . . . . . . .
III. De c~ra animal ou vegetal,
Simples ou compostas, por
250 grammas ou fracção.

$'010

$025
$025
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l'ai:us;

As velas de cêra acondicionadas em pacotes, maços,
etc., pagarão taxa correspondente ao peso total de cada

~~~tpne.

:l . it -BENGALAS:
Sobre:
a) as de marfim, madeira ou outra qualquer especie, n.
saber:
I. De preço que não exceda de 5$,
$200
cada uma •..........•....
II. Idem de mais de 5$ até 10$,
cada uma ...........•....
0500
III. Idem de mais de 10$ até 50$,
cada uma ..•.•..•...•... f$000
IV. Idem de mais de 5•0$, cada uma. 2$000

I

i2- TECIDOS:

Sobre:
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
das alfandegas;
b) os de algodão adamascados, riscados, lavrados, de listras, sal1picos xadrez, imprensados (gau(rés) de phantasia, abertos ou tapados, e outros, taes como, cambraias, cassas, fustões,
setinetas, musselinas, panninhos, atoalhados, e outros semelhantes. crús, brancos, tintos, estampados ou bordados, constantes do n. 473 da classe 15 .. da actual tarifa das alfandegas;
c) os constantes do n. 47.1 da mesma tarifa, taes como:
brim cassineta, castor e semelhantes, Jisos, entrançados, lavrados ou imitando a lona, brancos, tintos ou estampados;
cassas grossas, lisas ou entrançadas, de listras ou de xadrez,
para qualquer fim; hclhutes, belbutinaR, homhasinas e velludor;;
lisos ou entrançados, brancos, tintos ou estampados; felpudos
proprios para toalhas e lençóes; os listrados proprios para
ponches; lonas e meias lonas proprias para velas, cadeiras,
toldos e usos semelhantes~ talagarça e os de ponto de meia, bem
como: filós, gazns e demais tecidos Sfnnelhantes e os proprios
para tapetes e alcatifas;
.
d) volantes, lhamas, vidrilhos e outros semelhantes, urdidos com ouro ou prata falsos;
e) os de lã ou de lã e algodão, taes corno: alpacas, cassas,
li1ás, durantes, damascos, merinós, cachemiras, prineetas, sera, finas, gorgorões, riscados, royal, sctim da ·Uh i na; os de ponto
de meia, tonquim, risso ou velludo e semelhantes, lisos ou enltrancadas. lavrados nn adama~rarlos: hai'Has, ha0tões, baetilhas
.e flanellas brancos, tintos on rstampados e os proprios para
tapetes e alcatifas;
. f) c~.simiras, cassinelas, r~Jwviots, flanPllns americanas,
sarJas, dmgonaes e oul.t·o~ semelhantes, dn lfí pHra c de lã c
algodão;
, . g) os de canhamaço, juta ou aniagem (' semelhantes, propriO~ para saccos o para enfardar, simplc•s ou mixtos, lisos e
entrançados, orús, tintos ou estampados·
. lf:) os de linho, taes como: bareges ~ outros abertos, lonas
'o meias lopas vroprias para velas, toldos, cadeiras c usos sea)
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melhantes, brim, bretanha, cambraia, cassa, creguela, irlanda,
platilha e outros semelhantes, lisos ou entrançados, crús, brancos, tintos, trigueiros, riscados, lavrados ou adamascados, felpudos e estampados;
il os de seda, como sejam: bareges, filô, garça, fumo, eseomilha e semelhantes, lisos, lavrados, com flores c outros ornatos imitando o bordado; brocados, lhamas, télas e outros proprios para vestes &acerdotaes 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; setim, 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, lavrados e brochés;
j) cobertores 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 materia, de algodão,
de lã, de juta ou materias semelhantes, simples ou mixtos;
alcatifas e tapetes de qualquer qualidade;
/r,) baixeiroíl, cochinilhos, mantas para monLaria, c xergas
de qualquer quãlidade;
l) chales, mantas, colchas, ponches, palas, pannos de mesa,
cobertas colchoadas ou cheias de algodão em pasta ou de qualguer outra materia, de linho ou de seda;
m) meias de algodão não especificadas, de fio de escossia,
de lã, de linho e de .seda;
n) camisas e ceroulas de meia de algodão, de lã, do linho
c de seda;
o) rendas e fitas de algodão, de lã, de linho e âe seda.
produzidas por machina, a saber:
I. Tecidos de algodão, oerús, em
peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fracoão . . . . . . . . . . .. . . • . . . •
JI. Idem idem, brancos .ou tintos, em peças, ou já reduzidos a saccos, por metro
ou fracção. . • . . . . . . . . . . .
JTI. Idem idem, estampados, em
peças ou j'Ei reduzidos a
saccos, por metro ou fracção . . . . . . . . . • • . . . . . . . •
IV. Idem de lã ou de lã e alg.odão,
· constantes da lettra e do
art. 4°, § 12, por metro
ou fracção. . . . . . • . . . . . .
V. Idem de lã e algodão, constantes da lettra f do art. 4°,
§ 1.2, por metro ou fracção . . . . . . . ... . . . . . . . . .
VI. Idem de lã pura, constantes
da mesma lettra f do artig.o 4°, § 12, por metro
ou fracção. . • . . . . . . . . . . .
VII. Idem de linho, crús, por metro
ou fracção • . . • • • • • • • • •

$010

$030

$0:1~0

$1 oo
$100

$200
$02()...
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VIII. Idem idem, brancos e tinto~.
por metro ou fracção. . .
!P-030
IX Idem idem, fiordados ou estampados, po1· metr-o ou
fração ...
0010
X. Idem de borra de seda e semelhantes, por metro ou
fraccão ...........
$:lOO
XI. Tdom de seda vegetal ou animal, por metro ou fraçção . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
~100
XII. Brocados, lhamas, télas e outros propri-os para vestes
saoerdotaes e ornamentos
de egreja, de qualquer
mataria, .por metro ou
fracção •............ o..
$300
XIII. Tecidos de canhamo, juta e
semelhantes, crús e tintos, em peças ou já reduzidos a saccos, por metro ou fracçã-o. . . . . . . . . .
$020
XIV. Idem idem, estampados, em
peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fraoção . . . . . • . . . . . . • . . . . .
$030
XV. Idem constantes da lettra j do
art. 4°, § 12, por unid~de .......... o. o.....
$300
XVI. Idem constantes da lettra /c do
art. 4°, § 12, por unidade . .. . . • ... .. .. . . . . . .
$200
XVII. Idem constantes da lcttra l do
art. 4°, § 12:
1°, de linho, por unidade.
$400
2°, de seda, por unidade. 2$000
XVIII. Rendas e fitas de algodão:
até 3 centímetros de largura, por metro ou
$003
fraccão •
de mais· de 3. centímetros
até 10, por metro ou
fracção .•..........•
$01 O
de mais de 10 centimetros, por metro ou fracção ......... o.......
$030
XIX. Idem idem de lã e de linho :
até 3 centímetros de largura, por metro ou
fraccão . . • . . . . . . . . • . •
$004
de mais de 3 até 10 eentimetros, por metro ou
fraccão ..•..
$015
de mais de 10 até 15 centimetros, por metro ou
o o ••••••• o •

•

•

•

o •

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

o

o o • • •

•

• • •
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de mais de 15 eentimctros, por metro ou fraccão . . . . . . . . . . . . . . . .
$05G
XX. Idem idem de seda:
até 3 centimetros de lar~ra,_ por
metro ou
iracçao . . . . .. . . . . . . . . .
wons
ue mais de 3 aU· 10 centhuetros, pol' meLro on
fracção . . . .. . . . . . . . . .
r o 10
de mais de 10 até 15 centimetros, por motro ou
fraccão • . . . . . . . . . . . . .
~~c GO
de mais de 15 crmtimetl·os~ por metro ou fraccão . • • • . . • . . . . . . . . . .
$:100
XXI. Meias de algodão não especificadas :
até Qm,22 de comprimento
:no pé, lisas, cada par.
;f •)~0
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada pnr.. . .
$ -J-10
de mais de Om,22 de comprimento no pé, lisas,
cada par. . . . . . . . . . . . .
~ 040
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par. . . .
:::ORO
Nota- Não se consideram bordadas ás meia~ não especificadas de algodão, que tiverem simples frisos de seda •)U uma
lettra on monogramma bordado com linha de ah;o.Jrw.
XXII. Meias de fio de escossia:
até Qm,22 de comprimento
no pé, lisas, eada par.
$050
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par....
$100
de mais de Qm,2:~ de comprimento no pé, lisas,
cada par.............
$100
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par. . . .
$2•00
XXIII. Meias de lã ou de linho:
até Om,22 de comprimento
no pé, lisas, cada par. .
$050
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par. . . .
$100
de mais de Om,22 de comprimento no pé, lisas,
cada par.............
$100
idem idem, bordadas ou
rendadas. cada par... .
:;::?('()
XXIV. Meias de seda:
até Om,22 de comprimento
no pé, lisas~ cada par •• ; $100
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idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par....
~?00
de mais de Om,22 de comprimento no pé, lisas,
cada par. . . . . . . . . . . . .
$:.?•00
idem idem, bordadas ou
rendadas, cada par. . . .
$lO O
XXV. Camifms e ceroulas de meia:
1<>, de algodão, por unidade . . . . . . . . . . . . . . . .
$109
2°, de lã ou de linho, por
unidade . . . . . . . . . . . . .
$200
3°, de seda, por unidade.
~500
XXVI. Os tecidos de juta, de Jinho ou de seda, quando
misturados com outras materias, pagarão, por rnetro ou frn·cção, as taxas correspondentes da matcria predorninant~~. <'
quando se compuzerem de partes iguaes, paga1.·ão pela espe1• iP
·menos tributada com 50 % de augmcnto. Os chales, manta~.
colehas, ponches, palas, pannos para mesa o cobertores acolchoados ou cheias de algodão em pasta -ou de qualquer ou lt·a
'materia, de linho ou de seda e as meias, camisas t' et>roulas dP
meia, compostas de mais de uma materia. pagar·ão por nnidadt'.
à taxa da ma teria mais tributada.
' XXVII. Os tecidos recebidos ou adquiridos, fóra dos casos
do art. 70, para alvejae, tingir ou estampar, pagarão s6rnPnln
o accrescimo do imposto, quando ficar provado por meio do
·.guia ou de nota, o pagamento da outra taxa.
~
XXVIII. Os retalhos de tecidos de algodã-o, de juta e d0
linho, crús, brancos, tintos ou estampados, quando não excederem de 1m,50, pagarão o imposto na propor(:ão de 200 gram' mas ou fracção por um metro.
XXIX. São isentos :
1°, os panninhos envernizados e os transparentes proprins
para mappas ou plantas;
2°, os tecidos gommados ou encerados propl'ios para f-anos
de livros.
:.§ t3 -ESPARTILHOS:

Sobre:
os espartilhos de algodão, linho, ou seda, a saher:
I. De algodão ou linho, lisos ou
guarnecidos com rendas ordinarias ou fitas, um. . . . . . .
$200
n. Idem idem, com rendas finas ou
bordados, um..............
;r;;oo
III. :Qe tecido de seda de qualquer
especie, um. . . . . . . . . . . . . . . 2$000
Nota
Considera-se renda fina a de filó de algodão on a
de qualquer qualidade de seda.
§ 14- VINHOS F.S'PRANGEIROS:
Sobre:
a) os vinhos naturaes de uva ou qualrpH'r outra fructa
ou planta, exceptuados os vinhos medicinnr~ nlassificados no
.a)
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n.
da actnal tarifa (las alfandegas, su.icitos :ís f::txas das
•':;;pueialidâdes pharmaceuticas, a saber:
I. Até 14° de alcool absoluto:
··por litro .•...••..•••••.•.•
$090
por garrafa •..............
$060
$0cíf)
por meio litro ............ .
por meia garrafa ......... .
~0:10
IT. 'l)p mais de 14" até 3í" de aleool nhsnlnto:
por litro ................ .
$180
por garrafa .............. .
$120
por meio litro ............ .
$0ü0
por meia garrafa .......•..
$060
liI. De mais de 2·1° de alcool absoluto:
por litro ................ .
$300
$200
por garrafa ............. .
$1GO
<por meio litro ............ .
por meia garrafa ......... .
$10U
IV. Champagne e outros vinhos espumosos srmclhantes:
por litro . . . . . . . . . . . . . . . . .
$600
por garrafa ..... ~.........
$400
por meio litro. . . . . . . . . . . . .
$300
por meia garrafa. . . . . . . . . . .
$200
§ 15

PAPEL PARA FORR...t\fi CASA:

Sobre:
os papeis pintados ou eslampaclos, dourados, p1·ateados
avelludados, a saber:
I. Pintados ou estampados, de qualquer qualidade, por peça de
nove metros ou fracção .....
$030
li. Idem idem, proprios para guarnição, por 'peça de nove metros ou fracção ........... .
$000
JTI. Com dourados, prateados ou avelludados, por peca de nove
metros ou fraccão ........ .
$200
IV. Idem idem, proprios para guarnição, por peça de nove metros ou fracção ........... .
$400
\

a)

n11

§ 16
a)

saber:

CARTAS DE JOGAR:

Sobre:
as cartas de jogar de qualquer typo ou qualidade, a

I. Por baralho...................
$500
II. São isentas as cartas até •0. ,05 de romrH·imentrl,
.:wnsideradas como brinquedos.
111

s f7

CHAPÉOS :

a) os de sol ou chuva, com cobertura de Hi, algodão, linho
ou seda pura ou com mescla de qualquer materia, simples oll'
enfeitados;
·
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b) os de cabeça para homens, senhoras e creancas, de

crina, madeira, palha, castor, seda, tecidos do algodão, lã, linho
ou seda ou outra qualquer qualidade semelhante;

c) bonéts e gorros de feltro, madeira, palha, castor, lebre,
ou qualquer tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente
com mescla de seda e semelhantes, a saber:
Chapéos pa1·a snl ott chnva

T. Com cobertura de lã, linlw ou
algodão, simples ou en·feitados com r ou d u l-i,
franjas, ou bordados das
mesmas especies das .coberturas, um. . . . . . . . . . .
II. Idem de seda pura ou com
mescla de qualquer materia, simples ou enfeitados com renda-:, franjas ou bordados, um...
1H. J dom de qualquer tecido, com
cabos de prata ou com
lav ores deste melai, um.
IV. Idem idem, com cabos de ouro
ou platina ou com lavares
destes metaes, um. . . . . .
V. Idem idem, com cabos de qualquer especie, guarnecidos
com pedras preciosas, um.

$500

1$000
2~000

3$000
5$000

ChaJJéns de 1cabeça (pata lunncns e 1nenino.ç;)

VI. De crina, madeira ou palha
de arroz, trigo e semelhantes, um. . . . . . . . . . . .
VII. De feltro. castor, lebre e seVIII. De
IX.

X.
XI.
XTT.

melhantes, um. ·~"" •••-. •.

palha do Chile, Perú,
Manilha e semelhantes,
até o preço de 20$, um.
Idem idem, de preço acima
de 20$, um. . . . . . . . . . . . .
De pello de seda de qualquer
qualidade, de m-ola e claques, um ...••......... ~
De 1ã e. de tecidos de algodão,
lã ou linho, simples on
mixtos, um. . . . . .. . . . . . .
DP rrualquer tecido dl' :·wda 011
simplesmente eorn rn(•c;.
ela tle soda, um. . . . . . . •

$3;00
$500

$300
2~000

2$000
$:lOO
$GOO

(para senhoras e meninas)

XIII. De preço até 10$, um ...... .
XIV. Idem de mais de 10$ a ti~ ri()$
um •...•.•............
XV., Idem de mais de 50$, um ....

$300
1$000
2$000
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Boncts e gorros
XVI. De feltro, madeira, palha ou
de tecido de algodão, lã
ou linho, simples ou
mixto, um..............
XVII. De castor, lebre e scmclllantcs
-ou de qualquer tecido de
seda ou simplesmente
com mescla de seda, um.

$100

$::lOO

XVIJJ. Os ehapéos para sol ou chuva, eom euherLura de
Hl, linho ou algodão, guarnecidos com renda, franja ou bordados de seda, ou fio de ouro ou prata, pagarão a taxa dos de

cobel'tura de seda.
XIX. São isentos:
lo, os chapéus nacionaes de palha ortlinat·itl, ~''~lu {~nt·udra,
111~m fôno, eujo preço não exceda de 2$000;
2", as fôrmas, cascos, carapuças on l'a L'CmR~as do palha,
pello, lã ou de .outra qualquer ma teria, dcsti nado~' ú conl'ecçfio
de chapéos, bonets, ou gorros;
3'>, os chapéos de sol até om,25 de comprirncnto de varetas,
eonsiderados como brinquedos;
4°, os chapéos de couro proprios 11ara tropeiros.
§ 18
DISCOS PARA GRAl\lOPHONES:
Sobre:
a) os discos para gramophoncs ou instrumentos some ..
llmutes, a saber:
I. Simples:
até Üm,20 de diametro, Ulll.
$0Gíl
de mais de om,zo até om,3o
de diametro, um .•.....
$100
3°, de mais de on•,3o até 0"\40
de diametro, um ....... .
$300
4'\ de mais de om,40 de diametro, um ............ .
$500
JJ. Duplos:
1°, até om,:~o de diameLro. lllH.
2", de nlnis de 0m,~O aL1S 0 111 ,:Hl
de dia metro, um. . . . . . .
3°, de mais de 0'",30 até 0"', íO
dr~ diarnntro, urn. . . . . . . .
4°, de mais de om,..Jo úo dia-

metro, um. . . . . . . . . . . . .
§ 19 -

!li l 00
::t?üO
$GOO

J!J~ooo

LOUÇAR E VlDROS :

Sobre:
a) nppat·(·lhos ~~ JH' 1_~as dü 1our.a 1h qn::~.lollí~r f6nna

ou

fnHio. não el:'ssificados. cmnsl:.ullPS do n. c; ;r, rh1 dn:;·;" :2P· da
arlual tarifa dm> alfandegas:
ú) vas~s c jarras para flores, 't'J·nscm; 11ara ag·ua dr~ cheiro,
éstatuas, f1guras, imagens, medalhões e outros objcctos de
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ornamento, para cima de mesa, -de louça, constantes tlo

n., 650 da mesma classe e tarifa;

c) frascos .para agua de .cheiro, vasos e jarras para flores,
bustos, figuras e quaesquer outras peças de htxo e adorno,
de vidro, constantes do n. 660 da mm•ma clas::;e e tarifa;
d 1 obras não (~las~irieadas par.·a o ::-Nvif;o dn nw~a. como:
copos, calices, garrafas, compoteiras, pratw;, fructciras, assucareiros, saleiros,. galheiteiros, colheres, porta-facas e objectos
semelhantes,- de vidro; idem para outros nsos, como: bocetas ou caixas para qualquer fim, I i co ecíros, vcne d' cau, tét cà-téte, jarros, hacias e mais pertences de lavatorio, vasos e
fraseos grandeq de pharmacia, padaria e confeitaria, de bocmt
larga, esmerilhados ou não, escarradeiras, açucenas para castiçaes, mangas, cupulas, globos, redomas, ~~Itaminés para candieiros, rüflectores, lampcões e lamvarinas, tinteiros, peso:;
para papeis, maçanetas para portas o .ianellas. e objeetos semelhantes, -de vidro, constantes do n. GG5 da mesma classe
e tarifa, a saber:
·
I. Louca de pó de pedra branca
( n. i) , por kilogramma. .
$0ü0
II. Idem de granito (n. 2), por kiIogramma . . . . . . . . . . . . . .
$1'00
III. Idem de pó de pedra ou gt·anito com frisos, orlas ou
bordas de qualquer côr; de
côr de cobre e semelhantes, esmaltadas, preta de
qualquer qualidade, de pó
de pedra do .Tapão e semelhantes e de pó de pedra
ou granito de qualquer
qualidade com quaesquer
dourados (n. 3), por kilogrammas . . . . . . . . . .. . . • •
$:tGO
IV. Idem de porcellana branca
(n. 4), por kilogramma..
$180
V. Idem idem, com qualquer
douradura, pintada, estam·pada ou esmaltada e pintada, estampada ou esmaltada com qualquer douradura (n. 5), por kilogramma ............. L..
$2li.O
VI. Idem idem de biscuit (n. 6),
por kilogramma. . . . . . . . . . . $:;!io
VII. Vidros liso~?, moldados, esmerilhados ou foscos (numero 1), por kilogramma.
!500;)
VIH. Vidros lapitlados e lavrado~
todo ou em parte (n.
,
por ki1ogramma.........
$180
IX. Os protluctos nacionaeR acomlicionados em volumps
de 20 ldlognnnmas ou rnais paga1·fío o imposto eom reducção
'de 5 °/o para quebras.
Notas:
! •, não serão reputados de vidro n. 2. as g.arrafas, compoteiras e quaesquer outras peças semelhantes, hsas, de vidro
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n. 1, que apenas tiverem lapidados os botões ou remates dos
tampos e as rolhas;
2a, no peso dos objectos de louça ou de vidro fica .comprebendido o das pertenças de outras materias que os acompanharem c que delles se não puderem separar;
.
. _1
3", ás mercadorias estrangeiras applieam-se as diS[)OSiçoes
do art. ~l8 das preliminare:-3 c Ja ultiwa parle da uotu t!'7, da
tal"ifa das alfandegas.
_
§ 20- O imposto po1· meio dli guia será cobrado do total
resultante da somma das medidas ou dos pesos de cada peça
ou volume de per si.
§ 21- São tambem isentos do imposto de consumo:
a) as especialidades pharmaceuticas, tecidos n mais objoctos importados directamente pelas mesas administrativas
dos estabelecimentos de caridade e de assistoncia hospitalar,
eomtanto que sejam destinados ·ao uso c tratamento dos assistidos;
b) os artigos importados para provisão dos officiaes c
tripulantes das embarcações estrangeiras;
c) os artigos fabricados om estabelecimentos publicos fcdcraes, cstaduaes e municipaes quando não se destinarem a
fornecimento ao commercio ou a particulares;
d) os productos dos estabelecimentos particulares de ensino ou de em·idade, para fornecimento gratuito aos alumnos
e assistidos;
e) -os productos que tiverem de ser exportados para o
estrangeiro pelos proprios fabricantes;
f') os artigos que a fabrica produzir c applicar no preparo ou confecç,ão de outros artigos no mesmo estahelecimento;
a) as amostras de ·diminuto ou de nenhum valo L' eommercial, para distribuição gratuita.
Art. 5. Quando a cobrança do imposto se achat· ligada á
c:ircumstancia do preço, o rr'gu lado r para a dita cobrança
serú:
a) para os productos nacionaes, o preço de venda da faln·ica, addicionando-se mais 10 o/o.
Nas perfumarias e especialidades pharmaceuticas. o preço
snr'Ú o de uma duzia; nos chapéos para r~abcça e uas bengalas,
seJ':'i o do cada objecto;
b) para· os productos importados, o preço que houver sido
raleulado nas1 alfandegas por occasião do despacho. Para esse
ealculo as repartições aduaneiras levarão em conta apenas o
valor das mercadorias (inclusive o frete) ao cambio elo dia,
e o~ direitos, addicionando ao total 10 o/o.
_§ Lo Não serão computados os descoritos por qual(rucr
JttoLtvo feito sobre os preços de venda.
§ 2." No preço não se comprehcndrm as despcr.as dn emlmlag:cm, seguro, commissão de agentes e 011 t,ras (salvo o frete
das Pstrangeiras) até o ponto do destino das mercadorias, tlPsdc
tl ue sejam facturadas distinctamentc.
~ ::L" Os pl·oductos vendidos em leilão Tta~ alfanrkgas c o~
lJUe, poe terem sido abandonados, -o forem ~.~m hasta publica
~m por eoncurrencia, nos termos do art. 89, § 1o, pagarão o
Imposto segundo o preço da arrematação ou da venda.
0

ÁOTOS 00 POfiEt\ lttECUTIVO

§. 4.0 Para execução da lettra a deste artigo, os f abri_.

te
. . s .deverão supprir as -estações fiscaes das tabellas de que
o art. 80, a, ;n. XIII.

,a.ta
; o 'a
' .n
· ···

CAPITULO III
DO REGISTRO

Sua cob1·ança c fiscalização
Art. 6." Ninguem poderá fabricar ou expôr á venda produetos sujeitos ao imposto de consumo, srm que esteja habilitado com o competente registro.
Art. 7." O registro é con~tituido por meio do um cm·tificado ou patente expedida pela repartição fiscal competentP,
de accôrdo eom as disposições deste r...;~ulamcnto, e a sua eoncessão será obtida mediante pagamento de emolnmcntos ou
• gratuitamente.
Art. 8." Na obrigação do registro estão comprellendidos:
a) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer om rcsidencia particular, comprehendidos os depositas, situados
fóra das st;des das fabricas, desde que i'açam vendas;
b) os commerciantes, ainda que negociando por meio llc
amostras, encommendas ou á consignação;
c) -os mercadores amiJulantes, por conta :propria ou alheia;
d) os agentes ·commerciaes ou prepostos de estabelecimentos situados fóra do paiz, ainda que negociem por meio
de amostras ou só recebam encommendas, valendo o registro
- neste caso para toda a União.
Art. ü.º Os emolumentos de registro obedecem á seguinte
tabella:
a) fabricas :
I. Trabalhando com operar i os até
·6, por emolumentos, até 3. 20$000
li. Idem com mais de 6 operarios
até 12, por emolumentos, ·
até 3. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 50$000
lU. Jtlcm com mais de 12 operarios ou com força motora
ou apparelhos da capacidade de producção superior
á desse numero de opera~
rios, um só emolumento. . 200$000
b) depo~itos de fabri-cas, nos rJnars
Rejam feitas vendas, mcrc a d o r e s ambulant.cs ·poJ'
conta l)ropria ou alheia fl
casas commerciaes lJOl'
grosso, por emolumento,
até 2. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 100$000
c) merr,adores a m h u) a n t.e R pm:conta propria ou alheia "
casas eommerciacs nxclusivamente retalhistas de
uma só especie tributada. 30~000

!j(jf
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d) meread0res ambulantes por con-

ta propí·ia ou alheia ou
e as a;;.:, comnwrciaes rctalh1st~1~ ele mai-; de uma esrwcje 1 ributn!l;1, por emolt~me'lt

1.

ató ::............

:.W:{iOOO

§ 1." No comrruio de: cmerat'ios scr:lo leYados em conta os
que trabalharem f(>I a do <·stabPl,·cimento.
§ 2. O registrn Lk 1l! b:·ica ,}á sómente direito á venda,
por grosso ou a van:jo~ { 0 resr'tl'livo 1~roducto, pelo que sern
independente do ele eommcrcio de producto de outra procedencia, o qual deverú St~r ] 1ago s··mpre de accôrdo com a categoria que fôr exerc tdo.
§ 3. Os merendorf·s nmbuluntes e casas commerciaes de
duas espc8ies Lribuladas, umdo 11ma por gr-osso e outra a retalho, pagarão pela prim• im 100~ e pela segunda 20$000.
§ 4. Os lavradort·s que l'r·oduzirem annualmente até
20.000 litros de a\,·.ool. a:~·uardPnte de canna ou cachaça, ou
vinho natural de í'nlctas nu plantas, quando não empregarem
exclusivamente, cowo nnt cria I' rima, productos de sua lavoura, pagarão 20!{)000. ( 1s que ~~e qualquer modo produzirem
mais de 20.000 atü i O. 0 11 0 litrc•f-'. pagarão 50$, e os que excederem esta produe(;ã.o, p::garão .-~00$000. Servir•á de base para
o calculo da produccão. H média dos tres annos anteriores ou,
quando se tratar de indastria IliWa, o confronto com a producção de estabelecímentq semelhante.
Art. 10. Ainda como elem,mto de fiscalização e estatística será c-oncedido re,;istro ohrigatorio, gratuito:
a) aos fabricantes, commoreiantes 'C mercadores ambulantes que já houverem pago o rnaximo dos respectivos emolumentos ou, quanto aos fahricall tes, dous emolumentos de 20$
e um de 50$ ou Yice-v~~l'SR, e, quanto aos commerciantes e
mercadores ambulantc~s, IHll emolmnento de toos c dous de 20SOOO ;
b) aos deposif.(1s exclusivos •las fabricas, quando estabelecidos no mesmo muniei)'io ou cruando dependentes da mesma
repartiç-ão fiscal, <lr!sde rue nell us não se facam vendas a retalho;
.
c) aos depositos fef' hados 'le casas commerciaes, mercadores ambulantes e fabrjeas, desde que nelles não se effectuem
vendas;
d) aos armazens dr~s empreiteiros das estradas de ferro
c obras de port-os e aos dos fazendeiros para a venda unicamente aos seus em prega dos ou operarias;
e) aos armazens, pbarmacias, etc., das cooperativas, para
supprimento exclu~ivo dos assoeiados, quando tenham portas
abertas para a via publica;
f) ás salinas em que a evaporação ao sol e ao vento fôr
o unico processo industrial;
fi) aos lavradores que fabdcarem alcool, aguardente de
canna ou cachaça, ou vinho natural de fructas ou plantas empregando sómente o pro r ',ucto de suas lavouras, quando a producção ammal daquelles artigos não exceder de 20.000 litros
englobadamente;
h) aos estabelecimentos particulares de educação, qnc fabricarem artigos para a venda nos proprios alumnos;
0
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i) aos asylos, casas de caridade ou de assistencia particulares, que fabr!carem productos para commercio;
·
i) aos fabricantes que trabalharem sem officiaes, nem
aprendizes no interior de suas casas, ainda que empreguem
materiaes seus, não se considerando naquelle nunw1·o a mulher
que trabalhar eom o mal'ido, os filhos sollnh·os eorn os paes,
e os serventes indispensaveis.
Paragrapho unico. Os registros de quo tt·alam as lettras
b e c deste artigo serão concedidos medianv~ exltibição do
registro pago dos estabelecimentos nelles referidos.
Art. H. São isentos do registro:
a) os estabelecimentos publicas federaes, esladuaes e municipaes que fabricarem productos sujeitos ao imposto de consumo;
b) as pharmacias das associações beneficm1 tes destinadas
a fornecimento exclusivo e gratuito dos socios, quando montadas no interior dos estabelecimentos;
c) os aí·mazens, despensas, pharmacias, etc., de instituições de caridade, para fornecimento gratuito a necessitados,
quando montados no interior dos estabelecimentos;
d) os botequins e restaurantes, de elubs recreativos,
quando destinados ao fol'lwcimento exclusivo dos soeios e convidados;
e) os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de
installação provisoria, nos lagares em que se der ajuntamento publico durante os festejos, manobras militares, etc.;
f) os estabelecimentos industriaes que tiverem ou fabricarem artigos sujeitos ao imposto de consumo apenas como
materia prima das respectivas indust.rias;
g) os caixeiros viajantes ou ornpr<~gados de cstaheleci·mentos registrados, incumbidos de vender rnercé.ulorias por
meio de amostras;
h) os estabelecimentos que tiverem produrtos tributados
destinados exclusivamente aos misteres rle sua profissfio;
i) os restaurantes ou botequins de uavios c va~ões de estradas de ferr·o.
,
Art. f2. O registro será concedido pela esta~:fio fiscal a
cujo cargo estiverem a fiscalização do commercio e fabrico e
a venda de estampilhas para produef.os nacionaes.
Art. 13. O pr·a?.:o parn. vagamcnto do registro ou ohlenção
· da vatente gratuita será:
r
a) de oito dias, para os que iniciarem o commercio ou
fabrico, p~g!l~do o emolumento integral qualquer que seja a
, época do mww;
.
·
b) antes do inicio do commercio, para os mercadores am,bulantes;
c) de 1 de janeiro a 3f de março, para os que tiverem de
renovar as respectivas patentes.
A~t. 14. P~m ~btonção do registro, os interessados apresentarao á PRfaça.o ftscal competente uma guia or·gan izada conforme o modPlo f, na qual tnPncional'i'io pPlo::; I it11lns constanlrB
do art.. 1" ns pt·odudos dt~ Sf'll '•lrntnPt·t•.io l)tt "n h rico, devendo
OS• mm·cndoi'f'í' amhulantpc·. Jll, ,. ·ionat· l:unlt•·lll o numero de
suas caixas ou vehinulos.
Paragrapho unico. A guia lie que trafa este artigo será
acompanhada da patente do anno anterior quando se tratar
de renovação do registro.
'
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Art. 15. Na guia d,e que trata o at'ligo an~ccedente .o
agente fiscal respectivo informai"ii não s1) sobre a nnporlancia
a· ser cobrada, indicando os. productos,. os cor~tpctentes e:nolumentos c os artigos de reg1sLro graftutl\ assm1 r·omo rheá se
n.~ p l't'l'f'itos rr.gulameutar1~s Si~ oppiíem á eonee:;sfio do registro.
§ L" Na faHa daquelln agente, ~~ssa..; iarormaçõcs serão
pre::>tadas pelo que estivPr de planU"io ou por Pmpregado q~e
fúr dPsignndo pPlo ~~hf'r~~ da t•sl:u::in fi., ·:d ou ~~nl:!'' (•-;fp verifieará as condições do predio.
§ 2." Preenchidas estas cxigenr.ias o rc~istro s(•rá e.onaedido, sem mais formalidades, fornecendo-se a patente de que·
trata u modelo li; nos casos, porém, de duvida ou de opposição,
a guia será submettida á decisão do ch,~Je da <>stação fiscal.
§ 3."-A patente mencionará, elSpccificada e minuciosamente, pelos títulos referidos no art. 1'', os p1·fiductos para
que forem concedidos registro qur1· pn~~os. quer gt'aLuil.us, assim
como o numero do vehiculo ou eaixa do 11\CI'en,..:for ambulante.
§ 1. No registro para o r.omnH·r·t·io dt: lwhida-" riea comprellGndido o de vinhos estrangeiros.
.
Art. 16. O registro para o commereio por grosso só será
concedido a quem vender por atacado, e o gratuito sc;ment~
para o prodncto de que o registrado fôr de faeto vendedor ou
fabricante.
Paragrapho unico. Considera-se como atacadista o negociante que fizer venda habitual por grosso.
Art. 17. Os commerciantes. e fabricantes que tiverem
venda amlmlaniP serão oh1·jgados a !anfos r••i-!i't r·o~~ quantas
forem' as pessoas ou vehiculos em11regados nessa venda, e a
patente expedida para esse fim só será valida na ?.:ona :fiscal
da repartição que hou\'er concedido, salvo quando no mesmo
município houver mais de uma collecl.oria.
Art. 18. Todas as vezes que no correr do am11o alterar a
categoria ou classificação do commercio ou fabrico, de modo
a sujeital-o a um emolum1~nlo maior de registro, ou quando
addieionar um oulm ramo d" n·"'lw\q ou i':thr·ir·o niio l:omprchendido na sua paten~ e sujeito a emolumentos, será o contrib-:Ijnte olH·igadn ao pagamnnln da dil'fnt'Pnea. dPnlro d•~ 15
dias, depois da alteração, ou de oito, depois que mr intimado.
Paragrapho unico. Os prazos de que tl·ata este artigo serão
os mesmos para os registros gratuitos.
Art. 19. Quando fôr pago emolmmmto menor que o devido pelo commercio ou fabrico, será intimado o conti'ibuinte
a satisfazer a differenca dentro do prazo de 15 dias.
Art. 20. As intimações de que tratam os artigo!'\ antecedentes serão lançadas no verso das patentes e dellas o ageate
í'iscal dad conhecimento por nserinto :\ repael.içiio do local.
Art. 21. Para o pagamento das differenças de emolumentos constantes dos arts. 18 e 19, não será levado em conta
o que houver sido cobrado por outra especie.
Art. 22. Os devedores de multa por infraecão deste regulamento e dP tnxas d,. nwrr~adnríns ;.:on•·•::ld:l·~ ai) pa!~:tHIPJlto
do imposto, não poderão obter, renovar, ou transferir para
outrem o seu registro, nem alterar a firma coneessionaria do
mesmo, sem p1·évio pag·amento on dPPO:~ilo da Hllrlla P do valor
da sonegação.
Paragrapho unico. No caso de transfereneia ou alteração
de firma, quando o estabelecimento estiver sob pressão
de auto1
::-.
0
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:Jútransferencia ou alteração só será autorizada mediante depo1si~o do maximo da pena relativa i infrarção autuada. inclusive
Q valor da sonegação, ou .si o successor ou a nova firma, por
II)eio 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. 23. As transferencias do registro por acquisição do
estabelecimento ou alteração da firma deverão ~ser requeridas
pelos novos possuidores á, estação fiscal competente, no prazo
de 60 dias, instruindo o pedido com a patente de registro da
· antiga firma e mais documentos comprobatorios do aliegado.
Art. 24. A mudança de local, de fabricante ou commersiante, ou do 1mnwr·o do vrhiculo do nwrcador ambulante, deverá ser eomumnieada á r-stação .fi:;:cal competente, dentro de
15 dias, por meio de requerimento 3companhado da respectiva
patente de registro, e só aproveitará para validade do mesmo
registro; em qualquer ponto do paiz, quando se verificar a mudanÇa com todas as mercadorias e utensílios.
Paragrapho unico. No caso de mudança para localidade su-:
jeita a repaetição difl'erentc d3 flUe conr0deu o registro, deverá o interessado solicitar desta uma guia, conforme o modelo III, que servirá para instruir seu requerimento á outra
estação fiscal.
Art. ~5. As transferencias de registro, mudanças de local
e alteração do numero dos vehiculos, depois de autorizadas,
serão averbadas nas respectivas patentes c notadas no livro de
que trata o art. 30.
Art. 26. O comprador será responsavel pelas dividas do
vendedo~ excepto:
a) si tiver adquir·ido n estaholoeiuu~nlo em hasta publica~
por motivo de acção judicial;
b) si o houver de espolio ou massa fali ida, com tanto que
o titulo de acquisição o isente da responsabilidade do antigo
possuidor.

Art. 27. A patente de registro ficará sem effeito:
a) quando as transferencias ou mudanças c a alteração do
numero do vehiculo não forem requeridas nos prazos estabelecidos nos arts. 23 e 2-1;
b) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro
· proprietario do estabelecimento.

Art. 28. Quando o contribuinte houver pago patente de
classe supf'rior ao sen r.nmmcrcio ou fahrieo, nfí.a gosará das
·vantagens inhcrentcs á mesma c podcrú requerer a restituição
do excesso de emolumento.
Art. 29. As patentes de registro serão exhibidas ao agente
do fisco sempre que forem reclamadas.
Paragrapho unico. Aos mercadores ambulantes que deixarem de exhibir a patente de registro, serão apprehendidas as
.mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, ainda que estampilhadas, as quaes só lhes serão ·re~tituidas mediante a apresentação da referida patente.
Art. 30. As estações fis·caes incumbidas da concessão do
l'egistro terão um livro organizado de accôrdo com o modelo IV,
no qual farão o cadastro geral dos estabelecimentos e indivíduos

AOroS DO PODER EXECUTIVO

registrados, -e averbarão, de conformidade com o art. 25, as
alterações .occorridas.
Paragrap·ho uni co. Este livro será con.servado na repartição e poderá servir mais de um exercício.
CAPITULO IV
DAS ESTAMPILHAS E SUA VENDA

Art. 31. As estampilhas destinadas á cobrança do imposto
de consumo, quer para os productos nacionaes, quer para os
estrangeiros, serão de fórma rectangular e de cinta, e de duas
côres- verde
para os nacionaes e - encarnado- para os
estrangeiros, sendo accommodadas as disposições do art. 4°.
Art. 32. Haverá estampilhas especiaes:
a) para o fumo desfiado, migado ou picado, de producção
nacional, destinado ao fabrico de cigarros ou cigarrilhas (rectangulares, oom as declm·ações:

FuMO-

TAL.~o- GUIA);

b) para o sal grosso, de producção nacional, os tecidos e
louças e vidros; de qualquer procedencia, o fumo em corda ou
em folha e o
á granel de procedencia estrangeira (rectangulm·es, com. as declarações:

TALÃO- GUIA) ;

c) para os cigarros e cigarrilhas em maços, de procedencia
estrangeira (cintas) ;
d) para os cigarros e cigarrilhas de producção nacional,
preparados nas .fabricas de fumo desfiado. migado .ou picado
(r('ctan(fttlarf's~ para as ca1'teiras, cai:ras, f'tc., e cintas, 11m·a
m:; maços);
e) para os cigarros e cigarrilhas de prodnrção nacional,
preparados com :fumo r~cebido do outro nst.ahelecintf'nto (1-r~
ctanau.laYes, 2mrn. os cm·ft•inrs, cw':r-u ..;;, rir .. ,. 1·in ,,, . ~, J!rn·a. o. ~

maços);
'
f) para os charutos, de produccão nacional (cintas);
g) para os phosphàros, d(} 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 (rectangulares);
i) para os vinhos naturaes, de qualquer procedeneia
.(cintas).
Para~rapho uni co. Compete á nirectoria da Receita Publica indicar as taxas, formatos e dimensões das estampilhas
para, depois de procurados os desenhos pela Casa da Moeda,
serem submeti ida~ á approvacão do ministro da Fazenda.
Art. 33. Os typos, formatos, côres e valores das estampilhas poderfío sct· modificados pelo ministro da Fazenda, precedendo proposta da Directnria da Rerrlta Pnhlica, de accôrdo
com as exigencias da fiscalização e da cohranca do imposto.
Art. 34. O preparo e o dnposito geral elas e:!tampilhas
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 sabida das estampilhas, de fórma a se poder conhecer promptamente o movimento de cada repartição, 0, lH'tn assim, um

outro em que mencionará a data d.; '1ntoio da distrltiuloh e
estampilhas de cada valor, com a designação do!
l"~pectivos signaes caracteristicos.
· ·,l
J 1. o Do livro de registro de emissão das estampilhas darse-hao as certidões que forem requeridas.
§ 2. o Os formatos, côres e applicação nas estampilhas farse-hão pnhlir·.os JHH' meio de circular· do 111inisft·o da Fazenda.
Ar L 36. A Casa da Moeda organizará alhuns cont.ondo specimens de todos os formatos em circulação.
§ L" Est~s alhuns serão remet.fidos :ís eotlectorias. mesas
de rendas e mais reparticõei arrecafJadoras e fiscalizadoras do
imposto, para servirem nas mesmas e ~serem distribuidos pelos
agentes fiscaes au quaesquer outros empregados incumbidO@ da
. agentes fi8caes ou ·quaesquer outros empregados i.ncnmbidos
da ;fiscalização, ficando o encarregado d.a distribuição responsavel pelos albuns cujo destino não justifiear.
§ 2. Os albuns serão confiaõos merHanf.e carga aos colleetores, administradores e thesourriros e serão entregues aos
· agentes fiscaes ou ou1ros r'mprp:::ndos mediante termo de responsabilidade, conforme o modelo XXXVII.
§ 3. o Os albuns serão exhibidos aos chefes das repartiçlSes ·
ou aos im;pectores sempre que forem exigidos.
§ 4. o A nenhum re~ponsaveJ, quando deixar de occupar o
seu cargo, será abonado o respectivo venr:imnnto ou entregue
a fiança, sem que restitua o alhum em ~eu poder ou indemnjze
·a respectiva importancia, ~ob pena de se1· a mesma iJeduzida
do vencimento a pagar ou da fianca a enLregar. Si estas garantias não cobrirem a responsabiJidade, a diffr>rPrwa do vator
se!C. cobrada pelos meios legans.
§ 5. o As estações fiscaes terão um livro-caixa, conforme
o modelo XXXVI, para escripturar o movimento dos alludidos
albuns.
Art. 37. Para a cobrança do imposto, as rstampilhas serão
vendidas:
a) no Districto Federal, pela Recebedoria e pela Alfandegado Rio de Janeiro;
· b) no Estado do Rio de Janeiro, para o municipio de
Nictheroy, pela Recehedoria do Districto Fnderal: em Macahé,
pela respectiva mesa de rendas, e nos demais municipios, pelas
respectivas e!lltações arrecadadoras;
c) nos outros Estados e no Territorio do Acre, peJas delepelas fiscaes, alfandegas, mesas de rendas e estações arrecadadoras, nas respecf.ivas zonas fiscaes.
Art. 38. As repartições encarregadas da venda e supprtmento 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 Esf,ado do Rio de Janeiro,
4 nfrectorfa da Receita Publica;
c) as estacões arrecadadoras dos out.ros Estados e do Territorio do Acre, á~ respectivas delegacias fise~es, excepto as
mesas de rendas aUande~adas, que ~e forneeerfío pnr intermt>dio
das repartições a que estiverem subordinadas ou por onde fôr
.determinado pelo dirf'ct.or rla R0rPilél PnhUea.
§ t~. • A Directoria da Receita Publica snperlnhmderá todo
o servfoo de fornecimento de estampilh'as.
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§ 2. o A mesma Directoria porlerá nã.o só determinar, oon-

form~

as ~xi~Zrncias da arrecadação, qno o fornecimento seja
foito dire!'.famnnte a quaJquer repartição do~ Estados ou do.
Terrif.orio do .\cre ou autori?:ar rt requisição directa das estampilhas, rorno. tambrm, ordenar a trmes~a a qualquer repartiçfi.o, quando se tornar necf\s~aT'io ao srrvi~o fio imposto.
A1'1.. 39. A~1 esf.ampillms scrfio vendidas:
a) para os productos est.ranp-dros: aos imrlortadores il'egistraflos e aos particulares que imrorf arem ar figos para o
consumo prorn·io;
b) para os prorJnctos nacionaes: aoR fahrir:mtes. aos depositarias de fabricas de tecirlos, aos commereiant.es por grosso
de alcool, aguardente de ~anna ou cacha';.a e rtr. vinho natural
nacional de qne trata o art. 8:-l, aos nr:.t'ociantPs por atacado
exportadores ele sal grosso, devidamente rr.g-i~frados. e aos estahoiPcimento:-: de qu~ trafa o art. t t, a;
c) para os producto~ de qualqm~r nrorNlPncia: ao~ negociante~ registrados, aos leiloeiro!:> f' nos pa.rt.icnlarP:::~. para applic.açfío em mPrcadorin~ npprf'henriina~. vrndir1ns em leilão ou
hasta puhHca e havidas em invPnfario ou fnJiencin, para o
e~lampilhamPnf.o do merrarlnrins em stocfr. nlt.imnmrmtf~ tributadas e para supprir qnnlflner falta drvidarnPnt.e justificada.
Art. 40. As e:d.nmpilhas serfío adrrniJ·irln.:::; nn pc;fneão fiscal
competPnt.f', rwJa, seguinte 'fórma:
rtl para fiS profluctos esf.rnngriros, na mPflirla Pxacta da
rpmnt.idarie n quaJirlarte nos nrl.i~os imporfaflos, medinnf.e as
guias do morlelo V. organizacla::: dP arct11·do r'om a nnfa do desJlacllo, que chwerá 'cont.r\r todm~ os rlaclos nPrf''1'1Arios :í. r.ohrança
dn imposto. Terminarla n ron rrrf'nrin. o f'ITlJll'P~rado compet.ente
vis:wá a 1min si f'slivPI' r\xnrfn. m1 nnnnfnd n flil"rr•l'NH'.a Vf'ri.,..
ficada tanto na mesma guia como na nota do rlrsracho;'
b) para os prorJur.f.ns naeinnnJ'R, mNHnntP ns ::mias do
morlelo VI:
I. PPlns fabricante'-'., rtP.virlnHwni.P re~j~t.r:ulm~. PITl quantidade nuTI!~a inferior a ::?5$ par~ os con:;;1antP,s do n. JII da
lettrlt a do art. 9", e tO~ parn os dcmnis. f'XCepfo pelos de que
tratam as lettras g. h, i e .i do :::n·t. iO, Pujo limite mínimo
será de 5$000;
TI. Pelos deposHos de fabricM de tr:cidos e commerciantes
C:'\f!Orf.adores de sal groc;c:o, em quantia nnnca inferior a 25$000;
UI. Pelos negociantes por grM::to de alcool. agnardente de
catHla ou cachaça ou de vinho nacional nafnral, na quantidade
cxncta do produeto rPeehirlo rlo lavrador:
•
c) para as hypot.lH'sPs da lefJra c do arL 30, em qualquer
1mportancm.
Paraj!rnpho unico. Os estaheif'cimrnfos pnhlicos de que
trata o art. 11, a, adquidrão estampilhas f'm rtnnlquer importnncia, mmliante requisiçã.o.
Arf:. 41. As estampilhas ~~Nfío ndqniricla$ por meio de
tres gmas, P-egundo os mortf\los
e VT; a primeira, acompanhar~ o pror,~s~o rte despacho nas alfn.n1legaR (~ mesns de rendas,
ou fiCará arch1vada~ quando se tratar de outras repartições·
a se,gunda, rqnstituir:'i o flocumPnto de rcrf'ita, P a terceira será.
entregue ao contribuinte.
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Art. 42. As estampilhas para .cigarros e cigarrilhas, que
não forem preparados nas proprias fabricas que desfiarem o
fumo, serão vendidas mediante a exhibição da guia ou guias
selladas que acompanharem o fumo adquil'ido para tal fim.
§ 1. o Nos pedidos destas estampilhas os fabricantes de
cigarros e cigarrilhas mencionarão o numero e a data da guia
QU guias e a importancia do imposto pago relativos ao fumo
adquirido; o nome ou 'firma do estaJwlr.cimento vendedor e o
peso correspondente a um milh0iro dos produetos qu/Ã vão
fabricar.
§ 2. o As estampilhas serão vendidas na proporção do peso
de um milheiro de cigarros ou cigarrilha:::~ e a sua importancia
nunca será üiff'rior ú do imposlo pa)!o na gnia ou nas guias
exhibidas.
§ 3. o No caso de omissão do poso dos eigarros ou cigar·rilhas, as estampilhas serão vendidas na razão de 1$5.00 para
éada kilogramma de fumo.
§ 4. o As guias de acquisicão de fumo nas fabricas ou nos
estabelecimentos por grosso, ficarão archivadas na repartição
vendedora das estampilhas para os cigarros ou cigai;rilhas, e
só será cobrada ao fabricante destes artigos a differença entre
o imposto do fumo e o que tiver de .o:er pago pelos novos preparados, si o pedido fôr feito no }Jrazo mareado no artigo 80, Ir, n. I.
§ 5:. o !Excedido o prazo estatuído no paragrapho antecedente, será cobrado o valor integral das estampilhas.
Art. 43. Os commerciantes de liqu idos que adquirirem
product.os acondicionados em barrü; acompanhado~ de estam...
uilhas que n5.o correspondam ús taxas das vasilhas em que
tenham de ser expostos á venda, poderrio troeal-::~s na rt~parti~ão
loca], quando iiYerr-m dn fazf'J.' o trnnshorrln.
§ 1. o O pedido das estampllhas SPI'Ú formulado nas guias
conforme os modelos V ou VI, nas qnaPs o interessado mencionará o numero, a especie e o valor das e'~tampilhas que der
á trof~a. bem corno os <'arartPri;;l i•·o~: l'" mw .:H rH·lun·f'm revestidas por PxigPncia dos ar i s. Gn a 5::1 r~. a illda, o nome, o
numero e a data da nota do vendPdnr, nol :1 n~ta que acompanf,aní o l~t·dir'o (' l;!f•t"'t rP·~tiílJi•l.-. 1'lq't ··,,z Vt'l·i1'''"'' 1·1 " e"actidão das decla;ações. c - ~ · ~L<
.c
,'
§ 2. o Antes da troca das estampilhas, o ehefe da repartição
mandará examinar os barris afim de vrr se correspondt>m não
.:·só ás declarações da nota. como aos sellos aprrsent.aflos.
§ 3. o As estampilhas recebidas em troca, denois ne inutilizadas com carimbo da repartição. st>rfio cncâminhadas no
principio de cada mPz ti Casa da 1\Joctla. por intcrnwdio das
repartições competentes, afim de serem alli incineradas.
.
Art. 44. As estações fisc:ws h"\rão llm livro para escripturação da sabida das 8starnpilhas, or.~Rnizado de aecôrdo com
o modelo VII, no qual registrarão, por taxas A especies, as
estampilhas vendidas, indicando o nnm~ro rlfl ordem das guias
o nome do comprador c a esppcio do imposto a que se appli~
carem.
§ 1. o Este livro será con~ervado na rPpartiçiio P poâerá
servir para mais de um exercício.
§ 2. o A escripturação de estamo ilhas para produ c tos estrangeiros •Será feita em livro distincto nas repartições que
._. • •
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arrecadarem o imposto sobre productos nacionacs e estrangeiros; pas repartições, porém, que s6 arr{'cadam imposto sobre
JH'oduetos nacionaes, qut~ por ()Ualquer cireumstaucia tenham
de supprir sellos para productos estrangeiros, a eseripturação
sf'r:í eonjPn!aHwniP, Jazpndo-so 1w~u~·fío pc.:pei~i:ll na nwtnna escripturação.
Art. 45. Aos contribuintes do imposto de consumo não
registrados não poderão ser vendidas estampilhas do mesmo
imposto, Pxeepluados os casos da 1f'fJra e do ar L. :w .
.Art. ·iô. Só serão vendidas c::'.tampillms quu eorrrspondam
na côr, formato, taxa e espeeiP aos produ c tos a estampilhar.
~\rt. .n. Ninguem poderá vender ou ceder por qualquer
fôrma as estampilhas adquiridas, salvo quando f'.C tratar de
vnnda ou transfercncia do f•stabPlPeirnenlo eommPn~ial ou industrial.
Aet. 48. Não é permittida a compra de estampilhas sinão
nos casos previstos neste regulamento, r;erdendo os vossuidores
o dit·Pito úrinc>llas euja
l"~::al nf-o r~·~:· justificada.
CAPITULO V
DO ESTAl\1PILH:\MEN'f0

1\rt. 49. Compete o estampilhamento:
dos productos estrangeiro~:
I. Aos empregados aduanmros, quando as estampilhas
forem empregadas na ,!lnia e nota de despacho, llOl' ocl·asião
de darem sahida á mercadoria;
li. Aos commcrcíantes retalb ístas, quando cxpuzcrem á
venda ou venderem os prodnctos que rceebcrpm ar.ompanhados
de estampilhas;
JII. Aos 11Pgodant0.s ambulantes retalbistas, anlcs da exposiçfío ú venda;
IV. Aos imvortadores ata0J.(1 istas e negocin.ntes por grosso,
por occa~düo da venda. quando o comprador fôr particular,
quando os artigos nãà forem vendidos em volumes intactos ou
ouando expuzerem as Il!ercadorias como amostra ou em secção
de vendas a retalho;
V. Aos empregados das repartições aduaneiras, por occasião de darem sabida a mercadorias, quando o importador .fôr
l)articular ou n~gociante não registrado para a venda do produeto despachado;
VI. Aos leiloeiros, por occasião da
quando a venda
fôr feita a particular;
b) dos productos nacionaes:
I. A's fabricas, do n. III da lettra a do art. go, antes da
sahicla ou da f~xroc;iPfin :í Yr>nda na srr·f'.?\o dP vnr.:.jn. salvo os
casos ~m que a applieaçGu das estampilha" srja feita fóra do
estabelecimento;
TI. Aos pequenos fahrir.ant.es. dos ns. I e II da lettra a
do art. go, j,mmediatamente depois de terminada a ·fabricação,
salvo: os li quidos acondieionados em barris, que. nos termos
deste regulamento, tenham de ser estampilhados fóra do estalJelecimento, o turno desl'iado, migado ou picado, para fabrico
a)
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de cigarros ou cigarrilhas, o sal grosso, os tecidos e .as loucas

e vidros, que pagam o imposto em guia por occasião da sabida
da· fabrica, ou dos depositas quando se tratar de tecidos ou
de sal grosso;
III. Aos depositos das fabrieas de tecidos, por occasião de
dar sabida aos productos;
IV. L.~os negociaal ns ~o r gro:::so, t•xporla~orrs tlo sal grosso,
por occasião do tlespadw ou da \emla, sah·u a cxcepção constante do a1t. 80, m, n. I;
V. Aos commerciantes retalhistas, :quando expuz.erem á
venda ou venderem os productos 1que receberem acompanhados
de estampilhas;
VI. Aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda
fOr feita a particular.
Paragrapho uni co. O estampilhamento de productos nacionaes ou estrangeiros, apprehendidos, será feito no acto da
entrega pelo dono ou pessoa !habilitada, direc lamente ou em
guia, conforme a especie dos produclos.
Art. 50. iAs amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes
ou empregados, de que -trata o art. 11, g, deverão estar selladas.
Art. 51. As estampilhas serão applicadas:
a) na primeira e na terceira vias das guias a que se refere
o art. 41, 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, peix·e
a granel e louças ou vidros, de origem estrangeira;
b) nos talões de guias ou nos livros-guias constantes dos
modelos VIII a XI, collocando-se, de accôrdo com as respectivas
:. designações- Talão- Guia- as estampilhas, de fórma rectangular, partidas ao meio, metade no talão ou cópia que ficar
na fabrica ou estabelecimonlo comrncrcial, e a outr·a metade
na guia que deve acompanhar o producto, .quando se tratar
de fumo desfiado, migado ou picado, pata fabrico de cigarros
.ou cigarrilhas, tecidos, sal grosso e louças ou vidros, de origem
nacional, cujo imposto houv·er de ser pago pelos fabricantes
ou' negociantes por grosso exportadores. No caso de livros. BUias a cópia será extrahida simultaneamente, por meio de
papel carbono;
c) nos objectos abaixo declarados:
I. As de fórma rectangular, pelo modo seguiu te:
1o, nas caixas, latas, caixin has, bocetas, potes, carteiras,
cestas e sem-elhantes, parte na orla da tarupa e parV; uo corpo
desses objectos;
2", nos suecos, pacotes e envoltorios de papel, panno, palha
e outros, no feeho, na costura ou no Ioga r da abertura;
3", nos envoltorios de charutos estrangeiros, no logar da
abertura;
4<>, nos espartilhos, na frente, pelo lado interno;
ti", no calçado, na sola, pelo lado ex f crior, ra:"pando-a ou
usando qualquer outro proc-esso de que re::;tJJin adiJcrcncia
perfeita;
·
6",. nos chapéos de sol ou de chuva e nas lJ engalas, na
· ~xtrem1dade, perto da ponteira, de modo que fique visível o
·
:valor do sello;
1
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7°, nos chapéos de cabeça, gorros -e bonets, na carneira
ou na cópa pf'lo lado interno ou no fôrro; nos de mola ou
claques e nos armado." para grande uniforme poderão ser
rnsidn.s no forro;
S", n"'; ~:ahfí0s e -::lhPtJef.Ps em barra, p:iPs ou ftwma, nas
\Tia;-: d1• ,.,.1 :l :· 11::." c~ni;:-;''' 1. as Sl~m enHJlnn·o, no lii'Oill'iu ob.iceto
ou em folha ou fita de P3P·el, :qnando a adhereneia não se
fizer completa por aquelle modo;
9°, no pnpcl para forrar casa, mais ou menos a um metro
do antcc~odenr-ia da cxtrmnirladc exterior da peça;
'lO, nos rliscos para gramophones, no centro sobre o
rotulo;
li. Ais de f6rma de cinta, pelo modo seguinte:
1°, nas 11ipas, lli]uart.olas, .hordalezas. barris, tinas e semelhantes, quando para venda a torno. sohrP o batoque, quando
houver, ou. em caso contrario, acima tla tornf'ira. c em qllalqu~r 1ogar, quando vendidos a particular:
2°, nos pipot.Ps, barris e semdllantes. nn!ornat.icos 011 não
contendo cerveja, aguas gazosas c hcbid~s SPnwlh:mtes, para
a venda a copos, numa eU~ueta on f alwllr1 fh• mn.rleira, fol·ha,
ou rpapelão, ou colladas no proprio harril, .rtnnndo vendidos a
particular;
3°, nos garrafões. garrafas, bot.ijn~. notiiõ~s. frnsros, vidros
c on Lrns SPmnlhant~s pai'! 0 na rolha. c~apsula r.u I nmpo e p:nte
no gargalo. Nos vidros de eapacidacte infedor a meio litro,
contenrlo perfumarias ou especialidades pllarrnnr•pnt.iras, nos
lança-perfumes e nas bisnagas, rwcterão ser appl icadas estampilhas rcet.angulares, mas colladas da mesma frírma:
1.", nos sypllões dn aguas gazosas c ."PrnPlkl n l.c's, de modo
a romperem-se ao calcar da alça;
5•, nos maços de cigarros c rle cigarrilhas. pcrpcndicularmenlc á facha ou rotulo 'QUO os rleve nnir, apanh~ndo os extremos dos mnços, rle modo que a par!P inrlicntiYa d.a taxa
fique adherida a um lado da faC'ha nu rotulo n ns m::teemidades
ao outro 13do;
•
6". nos charutos nacionacs, em cada um de per si, em
fórma de annel;
d) englobadamente, nor volume: no caso do n. V, da lettra
a do art. 49.
§ 1. o Os negoci~nt.es por grosso e os leiloeiros tambem
podrrão :fazer o estampilhamNlf o em globo, das mercadorias
fl\lC venrlcrem a particular.
§ 2. o O imposto do sal gTosso, no porto do destino, salvo
no caso do ~ 2" do art.. 90, será cobrado por verba lançada
na guia que acompanhar o prorlur.to c na que tlver de ser
annexada ao processo do despacho.
§ 3. o No caso do § 2° do art. 90, a .rliff0rcmça do imposto
s~?rtí. cobrada rle conformidade corn a lettra a fJ0.ste artigo.
Art. 52. A applicação das r~tampilhns cl0.verá ser feita
por meio de gomma forte, ou eosirlas. tratando-se de chapéos
do mola ou rla.ques e rlos armados para ~ranrlf' unifnrme, de
modo que' sua ndhcrenc~in. aos prnducl n::;; .-.;pja nerfPil a e não
possam SC'r rf'Li.radas e nprovcHadas.
~Para~rapho uni1~0.
DoB líquidos r•1ll l'a':t·os vendidos a
particulares, quando tenham de ser rn-.~iaf!rls por f'stradas de
ferro ou navios para lo~ar rl.is1anh~, JHH~PJ·;ín ~s PSf.nmpilhas
acompanhai-os convPnieutemcntP l'(•sguartlafla~ e acoudicio-
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nadas .nos proprios volumes, desde que estejam inutilizadas de
:aceôrdo com os arts. 56 e 57.
: \ Art. 53. Consideram-se inutilizadas e sem effeito legal
as :estampilhas fragmentadas ou colladas de tal modo qu-e
possam ser tiradas sem esforço e empregadas de novo.
Art. 54. Consideram-se não estampillhados os productos
a que forem applicadas estampilhas:
a) d~stinadas a nacionaes, quando forem estrangeiros, e
VIce-versa;
b) usadas ou do que já se tenha feito uso;
c) esprciars, destinadas a um outro producto;
d) communs, quando tenllam ·esíampHllas especiaes;
e) de formato diverso do qun lhe é destinado;
f) não inutilizadas de accôrdo com as diSilosições deste
. regulame.nto;
g) ,que não estejam em circulação;
h) 1que contiverem emendas, rasuras ou borrões.
t;\lrt. 55. Para completar a importancia da taxa legal
poderão ser empregadas estampilhas, da mesma especie, de
valores diversoH, comtanto :que 3ejam coHadas de moào 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 as estampilhas que entregarem ao comprador ou que collocarem nos seus productos,
com o seu nome, firma, marca do fabrica ou simples iniciaes,
a tinta, picote ou outro qualquer processo, comtauto que fi:que
visivel o valor das estampilhas.
Art. 57. Todos que venderem productos arompanhados
de estampjJhas }Jara S{'rem applieadas t•m c>staiH•lf•j·.iruPnlo
commercial varP.i i~;ü!, lançat'iio uo V4'l·so das mP:sma:-:, de fúl'llm
a abrangei-as todas a data da rmtrega ou temrssa, o mmwt·o
da respectiva nota, e a firma, marra do fabrica ou simpl0s
iniciaes, sem prl'.'julzo, para os produdos IHlCÍOIHH'S, da disposição do art. 56.
·
.Paragrapho unieo. Estas dC'elaraç-ões poderão ser feitas
por meio de carimbo com os claros precisos para a data e o
numero da nota serem preenc'hidos a mão.
Art. 58. E' facultado aos negociantes por grosso, de
mercadorias estrangeiras, sem prejuízo do disposto no arl. 57,
carimbarem ou -pi,cotarem as respectivas Pstamp!!hus, desde
que fi.que visivel o valor das mesmas.
Art. 59. Nos casos de estampilhamento em globo, as
estampithas serão todas inutilizadas por meio de traço forte
de tinta ou lapis-tinta, por !quem entregar a mercadoria, e com
a. data do dia, nos casos dos arts. 40, a, n. V, e 51, a.
~· Paragrapho uni co. As estampilhas colladas ás guias de que
trata o art. 51, b. serão inutilizadas com a data, por meio de
·carimbo ou a manuscripto.
·
C.\PITULO VI
DO HEIJL'\.IEN FISC.'.L DO D.IPOSTO

. Art. 60. Nenhum producto sujeito ao imposto de consumo
poderá sahir das faln·jea~, nem ser exposto á Yenda ou Yenditlo

AOTQS

Do

PODER EXEOU.n vv

573

sem estar dévidamente estampilhado, salvo as seguintes excepcões:
a) o fumo desfiado, migado ou pi.cado destinado ao fabrico de cigaáos ou cigarrilhas, os tecidos, o sal grosso e as
loucas e vidros, de producção nacional, o fumo em ·corda ou
em folha c o peixe a granel, de procedencia estrangeira, cujo
imposto é pago em guia;
b) as mercadorias dc proccdcllcia rslrangr ira, exi~tentes
nos es.iabelecimentos atacadistas e acondicionadas em caixas,
caixões, barris, etc., quando conservadas ncs~es volumes,
acompanhados da nota ou da guia ·e das estampilha;., conespondentes;
c) as mercadorias estrangeiras, existcnks em eslabelecimentos commerciaes varejistas, acondicionadas em caixas,
caixões, etc., com tanto 1que todos os volumes se aeh em intactos
e es 1 ~:~Jam acompanhados da nota ou ~·-tia e th; !'"':::pedivas
estaml)ilhas:
d) os liquidas de .qualquer procedencia, acondicionados em
pipas e outras vasilhas semelhantes, ainda intactas, quer .em
poder dos commerciantes atacadistas, ~quer dos Ym·ejistas, desde
que estejam acompanhadas das notas ou gu ins e das respectivas estampilhas.
IArt. 61. Consideram-se sujeitos á fiscalização todos os
productos 1que se acharem dcntl·o dos estalwlecimcntoR obrigados a registro ou em 'POder dos mcrcadorrs amlmlnntf•s. ainda
que guardados em caixaR, sar~cm;, moveis, e te.
Paragrapho unico. tr·ara os effeitos deste artigo quando
honvrr re~idt•m·ia familiar no estahcleeinwntu, considPrar-se-h~\
sujeita á fiscalizacão sómente a parte elo edifieio oecupada
pelo negocio ou fabrico c as dPrwndrneias l((lW sl't'vircm de
deposito de memadoriàs.
·Art. 62. Sr:i podc!·ão sal li r das fabl'iras e e;;lahdecimentos
commerciaes por grosso, acompanhados das J'('Spt>dhns estampilhas, os seguintes productos:
a) os líquidos acondicionados em banis, automalicos ou
não;
b) as mercadorias estrangeiras acondieionadas em caixas,
caixotes c outros envoltorios ainda intactos.
Art. ô3. A sahida de pi·oductos acomnanhado::; de estam.:.
pilhas, de .que trata o artigo antecedente, só é permittida
quando a venua fôr feita a negociante.
Art. GL Quando nas fabricas e f'staheleeimentos commerciaes por grosso houYer venda a retaHw, a secr.:ão desta
dcv·e!l'á ser inteiramente separada, de modo a evitar confusão
e promiscuidade, sob pena de serem considerados destinados
ao varejo todos os producLos que se aehar(•m no estabelecimento.
Art. G3. E' veuado aos poquenos fahriennh's !qnc fiyerem
commerdo a retalho, o fahrieo de cigarro:-:, c· itr:uTilhas ou eharutos na sec(,'ão dP varejo.
·
Art. <i'G. Os lhTos de talfío ·e guia on o:-:; lhros-2,·uias,
tanto para cobrança corno para fisealb:ac.iio do imposto, terão
as folhas numeradas sPguidamcn!e c 1·uhricndas ua estaç.ão
fiscal compd Pnte. Esta rv.bric:1 sPr{t :2;ratn \ta.
Art. ü7. Não sprão admittidos a despaeho nas alfandegas,
nem poderão sahir das fabricas ou ser e::q)Qstos á venda cigarros, cigarrilhas, fumo desfiado, migado ou picado, phos-
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phoros, sal refinado ou purificado, velas de sebo ou esparmacete
e earLas de jogar, sem -estarem acondicionados
'em maços, carteiras, latas, vidros, caixas ou outros envoltorios.
Art. 68,. Nenhum commerciante poderá ter estampilhas
em tquantidade superior ás necessidades das mercadorias exis. tentes, por estampilhar, em seus Pstabckcimentos, sob pena
de serem apprehendidas e inutilizadas as que excederem
de 5 %.
!Art. (i9. Quando o fabricante tiver mais de uma fabrica,
sob a fiscalização da mesma estação aneeadadora, os productos
que forem produzidos em uma e sahirQrn, já sujeitos ao imposto
por meio de applicação de estampilhas nos objcctos, para outra,
afim de soffrerem os ultimos preparos, beneficiamento ou
terminação, serão considerados como fabricados no ultimo
estabelecimento, devendo, porém, ser acompanhados de 1..rma
guia, modelo XIV, visada pelo agent.n fisenl ou pela reparti~t'io,
para servir de base á escript.a fis(·~tl .
Art. 70. Os produ c los suj1· i il)'l a i 111posl11 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, mcdi:mtn
as formalidades estatuídas 110 art. BO. a, ns. VI e VIll, c,
n. YIII, g, ns. IX c X e h, n. VH, uma yez 11un tenham de
voltar á propria fabrica ou' hajam de
vendidos na do beneficiamento ou acab~.mr>nfo, quando
H w•!'fprwet· ao mesmo
dono.
§ f. o As fabricas que, por cncommendas, prepararem
productos de outras fabricas, recebendo destas a materia prima
e os sellos para serem applicados, ficam obrigadas a uolar na
oolumna das ohscrvw;ões do livro da. escripta ri:::eal nüo só
a entrada daquelles effeitos como a sahida dos artigos vreparados e das estampilhas colladas, fazendo acompanhar os
productos de uma nota com as nccessarias espeilcificar:ões.
§ 2." rüs fabricantes •que, por motivos--espceiaüs, se utilizarem de eslahclf'eilnPnt.o d1~ outra fir·ma, para os rins do paragrap'ho antecedente, deverão fazer acompanhai' ú malcria
prima e aos seU os remettidos, uma nota especifica da e serão
obrigados a levar á columna de observa.;:ões de sua escripta
fiscal a sahida destes objectos e a entrada dos ar·! igos preparados.
§ 3. o As notas de tque tratam os paragraphos anterior-es
de"terão ser apresentadas ao visto dos agenlcs fiscacs das
'fabricas.
Art. 71. Todos os fabricantes de artigos sujeitos ao imposto de consumo, exceptuados os de <que tratam as Iettras g
e i do art. 10, os negociantes ou fabricantes que mandarem
desfiar, picar ou migar .fumo, os negociantes por grosso de
fumo, os dcpositos de fabricas de tecido~. O" nrgot:iantcs pol'
atacado de sal grosso, que receber.mn o sal direetamente dfJ
estrangeiro, das salinas ou dos dcpositos do porto de t•mbÇt.r.qúe,
e os negociantes por grosso de alcool, aguardente de canna ou
cachaça ou vinho nacional natural, ,qu-e reC('bercm o producto
do lavrador sem pagamento do imposto, ser~io oiJrigados a I í~l·
nos respectivos estabelecimentos, devidamente sella(los. rubricados e aufJhenticados, nas -estações fiscaes correspondentes,
os livros exigidos por ·este rcguJmnento. ~scripturados eom elareza, nsseio e exactidão, de modo a não tlf'iX::'P duvidas, devendo
~·semelhantes
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os lançamentos ser feitos diariamente e encerrados mensalmente

at1~

aó terceiro dia util de cada mez.

§ 'i. o Esses livros serão distinctos e separados pat·a cada

unta das esrH'cies enumeradas no art. to, podendo ter apenas
as divisões preei:·ms ao movinwufu do Pstah(·lPf·inwllfo, reRpeit.aua a oedetn para cada inqwsl.o dt·::;eripta ll(l :u·L 'I" e seus
paragtaphos.
·
§ 2." Na eseriptural,~üo voderá sul· apruveitada a folha
inteita pura o lançamento de diversos mczes, desde que estes
sejam encerrados e destacados uns dos nutros. sem d-eixar
linhas e espaços em branco, e só deverão liDL' cuusignados Oft
dias l'm que houver movimento.
§ 3. o Nos casos de transferencia de finna ou de local, a
esoripturação continuar-á nos mesmos livros mediante a formalidado do al't. 118, t.
§ ·1." Nenjmm livro sorú authenticado :-;inão mediante
prova de inicio de negocio, de encerramento <.h~ it;ual livro
anLcrior un ouLru .qualltuor motivo plenamente juslificado. Os
livros de talão e guia ou nota ou os livros-guia:'! poderão ser
authenticados mais de um de cada vez, desde ·que ten'bam
nmnct·at;ão s«~gltida e sP-ja exhihido o canhoto dn ultimo utilizado.
§ 5. o Não deverão ser authcnticados livros que estejam
em desaccôrdo com os modelos ou não corrPspowlam ao movimento dos respeethos estabelecimentos.
Art. 7'2. As estampilhas, guias e notas que os fabricantes
e os negociantes por geosso, na fórma deste regulamento, são
obrjgados a forrwcer com os productos venditlos, deverão
aeompanhul-Ôs, em poder do conductor do vchiculu ou pessoa
que os tran:3podar, pat·a serem entregues, ao comprador ou ao
deposito, todns as vc·.~es que as mf'rcadorias se não destinem
a despacho pelas est'·adns de fL~no, companhias de~ navegação
ou empl'ezas de tram;porte.
Art. 'i:L Nenhum estahelecinwnto potlerü. ser vendido em
hasta publica ou posto em leilão. sem que seJa rn·t~viamente
solicitado d:1 rrpat'f.il;ã.o fiscal competente t;sclaeevimenlo sobre
a si tua~;ão fiscal do dono do mesmo estaheh~cimcnto.
§ '1. o O m·esrilo procedimento será obscrvuuo quando a
verida em tar.·s condições fôr de nwrc:ulorins pertencentes a
cslahelecirnentos st1jeitos ás di:-:;posições deste regulamento.
§ :? • o O debito que fôr accusatla em tnes cas1)s será deduzido do producto da arrematação ou da Yenda e recolhido
á reparti.cfw fiseal dentro de 15 dias.
§ 3. No caso de fallencia on ·inventario, de que trata ·o
art. 26, b, o::~ juizes requisitarão da repat·tição fiscal competente os precisos esclarecimentos e não Julgarão definitivamente a partHha ou fallencia S('tn o prt)vio I'Peolhünento das
inwortancias devidas.
Art. í í. Todos os fabricanLrs de mPreadorias sujeitas ao
impo-Jo de consumo são obrigades á applicação do rol ulos nos
Sf'm~ protluctos, declarando a marca dcvidanH.~nf e. I'Pfdst1·ada
ou o nome do fahrican1o ou Pmpreza l'::tht•il r~·~~id1·arfn, ma,
t'sfw:5n fi:.Jeal competente c~ a situação da fahrir'a.
§ 1. o Não é permitticlo o Uf';n uc roLulo;;; cscritll os no todo
ou em parte em língua esh·angrit·a~ ·quo posfmm pôr em duvida
a procrdrnda do produdo.
Q
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§ 2. o Quando o adquirente do producto tiver de vendei-o

de modo differente da fabrica, deverá applicar ao novo volume

o rotulo declarando a procedencia e a respectiva marca.

§ 3. o Si no producto tiver de fígurar uma marca differente da do fabricante, não poderá ella ser usada sem .que
hajam sido satisfeitas as exigencias fiscacs deste artigo.
Art. 75. Os rotulas serão applicados:
a) a tinta indelevel ou a fogo nas pipas, hordalezas, quartolas, barris, tinas e outros cascos;
b) por meio de dizeres collados ou impressos:
I. Nas peças de tecidos e nos respectivos cnvoltorios do
papel;
II. Nas caixas, maços, pacotes, carteiras e em qualquer
outro envoltorio contendo mercadoria tributada;
III. Nas unidades em ,que forem appostas as estampilhas
do imposto de consumo;
IV. Mais ou menos a um metro de antecedencia da extremidade exterior da peça. no papel para fonar casa.
'A;rt. 76. Os fabrieantes poderão utiLizar-se dos rotulas
que não estiverem nas condü;ões do art. 1 í, eompletando-os
por meio de carlmbos impressos.
Paragrapho unico. Os tecidos nacionaes de quah1uer espeoie, inclusive os artefactos, comvrchcndidns no art. -'1°, § !2,
ficam sujeitos apenas ao rotulo d~;clatatol'io dr
lNDUSTRL\
BRAZILEIRA.

Art. 77. !As fabricas dos ns. I c H da letli'a a do art. go
são obrigadas lá rotulagem dos seus procluetns logo depois de
acabados.
Paragrapho unico. 1As fabricas do n. lJI da nw;:.:;ma lettra
a do art. Ho deverão rotular immccliatamPulc~ os pl'odnclos
destinados á secção do \tan~jo.
Art. 78. E' pro'hibida a importaçCto de pmduefos Pstrangeiros que trouxerem rotulas no todo ou Pm parte em língua
portugueza sem mencionarem o vaiz. de origrm.
Art. 79. Não é perrnittida a sa·h ida dos productos das
fabricas nem dos armazens alfandegados antes do nascimento
n&m depois do oceaso do sol, salvo em casos previamente justificados.
Art. SO •• \l~ím das demais oxigenei as eonstantes deste
!I'egulamento, serão tambern obrigados:
a) Os FABJUC,\NTES EM GERAL:

I. :.-\. remetter ou entregar ao comprador:
1o, as estampilhas corre~pondentes aos producfos que
tenham de sl'r r>stampilhados fóra dos seus estabPlecimentos;
2°, as guias relativas aos productos que pagarem o imposto
por essa fôrma;
.
II. A fornecer ao comprador negoeiante uma nota dos
productos adquiridos, discriminados pela qunntidad" c Pspeeie
e pelas mareas e nunwração dos respecth·os volunH's. declarando estar estampilhados, ~quando assirn l'oJ'I)Jl1 ,:mHlidos
ou mencionando a t(Jnantidade, taxa. f'ornmto P n.:::]weie das
estampilhas, quando estas acompanlw. J·Nn os rn·oductos para
serem applicadas füra dos seus f'stalwlN·inwnlns. Para f'sse
fim terão lhTm> de talão c nota com aR folhas numeradas seguidamente e rubricadas na estação fiscal üt)mpetPntf•, inde-

pcndentementc do 'qualquer üoutribuiçã.o, dos quacs serão
tambcm uxtrahidas as notas que houver.-m de sr't' fornecidas
a particulares, devendo ser consignadas nos eonhotos as vPndas
;l.'cspecti v as;
l li. A tct· O'> llnos dc- :.ll'Ct'trdo !'0111 o nwlklo XV, nos
.quaes registrarão, denl1·o de tt'PS dias, o mnvimrnto diario da·
Jll'ollu!·ção t', cliariamentc, o do ('.ousumo c o da ent.rada e da
sahida das PSÜlmpi.lhas quando a.·; mesmas foi'Plll applicadas
ou quando ::'eompanharem a merrarJoria, sendo a PSl'ripturação
encerrada 110la f•) ema df~ llalanço ,. transportado pam o mcz
sr~guintc o saldo aecusaclo da prollu(~r,:ão r• das Pstampilhas,
dist~riminarlas estas por es]weies, formatos··· taxa:-;, na eolumna
elas ollsPr·va~.õe:"~, dispensado o lançamento da vroducçfto no:;;
livros dos pequenos fabrieantcs !'Onstantes dos ns. I' o li da
Jettra a do art. !)o C nOS dOS fabriean\ CS de l}UP tratam aS
l..ttras h P i do art. 10:
JV. A l'ornrrf'I' ao agcn lc fiscal uma t!Pclal·ar_:flu r·uutcndo
o !'apilal do (•-.;talwleeimento. o numero dP OJWl'CJrio:.:;, dD teares,
fu:">os r. macl1 it1as, ~~apaeidadP e 11umPro das caldeiras, tmwis, etc.,
fm·r_:a motora l' sua natnt·r~za, nacionalidade do:-; induslriacs,
vreço c mareas dos pro duetos pelas especies tributadas:
Y. A entrngat· ao agente fi~l·al, até o dia 13 de jan(~im do
l'alla anno ou 1:5 dias depois de qualquer altt~ração. uma re-]ar.:.fl.o _dos opc•nti'Íns qw~ lrahalharem flÍt'a da faltrira. eom indiear,fío do ~lias t·esidPncias, aos qua!'S fon1ecerão mna eaderneta,
vi:-mda ]telo agcuto fi">cal, para ser apresentada quando fôr
{'xigida, rleYenuo neUa meneiorw1· a mat0ria prima •·ntre;;ue e
os p1·oductos manufacturados restituídos ú fabrica;
VI. A P:-:hihi1· ao ~tgentP fiscal, para ::;CI' Yisada, a guia
dos ]li'Odudo-; urspaehatlns para o PSII·an~·piro ('a dos remnttirlos
vat·a benpficiamento ou acabamento nos casos do art. 70;
VIl. A ae~i:rnar termo dP responsabilidade, eonformc o
modelo XXXVJIT, do imposto rPlaLiYo :ís lllPl'eadmias que ('XlHH'Lal'rm pant o r•stran,:;Piro por -via torrrstt·(~;
~VIII. A an11otar na !'olumna das ohser\·a~~ões do livro
fiseal as mNcadol'ias exportadas para o estrangeiro e as saltidas
llOS !\USOS elo art. '/0:
IX. A consm·va1· em boa guarda toda a cscripturação, corl'espontlencia P mais papeis relativos ao giro de sua indusf.ria,
('llllJU<Ulto não JH'escrew•rern acções fiscaes qne lhPs possam ser
l'clativas;
X. A exhib i r ao agente rlo fisc.o os li v r os e lalões, ainda
q111~ I'St(•jam ('ll(~·~tTados, f)Ur~1· da~ J'abrit~as, q1wt· dos 1kpositos,
t>. as guias rcfc1·cntcs ao imposto, bem como as cslamilillms em
l:ll'll poder, sempre que forem pedidos;
XT. A franquear ao agente do fisco, para exercer a sua
funet.üo, a visita dos eslabelccimentos c suas dependencias, a
qualquer l10ra do dia, ou mrsmo da noitP, quando ú noite esti.- 1
Yf'l'l'lll funet'.ionando:
Xlf. A dar conllceimenLo ú repartição fiscal r~ompelentc,
11fí.o sô quando snspencler·rm a producção tPmporat·ia ou !lefinitlvanwniP, l'Omo tamhem quando recouwt:arPm a trr.halhar:
xrn. A I'Ol'llU'f'J', at(~ J f) de janPiro 0\1 15 dii:IS depois ch
qual•lltl'l' al!Pral:fio, ú PSh:t<:ão fiscal resrwetiva, quando a cohl'annt dn inqw~lo sr rrg1.1la1· prlo prrço de Yencla, uma tabclla
da~ mareas ., dt~s rn·r~~os dns seus produetos.
Nota- A necebedoria do Districto Federal fará publicar
Podt'l" Executivo -1915 (V oi. li)
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no Diario O{{icial as tabellas fornecidas pelas fabricas da cirda Capital FedN·al e muuieipio de Nicllleroy.
As rcparti~,;ões do Ei31ado do lHo de Janeiro c as dos outros
Estados, por intermedio das respectivas del<'1gaeias fiscaes, enviarão et'1pia das taLwllas que receberem ú I )il'edoria da Receita
Publica, pam o mesmo fim.

'cumserip~fío

lJ) ÜS DE FU-\lU DESFI.\ DO, l\llG.\UU O L' Jl!C.\DO:

I. A dat· sahida ao fumo Pl'<'IHH'ado, qucL' por conta
propria, (}U(~I' UlllPÍU, SÜ!Ilt'lllü Plll llllCOlPS, l'fllXUS OU lataS uevidament<• JeeiJados, que tnnham o peso mínimo de :!3 grammas e
maxinto de um kilogramma;
II. A dar sabida ao fumo, ainda qw~ pn·p~u·ado vor c unta
alheia, dPstinado ao falH'ÍI'O dl' cigarros t! cigarrilhas, em pacotes, eaixas, latas. lHu·t·icas, saceos, 0te., dPYidanwnte fecllatlos
e de peso mtw~a inl'prinr a 10 kilogmmmas:
Hl. A YPildPI' ou pi'PlH\l'at' fumu dP:-:t i nado ao fa:Urieo de
cigarros ou •·igaLTilltas ;.;!lnwntp pn ra l'nnmu•L'eiantP por gn>sso
daqtwlle artigo e pam t'allril·twte d,. ei;!arros ou eiganilha::;
dcvidamPnte registrado~;
lV. A preparai' fumo ]Jtll' conta alheia, não destinado ao
fabrico dr• t'igatTos on eiganillms. sl!mente pal'a eommerciantc
tlaquPllP al'tigo, dPvülanwntn registrado;
Y. A pagar o imposto na l'ünna t]a }pf lm IJ. dn ai'(. 51,
antP~ ela sahida da fallt·i,·a, quando o fnmo ~"'~ 1l!'stiiJar ao fabrico d1~ eiganos ou 1·ig-arrilhas;
vr. A tet• () liYl'O C'Olll talão (' guia Otl liYI'O-guia segundo
o modPlo Vlll:
\'H. A hllli:Hl' no I hTn, modPlo XY, a pt·o!lue(:ão do fumo
dpsfiado. migado ou pleado, llOI' eonta propria llU alheia, a
sahida do llJPstnu quando YPIJdirlo, Plltl'Pg'UP 011 J'Piltnttülo :i
sPcçi1o dP Yat·P.iu ~' q11audo a1q.Iieadn f'llt eigar·r·os ou dgarl'ilhas;
Ylll. .\ l'Xil!it· do llPgol:inntl' 111L fab1·ü·ant(• que mandar
fumo em e01·da ou <'IU folha para pt'f'paro ou qLw adquirir
fumo pr1•rmrado para fabrico de cig·aJTos on f~igal'rilhas a
exhihi(~ão da pateuto I]P rPgistro, quando o rahl'il·antn ou m~go
ciante rcsidit· na s•~df.! da J'ahl'ien, ,., no l'a:-:o ('IHJtrario, uma
declaracão firmada mencionando o numero, a especic e a
repartição expedidora do registro;
IX. A fazer acompanhar da guia, modelo VIII, o· fumo
desfiado, picado ou migado, destinado ao fabrico de cigarros ou
cigarrilhas, quando vendido, ou quando preparado por conta de
outrem;
X. A ter o livro auxiliar, modelo XVI, que servirá para o
lançamento do fumo em corda ou em folha, quer se trate do
adqurido pela fabrica, quer do recebido para ser preparado
por· conta alheia;
:\.'1. A exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr pedido,
a nota relativa ao fumo em corda ou em folha adquirido e,
bem assim, do que I·ecebcr para desfiar, migar ou picar por
conta de outrem;
XII. A marcar nos rolulos de seus produ elos e nos volumes
do· fumo Ill'epararJo por conta de ontrf'm para fabrico de cigarros ou cigarrilhas o numero c a dala da guia em que tiver
sido pago o resprctivo imposto;
XII f. A apresentar produccfio de fnmn dc~riado. picado ou
migado, .cujo peso liquido corresponda pelo menos a 75 o/o
do peso bruto do fumo em corda ou em folha;
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XIV. A numerar seguidamente os volume:; contendo fumo
destinado ao fabrir.o de cigarros ou eigarrilhas, podendo estalH:-leccr numeração especial para cada cspccie de fumo ou de
involucro;
XV. A remetlcr diariamente á repartição do loca), quando
foi'Cill estabelcr,idos na sédc da mesma repartição, relação do
f11rno sahirlo 'll:.t vespcra para fabrico de ciganos on eigarrilhas,
da qual deverá ,constar o nome, residencia c numero do registro
do df'stinatario. Quando o estabelecimento for situado fóra da
t;c\de tla reparticão, a remessa da relação será feita semanalmente;
XVI. A ter um livro de accôrdo com o modelo XVIII para
lançamento do fumo sahido para fabrico de cigarros ou cigarrilhas.
c) Os DE BEBIDAS:

I. A mandar gravar em caracteres bem visivcis a fogo
ou por meio de carimbo a tinta jndelevel, nos pipotcs, barris
ou semelhantes, automaticos ou não, contendo cerveja, aguas
gazosas c outras bebidas para a venda a copo ou para engarrafamento, o numero da vasilha c a suá capacidde expressa em
litros. A numeracão não terá solução de continuidade e as
estampilhas ctcverão ter escripto no verRo, a tinta ou lapis-tinta
c sem rasura ou emenda, além das dcclcraçõrs exigidas no
art. ,G7, o numero da respectiva vasilha;
H. A mencionar nas notas de venda a ,capacidade expressa
em litros das vasilhas, assim como os respectivos numeros e
marcas;
Notas:
in, quando não fôr preenchida aquclla formalidade, a ca...
pacitlade serft rstabelccida 110la sPguintc f0rma, caso o exame
material nfío accusc quantidades diffcrcntes: pa1·a as pipas1
.180 litros: para as quartolas on meias Tlipas, 2-10; para os
quintos, g6; para os dccimos, 1.8; para os vigrsimos, 24 c, para
os quadragesimos, 12;
·
2", as bchidas estrangeiras serão cobradas pela capacidade
real dos harris, verificada por occasião do despacho;
III. A. dar aviso á repartição ou ao agente fiscal local,
quando tiverem de dar sabida a aguardente 911 cachaça desnaturada destinada á fabricação de alcool, afim de ser visada a
guia ou a nota que acompanhará o prodtwfo, da qnal deverão
constar as declaracões de que trata o n. li;
IV. A pagar o imposto a que estiverem sujeitos os pro..
duetos resultantes da transformac;,ão de líquidos alcoolicos de
graduação mais elevada, considerados fabricantes todos aquelles
que em];!regarem tal processo.
d) ÜS DE VINAGRE:

I. A obsel'var as mesmas obr·igações relativas aos de be-

bidas.
e)

ÜS DE SAL GROSso:

I. A pagar o imposto na fôrma da lettra b, do art. 51,

podí!tHlo dPi.xar de fazC'l-o nos sPgnintos casos:
1'', quand!l dit'Pci~TilPillt> JHH' via nuu·itima ex.porl.ar

o sal
para outl'o porto de outro Estado onde exista repartição habilitada para o despacho e a cobrança. do imposto;
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2°, quando o sal fôr vontlitlo a ncgodantc por grosso exportador, devidamon te registrado, estabrlcci do no porto do
embarque;
·
II. A ter o talão de guias ou livro-guia de accôrdo com o
modelo IX;
III. A Jazer acompanhar da gnia referida no n. TI antecedente:
1°, o sal que sallir com o imposto pago;
2°, o que fúr vcmlido sem o pagamento do imposto no
segundo caso do n . i ;
3", afê o porto 1lo embarque, o que ~ahir com o impo~to a
prugar no IWimciro caso do n. 1; ·
IV. A apresentar (t repartição do ]wrto ck sahida, antes
dd l\mharqu•·, as guia~ rstantrdlllada;.; 1tn niío, rnlutivas ao ~al
destinado :i exportação J)Or via maritima, ncompanhaclas da
declaração constante do modelo XXIII;
V. A exhibir á estação fiscal da séde da salina a guia do
sal que tiver de ser exportado por porto situado em localidado
sujeita a nutra repartição fiscal, afim de que aquclla lance o
visto;
VI. A marcar a c::; pl"'qucnac::; cmbareaç.ões de sua propricdadP, empregadas no transporte do sal, com o )lome ou numero
, c a tonelagem;
·
VII . .1\ assignar na rrparti1;ã.o fiscal ~~ompetente termo de
responsabiUdadc, r.onforme o modelo XXXTX. ywla importanria
total do imposto de ~al que Pxporlar para ser pago no porto
do destino;
VIJI. A faznr ar~ompanhar da g11 ia, modPlo IX, sem pagamento do imnostr_). o sal para rf'finar nn Jtllrificar em estah~le
cimento c1P :::na proprif·dadc e su,j cito á mesma rep3.rt il:ãr)
fiscal;
IX. A ler n li\.To rl~ accr',rdo r:nm n modeln XIX para
lançar a r·nlt1r>ita r: r:()nsnmo r]q ~al r~ o rnovimr:nf.l) r}a') e:::tarn-

pilhas.
f)

Os

DE s.\L m::FINADO

ou

PliRIFICAno:

I. A pagar a taxa int0;ral nos caso::: rln n. VITT. rta leU ra c
desh~ artigo;
II. A mrmcinnar no livro da escripta fisral, mndclo XX,
quando dr>r sabida ao producto. a data da guia nu nota que
acompanhou o s1l rommum, declarando tambem o nome da
pessoa a quem foi adquirido ou de quem o tiver recebido, para
os fins constantes do n. III da lettra a. do § 4° do art. 4".
fl) Os DE 'rEemos:

I. A pa~nr o imposto na fôrma da lcttm li do ~.rt. 51
antes d;-~. sahicta da fabrica. salvo:
f". qnnndo ~0. dr'r a hypothcsc do nrt. 70:
2'>, qu~ndo fôr destinnclo ·'fl.o deposito rla fabrica situado
na mesma zona fiscal, ou no mesmo município, quando nolle
houver mais do uma rst.ação at't·ecadadora, rara ~lli ser vendido ou entregue ao comprador;
JT. A !PI' n lalilo tl·~ guias ou livm-guirt :-:P.~tiiiilo n modelo X, qw·r nn fabrit'a, quer no depo:-:i!o;
IJI. ..:\ ier no d0posito o livro do modelo XXIV para cscripturar a º-ntrada e sabida dos tecidos c o movimento das

respectivas estampilhas;
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IV·' A fazer acompanhar da ~guia de que trata 6 n. li, S·eD1
o f:stampilhamf'nto, os teeido~ destinados ao deposito referido
1w n. T, '2", P os dm'oh idos p0ln mf'smo drpositn :í. fahrira
par·a qunlqunt· fim;
\'. A ~>ltft·t·~·a,· ou l'f'mdiPt' an r.omprndot· rnm n l.ccido
vt•ndidn, mt falwit·a ou 110 dqlO:-;i{o, a .. gnia t·tmslanÍl' do n. 11,
tit·vidantc•tltn Pstami)ilhada;
Vl. A tPr acompanhado da rcsqwctiva guia, devidamfmte
p::;f.ampilltada, 1odn o lt•c.ido destinado f'xclnsisantPlll.t~ :í. venda
:1 l'Pfa!!to, fllWI' 11:1s fnbrieas, quer 11ns flppositns:
VJI. A t~ollnr no r,mthnto emTP~pondenlt~ ú dii'J'I'l'f'lllia do
imposto a nola nu guia dns t0citlos adquit·itlns 011 I'Pt'('!lidos
pal'a os fins ennstant.es <lo n. XX.Vll do ~ '12 do ar( .. 4o:
VlU. A m0nrionar na guia d0 pngamcittn do diffl'l'Pnça de
la-xa a dala da gnia on nota que tive~.· arnmp:mlladn o tecido
para os fi11s t·nustantPs do 11. XXVII do ~ :1::! do nt·l. 't". eom o
norno do fahl'irante a qurm fni adquirido 011 do IIPp:nrianln dl'
qnt•m foi rPrebido:
rx:. A faZf'l' àcompanhar da guia do C{UP 1.t·aln () n. JJ,
s0m o Pstampillmmonto, oq f0ddos qnr sahirom, a ui"~ ou depois
do hrrwfit•iamrnto, nos 1·.asos pr0visl.ns no art. 70. ~i os Incidas
l'nl'f'lH !'liViadns Ú fa}H'ira ~ituarla em Jogar di f'rl'l'f'lll.l' do da
s•~dn da l'Pnwl.lrntf', a guia ..-~•'l':í aprrspnfnda :i t':-;laf~fín Ji~·wal
au!Ps da PXpPdil:fin, afim de snr visada:
X . .\ l'llllar nos t~Ol'l'l'spnnllf•niPs ranltolo~ da sallida as
guia.-;; J't•t·Pbitlas t•om ns ff't~irlns 11ns l'.asos dn art.. ';O:
xr. A inutilizar I'Otn as tlr\ idas PXplil~~u.~ÕPS (' nollal' no
falfío t:tH'I't'SJlnlttlPIÜP a guia l'l.•lafiva a tt·•·itlo tJUl', ~ahido 1~om
o impn~lo pago, Jt'H· l'Pjnitado " dP\·nJvido yw\n t'lllllJll'ador, o,
~i a dt~\·tlllll)i'ín 1't11· tlP pal'll' do 1rr·idn t•nm]Wrhr·ndidn IH\ ~mia.
nota1· uo c:~tdtldo do laliío l't•l:üh·o :í nwsm:1 ns :1t·l ig·ns rP-·
1'\ISUÜOs:

XJT. A PtltJ'Pgar mna nota ~~0111 a llf'elaraQão do JJUmero c
da data da guia do paganwnlo tla imposlo rtlrl'f'SJH)IHll'ntf'. ao
if'eido quP. rP.if'itado c df'Ynlvidn :'1 fahrira nu an drpnsitn, Jôr
tlt• llOVO Yt'IH]ido:
XTlr .•\ (•lltl'I\~Ul' UH1:\ nota rom a dedarari\o do lHllllPl'O C
tla dafa rln f!'Uia r.orrPspondrntr no t<'cido qw~·. dt~Ynlddo peln
tlt•po9.if o, l't\r <lf' noyn l'l'mrtti.dn nn rnrsmo dnpnsi[o on YPndido:
XIY. ,\. 1~ollar no canhoto I'OlTt\Sponcl('ntf' a :-;11 ia lfiiP arompankn· t: trcidn devolvido pelo dPposito parn SPt' 1H'l1Priciado:
XV. A Pntregal' ou renwU.f'l' uma nnla :w t•ompt·ador do
t0ehlo que ftll' Vf'ndidn pm· df'nosif.o situado 1'1íJ·a da st~dC' da
fnlH·jca <' .::;11.irifo a outra rf'lta('ã.o fiscàL dcclarnlldn n 1tnmcro
t' a data tla i'1'1lia pela qnal foi pago o rPSJWrl.ivo imposto;
XVT. A flfll'f'SPntar :í. ostaçiío fiseal da st~dP du tlrposiLo,
antr's da r-x:pPdir,ií.o da- nwrradoria, a nota P a guia rrff'r'idas no
rnmH•ro n n tPI'Íor. afim dl' sPr visada a prime ira f' f'dta na
~""glltHb a tlPduc~ão do tPI'.ido Vf'mlido;
XYfi.

~\

da1· numrr:u~ilo

~t'guida

:ís JH'rfl.:' dP aniagt>m,

faJ'dos. narnt0s P outros volumes dP !Peido~. Jlfll' tW1·a~ião da
sahida dn fabrir·n. ~Pm prP,inizo dP qualque1· outra dt• illÍPl'CRSPr·nnmwrr· in!. pndf'ndo 0ssa m11ner::u:fío sr1· nl1 ~'l'~da alnllJ:IlnH•tlt•·:
111Pdianff' ~tYi:-;n fJr{>yio :í pstar.i'\rJ l'isral c•mtpPIPnfr.
h1 08 DI·: UIPÇM:; F. nnnOS:
r. A pa:gar o imposto na fórmfl drt )f\f.trn '' dn flrf. r;1 nnte~

rln.

~ahida

da fabrica;
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11. A. ter o talrío rle guia on li\To-guia srgnndo o modelo XI;

III. A P-ntregar ou remrtter ao comprador com o produrto
vendido a guia dt~virlanH_•ntP cstampillwda. fl,-. quC' trata a ld! 1·a
antecedente';
lV. A ter at~ompanh.ado (}a n•sprrtiva guia, rJ,-.vidamrntr
estampilhada, todo o prorludo drstinado ú ~TlHia a rPtallw 11a
propria fabriea;
V. A dar llUmrração seguida aos volnmrs pOl' occasião da
sabida da fabrica, SPlll prcj uir.o dü _flu_alguPr outro intcl'essP
co{llmercial, podendo essa numeração :;:Pr alterada nnm1alnJPll! t',
ÍJle.dfantP aviSO )ll't~dO Ú ('Sfação JÜ;ea} COlliJ)Ctrmtc;
VI . .A drcla1·ar Pm ~~ada volume o peso respectivo;
VIl. A fazf't' a<·ompanhar da. guia modelo XT, sem pagamento do imposto, os oh.iPc'tos pam- SI)I'em beneficiados on acabados f~m estalH•IPI'imr-nlo dA sua propriedade situado nn nwsmo
município ou su.iciln ú m~'sma l'rparlição !'is<·nl.
i) Os CO~DIERCI:\NTES POS fiHOSSO:

I. A rcnwUPe

ou

f'ntrogar no rnmprador as 0stampilhas
corrrspondPntPS aos lll'Oductos qnt~ !Pnilam dP ~Pl' P'-dampillnulos
fóra dos ~Pus estalwlf'cimentos:
TI. A fol'IH'l'f'l' ao eomprádor nrgor·iantC' mna nota dos
productos arlquif'idos, diseriminadr}s JWla quantidadr c rsper.in
f~ pplas ma1·t~as n mmwraf;fío dos J'I'SJWet i vos yolum.:s, clrclarando Psf at· ••sf arnpi lltados, quando assi 111 fol'f'Tll YPIHlidos, on
mcncimmndn a quanf idadf', taxa, forma lo r· ~~·"IH'eif~ das Pstampilhas, qnaudo t•-:!a~ arompanltarPm os protlurtos para sen•m
appliradas flíra dos seus PstallrlC'eimPntns. ohsPI'Yandn. para
esse fim. a ultima part~ do 11. 11 da lf'tfm n dPstl' nrtigo;
JIJ. A (•xllihil' ao agenlf~ do l'isr·n. Sl'll!JII'f' f(\11' rtn' I'Xigiclo,
as estampilltas Pxi~1Pllt(•s Plll :;:pn PsfnlwiPt'ÍillPTJfn r• l1Plll a::-;sini
as notas l'l~latiYas aos productos;
IY. A aprrsentar, quando fo1· prdido pPln ag,-.nto do fisrn,
as guias Pstampilhadas quP aeompnnltaram ns prnrlurtos Pxistentf's no ,.stalwlf'r·imento;
y. A rawr o Pngarra ramcnto rlos l iquidns dr• ft.Jrma qnr,
inieiadn Pm rplac:.fío a um dPtNminado 1·asro, fique todo o
liquido m•liP eontido pngarrafado e cstampilhado no mesmo dia;
VJ. A fnJnqnpar no a1gentc do fisco. para exercer a sua
funcção, a visita dos PstabPlrcimrnfos r snas r:lepcnctPnPia~. a
qualqurr llora do dia. ou mr•smo tln nnitf·, qmmdo :'t noitP
est.iverPm funcrionando .

.i)

0R CO:\L\IEHCJ.\r\TES POI\ linOSS!l DE IT\I!l DERFL\DO, ~TI
G:\00 OtT PTC.\DO:

J. A U~r un1 liyro, df' acp()]'(Jo com o nHHlrlo XYII, 11ara
lançarnrnto flim·io do Jnmn f'ill t'Ol'da on f'IH rollta renwttido :'t
fabriea para SPI' l]ps['indu, pit'adn OU lllÍgadn P O l'r'rf'hidn depoi:;:
de preparndo:
JI. A fazel' acompanhar o fumn Plll Pm·dn on rm folha
remettido :'t Jallrka par·a dPsl'iar. lJir~ar· ou migal', do mna nota
dPclaJ·awlo o nunwL'tJ de Yolunws, m:u·r·a. rwso. I'S!)Pf'iP, nlf·.;
TH. A Pxllihir ao agcnlf> do ri:;wo, sPmpr·p qur f,·,,. Pxigido.
os lh-ros de fllH' !l'atam os ns. L IY f' J\, o fumn prC'parado
para fabJ'ÍI'O dP dgarros on ciga1Tilllas " a.-; gnias respf'ctivas;
IV. A ter um lhTo rom tal~n r guin o1r li\To-guia conforme o Trodelo XII;
·
·
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V. A v€nder fumo preparado para fabrico de cigarros ou
cigari'ilha::; sónwntr a commerri:.ml.e por grosso daquelle artigo
P a faJn·iean!P flp ~·igatTos ou ('igmTilhas, dcddamente regis1nulos:
Vf. "\ f'Xigil' dO ('(IJ)]I}Wl'tÍillli.C' (lO[' ,gTOSSO f' dO faiJeicantO
dr~ f•igarJ·o::; on cigarrilltas, que t•ompraeem fumo pr·rparado
JHHa o falJri··o cJe~!f~s artigo:-;. R Px:ilibiçfio da patPrtte dn rE'gjstro,
quando rPsidii'PI1l na st'·dP dn PstalwlN·imf•nto ou. no easo confral'in, nma dl'r·.l:.uaçfío firmada mPncionmH.lo o llllllll'l'n, a e':l)H'eiP " a l'"l<t<:ilu expedidora do rP!:lí-,tJ·n;
VII. A fazer acompanhar o fumo vendido para fabrico de
('.ig-atTos ou cigarrilhas da guia do modelo XII e da do modelo VIII, recebida da fabrica, averbando no verso desta ultima
o nome, residcncia e numero do re-:?istro da pe~soa a quem for
transferida, embora se trate ele sua propria fiema~ quando
tambem forem fabricantes de cigarros ou cigarrilhas. A guia
sellada só poderá ser transferida ,iunf.amcnte com o fumo correspondente;
VIII. A .remetter diariamente a repartição do local, quando
forem estabelecidos na séde da mesma repartição, relação do
fumo vendido na vespcra para o fabrico de cigarros ou cigarrilhas, da qual deverá constar o nome, residencia c numero do
registro do comprador, hem como a quantidade e especie e as
marcas e mtmt>ração dos volumes rto fumo vendido. Quando o
estabelecinwnl o for situado f6ra da St~de da J'rparl.i,:ão fiscal,
a remessa da relação será feita semanalmente;
IX. A ter um livro rfe accôrdo com o modelo XVIII, para
lançamento rlo fumo ycndirto para fabrico de rignrroR ou cigarrilhas.
Ir) ÜS FABIUCANTES DE CIGARROS OU DE CIG.\RRILHAS:

IA adquirir na repartição fisc:;.l competente rlentro do
prazo de oito rtias, contado da data do recebimento do fumo, as
(lstampilhas necessarias para os cigarros ou eigardlhas quo
houverem de ser fabricadas com o mesmo fumo:
II. A fazer acompanhar o pedido rt~ compra de estampilhas da t.ruia ou guias srllada~ correspondentes ao fumo, mencionando no ]1NJido o numero c a data das mesmas guias, o
valor do imposto pago e o nome ou firma ela fahriea ou do
esf aheleci men to comm rrcial Yenderlor
JII. A abrir os volumes do fumo e iniciar sua applieação
s6mente depois de rstarem de posse das estampilhns correspondentes aos cigarros ou cigarrilhas a fabricar;
IV. A fornecer a reparti cão fiscal competente, at(\ o dia
15 de janeiro de cada anno nn 1 ;J dias depois do qualquer alteração. uma relação das marcas, com m; pesos respectivo~.
por milheiro, dos cigarros r cif!.arrilhas de seu fabrico;
V. A trr um livro elo accôrdo, com o modelo XVII, para
lançamento rlial'io do fnmo 0m corrla 011 em folha rf'mettido
fabrica ser dr>sfincln, mi~rH1n on pirari0 e o rPPil!n depois de
preparado;
VI. A fazer ncompanhar o fumo em corda ou f'm folha
remettido á fabrica para desfiar, pic::rr ou migar, de uma nota
clPclarando o numero de volumes, marca, peso, espcc.ic, etc.:
VTT. A cxhihir ao ngl"'ntc do fisr-o. ~H'mpre que l'rn· nxigido.
o livro de que trata o n. V, o fumo preparado pant fahrieo
I.

Qo cigarros ou cigarrilhas e as guias respectivas.
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l) ·08 COMMERCIANTES PIOR GROSSO DE ALGOOL, AGUARD~N1'E
DE CANNA OU CACHAÇ;\ OU DE VINHO NATURAL NACIONAL:

I. A ohseryar as dlsposicõrs cfoc; nrt~. 81 a 83 deste regulamento.
..
.
.
. .
II. A Pxhilli [' ao agt'nle do J t~wo. S('nJJ)i'C que 1o r e;ngulo,
o livro de que trata o citado art. 8i1, lwrn enmo as gmas em
seu poder.
m) ÜR NEGOCL\NTES POrt· ATACADO EXPOin'.\DOHES DR R·\T;
GROSSO:

I. A pagar o imposto na fôrrn.a da Iettra b elo. art. 5!,
podendo deixar de fazel-o quando dirrctamr.ntc por vm :mqritirna exportar o sal para porto de outro Estado onde ex1sfa
repartição habilitada para o despacho c cobrança do imposto;
II. A ter o talão de guias ou livro-guia de accôrdo com
o modelo IX;
III. A fazer acompanhar da guia referida no n. II antecedente:
lo, o sal que sahir com o imposto pago;
2°, o que foe vendido sem o lH:tgamento do imposto no
segundo caso do n. I.
IV. A apresentar .ft repartição do porto de sallida, anteR
do embarque, as guias, cstampilhadas on não, relativas ao sal
destinado :'t exporta<:ão por via maritima, acompanhadas fln.
declara~ão constante do modelo XXIII;
V.~ A marear as pequenas embarcações de sua propriedade, empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero c a tonelagem;
VI. ·A assignar na repartição fiscal (~ompct.~ntc termo de
~espousahilidade, conforme o modelo XXXIX, pela importancia
total do imposto do ~al que exportar para ser pago no fJOl'lo
do destino;
VII. A ter o livro de accôrdo com o modelo XXI, no qual
registrarão diariamente o movimento da entrada e da sahidn.
do· sal e das estampilhas, quando as mesmas forem applicadas, sendo a cscripl.umoão encl'!rrada r'ela fórma de balanço
e transportados para o mez seguinte os saldos accusados, discriminadas as estampilhas por especies, formatos c taxas na
columna das observacões;
• VIII .. A exhibir ao agente dn fisco. sempre que for exi...:
g1do, os livros de que tratam os ns. II e VII e as guias em seu
poder.
n) Os NEGIOCIANTES POR ATACADO
GROSSO:

IMPORTADORES

DE

SAT~

I. A organizar as guias de despacho de conformidade ·com
o art. 93;
II. A pagar o imposto do sal de accôrdo com o art. 5i § 2o-:
· III. A ter o livro conforme o modelo XXII no qu~l re~
gistrarão diariamente o movimento de entrada e' sahida do sal
e a import3;ncia do imposto pago, sendo a escripturação feita
de conformidade com o n. VII da lettra rn, deste artigo·
. IV. A e~hibir ao agente do ~i~ro, sempre que for e~igido,
o livro referido no numero anteriOr e as guia:;; em seu poder.:
O) Os NEGOCIANTES RETALHlSTAS :

. . .I. LJ\: fazer o engarrafamento .dos liquidas do fórma que,

JnlCU.lào em relação a um d~termmado volume, fiqne todo 0
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liquido ncllo contido engarrafado e estampil'hadl) no mesmo
dia;
li. A estampilhar os barris contendo liqui.do::: quando eollof~al·rm a tomrira ou inici.arem a venda a torno, inntilizando
eom a data a tinta ou a lapis-tinta as respectiva:-: estampilhas
eollarlas com gomma forte;
III. A collocar junto a cada barril, pipotc e semelhantes,
aulomaticos ou núo, contendo cervrja, agnns g:tzosas e bebidas semelhantes, para a venda a eopos, uma etiqueta ou
tabella de madeira, papel, folha ou papelão, contendo. colladas,
as estampilhas correspondentes, inutilizadas coJ n a data do
inicio do consumo;
TV. A cxhi.hi.r ao agente do fisco, sempre q11 ·' for exigido,.
as estampilhas existentes em seu cstahelccimenf o c hem assim
a~; notas relativas aos productos;
V. A apresentar, q,uando for pedido pdo agente do fisco,
ns guias cstampilhadas que acompanharam os pl'orlnctos oxislrntcs no estabelecimento;
VI. A franquear ao agente do fisco, para •)xer·ccr a sua
rnnrção, a visita dos estabelecimentos e suas d• ~pendencias, a
qualquer hora do dia, ou mesmo da noite, qwmilo ú noite
''"tiverem funccionando.
1J) ÜS NEGOCIANTES AMBULAN'l'ES:

I. A franquear ao exame do :;.gente do fisco to1las

as

liWJ'f'adol'ias em seu poder.
Art. 81. <Os lavradores, qnc fnrrm Jaheir:alliP::; df• alcooli
aguanh•nf.c ll!' l'flnnu ou cadm~a P d0 Yinlto n:ttnl'al, quando
l'it.•'t'l'lll Vf'tH1a a negocianf<· pot· gr1)sso, podt-t·fí.o J'Pilll'tler o

a!'olnpanhado dP .:,!.ttia. ('oulol'llw o JlH·d1·ln XIII. smn
csl arn}>ilhas. NPSSI~ caso sl'l'ãn Cd)J·igado~ a re ...
mel trt· na mrsma oceasião a segunda via da guia ú J'Ppal't.içfiô
f'iseal a quE' esti-v·crem subordinados.
Paragl'apho unico. O ch de da repa~tit:ão imnwcliat.amente
0nvim·ú n guia ú repartir.ão do dPstino, dando eonhC.(\imento
das (~ il'eumstaneias qu0 se tornarem nrc1~sP.ariaF á fiscalização,.
l>!'lll C'(llJlO tPlPgraphará JIPSS(~ sentido quando ·1eccssario.
Art. 8:2. Os fabricantes dP que trata o artigo antecrdcnte
dl'verão disceiminar em sua 0seripta fiscal. organizada em
livro segundo o modelo XXVI, os proctudos vendidos ()Offi o
·imposto pago ou a pagar.
·
Ar I. 83. Os que receberem os produetos referidos no arl.igo 8t rlesacom[mn'hados das estampilhas, fal'fto o lançamento
flPllcs 0111 livro. segundo o modelo XXVI, e serão ohrigados
a apresentar ú c~stação fiscal competent0 a guia de que trata
o nwsmo arl. 81 para a eompra das Pstampi!has ucecssarias
ao pagamento do imposto.
Art. 81. ~\ estacão, que tivre de vondrr Pstampilhas no
r·aso do artigo antP(~Pdentr·, l'al'ú o eonfronto da guia apl'rsfm~
tada rwlo comprador rom a que tiver J'r(•.ehidn da Pslacfio do
p I'OCPdencia.
,
·
Arl. 831. Quando por qualqw'r motivo o comprarlnr não
aprrsrntnr a gnia de quP trata o arti~o anteeodrnlr>. a venda
das I'SI.atnpi]ltas SIÍ Sl'l'Ú fPita f'.l a quantidade IWdida (•Sf.iver
dP acr.tn·do com a mercadoria r1Psrripta nn guia 1111 h~IP~rmnma
J'reC'hido pPI:t repartição.
··
)JI'IIdlwlo

a~

t'eS!H'elivas
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Art. 86. No caso de falta das guias ou de ,tolegramma,
a venda das ('Stampilhas só sP.rá feita drpois da VPl'ificação
dos produclo~ rPC(~bidos, pelo agmltc fisenl ou l]llftlrtTWL' oufn>
CIUJWPgado dPvidamenfe designado.
Al't. 87. E' 11J·ohihida a bald0ação, nn artn da entrega
ao r.nmpT'adnl'. do-.; liqniclos acnndieinnados I'IH harris, sah·o
quamJo ~w t t·af:w dos aeondieionado::~ PIIJ YasilhnmP adaptado
a ('Omlueção poJ' t'al'gtJPÍI'O ou de nlcool. :q:m:Hdi'Tlll' dt~ •·auna
on 1'at~lra1;a ('111 pipa~ uu nwias pipas.

§ 1. ·• Os faht·icantPs c ncgociantrs por :;!TOSE-in quP, no:;;
dflstc m·tigo, YP.lldercm produdos por f'S:"a ftí1·ma, deYPm
fornccrt· dial'iamt•nte a repartição loeal uma nota das cpmntidadcs YfliHiidas na YPspera e do ntlor das estampilhas cn. tregues, nwndonando o nnnw dn:- eomprado~·ps (' ]n('al dos
~asos

estaheleeimentos.
~ 2." Quando n p:.;fnlwlPc~imPnfn dn YPJH]f'dor for situadn
fórn da s,;dP da J·epartil;ão, a nota ~Prú renwttida semanalmente•.
§ 3." A;;; nota~ dt• YE'n(]a P a~ Pstampillta~ devPrão acompanhar os produetos f•m poder dos con•hwtores f' sô sP.rão
entrrgnf's no POH1pra1lnr fH'Pf'nrllidn~ as fnrma!idadrs do~ artigos 57 f' BO, a. 11. J r f' i. n. I I.
Art. 88. O termo de rrsponsahilidade 1wla rxpnrta1.~::ío
de merrado1·ins por \in trrresfrp dcn•r:í SPt' )Pvantado df'ntr·n
do prazo df' !lO dias. mPdiante apT'Psentnciío Iwlo fabricantE•
exportador dP docnn:wllfn que JH'OYe a sahida das m(•smas mercadorias dn fPtTifnt·in lJacinnnl nü a Pnt r·ada f'Jll h•!Til OJ•io
estrangriro.
~ t. o .Findo r~ssr l11'azo. o rhefn da J'f'fH\1'1 ir,iío providf'll-

rciar:í para a l'olwan(:a dn imposfo a qui.' f'stariam su.iPitas

as .mPrrarloria;;; SE' fossPm dadas a r.onsmno Pllt I f'l't'ifoeio Jlacional, al~erP:;;rido da multa comrninada no art. 1iR, h. n. JT:
~ 2." AffPrtuada a rohram;a do impo;;;tn P da mnltn, :;;er:'!
dada baixa no f0rmo 1h• J'P~nnn;.;aldlidnrh• f•nnt dPt·lnnwãn (]p~fa

circumstancia.
Art. 8fl.

-

~\s

··

nwrradnr.ias ar>prehendidas tWdNfio sE'r res-

tituidas, a rf'qurrinwlllo da parte, dPpois d.-. pn;::m: os impm:tns
devidos. fkando na I'P!HII'Iic:ftn n ..:; :-1Jli'('ÍIIlPJH lll'í'P'>::;ru·ios :í
elucida~;;ão do processo.
§ 1." As mPreadorias que, drrHli:-~ do julganwnfo definitivo do nu Io on da pPrempt;ão do pr·azo l'ara rreurso, nfto
forem retiradas. nwdiantc o ]mg:unento do imposto ,. da multa.
dentro fJe ~W dias. c·onlndos da data da intimarão, sPrão eonsideradas ahandonadas e rorno tars \'!'JHiidas otn ltasta pu.:f.>lica ou lHH' rOIH'·ntTf'nria nwdiant0 proposta. O produeto ria
.venda spr·:í nd.iudieado :í Fazf'nda Nacional.
§ ? . o 1\s nwl·radot·ia;;; quP SP d!•IPrior·arr·m ou nfin ohf iverf'm rompratlnr sN'fío innt ilizada'! m1•d i anti~ t Pl'nto.
Art. flO. A anccadação do imposto do sal grosso dfl procedencia estrangPi m Sf~l'<Í feita pPla~' alfand~'gas f' nwsas do
rendas na occasião da rlPst·argn mmmlathrtllWllfP r·nm a do~
rlireitos dn importação.
§ 1. o As nwsrnas J'f'parti(:.õf's fa1·ão a cohran,:n do imposto
do !'!OI df' lH'Odtwf:ão nneional que nfío ]HlllY~'l' :;:ido pago no

po11to do origem!

GSi

~ ::,. o 1As demais rPpartic;õrs ntTCP,l'\<ladoeas podet·:ít) apenas
col1rar o imposto eorn•spmulenf ~' aos aecrPSI~ÍlllO:.;; 'pw vet·ifit·at·pm na ennf'pn•ncia do sal t•ntl'adtl eotn o impn-do pago.
~ :l." Pal'a o P!I'Pitn do :ll'L. HO. 1', 11. f.:!". n 1'PJl:tt'lil:flo do
lHll'lo dP PmharqnP fm·nf'errú, at1:• o dia 1:) dP nh!·il dn cada
:tl\110, n\1 IJlla!ldO SP <i!W

lfllalqlWJ' nlf Pl'U~fío, :1~ J'I'[IH ·I Í\:Õe.-., do

pnnltl dl' pi'OI'PdPneia, uma rPiat:fío dos lll'goeinniP:-< IHH' ata~·udo PXportadot·Ps dn sal {.;1'11~'-'o. 1·..;! ahPit•t· idos 11:11 jlt '·llo JHWin
" t!PYid:lllwnf ~~ l'l•gislrados .
.\1'1 .. fll. Ouando 11a. eonl'rt·Pneía dn snl gTns
sr (mronf t'at· di l"f'PI'I'~Í<;a PllÍl'P a qnantidadP li I ali i r.. stada ntt ~w~~nsada
1111:-1 f.! ti ia;-: l' a YPI'i l'icada, Jlt'O('I'df't'-:-\1'-lta tia SPf!U i1l1>, f1Íl'll1a:
a)

:o'Í

a rlift'Pt'PJI<,.:a f't)r para nwi.:..:, não

~'XCPdPIH1c• 1],,

JO %,

n itnposlo ~f'I'Ú !'obmdo nn razão da fotalidadP \l'l'il'i~·ada nu da
dii'I'PL'PtH:a cnlt'P n qnP jú houn·r ~ido pago P o dt·\·J.Jn nr~.Pres

da t[\11' ('Xt'PfJnl' dt• I() '/f·, SI'I';Í ('fllll'adu dt> Clll'i\J·do I'Olll
ar·t. liH, h, u. I;
IJ) :;;i a diffPrpnça ftil' para nwnos, o impn:-do. ~i houver
do ~~·t.· !'ohmdo. Rí~l':i r·aleulaúo df' HtTi'll'do 1'11111 n ''"~P~'<'.tha
:-:uin, nola dP .dt>:-·p:.who 011 manif't<s!o .
.\ l'f. ~l:?. {) I'Omrnatulanl <' da c·mlml'car:fín qun I nmsportal'
sal ~r·n..;so nat•ional RPI'Ú ohri!!ado não :-:1·, a. t·on.!u:r.ir· com~~itn11;

n

"4i;..;n ·a"' guia"' " mais JHlTH>is 'í·PI'Prmtt(•s ao difo Pt·odneto, c
a Uf)J'PSPntal-ns na l'f']Hll'fi1:ão do Jogar l'lll
f i .;f>l' de des~>mhan·al-o, l'lllllo ainda, J:u·ililat· :'t..; t'Ppa!·l
l'i~t·:w~ a I•~'Pr· i;..;a fi~'walizal'fío.
At·l. !l:l. · ( );..; despachos do sal :.!r·nsFHl c'nt mdn f<f>t'ão or~a
ll izados l'lll Í!'''·"' dias dP :tl'dlt'tlo l'fllll 11 modP]o X.\\Tl. Antes
t·nn l'•·rl'tll' ia P do Jli'IH'I~:-::-:o, I';-;! a:-; guia:-; dl·\'!'l'fi,) se-r· aprcf'~>lllada:-: ú n·par·tíção qw•, ~~onft'ti!Jtamlo-as !'Om as guias c
mai:-; JHlP~'Í:-; rut·dtido~ do i'Olll!!WIHlanf•· da. t•llllHH'I'<H:fín, annofar:í si o sal a dP~!J:tellnt' l'ni ~'Xporfndo I'Otn o i tl!HL·dn pago

da

ou a pagar'.

Pa.t·agt·apho uni1·n. Na ennt'Pt'en<~ia. do sal ns agnde~ fisr·aPs fpt·fío l'tlllln nuxiliar·p:;;; ~~~ 11l'ridaP" nduall'·irns nrrPssnrins.
A1·!. n1. E' lkito ao demo ll\1 PntlRignal al'in dn sal gros::~o

narimw I,

o11

:tn t•omnmndan h· da l'llllmrl·at:fío qHP

1•

tmnsportar,

ltPgO<~ial'

nus portos de ns<·nla on fi1~ anihadn. si nnlll's rxistir
l'Ppari ic:fín lmhilitada para o rc'I'Phimrnt0 do imp<~sln. todo ou
llfll'f<' do I'IH'l'l•ganwrd.o, Jllf't!inntP pPtir:fío rlit·igida nn !'llí'f'p da
lll!':O:Jna. l'Ppal'f ição.
Art. ~JG. Oeem·emHlo aYat·ia.:..: nnr snt·e,'ssns r/P mar ou de
,-iagl'm, pl'nYadas com !'l't'tidão elo p1·o/ PSIIl fPilo a bordo o
l'atifil'ado ('JH I erra, o elwfo da rrpart.il.:fín fi~c·:d c•otnprtent.n
llOilll'UI'Ú, si [\ llHl'h• inlr>I'PH:-:ada O l'I'Cf\ll'l'Pl', IIJ!Irt I'OllltnÍi.liSãO
r1P tn•s lll!'ltlltt·os, c·onn)nsla do agPntc fis1~al. di· 11111 ou/rn emJll'PJradn r do um ru:rito indil'ado pela pal'tP, !·ara n•ríficar
o rstado do snl c fixar o abatimento qur, razoavelmente, possa
ser feito no pagamento do impnz;to.
·
Art.. OG. O navio carregado flc f-lal grosso quo, depois de
dar cntracia em um porto, tivPI' dn seguir para outro do terl·il.orjo naeional corn o mesmo ral'regamento com nno l1onvcr
entrado, não será desembaraçado pela repartição fiscal eom-

pelrnte

RPill

a nxhihição das gnins a que se refcro o

nrt.

8Q,
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e, n. IV, as quaes depois de visadas pelo clwfc rla

mf'~ma rcparHcão serão rf'stitnidas ao eommanrlante.
Pm·à;.;raplm uni co. ,o c.lwfe da revartição, llU fúrma do
arL. 100, dar:í. aviso, por t.elegTammn, da parl:ic!a. do navin
á repartição fiscal do vorto para onde e1le so d1r1gtr.
Art. ~)7. J!!' permittido que o sal gl'osso eonduzidn em
uma embarcarão soffra baldeação vara outra, medjaule licença da repartição do pm·to ile reernharque e ex h ibir,:ío ú
ilTiesma das competentes guias.
Art. U8. O sal grosso poderá ser transportado em pontões rebocados por outras mnbarcaçücs, revestidos como ei-<tas
das mesmas seguranças fiscaes.
Art. 99. No despacho do sal grosso entrado, nenhum documento substituirá a declaração e a guia do que trala o
paragrapllo unico do art. 100, salvo os casos de perda pot'
motivo de força maior, devidamente provado, em que a falla
será preenchida com certidão authentica da repartição cxpeditora.
:Art. 100. A repartição que desembaraçar qualquer embarcação carregada de sal grosso telegrapharú :í reparti(:ão
do porto do destino, dando-lhe· conhecimento do nome do
navio, da q11antidade de R:.tl f.r::msportado e mencionar~'i cruae~
quer oul r'as eircu mslancias que se tornem ncf~cssarias ú fiscalização.
Paragrapho unieo. Na declaração do modelo XXIIT, apresentada pelo expm·Lador, o chefe da repartição, depois rle fazer
o confronto NJm a guia do pagarncnto do imposto, lançará
o visto, rt:•st.Hnindo uma c outra para arompanharí'Tn o produeto.
Art. 101. O chefe da repartição, lt>go quo recel.Jer communicação da repartição do porto do destino de haver sido
pago o imposto do sal grosso, despachado com o imposto a
pagar, dará baixa na responsabilidade, fazendo averbar no
termo a communicação. Na falta da communicação, a ·baixa
·poderá ser dada mediante certidão authentica fornecida pela
:repartição arrecadadora do imposto.
§ t.o Dentro de 90 dias, si não houver prova do pagamento do imposl.o no porto do destino, o chf)fc dn rf'partição
proyidenciará para a sna ~ohrança, acercscirln da multa com'mínada no art. 173, h.. n. III;
~
§ 2. o Effectuada a cohranca do imposto e da multa, será
:,dada baixa nn termo com a declaração ri esta cimumsfancia.

CAPITULO VIl
DA DinF:CÇÃlO R FJSCALT?.:AÇÃO

Art. 102. A direccão do serviço do imposto de consumo
e sua insprcção incmnJwm, em geral, á Direi'! orh da Rf'crHa
Publica.

Art. 103. A risealizarão e a arrocada~ão do imposto competem:
a) no Districto FedNal, ;í necehetloria o

Rio de Janeiro;

:i Alfandega do
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b) no lt3slado do Rio de Jm1eiro: em Nic~heroy, ú mesma
Hecebedoria;nos outros municipios do mesmo Estado, ás rcspect.i vas l'SLações arrecadadoras, sob a immr-diata direcção da
Diecctoria da Hcccita Publica;
c) nos outros Estados e no Tcrrítodo do Aorc, ús dele~aeias fiscacs em todo o Estado ou tcrritorio c :ís alfandegas,
iiH.lsas de rendas c estac;õcs arrecadadoras nos limites de sua
juristUcção.
~Art. 104. A fiscalização do imposLo scrú exerciua:
a) na Hecehcdoria do l])istricto Federal c AHandcga do
Hio de Janeiro c nas delegacias fiseae;;:, alfande;;as, mesa':> tle
JTntlns e coi!Pctorias nos Estados c no Torrilol'io do Acre;
b) nos trapiches, entrepostos, estações uc estt·adas de
h'lTO ou de rodagem, das fcrro-earris, das linhas de navegação
nmi'itinw ou flnvial, ou de quaesquer ouLra'l mnprPzas de
t.muspol'te, procedendo-se ao exame das guia~ de qup, LL·ata o
ael. ~o, a, n. Y. Para este fim as respeetivns administrações
11iio rarão entre~a das mercadorias aos destinai m·1os antes do
v i.':\[ o do agente do fisco nas mesmas guias e elll outms dot:Ltluf'nLos que as acompanharem;
c) nos estabelecimentos fabris c casas commerciaes, onde
í't~ fahricarcm, venderem ou fot·cm depositados productos su.idlns ao imposto;
d) no:-; vchiculos e nos inilividnos qw~ condnzi1·rm merPad~n·ins sujeitas ao imposto.
Al'L. 1OG. A fiscalização scl'á feita, não sú pelo c h de das
t·epai·lí..:0Ps mmwiormdas uo ar L. 1 O~l, eomu, espedalmcu te, por
agentes Jiscacs do imposto do eommrno, cujo nmnc.rb st~rá o
da tal.Jella junta, sob n. ·1, potlenuo o quadro do pessoal dos
Estados e do 'l'ei'l'itorlo do Acre ser· alterado, segundo as cxigpneias do serviço, desde que o credito consignado no orçamento comporte a despeza.
Art. 106. Os agentes fiscaes do imposto de consmno são
de nomeacão c demissão do Ministro da Fazenda.
§ 1. o A' nomeação prcceder:'i concurso cffectuado na fúrma
desfn J'!•gulamento.
~ '2." Rerão dispensados do concurso os CllllH't~ga1los de
~t.'l)ttlltla. cnU'tUieia do l\1 inislel'io da Fazenda .
.Art. 107. Os agenLes fiseacs do üttposto de eonslllllO, que
I'OHI.arcm 10 ou mais annos de scrvü;o publieo federal sem
trm~m sofJrido venas no cumprimento de ~eHs deveres, só podcl'ão ser destituídos do cargo em virludn de~ .'::\t~llten..:a judicial
ou mediante processo ndrninistrativo.
,Paragrapho unico. O processo administrativo consiste
apenas em ser ouvido o interessado, no prazo que l'lw fôr marcado, sobre a falta arguida c bem assim o chefe innncdiato
do serviço; despachando, depois, o l\linistro da Y:p;cnda, mantc~ndo-o ou dcmittindo do cargo.
Art. JUS. O quadro dos agentes fiseaes do imposlo de
consumo compôr-se-ha do trcs categorias, a saber:
1.", os da circumscripç.ão do Districto Federal c nmnieipio
de Nictheroy;
2'\ os das circumscripções das capitaes dos Estudos e de
Pctropolis no Estado do Rio de Janeiro;
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3", os das circumscl'ipções do interior dos Estados e do

Tetritorio do

~Acre.

Art. 10ü. As primeiras nomeações serão feitas para o in-

terior dos Estados ou para o Territorio do Acre.
§ 1. o A' Dircctol'ia da 1Rcccita Publica, no Estado tio Hio
de Janeiro, c ás delegacias fiscaes, nos outros Estados c no
'l'crrilorio do Acre, compete a distribu]ção dos agentes físcacs
pelas ·circumscripções do interior, bem cOIUO u r·evezameuto,
quando se tornar necessario.
_
§ 2. o Occorrendo vaga na circumscripção de Petropolis, no
Estado do Rio de :Janeiro, ou nas capítaes dos demais Estados,
será preenchida por promoção de um dos agentes fiscacs do
interior que forem indicados pela Directoria da lleceita Publica, no primeiro caso, e pela respectiva delegacia fiscal, pur
intermedio daquella Directoria, nos outros casos, devendo a
indicação rceahir sobre os tres agr>ntr-s fi:-;eacs que mais se
·
dislinguiL·t·m pela sua eomrH~Lt•ueia P appliea~;ão.
§ :1." .Par·a as vagas no 1 >lsLrido Fed1•I·al SPl'ÜO IJOillPatlos

agentes l'ísl'lte~ das capitaes dos Estados ou ua e i reum~erip(.;úo
de Petl'opolis, na rürma do paragraplw nntPcedente e pol' prulwsta da ])ireetoria da llecf•ita Puhli1·a.
§ /1. o Os agentes físeaes do interi11e dt' um Estado pm]erfin
ser transferiuos par:1 o inlel"iot· de• outro Estado, mediante
proposta da Diredorla da Heeeita l'ubliea.
Art. UO. As pessoas uomeadas agentes fiscaes do imposto de eun:-;umo IJ,,,-•• rão toma L· po~se c enl rar Pm PXl'l'ckio
dos seu:-; logal·•~H tkntt·o do pt·azo waximo !11) GIJ •lias, contados
da datrr r.lu puhliea(:ão offieial da llonwa(:ão.
·

Pamgrapl1o unit•o. O:; ag•~ul·~~ fir:w<H~:-i IL·an:-;I'Pl'itlos de drcumseripeão dt•,·pr·ão Plltrar Plll exen:ieh> na no\a cirnunscripção tlt>nlro do pt·azo Cf\W lhe fch· nwrcado.
1\rt. . J 1 t . .Nos impudinJPLllos dos :t~::Pn!f·s l'i:-:r~ar·:-; l•l'l'<'divos,
por ('l'fr!ito de :-:uspc•nsão ]101' n1ais dP I :J dias t~U po!' lieew;a,
serão IlOllteatlos suhstitutus interinos.

§ 1." ~\s BOlllea•;Õt'~ nesh·s ea ..:os ~l'rão ['Pitas, no l<~slado
I' uo Distridn FNIPr·al. pdo ~linblro tla Fazenda, nos outros Ji-:stados ~~ no 'l.'f•ni! rn·in rio .:\er(~ llPlns rr•sp~ctiYo::-~ d"l"ga1lo:--; Jisea .. s, sujl'ilaurli1-as :'t appl'nYar.:ão do mi·

do Rio dn Janl'iro

nistro .
. . § 2/' Os suhst itutos serão e:'eolhidos Pntr·c as pessons habJhtadas Pm conetuso, podendo, entretanto, ser nomeadas pessoas estr·:mhas, c•aso nfio ha.ia hahilitadas.
3." ~os casos de vaga, a w·mu•a•·fín intel'ina romvete ao
·Ministro da Fazenda.
· ·
.\rt. li'!. Pa1·a os fins da fisealizaeãu o]Jsen·ar-:-u-lla a
divisão f PLTitorial t•rm~tanh~ da talwlla a-ruwxa sob n. 1, que
11odr~r:'i SPI' alfPrada ·pP!o ~lin istro da Faz mula. qnanto ao ínterim· dr.1 Estado do H i o do Janeiro, ]101' pi'Oposta da Directoria.
da RPt'r•tla Pnltli1·a "· quanto ans demais E~tados e Tr~rritorio
do Aer·P. metlianlf• p1·opo:.:fa 1las n•..,;tw,·f h n~ dPlP!!aria::.: fisrae:-,
I'IICUil~Íllllaf]a~ .
.\rr. I !;L 1~111 todo::: n:;; E:-·dadn~ P 1111 T•·nilfll'io do ~\ne
han•r:í. .. i llSPI'I'I:ãn. Jll~l'lllUUI~ll f c• i'XPI'I' ida i'>1n .,·ornm issão por
agentPs IJ~t·;ws do .Jmposto d•~ 1:nnsumo t'nlll a dPHominação de
INSPI:;CTUHE::; FISc.n:s, den:ndo a dr:signar;:i'J rrcaltir 13ohre os
dl'VÍdilllli'IIÍP
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agentes fiscacs do Distrieto Feuet·al ou de Estado diffcrcnte
do que tivct· de Eer inspeceionado.
1." Na circumscripção do District.o Fctleral a inspeccão
st~J·ú feita quando c pelo modo que fôr julgada ~onveniente.,
~ :2." Jkssas inspeeçõPs podet·ão tambem ser incumbidos
"~ L'tupn~gados de Fazenda.
§ :3.
um sú inspedor potkrá set· eolllllll'llida simuJLa ... ,
Hl~tUill'lllt• a itlspP<'<.:fio de mais de um Estado.
Ad. l t í. Os inspPdorcs ':H~t·ão nomeados 1n~lo ministro
da FazL·nua, 111ediantt~ propo~ta da Direetoria da Ileceita PulJI il'a, e podPI·ão, nas mesmas L'OlHiicôe;;:, S'-'l' n~n·zadus ou subslilnido." 1JOl' l'Ollvt'Illi'IlCÍa do SCL'\"ÍÇO.
§ Lo A proposta de agentes fiscacs Llevcrú recahir sobre
OS dt• l~i1'l~Hill:O:et•ipÇÜPS !]UI' f(•Jtltalll pdo llH'llUS tL'PS dCSSCS
flllll'!'ltlltat·ios, de fórrna a vmll'l' o eommi:;sionado ser substituído pdo da sceoão mais proxima, ou como melhor entender
o t·hde da rl'partição, sem prejuízo do serviço e sem augmentQ
<k de:"peza.
~ ~-" F f· i la a nonH~a~,;ão, a l >il'ectoria da Hc•ceila Publica
vroviú••nciarú immediatamC'nLe 110 sentido d·~ ::s•'l' eonccdida
fmnquia postal c telugraplliea ao insiH'dor e, hPm assim, pas~agt•n:-; e tmnslJOJ·fps de lmgagf'm.
1\.rl. J 13. Os iuspedores enviarão mcnsalmento ú Direetmia. da HeeC'ita Publica uma uxposil}ão Lia;;: instwe<;ões a que
hutlVI'l'l'lll p1·ocedido c das lll'Ovidencias solieitadas e, terminada a commissão, Yoltat·fio a reassumir o seu logar, dentro
do fH'azo de üO dias, apresPntaudo relatorio geral de seus
trabalhos, uo .qual propo1·ão as ml·didas quu Lh~\·a1u ser tomadas
e1u lu·m da rPgularidadc do set·viço .
.\rt. 1 tli. Os inspedtH'es correspondcr-s1~-hfio rlirectamente
nn l listrido Fl•doral. com a. Ht•cplJedor·ia ••, 1111:-' }~~lados c
'J'enitorio elo .\cJ·p, eom as l'l'SIWCtivas dC'lcgaeias fiscaes, scientifieando-a;.; das i rn·.g.ularidadPs " I' altas t'IH'IIrttradas no
::-<·t·viço da atTI'Cadac:ão e fisL·alizat:ão do imvosfo de consumo
ou de ·quahtul·t· outro de t·u.ia in:->pt•t·cão ·"~'.ia111 ittL~IIm!Jidos, afim
d.- quP ella:-: rh'Pm a:::: lll'OYitlenl'ias quü estivPt'l•rn a sl·u alcance e
solieitt•m do Thl•sow·o as qu1~ e:-:l·apan·m :í sua alc:aua.
§ J." O insppclot· llo Esl allo do llio tlt) .Janeiro eorrespontll'l'-."il'-lJU dit·c·c~tamPille !'Olll a ])irrdm·ia da Jtpecita Publica.
§ :!." ()uando a HPePht~Joria do Distrieto Federal ou as
delegacias fisl'aes não tomarem as providencias pedidas, o
inspcetol' lnvará dil·edarnente o facío ao conhecimento da
Directoria da neceita Publica, expondo minuciosamente todo
o occorriclo.
Art. 117. Os iuspeclores poderão:
a' requisitar Pxamo nos livros e mais documentos das

s
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todos os esl'laredmcntos ucccssarios ao dPSt'mpcnho de sua
missão;
b) pt·opn1· ú Di recl ot·ia da llPcl'ita Puhl it·a. nn l'::·d ado do
Jlio d•• ;)anl'il·o, :í I )Írreloria da HPcPhndoria, no Districto Felh'l'al, P :ís dP!P;:m<·ias fiscae::-:, nos Estados n 110 Tf'n'itorio do
.\t'I'L'. a sllspPnsão do ag1mto fi:·wal qup encontrar!'m (•.m falta.
~i a l'Pparti<.:iio nfio tomar em eonsideJ·a<;ão a proposta, darão
dirt'dam('IÜI~ eonhccimPlllo á Direetoria da. Receita Publica.
juntando copia da exposição justificativa da mesma proposta;
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c) examinar, a hrm da arrecadação e fiscalização do imposto de 1·onsumo, os livros e respectivos documentos pertencentes ás coll~etoL'ias e mesas de rendas não alfandegadas,
determinando as providencias urgentes necessarias ao bom
funccionamento dos mesmos serviços c dando sciencia á autoridade suprrior de qualquer irregularidade verificada, quo
detcrmin8 tambem providencias immediatas, como prisão do
exactor no caso de alcance, etc. ;
li) fazer-se acompanhar do agente fiscal da secção ou
'circumseripr.ão fllW estiverem insprecionando, para que Psk
preste as informações Hecessarias e receba as Dn·eisas instL·ncçõcs rnlativas ao serviço:
e) lavl'al' auto das infracc;õt~s [I \H' vPri ficarem, J'cmct.tcndo-o ú repartição local compPtciÜf', 11ara os devidos cf1dtus:
f) ('Xf'1'ccr toda e qualQuer atlrilmir,fio inhrrrnfp ao ~~arg-o
{le agC'ntc fiscal, afim de acautelar C' garantir os interesses
fiscacs·
·
(/)' dPSI'HlJH'nhar qualqurr dilif!'Pncia nu f•nmmissfío flUI'
lhes fôr cnmmcttida.
·Art. 11 R. Cada secção das em que se acham ou forem divididas as eir1mmseripçõcs fiseacs serú proYida d1~ um agente
fiscal, ao qual incumbe:
a'\ vf'lar 1wla complP!a Pxccu~;:fío <lC'ste rpgnl:mwntn, Yisitando eom fr0quenria M ~~stabelcrimentns rommr'rriaPs " fabris
sujeitos an imposto r]r) consumo o cxami.nando suas dopnndcncias, 1Jcm corno ns armarins, caixas ou movei.s ndlrs cxis·i tentes;
b) apprrlwnd1·r as mf'rcacloria~ Pnconfr~tla;:; 0m contravrnçiin, lrtYI'anclO () ('0ntpdPHf0 auto, fazendO-O :1C'OJTipan1lal' dOS
docnmPnfns 1•xhihidos f' das mr:;mas mercadorias ou de mn
spccirrwn ~~~~ ~~adn mna, f!llUndn fi1~arr·m dcrJosilarhn fr'irrt da rr.pnrtição, p:lf':l JH'ova material da infracçfto.
c) apprr~henclcr ús machinas, apparf'lltos c 0utros ob.icctos
como s0jam Yidros. rapsulas. rolha~ Pk .. quanrlo. se tornar
preciso pnm l'nmrn·ovnr a r.ontravPnçfío nu quando. rom intencfio t]r• fr·a:trJf• 011 f)c fgJc::;ifil~ar,fin. ]tOllVf'T' eJandf'C:tina OU
OCCUllamr•IJ!f~ fahr·ít~() dr~ qualrpwr fli'OdlltfO trihutarlo ..
d) visar, depois de feita a nece~saria verifieação:
I. As guias de compras de sellos Pm poder dos fabricantes;
Tl. Os eunhotos das g-uias das fabricas ou depositas cujos
produ dos pagam o imposto por I)Ssa fótJ-:l.a;
ILI. As guias ou notas relativas ao fumo em corda ou em
folha recebido l)Clas fabricas de desfiar, picar e migar fumo:
'
IV. As guias ou notas relativas aos tecidos, ao sal c a
outros artigos recehidos ou enviados pelas fabricas para fabricacfír), bcnP-fieiamento ou acahamcnf0;
V. :\ s patr~ntes f]P, registro r~m poder dos contribuintes;
VI. As notas ou quaesqucr documento que juntarem aos
procP,~~os;

VII..As guias Llos productos q1..1e tiverem de ser exportados
pelos rc!:pectivos fahricantcs para o r!sLran~P,irn i:-:r·r.f.os do
imposto, fornecendo immediatamcnlr) ;i rcpartiçã~ local cópia
das mesmas guias para o caso do n. YJT. ela lr·tti·a a do art. 80;
VIU. As gnias de que trata o n. Y. rl~>.. ll'l!ra o do art. 80.
conf<?rme fôl' determinado pela repartição a que estiver subordmado;
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IX. í\s .guias que acompanharem a aguardente de canna.
ou .cachaça desnaturada para fabricação do alcool;
X. As guias selladas em poder dos commereiantes ou dos
fabricantes;
XI. ~A escripta de todos os estabelecimentos a ella obri-.
gados, cancellando-a quando apresentar enganos, emendas,·
rasuras ou borrões e devendo :
1o, fazer o confronto do movimento accusado com o desenvolvimento eommercisl e industrial do 'estabelecimento,·
afim de poder verificar si os interesses do fisco estão sendo
prejudicados;
2°, si houver motivo para suspeitar da veracidade da.
escripta especial, recorrer :i escripta geral do estabelecimento
e, si esta lhe fôr recusada, levar o facto ao conhecimento do
chefe da repartição competente, para que este requisite a
exhibição judicial da mesma escripta;
3°, si os os livros da escripta geral apresentados forem escripturados de fórma a não poder ser apurado convenientemente todo o movimento do estabelecimento, ou si não foren:t
apresentados todos os livros ou documentos auxiliares da
escripta geral, necessarios ao fim em vista, colher os elementos para julgamento .de quaesquer processos, baseando-se
na installação e movimento do estabelecimento ou no exame
relativo a esse movimento feito em livros ou documentos de
outros estabelecimentos 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 31 de março, o cadastro dos
estabelecimentos registrados, na respectiva circumscripção ou
seccão, examinando si das patentes constam todos os artigos,
por especie de imposto, existentes no estabelecimento; si os
emolumentos foram pagos conforme a categoria do negocio
ou da fabrica e si a patente foi adquirida no nome ou firma
do proprietario, fazendo, para esse 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 repartição até 00 de
·junho pelos agentes fiscaes das 1circumscripções 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 immediatamente conhecimento por
cscripto á repartição local;
g) representar, de accôrdo com o modelo XXVIII, á repartição arrecadadora do local, contra os fabricantes ou oommerciantes que não obedecerem as intimações de que tr~m
os arts. 18 e 19, que deixarem de observar os preceitos dos
art.s. 13 e 29 ou ~que incidirem no art. 27;
h) apprehender as mercadorias dos mercador.es ambubulantes não registrados, lavrando o neccssario termo para
acompanhar a representação; .
. ,
i) apprehender as estampilhas do Imposto de consumo
encontradas em excesso em poder dos contribuintes, ou cuja
procedcncia legal não for justificada, laYrando o competentJ
·
auto;
.i) fazer o confronlo entre a f"'ntrada do fumo em corda ou
em folha na fabrica de desfiar, migar o picar fumo o o fumo
:Poder Exeeutivo -1915 (Vol. li)
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prêpá.rado existente em stock, vendido ou entregue e en)pregado em cigarros ou ·cigarrilhas, tendo em vista quo o fumo
preparado deve corresponder em peso liquido, pelo menos, a
75 o/o do peso brut0 do fumo em corda ou em folha;
/r,) fazer o confronto entre o fumo em corda ou em folha
remettido por negociante de fumo ou fabricante de cigarros
ou cigarrilhas ás fabricas de fumo çlesfiado, migado e picado
eom o recibo nreparado das mesmas fabricas e o applicado
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 XVIII;
.
m) fazer o confronto entre o fumo adquirido para o fabrico de 'Cigarros ou cigarrilhas e a producção destes artigos,
. tendo em vista a relação fornecida á repartição fiscal pelos
1 fabricantes
ou casas commerciaes por grosso e as guias de
compra de estampilhas;
·
n) assistir ao embarque e descarga do sal grosso sabido
;··das salinas ou dos depositas, quer em vagons de .estradas de
,· ferro quer em navios;
.,
o) fazer, quando escalado, a verificacão das guias do
~dido de seBos para productos sujeitos a despacho nas alJatftlogas, annotando nos mesmos as differencas que encontrar
em t·elação ás especies e valores das estampilhas e á q'uantidade e taxas dos productos;
p) solicitar, quando necessario, no desempenho de suas
· funcções, o auxilio das autoridades locaes e da forca publi-ca;
q) desempenhar qualquer diligencia ou commissão ·que
lhe fôr ordenada, c fiscalizar:
I. O imposto do sello do papel;
.JI. O de transporte;
III. O de bilhetes de loteria;
IV. Qualquer outro de que fôr incurribido;
V. Os clubs de mercadorias.
r) observar o regulamento das marcas de fabrir,as c de
<'Ommereio, expedido com o decreto n. 5. 424, de 10 de janeiro de 1905;
s) lançar, até o dia 25 de cada mez, nos livros de que
trata o art. 195, o movimento do mcz anterior das fabricas,
depositas e estabelecimentos sujeitos á escripta sob sua fiscalização;
t) annotar nos livros da escripta especial os despachos
averbados nas patentes de resgistro em relação ás alterações
de firmas ou de local dos respectivos estabelecimentos, afim
dé que possam os mesmos livros continuar a ser escripturados
pelas firmas successoras;
u) inspcccionar o fabrico de rotulas para verificar si os
mcArnog se prestam á applicação em produclos nacionaes para
serem expostos á venda como estrangeiros;
v) comparecer ás respectivas repartições, onde assignará
ponto c 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;
:») communicar ao chefe da repartição local toda vez que
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tiver de seguir para outra localidade, afim de ser sempre conllecido seu paradeiro;
y) apresentar até o dia 15 de fevereiro ,á repartição da
séde um relatorio dos trabalhos do anno anterior, em toda a
circumscripção, afim de ser convenientemente encaminhado,
obedecida a seguinte organização:
I. Exposição dirigida ú Directoria tia Rc.ceita Publica,
no Estado do Rio de Janeiro, á nece!Jedoria do Districto Federal, na Capital Federal e :Municipal de Nictheroy, e ás delegacias fiscaes, nos outt·os Estados e no Territorio do Acre;
li. Mappa estatístico das infracçõcs oceorridas durante o
anno, espceificando a natureza deltas e o estado dos respectivos processos;
lii. Cadastro dos estabelecimentos registrados, discriminados pelas taxas de registro e pela espccie do imposto;
I V. .Mappas das fabricas, depositas c outros estabelecimentos sujeitos ú escripta fiscal existentes na seccão, em que
se mencione, pelas especies, a producção, a entrada e o consumo dos mesmos, a importaucia das estampilhas compradas
e das empregadas e o saldo restante, bem ~como, o capital,
nurriPro de operarias, de teares, fusos e machinas, capacidade
e numero das caldcims, toneis, e te., força motora e sua natureza, nacionalidade dos industriaes, preço e marca dos produetos pelas especies tributadas.
Paragrapho unieo. O relatorio dos agentes fiscaes encarregados da fiscalir.ação da descarga <lo sal grosso e das mercadorias submettidas a despa,cho na Alfandega do Rio ~de
Janeiro serão, depois de apreniados por esta repartição, encaminhados (t Recebedoria do Districto Federal, nos tet·mos do
decreto n. R.2112, de 22 de setembro de 1910.
Art. 11 !J. ·Os agentes fiscaes se farão eonhet\('l' por seu
titulo de 11omea1;ão acompanhado de declaração eseripta no
proprio titulo, do chefe da repartição coiilpetent(', renovada
em janeiro de cada muw, de se acharem em pleno exercicio
das suas funcções.
Art. 120. Os agentes fiscaes deverão residir na St~de das
l'Cspectivas circumscripções.
Art. 121. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são~
immediatamente subordinados aos chefes das repartições arrecadadoras e passíveis, no exercício de suas funcçõcs, das penas
disciplinares a que estão sujeitos os empregados de Fazenda,
sendo-lhes tambem applicaveis as disposições vigentes para
os mesmos empregados, que dizem com a prohihição de commereiar, ter parte em sociedades commel'eiaes, ser procurador
de partes e outros casos semelhantes e, hem assim, quanto á
justificação de faltas por molestia, gala de •casamento, etc.
Paragrapho unico. A esses chefes apresentarão os agentes
fiscaes todos os seus trabalhos e só por intermedio delles poderão dirigir-se ás autoridades superiores.
Art. 122. Os agentes fiscaes terão direito a transporte
nas estradas de ferro e por via fluvial ou marítima dado pelo
Governo:
a) quando em serviço nas respectivas circumscripções;
ú) quando transferidos vor conveniencia do serviço;
~~) quando em cummissão.
§ 1. 1Nos casos da lettra b e c terão direito tambem a
passagem c transporte de bagagem para pessoas de suas fa ...
milias e, ainda, no da lettra b, a ajuda de custo~_
0
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.§ 2. Ws passagens para pessoas de família do ageRte
Yifiscal ou de qualquer empregado nomeado inspector serão
~sómente de ida e volta para o Estado que tiver de ihspeccionar.
§ 3. Nas emprezas que não fornecerem passagens por conta
1do Governo, bem como nas linhas de diligencias, automoveis,
etc., nos lagares onde não houver outro meio de communicação
·e cujas passagens ex.cedam de 2$500, os inspectores pagarão a
,::;ua custa as mesmas passagens, para lhes serem indemnizadas·,
:mediante requerimento, provada a despeza com os respectivos
0

0

~reoibos.

§ 4. Egual concessão poderá ser feita aos agentes ficacs,
mediante prévia autorização da delegacia fiscal ou da Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, com..
tanto que taes passagens sejam autorizadas na medida estricta
';das necessidades e conveniencias do serviço.
Art. 123. Os agentes fiscaes, ben1 como quaes,quer em....
·pregados incumbidos da fiscalização, poderão penetrar nas
fabricas e nas casas commerciaes sujeitas ao imposto, assim
como nos respectivos depositos, 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 artigo as casas particulares, cujos moradores, membros
de uma mesma familia, se dediquem a alguma industria tributada, e os estabelecimentos referidos nas lettras h e i do
.,art. 10, nos quaes aquelles funccionarios só entrarão mediante
:, aviso previ o.
•'
Art. 12-1. Havendo prova ou suspeita fundada de que em
,casas partículal'f~s. habitadas ou não, c em edifícios occupados
~por emprezas ou instituições de qualqu~r natureza, se occultam
mercadorias sujeitas a imposto, ahi fabricadas ou retiradas de
estabelecimentos fabris ou commerciaes ou das alfandegas o
1 mesas
de I'f~ndas, sem terr)m pago as rr~spectivas taxas, os
. agentes do fisco intimarão o morador, dircctor, gerente ou
encarregado para entregar a mercadoria em contravenção, la. .vrando o competente auto, para os devidos effeitos.
Paragrapho unico. No caso de recusa, os referidos agentes
.levarão immediatamente o facto ao conhecimento da autoridade fiscal do logar, afim de ·que promova a ·apprehensão
judicial e tome todas as cautelas, de maneira a impedir a
retirada clandestina das mesmas mercadorias, providenciando
;ainda sobre o lavramento do auto que servirá de base para
:;imposição da multa cabível.
:.
Art. 125. No caso de suspeita de não estarem devidamente
~'-estampilhadas as mercadorias que se acharem, para expedição,
~nas estações das estradas de ferro, ferro-carris, linhas de
·navegação marítima e fluvial, os agentes do fisco ou os em~pregados das mesmas emprezas não embaraçarão o transporto
;:dos respectivos volumes, mas tomarão as seguintes precauções,
~:afim de garantir o bom exilo da diligencia a que se houver
~de proceder:
a) marcarüo os volumes de maneira que não possam sol'
. violados sem deixar vestigios;
.
b) affixarão nos mesmos volumes nota declaraloria para
que sejam retidos na estação do destino, até que o agento
.fiscal da localidade, o collector ou qualquer empregado desi~
gnado se apresente para abril-os, o que deverá ser feito com
0
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a assistencia do consignatario, DU em presenÇa de duas testemunhas, si este se recusar a comparecer.
§ 1. Dessa nota será .dado conhecimento ao chefe da estação expedidora e ao guarda ou condnctor da mercadoria, e
avisado o chefe da repartição do destino por telegramma.
§ 2." Os dir'eetorcs, administradores, gerontcs c mais empregados das linhas dn L1·:.msporte facultat·ão aos funeeionarios
da fiscalizaçfí.o todas as informações e ef'rtidõe;; quo clles reqni:=dt.arnm n prestarão todo o seu concur~o para facilitar-lhes
a necessaria inspc.cção sobre artigos em uospacho e l'cferentes
aos .iá despachados. A~ ·certidões serão fm·nccidas indepentlcnlement(~ de eontribuição.
§ 3. Quando a administração das referidas linha.s de
transporte o exigirem para a sua resalva, o agente do fisco
lavrará e assignará termo, declarando v, diligenria que houver
effectuado.
§ 4." No caso de não estar o producto devidamente estampilhado, o empregado do ponto do destino da mercadoria que
fizer a diligencia lavrará contra o remettente auto de infracção, nos termos deste regulamento, e aprrehenderá o mesmo
producto.
§ 5. 0 Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarlio
tambem retidos na estação até que sejam abertos, conforme
o disposto na lettra b deste artigo.
§ 6. As mercadorias sujeitas a imposto de consumo
quando transportadas por via maritima, terrestre ou fluvial
não sendo entregues sem que estejam devidamente selladas
DU sejam exhihidas as guias de fabrica OU deposito de fabrica,
notas de atacadistas ou os sellos que as acompanharem.
§ 7. Esta fiscalümção incumbe ás alfandegas, mesas de
rendas e emprezas de t.ransporte marítimo fluvial ou terrestre
e no caso de não terem sido satisfeitas as exigencias legaes serão
lavrados autos de infracção, pelas repartições fisceas do porto
de destino ou pelas proprias emprezas, por seus empregados,
quando no logar não houver estat;ão fiscal a que possam communicar o o ccorrido para os devidos fins.
Art. 126. Os agentes fiscaes terão franquia telegraphica,
para uso em casos urgentes, nas estaoões 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
transporte serão tambem apprchendidas em transito para o
despacho desde que seja verificada. qualquer contravenção não
comprehendida nas excepções do art. 72.
Art. 128. As mercadorias e machinas ou apparclhos apprehendido::; serão conduzidos para a esta~ão fiscal do Ioga r.
§ 1. 0 Si, por qualquer motivo, não ftlr possível effectuar
a remoção o apprehensor incumbirá da guarda e deposito dos
mesmos objectos pessoa idonea ou o proprio infractor, mediante termo de deposito, conforme o modelo XXIX, que será
assignado pelo depositaria e pelo apprehensor e acompanhará
o auto de infracção. AR 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 medidas que as circumstancins
0
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'proporcionarem, no sentido de acautelar os interesses do fisco
e de evitar extravio ou damno das mercadorias. mencionando
todos estes factos no auto ·qu~ lavrar: poderá tambem recolher
os objectos provisoriamente a qualquer posto policial ou
militar.
Art. 129. 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 estabelecimentos industriaes ou
existam em numero inferior.
Art. :1.30. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os
empregados incumbidos da fiscalização e no exercício de suas
i'unccões, e os .que impedirem, por qualquer meio, a effectividade do serviço fiseal, serão punidos na fórma do Codigo
Penal, para o .que o empregado offendido lavrará um auto,
segundo o modelo XXXIV, acompanhado do rol das testemunhas,. o qua.I será remettido pelo chefe da repartição ao procurador da Republica.
Paragrapho uni co. Dada 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. :1.31. Todas as repartições publicas federaes e auto. ridades da União e do Districto Federal prestarão seu concurso
·ao serviço fiscal, quando lhes fôr solicitado.
Art. 132. A Directoria da Receita Publica, no Estado do
Rio de Janeiro, e as delegacias fiscaes nos Estados e no Territorio do Acre, farão a divisão das circumscripções de fórma
que os agentes fiscacs possam ser aproveitados em serviço
nas alfandegas e outros que se tornem precisos, tendo ainda
em vista •que as circumscripçõcs em que houver fabricas de
artigos que pagam imposto por meio de guia e onde se lfaça
commumente descarga de sal, deverão, sempre que fôr possível, ter mais de um agente fiscal.
§ f.o A divisão das circumscripções será submettida á
approvação do Ministro da Fazenda, por intermedio da Directoria da Receita Publica.
§ 2. Para séde da circumscripção será designada a localidatle de maior desenvolvimento industrial de artigos tribu;,.tados ou o centro commercial mais importante.
:Art. 133. A divisão das circumscripções em secções·, será
feita pela repartição a que estiverem subordinadas, de accôrdo
com as necessidades do serviço e independerá da approvação
de autoridade superior.
Art. 134. Para fiscalizar a descarga do sal grosso e au~Xiliar a fiscalização das mercadorias submettidas a despacho
e sujeitas ao imposto rle consumo, a Jnspectoria da Alfandega
do Rio .de Janeiro requisitará da Receberloria do Districto
Federal seis agentes fiscaes para, de accôrdo com as ordens
da mesma Inspectoria, desempenharem aquclles serviços, de
modo que sejam Rstrictamente observadas as disposições deste
regulamento c bem acautelados os interesses i'iscaes.
§ 1. Os agentes fiscaes designados para o serviço na Altandega poderãõ ser substituídos ou dispensados pelo director
.da Recebedoria do Districto Federal, por deliberação propria
ou mediante requisição do inspector, segundo as convcniencias
do serviço ..
0
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§ 2. Nas outras alfandegas da União e nas mesas de
rendas será escalado um ou mais agentes fiscaes, de modo a
não prejudicar a fiscalização das respectivas circumscripções,
para desempenhar nas mesma~ repartições os serviços de que
trata este artigo.
0

·CAPITULO VIII
DO CONCURSO

Ar L 135. O Ioga r de agente fiscal do impost,o de consumo
será provido mediante concurso, salvo ro caso previsto no
art. 100, § 2°.
Art. 13G. Os concursos poderão ter por examinadores e
~P-nrctarios agentes do imposto de consurr o.
Art. 137 . .Os candirlatos :i inscripção em concurso, com
o seu requerimento, apresentado na fdrmrt do art. !i do der,rf'to n. 8.155, de 18 de agosto de 1910, exhibirão prova de
torom mais de 18 annos de idade c menm de ·45.
Art. 138. As materias do concurso serãc: portuguez (orthographia, analyse e redacção), francez (leitura, traducção e
analyse), arithmctica (especialmente em relação ás operações
em uso no commercio c nas repartições de Fazenda)·, escripturação mercantil por vartidas dobrada3 e noções de administração de Fazenda.
:
Art. 139. Quanto aos demais casos, o concurso obedecerâ
ao citado decreto n. 8. 155, na nnrte relativa ao concurso de
primeira entrancia.
0

CAPITULO IX
DOS VENCIMENTOS E OUTRAS "A'NTAGENS

Art. 14.0. Os agentes fiscaes do irni10sto de consumo vencerão gratificação fixa e porcentagem dEduzida da renda arrecadada do mesmo imposto e do de trr,nsporte, quer aquella
::;eja arrecadada em estampilhas. que1' em emolumentos de registro, conforme à tabella junta, n. 2.
Art. iH. A porcentagem será pafa 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 de dito imposto e do de
transporte, effectivamene arrecadada na círcumscripcão;
b) aos agentes fiscaes das circumsc ri peões dos outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, dividindo-se egualmente
entre os mesmos a importancia total da porcentagem deduzida
da renda dos mencionados impostos, ef1 ectivamcnte arrecadada
nos ditos municípios;
c·) nos agentes fiscaes de cada urn dos outros Estados e
do Terl'itorio do Acre, dividindo-se por todos, em partes
oguae~. a importancia total da porc4~ntagem sobre a renda
do~ dito:;; impostos, Pffectivamente a ri Pcadana em todo o Estado ou no Territorio do Ac:rc.
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, § t.o X. itnportaneia sonegada, de que trata o ar!. 160, que
fôr recolhida aos cofres publicos como re·ceita, não será eomprehendida no calculo da porcentagem da renda a abonar aos
agentes fiscaes, mas della se deduzirá a mesma procentagem
para ser entregue ao empregado a cuja deligencia se deva a
verificação da falta.
§ 2. A porcent31gem do imposto de transporte será cal(mlada sobre a sua renda liquida da taxa de 4 % que é paga
ás companhias ou emprezas pela arreradação do mesmo imposto.
,,
Art. 142. Para os effeitos das lettras a, b e c do artigo
antecedente, a Alfandega do Rio de Janeiro, a Recebedoria do
Districto Federal, a mesa de rendas de l\facahé, por intermedio
da Al'fandega do Rio de Janeiro, e as collectorias federaes, no
Estado do Rio de Janeiro, remetterão á iDirectoria da Despeza
Publica, e as alfandegas, mesas de rendas e collectorias, nos
outros Estados e no Territorio do Acre, ás respectivas delegacias fiscaes, nota da renda dos impostos de consumo e de
transporte do mez anterior.
Art. 1'13. Do computo para a deducção da porcentagem
se excluirão dous terços da renda produzida pelo sal nacional, entrado por via maritima, os .quaes serão levados ao
calculo para a deducção da porcentagem dos agentes fiscaes
, do Estado de onde proceder o mesmo sal, bem como da dos
eollectores e escrivães das estações arrt>eadadoras da séde da
salina.
1
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 exercioio pela repartição da séde, a gratificação e
porcentagem a que tiverem direito ou delegarão essa attribuição ás repartições que lhes forem subordinadas, tendo em
vista a maio :r facilidade e presteza no pagamento.
Paragrapho uni co. Para o attestado tf!r·-se-ha mn vis f a
a observancia pelo agente fiscal das di~po:::ições do artigo
HS,.v ex.
:Art. 145. O's wgentes fiscaes do imposto d<:> consumo que
."!tiverem mais de 1 O annos de serviço da Fazenda sem interrupção poderão !1!er admittidos a contribuir para o Montepio
, dos Empregado:;; do Ministcrio da Fazenda, mediante as con: dições do art. ·6°, alinea 2a, do decreto n. 91.2 A, de 31 de
.outubro de 1890.
Pâragrapho uni co. O calculo para o pagamento da joia
e das ·contribuiçõf's será feito sohre a gratificação fixa integral dos mesmos agentes.
Art. i IJ6. Os agentes fiscaes, administradores de mesas
de rendas, collectores e ·quaesquer empregado::;, exeeptuados
os chefes das outras repartições; os empregados das emprezas
de transporte, e os particulares terão direito á metade da
importancia effectivamcntc arrecadada das multas que forem
impostas em virtude de ·autos que lavrarem, devendo. no caso
de ·cobrança judicial ou por cobradores, ser deduzida da dita
metade a quota correspondente á metade das despezas f'lffe.ctuadas com a mesma cobrança.
§ 1. Das multas impostas no caso previsto no art. 179,
será tambem abonada metade ao empregado que autuar a
'nfracção, ~mbora sem positiva~ o valor da mesma infracção •1
0
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§ 2. ~os ~casos previstos ,no art. 125 deste regulamento,
a quota da multa será dividida egualmente entre o agente
fiscal 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. Quando a multa provim' da reunião de diversos autos
em um só procf'sso, a ·quota será repartida pelos autuantes
relativamente ao muner.o de autos qtH~ cada um houvnl' lavrado.
§ 4. Das multas impostas em virtude de diligencia commet.tida a mais de um empregado a quota será dividida egualmente pelos que subscreverem o auto.
§ 5. 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 eguaes,
ao denunciante e aos encarregados da diligencia que subscreverem o auto.
§ 6. Das multas impostas em virtude de communicação
de empregado de empreza de transporte á estação fiscal, a
divisão será feita de conformidade com o paragrapllo anterior.
§ 7. Das multas impostas aos negociantes ou fabricantes
que deixaram de observar as prescripções n~lativas ao registro, caberá 50 o/o ao agente fiscal ·que tiver feito a representação.
\
§ 8. As multas impostas aos importadores de sal grosso,
nos casos do art. 91 e aos importadores em geral, no caso
do art. 17 .i, serão abonadas ao empregado a ruja diligencia
se deva a verificação das faltas.
0
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Art. 147. 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 destino das mercadorias exportadas por via terrestre para
o estrangeiro ou o pagamento do imposto sohro o sal grosso
no porto do destino.
Art. 148. Aos a1gcntes fiscaes, nomeados interinamente
para preencher logàr vago ou substituir agentes fiseaes effectivos suspensos, será abonado o vencimento integral do respectivo logar.
Pragrapho tinico. Si a nomeação interina 1fôr 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 sr>rá contad~
do dia em que o insper.tor fiscal salrit· da s:,~dn da <·irr.mnseripção até ao em que re,gressar.
§ Lo A mesma vantagem será concedida aos Pmpregados
de fazenda incumbidos de inspecção.
§ 2.o A diaria, conforme a natureza do serviço commettido
ou ·g~ando fôr, pelas ciroumstancias locaes, reconhecida insuffiCiente para condigna manutenção do funccionario, poderá
ser elevada att; o dohro, a juizo do Ministro da Fazenda.

Art. 15ü. As licenças dos agentes fiscaes do ünpost.o de
-consumo só poderão ser concedidas na conformidade do dis-
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posto nos decretos ns. 2.756, de 10 de jal}eiro, c 10.f00, de
26 de fevereiro de 1913, a saber:

.

as licenças por mais de 30 dias, por molestia provada
em inspeccão de saüde, que impossibilite o exercício do cargo,
ou por qualquer outro motivo justo, allegado por escripto,
serão concedidas pelo Ministro da Fazenda;
b) as licenças até 30 dias serão concedidas pelo dircctor
da Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, pelo da Rccebedoria do Districto Federal, na circumscripção da Capital
Federal e município de Nictheroy,. e pelos delegados fiscaes,
nos outros Estados c no Territorio elo Acre, de accôrdo com
as condições da leLtra a deste artigo;
c) a licença concedida por motivo de moles tia dá direi to
á percepção da gratificação, apenas até seis mezes, e de metade da mesma gratificação, por mais de seis mezcs até um
anno;
d) a licença, por qualquer outro motivo justo e attendivcl,
será concedida sem vencimento algum e até um anno;
e) em todas as concessões de licença~arcar-se-ha o prazo
dentro do qual o agente fiscal· deverá entrar no goso dellas,
prazo que não poderá exceder de 60 dias;
f) é licito ao agente fiscal renunciar, em qualquer tempo,
á licença que lhe fór concedida ou em cujo goso se achar,
reassumindo o exercício do seu cargo;
g) nenhum agente fiscal poderá gosar de uma licença,
uma vez esgotado qualquer dos prazos a que se referem as
lettras b e c deste artigo, antes de decorrido um anno da ul·tima que lhe foi concedida;
h) não serão concedidas licenças aos agentes interinos e
bem assim aos que, nomeados, promovidos ou removidos, n5o
houverem assumido o exercício do respectivo cargo;
i) quando a licença f'ôr concedida pelos empregados rcfer,idos na lettra b deste artigo, deverão elles communicar o
facto ao Ministro da :Fazenda dentro do prazo de 15 dias, sob
pena de responsabilidade, proQedendo de egual modo, dentro
do mesmo prazo e sob a mesma pena, quando o licenciado
reassumir o exerci cio;
j) o tempo da licença prorogada ou de novo concedida
dentro de um anno, contado do dia em que houver terminado
a primeira, será junto ao da antecedente, para os fins dafl
lettras c e d deste artigo;
k) para formar o maximo de seis mezes, de que trata a
lettra o deste artigo, deverá ser levado em conta o tempo das
licenças concedidas pelos directores e delegados fiscaes;
l) os agentes fiscaes effectivos que subsLituirem os liccn~iados perceberão, alÃm de sua gratificação fixa, a parte que
o substituído deixar de receber, comtanto que o substituto
nunca venha à receber mais do que recebia o subsLiiuido.
Art. 151. A qualquer pedido rln licença dirigido ao Congresso Nacional o a ser encaminhaclo pelo l\Iinistro da Fazenda
deverá o requerente juntar prova de ter obt.ido das autoridades competrnt.es as licenças que estes lhe podiam conceder,
nos termos das lettras b, c c d do artigo antecedrmte.
Art. 1t:>2. Sem o preenchimento das exigencias do que
tratam os arf.igos antecedentes, ncn'hum prditlo d1• Ikrm;a poderá ser tomado em consideração.
.
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CAPI'rULO X
DA CONTRAVENÇÃO

Art. 153. As contravenções do presente regulamento serão
apuradas mediantes processo administrativo, quo ter~í por hase
o auto, lavrado conforme o modelo XXX, salvo:
a) as.relativas ao registro;
b) as referentes aos pedidos de estampilhas para mrreadorias estrangeiras submettidas a despacho nas alfandegas e
mesas de rendas;
c) as verificadas por occasião do despacho do sal grosso;
d) as em que incidirem os fabricantes que deixarem do
provar a sa·hida do territorio nacional ou a cnlmcla em paiz
estrangeiro, dos productos que despacharem por via terrcstl'e;.
e) as em que incorrerem os exportadores de sal g1·osso
qne não provarem o pagamento do imposto, no porto do destino, correspondente ao sal que exportarem.
Art. 154. 10 auto deve ser escripto sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, e relatar com clareza c minuciosidade a occurrencia da contrav~nção, mencionando o local, o
dia, a hora, o nome da pessoa em cujo estabelecimento fôr
verificada, as testemunhas, si houver, e tudo mais que occorrcr
nà. occasião.
§ 1. As incorrecções ou omissões do auto não acarretarão
a nullidade do processo, quando deste constarem elementos
suf'ficientcs para determinar com segurança a infracção e o
infractor ~
§ ·2. A nota de ·que trata o art. 80, a, n. li, e i, n. li,
si fôr apresentada no acto de ser lavrado o auto, será rubricada pelo autuante c pela pessoa que a exhibir e acompanhará o mesmo auto, como materia de defesa; a que não
fôr apresentada nessa occasião, não será mais acceita, salvo
si a falta fôr convenientemen~e justificada.
§ 3. o fH no correr do processo 'fôr indicada pessoa differcnte da quo figurar no auto como responsavel pela falta
autuada, se lhe assignará prazo pam a defesa independentemente de novo auto.
§ 4. Si tambem .no correr do processo forem apurados
novos factos com relação a falta autuada, quer envolvendo o
autuado, quer pessoas differentes, se lhes assignará prazo para
defesa no mesmo auto.
§ 5. Quando durante a marcha do processo se verificar
falta diffcrente da que serviu de base ao mesmo processo, será
lavrado novo auto. complementar do primeiro.
~ ô. Dos nxamos fritos posteriormente ao lavramento do
an to para elucidação do processo, se lavrarão trrmos que serão
rctmidos ao mr~smo processo.
§ 7. Si 110 correr do processo se verificar, em virtude de
rxamos feitos na csr,ripta do eslnbclccimento ou nutra qualquer
diligcncia, qnc, além da falta autuada, houve sorH~gação de
mPrr:ulorias ao pagamrnto do imposto, ou ao pagamento da
taxa devida por meio de artifido doloso, alrSrn do auto que
houver do se lavrar, se mencionará essa circumsLancia no
processo, ,juntando-se um termo do ,que fôr apurado.
0

0

0
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§ 8, O auto poderá ser imp,resso em relação ás palavras
invariaveis, conforme os modelos XXXI a XXXIII, devendo os
claros ser preenchidos á mão por quem o lavrar.
Art. 155. Salvo caso de força maior, o auto dev~rá ser
lavrado no local onde fôr verificada a infracção, ainda que
ahi não resida o infraetor:
a) pelos agentes fiscaes ou inspec tores fiscaes;
b) pelos empregados de Fazenda;
c) pelos administradores :de mesas de rendas, collcctores,
escrivães, seus prepostos e ajudantes;
, d) pelos empregados das emprezas de transporte;
e) por qualquer pessoa.
§ 1. 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. Si o infractor ou seu representante recusar assignar
o auto, e si este, por qualquer outro motivo, não puder ser
assig,nado pelo -mesmo infractor ou seu representante, se far:i
nelle mensão desta cir.cumstancia e do motivo.
§ 3. o Quando por circumstancias imprevistas o auto não
puder ser lavrado no proprio local, se fará menção dessas circumstancias no mesmo auto.
Art. 156. Entregue o auto ao chefe da repartição, eij,e
mandará intimar o contraventor para, no prazo que fôr marcado, o qual não poderá .ser menor de oito dias, nem maior de
20 dias, allegar o que entender a bem do seus direitos sob pena
de revelia.
§ 1 . o O prazo de que trata este artigo ~será marcado, tendo-se em attenção as distancias e a maior ou menor difficuldade
de transporte, e se contará da data da notificação ou da publicação do edital.
§ 2. o A intimação par a a defesa será feita:
\ a) sempre que seja possível, por notificação cscripta ou
verbal á parte interessada, provada com recibo ou certificada
no proprio auto, pelo continuo designado pelo chefe da repartição, pelos escrivães das mesas de rendas ou das eollectorias
ou por seus ajudantes;
b) não sendo possível pelos meios indicados, por 11Ublicação de edital no Diario Official, na Capital Federal, e em
outros orgãos de publicidade, dos Estados, ou registrada pelo
Correio, ou, ainda, em edital a'ffixado em lugares 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
affixado, com indicação do local.
Art. 157. Produzida a defesa, para a qual todos os meiofl
serão facilitados, o chefe da repartição, depois de ouvir o autuante e de reunir os cs·clarecimentos que entender necessarios
proferirá, de accôrdo com as provas dos autos, sua deeisão:
impon~o a multa em que tivf'r inconido o infraetor, ou julgando Improcedente o auto.
§ 1. o O auto lavrado por particular ou por empregado de
empreza de transporte será informado por agente fiscal designªdo pelo ch~f~ da ;r~pa!'tição, depois de ouvido o autuante_.1
0

0

0
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· ·§ 2.ó :As.defesas concebidas em termos menos co:mt1edidos
ou contendo injurias ou calumnias não serão acceitas. ~nandando
se o interessado requerer em termos convenientes, s' ·b pena
de eorrer á sua revelia o processo.
§ 3. o Si, exgottado D prazo marcado, a parte inb·ressada
não apresentar defesa, lavrar-sn-ha termo de revelia o.· 1 J •roccs:so
c o chefe da repartição proferirá em seguida a dceif.ãn.
4. o Das decisões de que trata o presente ar·i~o serão
intimados os autuados, na fórma do artigo antccece'1h~.
Art. 158. Os processos relativos nos autos lavi\id•lS pelos
escrivães das mesas de rendas ou das eollectorias sc1 ão pre ...
parados pelos respectivos administradore~ ou collector~ ·s.
Art. 159. Os autos lavrados pelos administrad(!res das
mesas de rendas, eollectores ou por pessoas suas I arentas,
depois de preparados pelos respectivos escrivães serã•) encaminhados directamente ao chefe da repartiQão arrccadad( ·ra mais
proxima, para pruferir a decisão.
Paragrapho unico. Uma vez proferida a deci:'3ão ~ e1 á. o pro~r>sso devolvido á repartição onde foi iniciado, parL as devidas
intimações.
Art. 160. Quando do processo se apurar que ·u·p m sonegadas mercadorias ao pagamento do imposto e ao p<:> gamcnto
da taxa devida por meio de artificio doloso, o inf:ac1 or, além
da multa que no caso couber, ficará obrigado a ;n. Imunizar
o valor da sonegação apurada.
Art. 161. Si do processo se apurar responsabil ·dado de
diversas pessoas, será imposta a cada uma a pena r ~lativa á
falta commettida.
Art. 1G2. A verificação de mais dr~ uma falta n) mesmo
JH'ocesso relativa a um individuo ou firma, elevará ac maximo
a penalidade correspondente a falta punida com mai >r nena.
Art. 163. O chefe da estação fiscal não pcdc~r;i rccon~ider-ar a decisão que houver dado sobre o auto de iltfracção;
ficando salvo á parte interessada o recurso, nos ca·o em que
cllc couber c nos termos do capitulo XII.
Art. 164. Verificada infracção deste regulamente· em uma
secção, circumscripção ou íEstado, não é vedado ao ag€ nte fiscal
ou inspector de qualquer outro lavrar alli o comr:.ete11te auto.
Art. 165. As informações e pareceres, t{ue tiver1·m de ser
prestados. pelos agentes fiscaes ou por outros ft:.n1·cionarios
no processo, não devendo exceder o prazo do 10 dias, contados
da data do recebimento, salvo motivo justiJicado.
Art. 16.6. Nenhuma dilação probatoria será ec [ll'odida, no
concr do processo, em prazo maior de oito dias.
Art. 167. No caso de rl!ão residir o infracLo:· In .sódo da
repartição, por onde correr o processo de imposição da multa,
as intimações serão feitas por intermedio da PSl a1:8 o anecadadora do Ioga r da resideneia do mesmo infrar.tor. [>ara esse
fim as repartições corresponder-se-hão directarncnl.e.
Art. 168. As analy.ses dos artigos apprchendi··Jr~s ou outras
quaesqne1· providencias necessarias ao proeessn, ~crão solicitada~ direetamrnto ao Laboratorio Nacional de Analys('s ou a
qualquer repartição por aquclla ondo eorrer o meEmu fii'OePsso.
No ·raso do exame da cscripta geral de fabricas a -;oHcitação
s~rá feita, pelas repartiç.õcs do Estado do Jlio d{\ ,r a nciro, por
intermedio da Directoria d.~ Receita Publica c, pcla'3 1los outros

s
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Estados e do Territorio do Acre, por intermedio das respectivas
. Delegacias Fisca~s;
Art. 169. Os processos em andamento devem ser organizados á semelhança de autos forenses., de modo que os documentos informações e parecPres sejam JH'rsos J)Or ordem
chronolo~Úca ou pela connexão das nw.tcrias. Não deverão
conter informa~.õcs ou parccel'{'S escriptos ú margrm dos papeis
nem linhas em branco entre os HH'smo:" parccer<)S, informações,
despachos, etc.
Art. 170. Quando se tratar de uma mesma infract~ão continuada, pela qual forem lavrados diversos autos, serão ellcs
reunidos em um sô processo, para imposiçã.o da multa.
Art. 171. As contravenções relativas aQ registro SPrão punidas mediante representação do agcnt.n do fisco.
§ 1. o Para esse fim, o ag<mll) procedcr{t <~onforme dispõe
o art. H8, g, informando sobre a firma, local o espoeie do
estabelecimento, e, bem assim, sobre os artigos de seu commercio ou industria e o numero de importanCia dos em()}Umentos devidos ou outros factos que ju.;;tifiearem a representação.
§ 2. o A representação obedecerii ao modelo XXVIII e poderá ser impressa em relação as rmlavras invariavcis, devendo
os claros ser preenchidos por quPm a suhserPvcr.
Art. 172. O chefe da repartic.ão, :í. vista tla representação
de que trata o artigo antecedente, nxrwdir:í, no prazo maximo
de 15 dias, intimação ao contraventor, para registrar, alterar
as condições do registro de seu estaheleeirnento ou olJservar
qualquer outra exigencia fiscal relativa ao J'cgist.ro, mediante
o pagamento dos emolumento:-; d1widos n da multa conespondente.
Art. 173. O industrial ou comnu'reianf.,~ que, depois do
prazo estabelecido no art. 13, se aprrscntar nspontaneamonte
para registrar o 1sru estabelceimento ,()lJ eornnwreio amlJulantc,
e não havendo a representação de que trata os arts. 118, (1,
e 171, será admitticlo a fazel-o, devendo o agente fiscal ou
outro qualquer empregado, que informar a guia, declarar não
só quaes os emolumentos devidos pelo registro como o valor
da multa de nonformidado com o art. 178, a e b.
Art. 17 4. A multa que tiver de ser imposta ao importador
de productos estrangeiros .sujeitos ao imposto· de eonsumo, que
organizar as respectivas notas de despacho c guias com deficiencia de valores das taxas ou das quantidades das estampilhas
a cuja acquisição estejam obrigados, obedrcerú ao regimen alfandegario e terá por base a declaração 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 sai grosso, quando fOr verificado
excesso de mercadoria superior a 1 O o/o da carga manifestada,
servirá de base a notificação feita na guia do despacho pelo
agente fiscal QU outro qualquer empregado que assistir a descarga e na mesma guia será feita a annotação do pagamento.
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:Art. 176. Servirá de base, para impusiçiio da multa aos
fabricantes exportadores por via terrestre, que não provarem
a sahida dos productos do territorio nadonal 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 destino, a annotação feita pela repartição de responsabilidade.
Art. 177. Todas as repartições terão um livro segundo o
modelo XXXV, para protocollar os autos de infracção.
Paragrapho unico. Estes livros serão conservados na repartição e poderão servir para mais de um exercício.
CAPITULO XI
DAS MULTAS E SUA APPLICAÇÃO

Art. 178. Os contraventores deste regulamento serão punidos com as seguintes multas :
a) 25 o/o da importancia :dos emolumentos devidos os que
espontaneamente pagarem o registro dentro dos tres primeiros
mczes depois dos prazos estabelecidos nos arts. 13 e 18;
b) 50 o/o da importancia 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 egual a dos emolumentos devidos, os que
forem notificados para registrar ou pagar a differença do registro de seus estabelecimentos;
d) 5$, os que espontaneamente fizerem o registro gratuito
depois dos prazos estabelecidos no art 13;
e) 10$, os que forem notificados para fazer o registro gratuito de seus estabelecimentos;
f) 50$ a 100$, os que se negarem a exhibir a patente do
registro ao representante do fisco;
g) importancia egual á das estampilhas devidas, desde que
a differenca corresponda a mais de 10 o/o, respeitada a tolerancia da nota precedente ao n. XIV do § 2° do art. 4°, os
importadores que organizarem guias com deficiencia de valores
das taxas ou das quantidades das estampilhas a cuja acquisicão
estejam obrigados;
h) imp-ortancia egual ao valor do imposto:
I. Os importadores de .sal grosso, sobre o sal que na conferencia fôr encontrado para mais excedente de 10 o/o da quantidade manifestada;
li. Os industriaes, exportadores de mercadorias por via
terrestre, que dentro de 90 dias não provarem a sahida das
mercadorias do territorio nacional ou a entrada no estrangeiro;
III. Os exportadores de sal grosso, sem o pagamento do
imposto, que dentro de 90 dias não provarem ter sido o imposto •
devido pago no porto do destino.
i) de 5Ü'$ a 100$000:
I. Os que collarem as estampilhas nos objectos ou nas
guias em desaccôrdo com os arts. 51 e 52;
. II. Os que infringirem os arts. 56, 5~ e seu paragrapho
unwo, c l!~l;
·

60S

ACTOS lJO Pobrot EXECUTI'VO

Til. Os industriaes que infringirem o art. 80, a, ns. IV,.
. V, VIII, XII e XIII e k, n. IV;
IV. Os industriaes e commerciantes que não observarem as
formalidades estabelecidas em relação aos livros, aos talões
de guias ou de notas ou aos livros-guias exigidos por este reg~lamento;
.
.
. . .
•
· V. Os industrmes e atacadistas que mfrmgirem o art: 63,
VI. Os que infringirem ou incidirem em qualql?-~r disposição deste regulamento que não tenha multa especial.
j) de 150$ a 300$000:
I. Os retalhistas que infringirem o art. 49, a, n. 11, e b,

n. ,VI;

11. Os ambulantes que infringirem o art. 49, a, n. III;
III. Os importadores e atacadistas que infringirem o artigo 49, a, n. IV;
IV. Os leiloeiros que infringirem o art. 49, a, n. VI e b,
n. VII;
V. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da lettra a do
art. 9°, que infringirem o art. 49, b, n. 11;
VI. Os que incidirem nos arts. 53 e 54, a, c, d, c, {, g e h;
VII. Os que infringirem os arts. 51(), 55 e 57;
VIII. Os commerciantes que infringirem o art. 60;
IX. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da lettra a do
art. 9°, que infringirem os arts. 60 e 65;
X. Os que infringirem o art. 72;
XI. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da lettra a do
art. 9°, que infringirem os arts. 7 4, 75 e 77;
XH. Os commerciantes que infringiram o art. 74, §§ 2° c
3o ou que expuzerem á venda mercadorias sem estarem rotuladas ou contravindo o art. 80, a, n. I;
XIII. Os industriaes que infringirem o art. 80, a, n. li;
XIV. Os industriaes de fumo desfiado, migado ou picado,
que infringirem o art. 80, b, n. VII;
XV. Os industriaes de bebidas e vinagre, que infringirem o
art. 80, c, ns. I e II;
XVI. Os industriaes de sal refinado, que infringirem o artigo 80, {, n. II;
XVIL Os atacadistas que infringirem o art. 80, i, n. H;
XVIII. Os atacadistas de fumo que infringirem o art. 80, j,
n. H;

XIX. Os industriaes de cigarros ou cigarrilhas que infringirem o art. 80, k, n. VI;
XX. Os retalhistas que infringirem o art. 80, o, ns. I,

li e III;

XXI. Os ambulantes que infringirem o art. 80~ p, n. I;
XXII. Os que infringirem o art. 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 regulamento;
XXIV. Os commerciantes que expuzcrem á venda mercadorias estampilhadas com insufficiencia de taxa ou acompanhadas de guias nas mesmas condições;
XXV. Os industriaes e commerciant('s f{UC não cxhibirem
aos agentes do fisco, quando forem exigidos, os livros, talões,
notas e guias referidos neste regulamento c, bem assim, os
productos, as cstarppilhas ou as guias estampilhadas em seu
poder,;
"
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h) de 300$ a 600$000:
I. Os fabricantes do n. 111 da lettra a do art. 9", flUe infringirem os arts. 49, b, n. I e 60;
H. Os qm~ infringirem o art. 73;
III. Os fabricantes, do n. 1li da 1ettra a do art. 9", que
infringirem os arts. 7 4, 75 e 77 paragrapho unico;
[V. Os que infringirem o ar L. 79;
V. Os industriaes que infringirt•m o art. HO, tt, ns. l, 1°
c ~" " VI;
VI. Os industriaes de fumo que infringirem o art. 80, b,
ns. XI e XIII;
\'II. Os industriaes que infringirem n art. 80, b ns. XI
c XlJl;

Vlll. Os atacadistas que infringir·ern o art. 80, "i, n. I;
IX. Os fabricantes de cigarros c cigarrilhas que infringirem o art. 80. k, ns. I e UI;
X. Os indnstriaes de alcool, aguardente rle canna ou c.achaça c do v inlw natural que infringirem a nlti ma parte do
art. 81;
XI. Os que infringiren"' o art. 87, §§ 1" c 2";
XII. Os industriaes que cxpuzernm ú venda ou venderem
uwnmdorias cstampilhadas eorn insufficiencia de ta~a ou acom-·
panharla:-:; de guias estampiHtadas nas mesmas condições, salvo
o easo da ultima parte do n.' IV, <la lettra u, desto artbfO.
·
l) de 000$ a 1 :200$000:
I. Os quo incidirem no arL 5~. b;
IL O;:.; Í111lustdaos quo infringirem m art.:-;. ()!J u ;o ;::~ :l" a :;";
Jli. O.s quo infringirem os arts. ()7, 7/i § ·to 1: 7B;
I. V. Os industriaes de Jumo (IUe infriut;irelll n al'l.. HO, b,
us. I a IV e XIV;
V. Os industriaes de sal que infringirem o arL 80, e,
n-:. UI a VI o VIII;
VI. Os inclustriaes de sal refinado que irül'iugin;m o ar..:.
tigo 80, {, n. !;
VIL Os industl'iaes de teeidos !JUD infringirem n art.. 80, g,
u.s. IV a XVII;
VllJ. Or; iudustriaes de low.:as ~~ do virll'os qlw ÍIÜr:illgieom
o al't.. HO, lt, n-:. lii a Vli;
IX. Os atacadistas de fumo •tue inl'ringit·t>rn •> nt·L. 80, j,
LIS. v, vu c VIII;
X. 0.~ exportadores de ::ml gt·osso I}UC infriugif·pm o ar 7
f i!..\"0 80, 'ilt, ns. UI a V;
XI. 03 commandantes de ombat..-açõcs llHC iurritlgirnm tl arL 92.
rn) de 1:200$ a 2:500$000:
I. Os industriaes de tecidos que infringirem os arts. i!J, bs·
ll:'l. I e UI ou 80, g, n. I;
li. Os exportadores de sal grosso que infringirem os artigos 49, b, n. IV ou 80, rn, n. I;
III. Os industriaes de fumo que infringirem o art. 80, b,
ns. V, VIII, IX, XI, XII e XV;
IV. Os industriaes de sal grosso que infringirem os arl.igos ltfl, b, n. I ou 80, e, n. I;
V. Os industriaes de louças ou de vidros que infringirem
os arts. 49, b, n .. I ou 80, h, n. I;
l'od•·r J<:xeeutivu- 1915 (Vul. 11)
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VI. Os que infringirem o art. 80, a, n. XI, i, n. VI e o,
n.•YI ou por outra qualquer fórma embaraçarem ou illudirem
a acção dos agentes do fisco no exercício de suas attribuições;

· VII. Os que empregarem rotnlos de fabric.a não existente.
n) de 2:500$ a 5:000$:
J. Os que infringirem os arts. 4.6 e ·i7;
li. Os que simularem, vieiarem ou falsificarem documentos
para illudir a fiscalização;
III. Os que empregarem, venderem, comprarem ou forem
encontrados com estampilhas falsas;
IV. Os que .sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto de consumo ou ao pagamento da taxa devida por inicio
de artificio doloso;
V. Os que falsificarem a escripturação dos livros exigidos
neste regulamento;
VI. O mestre, capitão ou commandante ele qualquer embarcação, cujo carregamento de sal apresentar differenca para
menos ela quantidade total da guia, ou para mais, excedente
de 10 o/o ou que. infringir os arts. 91., 97 e 98;
VII. Os que não observarem o disposto no art. 80, a,
n. VII, e n. VII e m, n. VI.
Art. 179. Quando a sonegação de mercadorias ao pagamento do imposto se verificar nos lançamentos da escripta
especial dos estabelecimentos e exceder no seu valor o maximo
; das penas da lettra n, n. IV, do artigo antecedente, a multa
a applicar será igual 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 os
gráos mínimo, médio e maximo, conforme a intensidade maior
, ou menor da contravenção.
Art. 182. As mui tas de que trata o art. 178 serão, no
caso de reincidencia, applicadas no dobro.
Art. 183. As multas impostas, cuja decisão houver passado em julgado, serão cobradas amigavelmente, dentro de
30 dias, por cobrador da repartição ou convidando-se por edital
o infractor. Si, findo este prazo, não for satisfeita a multa,
será a certidão da divida enviada para a cobrança executiva.
Paragrapho unico. Nestes casos se comprehenderão tambem
as taxas e emolumentos devidos.
;

CAPITULO XII
DOS

RECURSOS

Art. 184. Das decisões dos chefes das repartiç.ões, qualquer
que seja a importancia da multa, cabe recurso voluntario;
a) para as delegacias fiscaes todas que forem preferidas
pelos chefes das estações ou repartições federaes do arrecadação
nos Estadas c no Territotio do Acre;
b) para o Ministro da Fazenda:
I. Das decisões dos delegados fiscaes;
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li. flas decisões da Recebedoria do Distrieto Federal e da .
Alfandega da Capital Fe.deral, mcs~s de ren~as de Macahé a .
collectorias federaes no Estado do lho de Janmro.
Art. 185. Das decisões favoraveis ás partes, qualquer que
seja o valor da multa, haverá recurso ex-of{icio:
a) }JUra o Ministro da Fazenda:
I. Das do director da JlecPbedoria do Dislrieto Federal,
do inspector da Alfandega do Ilio de Janeiro e dos delegados
fiscaes nos Estados e no Terrilorio do Acre;
li. Das decisões da mesa do rendas de :\laca h é e collectorias federaes, no Estado do Rio;
b) para os delegados fiscaes: das que forem proferidas
pelos inspectores das alfandegas, administradoees ae mesas
de rendas e collectores, nos outros Estados e no Territorio do
Acre.
Art. 186. Das multas impostas nas representações para
pagamento dos emolumentos de registro cabe pedi8.o de re:consideracão, dentro do prazo maximo de 20 dias, para .o
mesmo chefe de repartição que as impuzer, o qual, si apurar
a improcedencia das mesmas multas, pela legalidade da exigencia ou pelo anterior pagamento da patente, poderá reconsiderar o sou acto.
Art. 187. O recurso voluntario será interposto dentro do
prazo de 15 dias, a contar da data da intimaç.ão do despacho,
mediante deposito prévio das quantias devidas, c o ex-of{icio,
no proprio a cto de ser lavrada a decisão.·
Art. 188. O prazo do recurso não soffre. interrupcão e
será ·contado da data da intimação do acto recorrido.
Art. 189. Os recursos que versarem sobre incidencia do
imposto, classificacão de productos ou natureza ou qualidade
de estampilhas, deverão ser acompanhados de um specirnen do
producto ou das estampilhas.
Art. HJO. O recurso, perempto, tambem será encaminhado
á instancia superior, mediante os requisitos do art. 187.
Art. 191. Os recursos para o Ministro da Fazenda serão
encaminhados por interrnedio da Directoria da Receita Publica.

CAPITULO XIII
DA ESTATISTICA

At't. 192. Todas as repartições arrecadadoras organizarão
a estatística 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 e do
Territorio do Acre, ás respectivas delegacias fiscaes.
§ 1. o A estatistica organizada pela Alfandega do Rio de
Janeiro será encaminhada, no mesmo prazo, ú Rccebedoria
do nist.ricto Federal.
§ 2. o A Recebedoria do Distrieto Federal, dP posse da
estatística da Alfandega do Rio de .Janeiro, organizará a da
circumscripçfio da Capital Federal c municipio de Nictheroy
e enviará rtt1~ 1fi de maio á Directoria da Receita Publica.
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§ 3. • Dentro do mesmo prazo ~ J?&ra o mesmo_ fim, as
delegbcias fiscaes, de posse das estatlstwas das estacoes arrecadadoras respectivas, farão organizar as estatísticas dos Estados e do Tcrritorio do Acre.
§ 4. o Compete á Directoria da Receita Publica organizar
a estatística geral da União, para ser apresentada ao .Ministro
da Fazenda, até 30 de julho.
c.\rt. 193. Serão incumlJidos da conf cccão das eslatisticas
doa Estados os re:5peetivos inspcctores fiscaes ou os agentes
fiscaes designados, no Estado do Hio de Janeiro, pelo director
da Receita .Publica e nos outros Estados ou no 'l'erritorio do
'.Acre, pelos respectivos delegados fiscaes.
Art. 19·L A cstalisliea constará dos seguintes elementos:
a) quadro da renda do exercício comparada com a do ultimo triennio (modelo XLII) ;
b) demonstração da renda especificada (modelo XLIII) ;
c) mappa dos emolumentos de registro (modelo XLIV);
à) idem, idem, pelas espeeies do imposto (modelo XLV);
e) idem, idem dos demais prouuctos tributados (modelo XLVI);
f) idem da enl.mda, producf;ão c eousumo e do mo v imeHLo das cstampii!Jas das Jabrieas de refinar ou }mrificar
sal (modelo XL VII) ;
g) idem da colheita e cousuu10 e do movimento das estampilhas das saUnas (modelo Xl...Vlll);
h) idem da eutrada o coHslllHO c do nwvimeuto das t>stampilhas dos estal.Jekeimeatos e.xvortadore::; de sal gro:;su (mudelu XLlX) ;
i) idem, idem dos importadores de sal grosso (modelo L);
j) idem da desearga de sal gL·osso uns portos da União
(modelo LI) ;
k) idcru da entrada e sabida c do movimento das cstan.pilhas nos depositos das fabricas de tecidos (modelo LJI);
l) idem dos autos de iui'rac~.ão (modelo LIII) .
§ 1. o Os estabelecimentos vuhlicos fpduracs, estacloat·s ou
, municipaes que JJt'oduzircm artigo:-; sujeitos ao im1'osto para
· supprirneuto ao commercio ou a particular·es, deverão fornecer, até 31 de janeiro, á repartição fiscal do local um mappa
. dos artigos fabricados para constarem da estatística.
§ 2. o Para comvll'mcnto da estatistira, os agentes fiscaes
· prpcurarão informar-se das cspecles c respeetivas taxas dos
prbductos dos pequenos fabricantes de que tratam as lettras u e j do art. 10, isentos da escripta fiscal.
§ 3. o IDos pi:oductos exportados para o estrangeiro os
agentes fiscaes tomarão as notas precisas para figurarem
tambem na estatistica .
. § 4. o Nos mappas estatísticos da producrão e consumo
deverão constar as informações de que trata o art. 80, a, numero IV.
Art. 195. Todas as repartições arrecndadoras terão um
ou mais livro~~ or~an izados de eonformidadc com os da escripta
especial das :1':1 hrjea.s t~ dos dcpositos de alcool, aguardente
de canna ou eat:!Jw:a, <k viulllJ nal'ional natural, sal P tecidos,
onde_ os agentes l'íst·aes lançarão o movimento mensal da produccao ou cutrada <•. do consu rno dos prnduetoc.: e o movi-
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mento das estampilhas daquelles cstabelrcimen tos, bem como.
o movimento da descàrga do sal.
Paragrapho unico. Os livros poderão ser organizados de
modo a se poder lançar em cada um mais de uma especie d8
imposto, e serão conservados na repartição, podendo servir
para mais de um exercicio.
CAPITULO XIV
DAS DTSPDSTÇÕES 'THANSI'I'OniAS

Art.. 196. Para o pagamrnfo do imposto r(~]ativo ao stoclc
existente nos estabelecimrntm; ~ommcrciars dos novos produetos tributados peJa lei n. ? . !H 9, df'l 31 dn rlrzembro de
1.911-. os negociantes adquirirão ns Psfnmpilhns TH'cessarias
nas rPpartiçõcs competflntes.
~ 1. o A acquisição daR est:1mpilhas será feita em duas
guias. segundo o morlclo VT, :ís qmtes arompanhar:í. uma relação em duplicata, conforme o modelo XLI. do::; artigos a
rstampilhar.
~ ?!' Ri a' impcrt.ancia do imposto drvi1lo fm· superior
a fiOO$, o supprimento das cRtampilha::: por1Pr:'i sf'r feito a credito. mc:diantn assignat.nra rlf\ fprmo rlc rPsnonsahilitiade do
accôrdo COlfl o modc:lo XL. no 1111al o sig-nnJario Rn obrigue ao
pagamento integral fias rstampilllas rerrbirlas, em prestações
mensafls, bimen~aes, ou trimemmrs. tinntro do prazo de seis
mezc8. a contar rla data da assig-natura do trrmo.
§ 3. o Para obter a conr,P!'Isão do que trata o paragrapho
anterior. deverá o interessado aprespnfar Tf'querimento ao
chefe na reparti~ão, com as nnr,laraçõ<>s nrce~sarias.
L.t\rL 1.97. o estampilhamc:nf.o nos .<:.fnrks Sf'rá feito nos
proprio~ objectos ou, quando sr tratar tiP !Peidos on loucas
e vidros, nas guias de compra rlc: estampilhas. e neste caso~
das 'guias, estampilhadns pela fórma prP~cript.a neste regulamento, nma ficará archivnda na reparHeão (l a outra será
Pntrrg-ur~ ao comprador.
·
Paragrapho unico. tt\.t:: imporfancias supc:rim·c:s a 100$, para
o pagamento por mrio õe guia. pnderã.o ser rnbradas por verba,
sendo a rereita eseripturana na vorhn. resprP l.iva tio imposto
de con11mmo.
Art. 19?.. O staclr c:xisf.flntc nos Pstnbelf'r-imcnfm:; commerciaes rlos productos rn.ias tnxas foram f')f>varlas pr•la mesma
li"" i n. 2. OHl. -- ·n isPnto rlo paf"amf'nto rla rliffflrPnça entre a
taxa primitiva e a ::whml. devPr:'i. pm·~~m. st"r a~signnJarto por
uma ftirmnla t:'~p,.cial. rln f!u'nrfín. fornl'f'ida gral.uitamPnt~ p~la.
reparf.ir:ão fi~ral compPt•mf P, mNliant.P n~ m~'~rwt:-: formalirlarlf's do ~ 1" do art.. HH'i dflSff' capitulo.
~ 1 . ., Aq ftirmnla~ r1fl i~PTWfin ~r·rfin ~.pplir·:-.rl:-~c: rwla ~f'
g-uintn fôrma:
n) noq tPcirlos f\ on 'ifl.l gros~n. nns r·ni:ts rP~prcf,ivas:
b) tios nrm111ctos .i:í Pst.arrqiilhaflr)'~ P :lf';OfloiPionndl')s em
cahns. b~.rris. ma<;os. pal'.nf.Ps on nm nmllqnPr PnYoHorio íflr.harlo. pf'la onnm~i0fio nos rf'fr>ritios cnvolt.orios:
c) dos produr-tos soltos, a grannl ou que e~:~f.c.iam expoRtos
á venda por unidarlf', nos proprios ohjedos, em logar visivel.
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§ 2. o As fórmulas de isenção correspondentes aos pro-

.~ duetos

ainda não estam pilhados, deverão acompanhar os sellos
correspondentes aos mesmos productos por occasião da venda,
·para serem applicados, conjuntamente, no momento opportuno. Quanto aos tecidos existentes em depositas de fabricas
e sabidos destas na vigencia do decreto n. 5. 890, de 1906, o
·emprego das formulas, pela fórma estabelecida no § 1o, lettra a,
será declarado nas notas de venda que acompaharem os tecidos, quando vendidos, mencionando-se o numero e a data
das guias.
§ 3. o Os comrnereiantes por grosso que venderem mercadorias nas condições do paragrapho anterior, mencionarão
nas notas de venda o numero de fórmulas de isenção entregues ou remettidas ao comprador e lancarão no verso dest:u;
. a data e o numero da nota respectiva.
Art. 199. O sal grosso que existir nos trapiches, armazens ou depositas será arrolado para a verificação do stock.
Paragrapho uni co. Feita a verificação, o agente fiscal da
secção ou circumscripção, lavrará termo no livro da cscripta
.·especial do dono da mercadoria, mencionando a quantidade
existente, afim de se não ·confundir com as entradas novas.
Art. .200. Antes da \'enda das estampilhas para os stocks
. dos artigos tributados pela lei n. 2. 919 citada, assim coino
·do fornecimento das fórmulas do isenção para os dos artigos
~u.ias taxas foram elevadas, os chefes das repartições verificarão por si, pelos agentes fiscaes ou por qualquer empre. gado, si as relações apresentadas correspondem aos mesmos
stoc/cs.
ParagrarJho uni co. Si forem encontradas mercadorias occultas para serem sonegadas ao pagamento elo imposto devido
ou a applicacão das fórmulas de isenção, serão as mesmas
apprehendidas mediante auto de soncgn.r.~ão e apprehcnsão.
Art. 201. E' perrnittido aos fabricantes completarem o
estampilhamento de charutos e de lança-perfume já estampilhados, existentes em seus estabelecimentos, por meio de apposicão as respectivas caixas ou pacotes das estampilhas na impórtancia da different::a entre as taxas actuaPs c as que Yigo·ravam anteriormente.
Paragrapho unieo. üs objectos assim estampilhados, só
'serão expostos a venda a varejo nos respectivos envoltorios.
. Art. 202. O pagamento do imposto creado relativamente
ó.s mercadorias em poder dos commerciantes bem como a
acguisicão das fórmulas de isençfio para assig~alar os artigos
CUJas taxas foram elevadas, obedecerá aos seguintes prazos
.a ;contar da data da publicação deste regulamento:
'
a) de 30 dias. para os estabelecimentos do Districto Fe~ dE\I'al, do Estado do Rio de Janeiro o das eapitacs dos Estados
de S. Paulo e Minas Geraes;
. b) de 45 dias, para os do ínterim' dos Estados de S. Paulo
e Mmas Gt>raes e para os !las capitar>s dos outros Estados·
c) de f50 dias, os rlo inferior elos rlrn"~ is E.;:fados e 'para
os do Territorio do .Acre.
tArt. ?03. As reparti~~ões fisrars provid0nr.i::!rão nara que
to?as as f'Starõcs . arrflcadadoras sr.iam pr(·)mpfamPtifc suppi'ldas das estampillms necessarias para a rohr::mra do imP08to, bem como das fórmulas de ise.nção.
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Art. 204. Os commerciantes de fumo desfiado, migado ou
picado, que tiverem stock deste artigo a granel, adq'-:irido de
accôrdo com o .regimen do decreto n. 11.511, deverao acondicionai-o nas condições do art. 80, b, n. I c assig·nalar o!i
volumes com as fórmulas de isenção dentro do prazo de 30
dias.
Paragrapho unico. As fórmulas de isenção para o caso
de que trata este artigo serão adquiridas mediante prova de
pagamento do imposto r,orresponctente ao fumo pnra que forem
requisita das.
Art. 205. A's fabricas ~e fumo dE'sfiado, migado ou
picado fica concedido o prazo maximo de 30 dia8, contado da
data em que começar a vigorar este regulamento, para a observancia do disposto no art. 80, lettra a, ns. I e JI.
Art. 206. São dispensados do pagamento do imposto ou
da fórmula de ü~enção os stoclcs das mercadorias existentes em
estabelecimentos industriaes para a applicação, como rnateria
·
prima, em artigos ahi produzidos.
Art. 207. Vencidos os prazos para regularização dos
stocks, e para adaptacão ao regimen deste regulamento, de que
tratam os arts. 202 e 204, os productos encon~rados sem as
formalidades exigidas serão considerados não estampilhados ou
insufficientemente estampilhack)S e a~sim sujeitos ás penas
legaes.
Art. 208. Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dm:embro de 1915.
Calogeras.

.João Pandifi
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'T"abelle. n. 1
Divisão do Dlstricto Fe(leral, dos Estados, uo Territorio do Acre
e ua respectiva. flsca.lizaçiio
-.
AGENTRI'I Ftt'ICABII

ClltCUMSCRIPÇÕR!'I

•

LOOA.LIDA.DE~

Capital Interio1·

··-- - - - --T et'ritorio de Acwe.
A mazonas

.

.

.

.

p ari. •
M aranbio
p ianby
c ea.rá.
Rio Grande do Norte
p arahyba
Perna.ml,nco.
A lagôas •
Sergipe
Bahia.
Eepirito Santo •
Di.stricto Federal o muuicipio
de Nicthoroy.
Rio de Ja.ntlit-o.
S. Paulo.
Minas Geraes
Goya..z.
Paraná

.
.

Santa

Catht~.rina.

.

Rio Grande do Sul
Matto G(Osso

DO IMPOSTO DB CONI!ImiO

Total
--~·-

3

3

9
20
23

10
21
:H

10

H

1.8
9

1

17
8
1(}

1

15

t
1

H

1
1
1
~
1

1
1

1
1
1
(.) i

1
1

8
22
7

-

17
16
12
'j

-

3

3
5

"

2
3
2'
2
7
2

23

4
8

!'{

3

t

52
(") 3

21)

ao

28

29
iZ

u

u

2

H
H

3
7

tO

48
1t.

363

~84

1

41
13

1

13

t

13
47

1
t

Capit.-\1 IDterior

Total

--- - - · - ----

3

-

to
20

3
13

2~

25
30

12

u

17
20
17

20

17
13
12

21

j2

19

2-1

15
16
32

i

10

-

52

35
31

38

43
13
14
14

46
15
17

45

53
11

16
60
13

·U2

515

2
--- --- ------- --21
133

(") Assim consi!)ernda a circumscripção de Petrop·•li«.
NoTA.s -- Emqltantfl vigorar o contra.cto tle !} Jo out•1h•·o dA 1900, feito flntre os
governos da Uniã'> e do Estado do Rio Grande do Norto, pl!.r3. a arrecn.da<"íio e
dseaUza<:ão do imj>osto sobt·e o sn.l produzido nn1tnollo Efltn.do, S<)I'Om foit:1s t•olo seu.
1-\'0verno, não se1•ao nomon.dos para o refet•ido E>:~tado IIPl.Í!i <le tu 3.geuLos fiscaes do
imposto de consumo.
A' prop·•t•ção ']He f"r•nn v'1g-ando, s1wíio supr•·imiths os l•>garl's de agentes
:ftscaes no interio1· Jo l'};tado do Rio Gt·ande do Snl, at.-i que ,, IUtmet·o dos 1neamos

fique reduzido a 43.

Rio de Janeiro, 9 de dezemh.ro rle 1915.- Jotio Pa11díd OtluDera.~.
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"Tabella n. 2
Vencimentos dos agentes fisca.es do impo!llto de consumo

GRATlPICAÇÃO

LOOALIDADBS

)!

~
<
~

~

Capital

InteL·ior•

111

g

--------Territorio do Acre

1:600$000

5%

•

2:000$()00

1:600$000

5%

•

•

2:()()()$000

t:G00$000

3%

:vrn.ranhio •

•

2:000$000

1:600$000

5 4?/o

1:800$000

1:200$000

5% '

i\rnn.zonn.s •
~~ara.

•

Pia.uhy.
Ceará

•

1:800$000

t:200$000

5%

Rio Gra.nde do Not•te •

1:800$000

1:200$000

5%

PMahyba •

•

1:800$000

1:200$000

5%

Pernambuco

2:000$000

1:000$000

3%

Alagôas.

•

1:800:)000

1:200$000

5%

Sergipe.

•

1.:800$000

1:200$000

5%

Bahia • • •

2: 0<:10$000

1:00()$000

'%

~pirUo

1:800$0()0

1:200$000

Santo

Cllpita.l Federal e NicLheroy •

Rio de Janeiro

•

5:400$(10ll

5 y.

t,6%

(*) 2:000$000

1:6()1$000

2:-l00$000

1:800$000

2%

2:000$000

1:600$000

5 y.

Goya.z

1:800$000

1:200$000

5%

Paraná . •

2:000$000

i:ôOQ$000

3%

1:800$000

1:200$000

5%

S. Pa.nlo

•

•

•

j\!inas Geraes.

Santa Cat.hadna.

•

Rio Grande do Sul •

2:400$000

Ma.tto Grosso •

t:~~,

1:800$1)00

1:200$000

C) Assim

•

•

con~iderada a circumscrip<,;ão de Petrovolis.

Rio de Janeiro,

9 de dezeml>ro de t9t5.- Joiio

Pandi" OJI,ogtras.

5%

3,5%
5%
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Modelo I
(GUIA DE PEDIDO DE REGISTRO)

O abaixo assignado, estabelecido á. . . . . . . n. . • . com .....
(cornmercio por grosso on a retalho; fabrica ou pequeno {a·
brico, corn tantos operarias, ou venda ambulante, em caixa ou
vehiculo, n. tantos) (Íe..... (discrim,inação das mercadorias
. pelos títulos constantes do art. 1°) ...... vem registrar seu
estabelecimento, de conformidade eom as disposições do regulament.o do imposto de eonsumo em vigor .
. . . . . . . . . . . . de .......... de f9i .••
F ••••••
• • • • • • • • * . . . . . . . ,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Informação do agente fiscal, do escrivão ou empregado
designado. Se o contribuinte puder ser attendido dir-se-á quaes
aa especies a pagar, os emolumentos e as gratuitas; em caso
contrario, dir-se-á porque.
Se o registro (ôr pedido (ôra do 1Jrazo, dü·-sc-á qual a
multa relativa.)

..........................................................
(Carimbo ou lançamento da 'i'epartição.)
Registrado pela patente sob n .... , tendo pago (por extenso) • . . • Rs .... $000 (em alga1·ismo) •
• . • . . . . . . . . • de .......... de f91 ••.
O escrlpturario ou o escrivão

F ..•.••

.

. ..... ... . . ...... ... .......... .. .. . .... ......... ..... ...
NOTAS- Quando honvt'.r augmento de prodndos, para pagamento de
dlfteren!!a ou obtenção de registro gratuito, o contribuinte dirá na guia o
numero c data da patente do primeiro pagamento c esta circumstancla constarA da informação do empregado.
• A mesma declarnr,ão fle farâ na guia de proido tle rPgif'ltro )!ratuito a
que se refere· o art. 10 deste regulamento.
Estas guias são isenta.s ue pagnmcnto õc sello.
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Modelo I I
(PATENTE DE REGISTRO}
N •••••

N •••••

NOME DA REPARTIÇÃO

Nome da

R~oirtição

Exerolclo de 191 •••

E:s:ercieio de 101 ..•
Registro pago ~ara o (commareio on fabrteo) de ••••••

Registro pago para o (comrmrcio ou fabrico)
de .................................. .••••••• ••••••••
1~11.

•••••100()

Mult.a .... o;o Rs.

• •••• $0()0

Multa ••.• "/'' H.s.

••••• toQO

Somma...

• •• • ·1000

Somma...

••••• $)00

Rs •••••• $000

Ra.

Registro gra.tnít.o fa.ra o
(commercio on fabrico de •••

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

Por este titulo fica concedido a (nome do contribuinte}
estabelecido á •••••••••••••••
•.•••....•..• n . ••. , com negocio de (denominação do negocio) a. pa.wnt.e de regis~ro
para o (commercio,[lor grosso
oo a retalho, fa.!Jrico ou venda ambulante, em caixa. on vehiculo n. tantos) da. •• mercadoria,. acima mencionada., .•
na. fórma. do capitulo 111 do
regulamento annexo ao decreto n. 11.807, de 9 de dezembro de 1915, pelo qual
foi paga a quntia de •••••
(por extenso).

H.s.

Registro gratuitft para o !Commereio ou fabrico) do •••.•••••••••••••••••• , ... , • • • . • • • • • • • • •
Por este titulo fica concedid·l .<t (nome do eon·
tribuinte), estabelecido á ........................ .
n .•••• , com negocio de (da~lf'l7Lnação do negocio), a patente de registro ~~~· 1· a o (eommercio
por grosso ou a retalho, fabric(· ou venda. ambulante, em c:uxa ou vehiculo n. ;a,ntos} da. ••••
mercadoria ••• acima meneionrvb •• na. fórma do
capit.ulo 111 do -regulaMento m' m xo ao decreto
n. 11.tl07, de 9 de dezembro ch l9t5, pelo qual
foi paga a quantia de ••• (por extenso).

• •••••••••••••••••••• de •••••.•••••••• de i9t ••
O esc1·ipturario ou EScrivão,

F .••••••••

Recebi a iroporla.ncia achn·1 ~aferida em. •••
de ••••••••••••• de 191 ••

••••••••••••••••• de ••••••••••
·de 191 ••

O thesoureiro ou o roll&ctor,
F ........ .

O escrip\urario ou escrivão,

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

F •••••••••

NoTAS - O registro de i à ht'ica 6 independente do de coromereio de outra procedencia,
Quando houver augmenLo do product.os, para
cobranca de difl'erenca de t11 H. ou concessão
de registro gratuUo, deverá ~·)r mencionado na
nova. pa.~ente o numero o da·::. do pagamento
da. prunelta.
A mesma declaracão se f:trt~ nol!l registros
gratuitos dos deposi~os de fn.brica.s e dos depositos fechados das casa.s commNcia.es.

Modelo Ill
(NOME DA REPARTIÇÃO)
GUIA .DE TRANSFERENCIA LOCAL

Nesta data o Sr. . . . . . . (ou a firma) F. . . . . . . registrada
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
regulamento do imposto de consumo, tendo de facto fechado seu
estabelecimento e transferido todos os utensilios e mercadorias
nelle existentes, concedo, de accôrdo com o paragrapho uni.;o
do art. 24 do regulamento annexo ao decreto n. 11.807, dn
9 de dezembro de 1915, a presente guia, para o~. fins de direito .

do

. . . . . • . . • . . . de ........... de 191 •..
O chefe dn repartição,

F ..••••

1\.lodelo I V
(NOME DA REPART1ÇÁO)

Cadastro geral dos estabelecimentos e individues registrados para o commercio e fttbrico de productoa sujeitos
ao imposto de consumo no a11.no 4el9l...
Q
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ESPBClES DO 1M l OSTO
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Gratuitas

Pagas

- - - - ---

Firmas

Local

Da. ta

Pagou de
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I

I

mul~a

••• $ •••

AQTOS · DO PODER EXECUTIVO
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Modelo V
GUIA 'DE ACQUISfÇkO DE ESTAMPILHAS PARA
PRODUCTOS ESTRANGEIROS
(NOME DA REPARTIÇÃO)

N......

. ..... via

Imposto de consumo de. . . . . . (<!specie 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 •.. :
(rectangulares ou cintas) da taxa de .•• $ •••
»
!!>
» ) » »
» ••• $ ...
»
»
» ) » » » .•. $ .•.
(
»
»
» ) » » » ••. $ ••.
(
»
»
» ) » »
» ... $ ...

(

(

(

:·

... ((
(

»
»
»

(

:\lo

(

(

·~-·

..

»

(
(

»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
>
»

»
»
»
»
»
»
»
>

»

)
)
)
}
)
)
)
)

»
»
»
»
»
::t

»
>

) »

»

»

»
»

»
»
»
»
»

na importancia de •••• $ •••
»
»
» •••• $ •••
»
»
» .... $ ...
»
»
» •••• $ •••

»
»

»

» ••• $ ... »
» ••• $ ... »
» ••• $ .•• »
» ... $ .•. »
» ... $ ... »
» ••• $ ••. »
» ... $ ••. »
» ••. $ ... »
» ... $ ... »

»
»
»

»
»
»
>
»

»
»
»
»
»
»

.... $ .. .
.... $ .. .
.... $ •••
•••• $ .. .
•••. $ .. .
•••. $ •••

» .... $ .. .

» .... $ .. .
» .... $ .. .

» .... $ .••

....•...
Importa em. . . . . (por e:etenso) ••......
de ....... de 191. ••
F ••.••••.••

De accôrdo

O conferente ou o agente fiscal,
F .•.•••••••

Recebi a importaneia supra em. . . . de. . . . . . . • de 191 .••
O thesoureiro,
F .•••••••••

Lançado tí. fl. . . do livro caixa n ...

O escripturario ou o escrivão,
F ......... .
NOTAS
As ostampillws devem ser discriminadas pelas taxas e formatos
(rcctangular ou cinta) e pelas espccios. qua.n•lo sf' tratar das especiaes.
Qnando o pagamento do imposto fôr feito em guias, as estampilhas cor·
respondentes S<>.rfto divididas ao meio e eolladas, metade na primeira via, que
aeompanharâ o proeesso ilo des}mcho, e a outra metade na tereeira via, que
aeompanhnríi a m1n·ca.d01·ia. A segunda via ficará na thesouraria como doc>umento lle recf'ita.
Pnra o fHtl dp prod'tH~C)fio na<'ionnl, r·ujo imp:)!;tn filr ]lngo no porto de
dm;timi procnder·se·lw dn mt>smo modo ÍJHlinulu na 11otrt antece!lP.nte.
F~' facultativa a impressílo de guias com o nome do proprietario, titulo e
local do estabeledrnento.
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Modelo VJ:
GUIA DE ACQUISIÇ"\.0 DE ESTAi'YlPILHAS
(NOME DA REPARTIÇÃO)

•..••• via
N ••••••
Imposto de consumo de ...... (especie do imposto)
F ................ estabelecido á ...•...•.....•. n .•••..•
registrado sob n ..... , precisa para ...... ~ . (productos de sua
fabr·icação ou mercadorias que lhe foram apprehendidas em
tal data ou. com11letar a sellaaem, llo « stocli >> ou outro qualquer
fim justificado) das seguintes estampilhas:
••.• (rectangulares ou cintas) da taxa de ••• $ ••. na importancia de- •••• $ •••
:1>
:1>
:b
) ~
:.
::1> ••• $...
~
:I>
::1> ••• · • · ••

• • • • (

• • • • (
• • • •

:1>

::1>

)

::1>

::1>

::1>

~

::1>

)

::1>

::1>

• • • • $ •••

li>

::1>

)

::1>

::1>

:1>

)

:t
:I>

::1>

::1>

::1>

)

:1>

2>

::1>

::1>

::1>

••••

~

»

$ ••• ,.
• • • $ ••• ::1>
• • • $ ••• ::1>
• • • $ •••
::1>

)

::1>

,

::1>

•••

::1>

::1>

::1>
::1>

li>
:.

••• · • · ••
••• · • · ••

::1>

. . . · • · ••

::1>

:t
~

::1>

• • • •

(

• • • •

(

$ ••• ,.

,.

(

•••• (

~

»

•••

::1>

::1>

••••••••

::1>
::1>

::1>

••• · • · ••

,.

••••

::1>

::1>

••• · • · ••

::1>

::1>

••• · • · ••

$ •••

•••• (

»

•

::1>

• • • • (

::1>

::1>

(

::1>

»

»

)

::1>

::1>

::1>

::1>
::1>

)
)

:t

~

:1>
::1>

. . . $ ...

::1>

::1>

::1>

::1>

•••

::1>
::1>
::1>

::1>

::1>

)

::1>

::1>

:t

::1>

::1>

. . . $ •••

» ••••••••

)

:1>
2>

::1>

:t

::t

::1>

::1> . . . . . . . .

• • • •

{

»

(

::1>

(

::1>

(

::1>

,.

»

»

)

::1>

•••

$ •••
••• I!! •••
$ •••
... $ •••

::1>

::1>

$ •••

•••• $ •••

...·•· ..

Importa em (por extenso) ..•.•.•.••.••••...•••••••••••
• . • . . . . . . • . . , .... de ............. de 191 .. .
F . ..••...•••••.•••.••• • •••••• ·• • •

Reeebi a importancia supra em ... de ...•.....• de !91. ••.

O thesoureiro ou collector,
F . •.••.•••••••.•.•..••••••••••••
Lançado á fl. . . do livro caixa n ...

O eseripturario ou o escrivão,
F., .••••••••••~.•••..•••••• • •••.•••
NOTAS- E' facultada a impressão de guias com o nome do proprietario,
titulo e local do esto.helecimento.
Non caRo;; do art. 40, lcttra r, as guia;; deverão ser informadas pelo

agente fif>(~al ou empregado dcni::;nado.
Nos vedidos de compra das est11mpilhns pm·1t eigarros ou <'Ígarrilbas
deve-se observar o preceito do art. 4 2.
Nos pedidos de t.roca de estampillms paro. liquidos a engarrafar deve ser
attendido o dispositivo do art. 45.
~s

estampilhas d~vem ser cliscriminndas pelns t.axns e formatos (talão

e gUla) e pelns especl€'S, quando ~'<' tratar das esperies.

Modelo VII

Livro ela Tenda eliaria elas estampilhas elo imposto ele oonnmo

DATA

FIRIU

NUMBRO
D.\
GUIA

--

PPIIOIB

$

$

$

$

$

$

$

$

'

- -

--

--

- -~- - - -

- - - -

$

$

$

_,_ -

Total

BSPBCIB
DO IMPOSTO

OU P'OJlMATO
DAli

OBl'l:&llYAÇÓBS

liSTAMPILHM!

I

I

I
I

Somma •••••••••••••••

-,-

- - - -

NOTAS - Na columna. das obse1'Vações se fa~ão declat'a('ões relativas ás estampilhas trccadu para M! behidai a ~n:,l;ar
r:l.fat• ou 1.1. baldear e as Yendidns a fabricantes de cig-arros ou de cíg~rl'ill.Hl s medirl.nte o l'cccl•lll'f:nto de parte do ndot· !•OL' meto

de guias de fumo.

~

·

Modelo VIII
r.-r, .•••••. Em ••••••• de •.•••.••••••••.••••••..•• ~ •• de 191 .•..
Guia. do fumo desfiado, miga.do ou picado para. fabrico
da cigaL·~os ou do cigarrilhas, vendido a (ou preparado por
conta de) F ••••.•••••.••••••••••••••••••..•••••• estabelecido á
rua. ............................ n .... registrado sob n •••• por
~ .................................. proprietario da fabrica sita
a

l"tla •••••••••• •••••••••••••••••

n •••••

N •••. .••• Em ••.•••••• de •••••••••.•....•..•••••.•• de i91 ••••
Guia do fumo desfiado, miga.do ou picado pnr:~. fabrico
de ciga1·ros ou de cigarrliha::~, vendido a {ou preparado po~
conta. de) F .. , •..•.•• , ................ , ......... ostabelec1do a
l'U&, ••• ,, •• ,, . . . . . . . . . . . . , ••••• n., •• l'ep;istrado so~ ~ ._.. • J!Ol'
proptí.eta.rio da o. r1ca 1uta.
â rua ••.••.•.•.•.•.•••••.••••.•• n •.•••

F.,........... ... ....... .... ..... ..

VOLUMES

VOLUMES

ESPECIE E
PESO

Marca.

Quantidade Numeração

DliNOMINAÇÃO
DO FUMO

BSPEOJE li:
DII:NON:INAÇÃO
DO FUMO

PESO

Marca

Quantidade Numeração

I

O proprictal'io,

O proprietario,

NOTAS- Quando o fumo fôr desfiado por conta de outrem se mencionará nesta guia
o !•1mo em folha ou em c01•da correspondente.

...

o

..........................
o numero e

a data da nota quo aco.mpanhou

Quando as estampilhas _não couberem todas no logar designado para. a respectiva scllagem, poderão sol' empregadus em
'iualque1• parte do corpo da gtua.
_
Os fabricantes de cigarros ou de cigartilhas quando tiverem de adquirir estampilhas para os seus productos farao acomtJtl.nhar o pedido desta guia com as declarações constantes do art. 42, § io.
.
.
_Os comme1•cía.ntes por grosso de fumo, 'quando venderem o fumo pn1•a fab1•icação de cigarros ou ctgarr~lhns a outt:08
negociantes nas mesmas condições ou a fabricantes de cigauos ou cigarrilhas fa1•io aos mesmos a transteL•onc1a desta gula,
mediante as formalidades do ar,, 80 j, n. VII. ,
.
Os livros-guia~ serão organizados de fó1•ma 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 o caracter de no~a oomreercia.l.

Modelo IX
N ........

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

N .•.••••

GuJa do aal gr0110 vodido a F ••••••••••• eatabeHcido
á rua ............... , •••n ••••••• por F ................ proprietario
da salina ••••••••• (ou do depoaito) sito á rua .............. n ••••

•112

VOLUJIBS

co
:4~

llll

;:::1

~~

!3z
::a--=
~

.J

oZ

::11

.::l--=

i.J
Marca Quantidade Numeração

---- ---

~~

t!~

~~

r.ll

o

A

.J

<
ra

----

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

Guia. do sal grouo vendido a F ••••••••• eatabelecido
á. rua. •••••••••••••••••••• n ••••• por F ............. proprietario
da aalina ........ (ou do deposito) sito á rua. ............ n ....

r/.)

-<tl

=
a::
~

.,

•
~~

VOLUMES

-Z
"'.o!

Marca. Qua.Mida.de Numeração

1111

o~

·8

o a.
;ri'J
~

foi

f"'

11!1

o

A

~

112

o~
APII

ao
....
llo.J

<

r.ll

---

::?!
<Cl

~

r::!

I

O proprieta.rio,
4t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O proprietario,

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

NoTAS- Quando o sal fôr vendido com o imposto a. pagar se1•á o'bservado es~ mesmo mGdelo, sendo declarada a.quella circumstancia no corpo da guia.
Quando as es~mpilhas não couberem todas no loga.1• designado para a respectiva sella.gem, ~oderio ser empregadas em 'lualquer
.
parte do corpo da. guia.
Os livros-gwas serão o1•ganizados de fórma. que a cópia da guia que tlcar na fabl'ica. seja feita simult&neamente por meio de
papel carbono.
E' facultado o augmento de casas e dize1-es neste modelo, adm de se lha poder dar tambem o caracter de nota commercia.I.

Modelo X
Em. ••••• .de •••••••••••.• de 191 • ...•
Guia de tecidos vendidos a F ••• ,., •• ,,,,., ••• , .... , .•••••••••••
estabelecido á rua •••• •••••••••• •••.•••• .••. n •.. ••..•..•
po1• F ••••••••••••••••• , •••••••• , proprietarío da fabrica
(011 do depoaito da} sita á. r11a •••• , •••••••••••••••••••••
n •••• •••••••••• ••••• ••• • ••• •• • • ··~ ••. ••• ••• ••• •• .•• •• ••••

N .. •• •••..

N.........

Em •••••••• de ••••••••• ,de

por F •••••••••••••••.•••••••••• , proprieta.rio da. fabrica
(ou do deposito da.) sita. á. r11a., •••••••••••••••••••••••••
n •......••••...•..•....•..••..•..••...••.•.••.•..••...•.
VOLUMES

VOLUMES

d&de

Numera-

::!!=-

l\Iarca.

cão

O proprie~arío,

<11

0<

li!

CllOO
C::ll'ail

METROS

Qnanti·

1~l1 ••••

Guia de tecidos vendidos a F ................................. .
estabelecido á. rua ..................... ,n •••••••••••••••

Quantida.- Numera.de
ção

I

~~

õ

!dET!108

lll

~
;:.:;

O vropriet&l.'io,

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

Nous- Quando as estampilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva 8ellagem,
poderão ser empregadas em qualquer parte do corpo da guia.
Os tecidos sabidos sem o pagamento do imposto, para o deposito ou para beneficiamento, nos casos previstos
no art. 70, serão acompanhados desta guia com as necessarias declarações.
Os livros.guias serão organizados de fórma qne a cópia da 1ruia 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 o caracter du
nota commercial.

Modelo XI
N, ••••• Em •••••••• de .............................. de t91 ••••
Gaia. de louças ou vidros vendidos a F ••••••• , •••••• estabelecido á ma •••••••••••••••• n ••••••• por F ....... , ••••••••
proprietado da fabrica sita A ma •••••••••••••••••• n •• , •••
:o

VOLUMBS

IIQIIQ

Qnantl·
da.de

-

o

lfl

o-c~

lllc:>

Mar<: o.

N •••••• Em ........ de ............................. de t9l ••••
Guia de louoas ou vidros vendidos a F •• , •••••••••• eatabelecido á rua ••••••• ~ •••••••• n....... por F ••••••••••••••••
propriet&!"io da fabrica sita A rua •••••••••••••••••• n. •••••

~llo

Nu-

mera~ão

z~

-

:0

VOLUMBS

O-c!
IIQQo

~~~~~

=:o~

~

o. o ..

----

~

~>41õ>
-c!

Marca

Quantl·
da de

o

Dll

::!..r
o
c c.>lll

oDll

Numera.ção

~.
ii:Q

o
lfl
1111

Do

ã~~
lliiPQ

....

B!S~
~

r.n

~

.I
l

..;1
~

ll.

~

I

<
E-<

il

r.n

l%l

I

I
!

i

I

.......................
O proprietario,

I

.......................
O proprietario,

NOTAs - Quando as estampilhas não couberem todas no logar designado para a. respectiva. sellagem, pode1•ão ser empreem q11alquel· ponto do corpo da guia.
As loucns ou os vidros sahidos sem o pagamento do imposto, para seL·em beneficiados ou acabados, nos casos previstos no
:ut. 70, serão acompanhados desta guia com as declara.cõa'l necessaria.s.
Os livros·gnia.s serão organizados de fórmu, que a cópia da. guia que ficar na fabrica. seja. feita simnltaneamen~e pol." meio d.a
papel carbono.
E• facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o ca.racter de nota commercf.al.
g~das

Modelo B

REGISTRO DE CADERNETAS DA CAIXA ECONOMICA

Caderneta da
Caixa Ecoao mica

Despeza

Nomes

Numero
33
35
72
21

João dos Santos ••••••.•••••••
Manoel da Silva ... ......••.•
Antonio Gomes .•••••••••••••
Celestino Silva •••••••••••••••

ISérie

332.125
33,., f22
362.112
388.412

3.a
3.a
2.a

La

Destino

Documento que autorizou
Portaria n.
))

))

3
4

27
29

Maio

f9f5

,

2

Junho

»
»

»

»

))

))

8

))

))

iO

o

IJuiz de orphãos da ia vara.
Corpo de l\Iarinheiros.
Escola de Grumetes.
•
",
Liquida1a-(Vide § i 0 art. 5° das instrucções.

(30 pautas)
Dimensões: 33X43
Poder Executivo- 1913 (Vol. li)

-

Pag. 502- 2

Pedtdo de dinheiro da paculio

Modelo

MINISTERIO DA MARINHA

MINlSTERIO DA MARINHA

f9 •••

i9 •.•

Pedido (t.ito á Pagadoria da Marinha (Gu Delegacia Fiscal do
ouro no Estado de •.••..•• ) da quantia abai:co~ declarada,
a titulo de peculio, foi descontada aos aprendizes marinht i·
sta escola na respectiva tolha de pagamento de t'enci-rnentos
ez de. • • • . • . • • de 19. . • . afim ae- ser depositado na Cai:ca

tia pedida - duzentos

e

A saber:
vinte mil réis - Rs. 2208000

Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio de Janeiro ...•
•••••.•• de t 9 •..•
F •••.•.•••••.
F ••••• •. • •.
Com missa rio
Vice-director
Foi entregue por esta Pagadoria a quantia acima de-

a.

agadoria da Marinha, ••••• de ••••••••••• de t9 ••.•

•••• . •• . . . . . ••.

F.. . .......•

.Fiel de pagador
... 01ficial
Foi r.-cebida e recolhida ao cotre desta escola a quantia
.adeeJarada. Em .••• de •••••••••••••• de t9 ••••

F••••.•••••••
Director

o

F • •••..••.•••
Director
REQUISIÇÃO N •••

Precisa-se receber da Pagado ria da Marinha (ou da Delegacia
Fiscal áo Thesouro no Estado de . •.•••••• ) a quantia abai:co
declaratJa que, a titulo de pecutio, foi descontada na folha ae
pagamento do mez de. • .•.••• de 19 . •. aos aprendizes marinhei--ros desta escola, afim de ser depositada na Cai:J:a Econc,mica.
A saber:

Quantia pedida

duzentos e vinte mi1

Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio de Janeiro ••••.•
de ....•••••. det9 ..•

F............
Vtce ·d1rector

F........... .
Commíssario

(Processo para o pagamento na Directoria de Contabilidade)
Recebi do Sr. F ••..•.... , pagador da Marinha, a quantia
de dwentos e vinte mil réis (220$000).
Em •• , de •••••••••• de !9 ••••

F •. • •••• • •. • •
Vice-director

F • •. •. • •• • • •.
Gommissario
ada a tls ..... do livro. de c/c de dinheiros de neculio.

réis - Rs. 2208000

F •.••••••••••
Commissar10

VIsto- F •••••••.•••••
Vice ..director

Modelo XII
Em ..••• de .......................... de 191. ••
N ....... .
Guia do fumo desfiado, migado ou piea.do para fabrico de cigarros ou ciga..-rilbis
vêndido a. F ....................... , estabelecido á rua •........................••• n ..•. por
F................... .......... , proprieta.rio do estabelecimento commercíal por grosso, sito
á rua .................... n ... .

N........

Em ••••• de ......................... de i91 ...
fumo desfiado, miga.do ou pie~do .Para fa.i)rieo de. cigarros ou cigarrilha•
vend1do a. F •..•.•.••.•.••.•••..••.• , ~sta~elecldo a. rua..: .......... ; .............. n ..... por
F .•..........•.•....•..••.. , .. , propl'letarlo do estabelecimento commercíal por grosso, sito
á rua .................... n .. ..
~uia.

VOLUMBS

VOLUMES
BSPE018

PESO

:Marca

Quantidade Numeração

d.?

NUMERAÇÃO

E D~~o:~~ÇÃO GUIAS

~~~LADAS

lMPORTANClA
DO IMPOSTO PAGO

PBSO

Marca

Quantidade Numeração

ESPEClB
NUMERAÇÃO
E DENOMINAÇÃO
DAS
DO FUMO
GUIAS SBLLADAS

...........

O proprie~a.rio,

IMPORTANClA
UO IMPOSTO PMH>

······ $ ...

O proprietal'io,

.................... , ............. .
NoTAS - Os livrÔs-guias serão organizados de fórma que a cópia da guia que ficar na fabrica. seja feita simultaneamente por meio dl! papel carbono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.
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Guia n...

Em •••. do ........ de 191. .• (ta via)

F ....... , proprietario da. fa.lJl'ica de a.lcool, aguardente de
canna ou cachaça ou vinho nn.tural, na (situação ou fa?:enda )
sita em ....... , remette a F ..•...• , estabelecido em ......... .
á rua. •......•• n •.. , as seguintes merca.dot•ins:

J!~elo XIII

\

1

Guia n...

\

.

'

. ••• de ........ de 19i. •• ( 2a via)

F •••••••• , propr1 da fabrica de alcool, aguardente de
; canna ou cachaça o ho natUI·al, na ( sitm\ção ou fazendn.)
sita em ••••••• , rem F .....•. , estabelecido em ••.......•

Já rua •..•.••. ' n ... ,

guintes mercadorias:

VOLUMES

Guia n •.•

Em .... de ........ de UH ... ( 3a via)

F ......... , proprietario da ta h rica de alcool, aguardente de
canua ou cachat;)a ou vinho natm•al, na (situação on fazenda.
si ta em ....... , remette a F ...•.•• , estabelecido em ........ ..
{~rua .......• n •.. , as seguintes met•cadot·ias:

UMES

VOLUMES

.#

Bspecio

Marcas

Quantidade

Numeração

iEspecie

O proprietario,

-tMarcas

I

idade

Numet•ação

Litros

Especie

Marcas

Quantidade

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

O pt•oprietario,
•

NoTA!'; -

Litros

------ ------ ---------·----------

O pl'Opt•ietario,

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

Numeração

••

"

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

~

••••••

A terceira via será remettida ao comprador e a segunda. á re !Pa~·tição a. que estiv~ordina.da a fabl'ica..
.
. _
.
Os livros-guias serão organizados de fót•ma que as cópias da %ma. que ficar Da f~ e da que fôr remetttda. a repartt~a() seJam
feitas simultaneamente pol' meio de papel ca.t·hono,
E' facultado o nugmento de casaa e dizeres neste modelo, nfh n de se' lbe poder dTbem o caracter do nota commet·ctal.
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4

...

.

Modelo XIV
Em ••••••• de •• o o o •••• o•• .de 191 •••

Guia. n ••••••

F •••• ,esta.belecido com fabrica. de ••.••••••••• á rua •••••.•••••••
n ... oo' remette para. a fabrica ......... de sua propriedade
(ou dependencia de sua tabrica ), á rua .......... o . . . n .... ,
atlm de serern beneficiados ( ou acabados), os seguintes produetos:
VOLUMES

Marcas

Quantidade

Guia. n •••• o.

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

F .... ,estabelecido com fabrica de ........... á rua ............ ..
n, .... , rembtte para a fabrica .......... de sua propriedade
(ou dependencia. de sua fabrica), á rua .............. n .... ,
afim de serem beneficiados (ou acabados), os seguintes produetos:
VOLUMES

I

ESPBCIB
DK MERCADORIA

i

Numeração

---------1-----------------1

O prop1·ieta.rio,

ESPRCIB
DB MERCADORIA

I--M_arc_a_•__ l Quantidade _N_u_m_e_ra_c_ã_o_
1

_....;.._ _ _ _ __
1

>

·~·
m

O proprieta.l'io,

NoTA- Nesta guia se declarará o estado da mercadoria por occasião de sua remessa e qual o beneficiamento ou acabamento
a receber.
Os livros-guias serão organizados de fórma que a cópia da guia que ncar na fabt·ica. seja fei~a. simultaneamente por meio de
papel carbono.

=
o

Modelo XV

Livro elo movimento· da proclv.oQãó, do consumo e das estampilhás ela fabrica ele fumo e seus preparados, a.e proprieclac1e de ...•••.•...•..•• sita á rv.a ...••••... n ••.••
·~NNO 191 ••••

PRODUCÇÃO E CONSUMO

MOVIMENTO DAS RSTA.MPILHAS

KILOGRA.MMA.S DB FUMO DJ>SPIAD0 1 MlGA.DD OU PICADO DA. TAXA. DB

${)Hí

POR

25

GB.UOU.S OU FlU.CÇÃO

$600

PRODUCÇÃO

Dia

•C'l
"CC
,..d

~

ao

$007

$01&

$025

$030

$100

Preparado por conta
alheia

o

•

~

•

oS
"CC
oS

t'liJ

...
C)

~

a
~

i

c

~
rJ)

Preparado por con'a propl'i&

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

·Haru-Ao encerrar a eaeriptut•ação no ultimo dia do mez deverá. 1er feitQ na columna. das observações o ca.lcnlo da. prodttcção, dednzido o consumo, sendo o stock em saldo e:tistente na. fa.brict~.lançn.do nas respectivas colnmn:J
•eeguinte.
Omesmo 16 observará quanto á.a estampilhas.
2
Ot fabricantes
cigarros
ou de eigarrilhas
adquirirem
eab.mpilbas dand em paga.lnen\o de pa.l'te do 1eu va.lor gui!ls sellada.s relativas ao fumo que tiverem de appliea.t• aos seus productoa, mencionat•ão na colu nna das
•ode
tJttias e odevalor
daa estampilhas
collac.tasque
n~s
mesmas guias.
OI fabr1can&es não são obrigados a adquirir livros com todos os diz.,t•es
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de~te

i

UI)(} elo, poden<Jo mantia.r fa.zel-os ap-:mas coto as

cs.u.~

observa.~·.;

stL•ictalDente necesnriae ao mllvimento de !'ltta fabrica, conforme e:cpliea a notll seguinte.

I
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Nota ao modelo XV.
Obedecendo a este modelo os livros deverão ter os seguintes titulos, para produccão e consumo, de conformidade
r,om a enumeração dos paragraphos do art. 4°, restringidos á.s
('BPP-cics fabricadas.
·
HimmAs:

I. Litros de aguas mi.neraes na-

turaes, para mesa........

$040

tifieiaes . . . . . . . . . . • . • . . .
TJT. Litros de agua denominada
syphão ou soda, hydromel,
cidra, ginger-ale, irefrescos gazosos, sueco de f,ructas de plantas não fermentadas e outras bebidas
semelhantes . . . . . . . . . • . . .
JV. Litros de xaropes de· limão,
groselha, gomma, eto., proprios para refrescos. . . . . .
V. Litros de cerveja de baixa
fermentação . . . . . . . . . . . . .
VI. Litros de ,cerveja de alta fermentação . . . . . . . . . . . . . . .
VII. 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 ga da
actual Tarifa das Ãlfande~gas . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
X. Litros de bebidas constantes
do n. 131 da classe ga da
actual Tarifa das Alfande.gas • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. I . itros de vinhos artificiaes e
demais bebidas fermeri.tadas que possam ser assemelhados e vendidos como
vinhos de uva, vinhos espumosos e como champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Litros de bebidas denominadas vinho de canna, de fructas e semelhantes... . . . . .
XIII. Litros de vinho nacional natural, de uva ou de qual,quer o u t r a f r u c t a ou
planta . . . . . . . . . . . . . . . . . •
XIV. Litros de alcool, aguardente de
canna ou cachaça até 25°. ·J

$1,50

II. Litros de aguas mineraes ar-

~060

$060
$090
$080
$050

$300

$300

$300

i $500

$090

$040
$060

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XV. J... itros de alcool, aguardente
de canna ou C!\Chaça de
mais de 2·5° •••.• ·- ·-. ·~·...

$120

PHOSPHOROS:

I. Caixas ou carteiras contendo
até ôO palitos de madeira..
TI. f:a ixas ou carteiras contendo
atP. üO palitos de cêra.....

$020

$020

SAL:
I. Kilogrammas de chlorureto de
sodio bruto, moido ou triturado . . . . . . . . . . . . • . • . . •
II. Kilogrammas de chlorureto de
sodio refinado ou purificado, da taxa de $025 por
250 grammas ou fracção..
III. Kilogrammas de sal benefieiado, differenca de taxa..

$020

$100
$080

CALCADOS:

I. Pares de botas compridas de

montar .......•......•.. 1$000
II. Pares de botinas e cothurnos
de couro, pelle ou qualquer
tecido de ·algodão, lã ou linho, simples ou mixto, até
om,22 de oomprimento ....
$200
III. Pares de idem, idem de mais
de om,22 ................. .
$400
IV. Pares de idem de tecido de
seda ou de qualquer tecido
com mescla de seda, até
om,22 de comprimento ....
$400
V. Pares de idem, idem de mais
de 0 ,22 •.•.•.•.•.••••.••
$700
VI. Pares de sapatos e borzeguins de couro, pelle ou
qualquer tecido de algodão,
lã ou linho, simples ou
mixto, até om,22 de com$100
primento ......••..•....
VII. Pares de idem, idem de mais
$200
de 0 ,22 ••••••...••••••••
VIJT. Pares de sapatos e borzegins
de qualquer tecido de seda
ou simplesmente com mescla de seda, de qualquer
$300
comprimento •...........
IX. Pares de chinelas e sandalias
de couro, pelle ou tecido
de algodão, lã, linho ou pa$0rí(}
lha, simples ou mixto .....
X. Pares de chinelas c sandalias
de seda ou velludo de seda,
bordados ou não. •.•:• •.• ·~···1 $3(}0
111

111

633

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XI. Pares de -:apaf os de qualquer
especi1. prPprios para banho, e alparcatas.........
XII. Pares dP sapatos. galochas,
botas 1 cot tmrnos de borracha, até om,22 de comprimer: f o • . . . . • • • • • • • . • •
xnr. Pares de idem. idi·JH drl maiR
de om. ···:........ •. • • • • • • •
XIV. Pares de pern,•ira.;; de couro
ou pa1 110................

$050

$050
$100

$400 .

PBRFt: ~fARIAS :

I. Producto::; de ;>reço até 5$ ~
duzia, ·ada unidade......
JI. Idem de l'n!ço de mais de 5$
até 10: a duzia, ~cada uni-

$020

dade . . . . . . • • . . • . • • • • . . .
ITI. Idem de v ~~co de mais de 1.0~
até f-5:: a dnzia, cada uni-

$04.0

dade . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

$060

dade .. ....•............
V. Idem de l•;'I!ÇO de mals de 25$
até 45:· a d11zia. cada unidade . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Idem de 1' ~~co de mais de 45$
até 60;:; a d•1zia. cada unidade . . . . . . . • • . . . . . . . . . .
VII. Idem de rn ~co de mais de 60$
até 12fl:l; a duzia, cada unidade . .... .•............
VIII Idem de p1 1·Ço 4lc mais de 120$
a duzia. cada. unidade. . . . .
JX. Bisnagas 1;ara folguedos carnavale:::cos r outros, por 30
grammas ou fracção. ... . .
X. Lança per rumPs, idem, idem
por 30 gra mmas ou fracção • . . . • • . • . . .•. . . . . . • •

$080

IV. Idem de Ji 1'1\ÇO de mais de 1.5$
até 25::. a dnzia. cada uni-

$1.00
$200

$500
1$000

$050

$050

ERPECI \J.,JD.\DES PHARMACEPTICAS:

I. Productos de preço até 5$ a

duzia, l':tda objecto.......

$020

TI. Idem de r:1ais de r5$ até 10$

a duzin. cada objecto.....
III. Idem de mais de 10$ até 15$
a duzia. cada objecto.....
IV. Idem de mais de 15$ até 25$
a duzia, cada obj ecto. . . . .
V. Idem de mais rle -25$ até 1.5$
a tluzia. cada objecto.....
VI. Idem de mais fle ~5$ até 60~
a duzia. cada objecto.....

$040
$060

$080
$100
$200

G3t

ACTOB 00 PODER EXECUTIVO

VII. Idem de mais de 60$ até 120$

a duzia, cada objecto.....
VIU. Idem de mais de f20$ a duzia,
cada objecto.... ... . . . . . . .

$500
1$000

CONSERVAS:

I. Kilogrammas de presunto,

II.

IH.

IV.

V.

VI.

VII.

conservas de carne, paios,
linguiças, chouriços, salames, mortadellas, extractos, caldos, geléas e outras preparações se m eIh antes, não medicinaes, da
taxa de $025 por 250 grammas ou fracção...........
KiJogrammas de camarões; ostras, sardinhas, peixe de
qualquer especie em conserva de vinagre, azeite ou
de qualquer outro modo
preparados, da taxa de
$025 por 250 grammas ou
fracção . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kilogrammas de d o c e s de
qualquer especie e fructas
preparados em calda, assucar crystallizado, massa,
geléas, etc., da taxa de $025
por 250 grammas ou fracção . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
Kilogrammas de .legumes ou
fructas em conservas simP 1 e s ou misturados, em
massa, s a I m o u r a, ou de
qualquer modo preparados,
da taxa de $025 por 250
grammas ou fracção. . . . . .
Kilogramrnas de fructas seccas ou passadas, da taxa de
$02!) por 250 gra.mmas ou
fracção . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ki1ogrammas de m a ·S s a de
mostarda, molho inglez e
outras p~eparaoões semelhantes, da taxa de $025
por 250 grammas ou fracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ki1ogrammas de biscoutos, bolachas, e semelhantes, da
taxa de $025 por 250 grammas on fracção..........

$1 no

$l00

$100

$100

$1 00

$100

$1.00

VINAGRE:

T. Litros de vinagre............
JI. Litros de acido acetico liquido
TTI. Kilogrammas de a c ido acetico
~::;olido, da taxa de $150 por
250 grammas ou fracçãn. •:

$030
~fiOO

$GOO

635
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BENGALAS:

I. Bengalas de preço que não exceda rle 5$, cada uma ....
U. Idem d~ mais de 5$ até 10$,
cada. uma .............. .
IJI. Itlcm de mais (10. 10$ até 50$,
cada nma ............... .
Idem de nnh de SO!'i enda nma .. .

$200

$GOO
1$000
2$000

.VF.TAA:

I. Kilogr:1m 'llas de velas de sebo
ou dr ·qualquer outra se-

melhante, simples ou compoE'!as. da taxa de $010 por
250 l,i!r ammns ou fracção..
TI. Kilogram mas de velas de stearina, espermacete, parafin:l. ou de composi(:ão, da
taxa de $02,5 por 250 gramma-; ou fracção...........
III. Kilogram mas de velas de cêra
animal ou vegetal, simples
ou compostas, da taxa de
~025 _por 250 grammas ou
1rar~Çé!O . . . . . . . . . . . .. . . . .

$0t.O

$100

$100

TF.CIDOS:

I. Metrot: flo tecidos de algodão,

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

crús, orn poças ou já reduzidr)S a saccos, por metro
ou fracção...............
Metro~ do tecidos de algodão,
bra neos ou tintos, em peças ou já reduzidos a saccos, ]10r metro ou feacç,ão..
Metros de tecidos de algodão
estampados, em peças ou
já reduzi nos a saccos, por
metro ou fracç,ão.........
Metros do tecidos de algodão,
erú s, para tingir ou alve,jar. differcnça de taxa....
Metros do tecidos de algodão,
crús para estampar, differença de taxa............
Met.ros do te.cidos do algodão
bra neo ou tintos, para estampar, difforcmça do taxa.
Metros de tecidos de lã ou de
lã ·~ algodão, constantes da
loUra c do art. ~to, ~ 12,
por metro ou fr:H·,çfí.o....
Metros de tecidos rle lã e algodão, constantes da lettra f rto art. 4°, § 12, por
metro ou fracção.........

$010

$020

1!)0:10
$010

$020
$010

$100

$100 ·
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IX. Metros de tecidos de lã pura,
constantes da mesma lettra f do art. 4°, § 12, por
metro ou frac,Ção. . . . . . . . •
X. Metros de tecidos de linho,
crú, por metro ou fracção.
XI. 1\If'tros de tecidos de linho,
brancos e tintos, por metro
ou fracção. . . . . • •. . . . . . . •
XIJ . .Metros de tecidos de linho
bordados ou estampados,
por metro ou fracção. . . . •
XIII. Metros de tecidos de borra de
seda e semelhantes, por
metro ou fracção. . . . . . . . .
XIV. 1\fetros de tecidos de seda vegetal ou animal, por meLro
ou fracção. . . . . . . . . . . . . . .
XV. 1\'[pLros de brocados, lhamas,
telas, e outros tecidos proprios para vestes saccrdotaes e ornatos de igreja, de
qualquer materia, por metro ou fracção. . . . . . . . . . .
XVI. Metros de tecidos de canhamaco, juta e semelhantes,
crús e tintos, em peças ou
já reduzidos a saccos, por
metro ou fracção. . . . . . . . .
XVII. Metros de tecidos de canhamaço, juta e semelhantes,
estampados, em peças ou
.iá reduzidos a saccos, por
metro ou fracção. . . . . . . .
XVIII. Tecidos constantes da lettra .i
do art.. /1°, § 12, por unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. Tecidos constantes la lettra k
do art. 4'>, § 12, por unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XX. Tecidos constantes da lettra l
do art. 4'>, § 12, de linho,
por unidade.............
Tecidos constantes da lr!ttra l
do art. 4°, § 12, de seda,
por unidade .............
XXI. l\fetros de rendas de algodão,
até 3 centímetros de largura, por metro ou fracção ...... _... ... . . . . . . . .
Metros de rendas de al1godão
de mais de 3 centímetros
do largura até 1 o, por me-tro ou fracção. . . . . . . . . . .
Metros de rendas de algodão
de mais de 1{) eentimentros

$200
$020
$030

$040
$3011

$400

$300

$020

$300
$300

$200
$1(00

2*000

$003

$01 O

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

d-e largura, por metro ou
fraccão ....•..•.•...••• /
$050
Metros de fitas de algodão até
3 .centimentros de largura,
por metro ou fracção. . . • •
$003
Metros de fitas .de algodão de
mais de 3 centímetros de
largura até 10, por metro
ou fracção....... •.. • • . . .
$010
Metros de fitas de algodão de
mais de 10 centímetros de
largura, por metro ou fraccão • • . . • • . • • . • • • • • • . • •
$030
Metros de rendas de lã ou
linho até 3 centímetros de
largura, por metro ou fra• cção . . . . . • . . . . .•. . . . . • .
$004
Metros de rendas de lã ou
linho de mais de 3 centímetros até 10, por metro
ou fracção. . . . • . . . . . . . . . .
$015
MeLros de rendas de lã ou
linho de mais de 10 centímetros até 15, por metro
ou fracção. . . . . . . . . . . . • . .
$030
Metros de rendas de lã ou
linho de mais de 15 centímetros, por metro ou fraccão . . . . . . • . . . . . . . . .. . . .
$050
Metros de fita de lã ou linho
até 3 centímetros de lar,gura, por metro ou fracção
$004
MeLros de fita de lã ou linho
de mais de 3 centímetros
até 10, por metro ou fracção • . •.. • . • • . . • • . . . . . . .
$015
Metros de fita de lã ou linho
de mais de 10 centímetros
até 15, por metro ou fracção . . .. . . . . • . . . . . . . . . . .
$030
Metros de fita de lã ou linho
de mais de 15 centímetros,
por metro ou fracção. . . . .
$050
·Metros de rendas de seda até
3 centímetros de largura,
por metro ou fraccão. . . . .
$008
M PtroR de rendas de set;Ia de
mais de 3 centímetros at~!
10, por metro ou fracção..
!B030
1\Intros de rendas de seda de
mais de 10 centimotros àtr~
15, por metro ou fraeçã.n. .
!FOHO
Metros de rendas de seria do
mais de 15 centímetros,
por metro ou fracção.....
$100

631
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'

l\fctros de fitas de seda até
3 centímetros de largura,
por metro ou fracção. . . . .
$008
1\Ictros de fitas de seda de
mais do 3 centímetros até
10, por metro ou fracção..
$030
Metros de fitas de seda de
mais de 10 centímetros ató
15, por metro ou fracção. .
$0(){1
1\Ietros de fitas de seda de
mais de 15 ccntimetros,
por metro ou fracção. . . . .
$100
XXII. Pares de meias de algodão não
especificadas atfj 0 ,22 de
comprimento no pé, lisas..
$0.'20
Pares de meias de algodão não
especificadas, de mais de
0"\22 de comprimento no
$040
pé, lisas. . • • . . . . . . • . . . . . •
Pares de meias de algodão não
especificadas até om,zz de
comprimento no pé, bordadas ou rendadas.......
$040
Pares àe meias de algodão não
especificadas, de mais de
om,22 de comprimento no
pé, bordadas ou rendadas.
~080
XXIII. Pares de meias de fio de cscossia atiS om,zz de comprimento no pé, lisas.....
$0r>O
Pares de meias de fio de escossia de mais de om,22 de
comprimento no pé, lisas..
$100
Pares de meias de fio de escossia até om,zz de comprimento no pé, bordadas
ou rendadas.............
$100
Pares de meias de fio de escossia de mais de om,22 de
comprimento no pé, bordadas ou ,rendadas. . . . . . . . . .
$200
XXIV. Pares de meias de lã ou linho
até qmz? de comprimento
no pe, hsas.. . . . . . . . . • . . .
lJ)OSO
Pares de meias de lã ou linho
de mais de om,zz de comp.rimento no pé, lisas..... · $100
Pares de meias de lã ou linho
até omzz de comprimento
no pé, bordadas ou rendadas ........... ~ . . . . . . .
$1 oo
Pares de meias de lã ou linho
de mais de 0"',2,2 de comprimento no pé, bordadas
ou rendadas.............
$200
111
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XXV. Pares de meias de seda até
om,22 de comprimenLo no
pé, Iisa s .................
Pares de meias de seda de
mais de 0"\2~ de cornprjrnento no pé, lisas ........
Pares d'J meias de seda at.é
0 ,?2 de eom]n·jmcnlo no
pé, bordadaE ou r0ndadas.
Pares de meias de . s·eda de
mais de om ')0 de compripé, bordadas ou rr-ndadas.
XXVI. Camisas de meia de algodão,
por unidade .............
Camisas de meia de lã ou linho, por unidade .........
Camisas de meia de seda, por
unidade ............ "" .......
Ceroula:; de meia de algodão,
por unidade .............
CeroulaB de meia de lã ou linho, por unidade .........
Ceroulas de meia de seda, por
unidade ................

~j

00

~'200

111

·);?I) O

,f-)~

S:100
SJOO
~~200

!ftíOO
:HOO

:f;200
;t:~)OO

Ser 'i o ainda creadaR as casas neccssarias aos I >::e idos mixLos
que trata o n. XXVI do § 12, do art. 4", pai'{L os retalhos
referidos no n. XXVIII do mesmo paragrapho c artigo e para
os tecidos reme:~tidos ao deposito sem pagamrnt(l do imposto.
O movimento da producção s~rá lançadc· ern relação aos
tecidos crús, desde que estejam promptos para ser dados a
consurw), fazendo-se o et;forno ne"~essario na colunma. das observações ,em rela~~ão áquelles quB postei'iormcnlo forem tintos,
alvejados ou estampados.

uc

ESPARTILHOS:

I. Espartilhos de algodão ou linho, lisos ou guarnecidos
com rendas ordinarias ou
fitas, u,m. • • • . • • • . . . • • • . .
II. Espartilhos de algodão ou linho com rendas finas ou
bordados, um. . . . . . . . . . . .
III. Espartilhos de tecido de seda
de qualquer espccic, um..

$200
$500

:::$000

PJHlJJ:I, PArtA FORRAR CASA:

I. Pecas de papel pintado ou 'es-

tampado de {fualqucr qualidade, por peça de 9 metros DU fracção. . . . . . . . . . .
II. Peças de papel pintado ou estampado de ·qualquer qualidade, proprios para g-uarnição, por peça dn n metros ou frar-ção. . . . . . . . . .
III. Peças de papel dourado, prateado ou avolludado, por

$O:.w

$060
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peça de 9 metros ou fracção . • • • • . . . . • . .. . • • • • • •.
IV. Peças de papel dourado, prateado ou avelludado, proprios para guarnição, por
peça de 9 metros ou fracção . . . . . . . . • • . . . .• . . . . •

$200

$400

.CARTAS DE JOGAR:

I. Baralhos de cartas de jogar,
cada um ..•••..•.•..• ~ .•.

$500

0HAPÉOS:'

Chapéos para sol ou chuva:
I. Chapéos para sol ou chuva
com cobertura de lã, linho
ou algodão, simples ou enfeitados com rendas, franjas ou bordados das mesmas especies das 10oberturas, um ......•..........
$500
II. Chapéos de -sol ou chuva com
cobertura de seda pura ou
com m e s c I ,a de qualquer
ma teria, simples .ou enfeitados com rendas, franjas
ou bor.dados, um .•..••... 1$000
III. Cbapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer tecido, com cabos de prata
ou com lavares deste metal, um ................. . 2~000
IV. Chapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer tecido, com cabos de ouro ou
platina ou com lavares destes metaes, um ......... . 3$000
V. Chapéos de sol ou chuva com
cobertura de qualquer tecido, com cabos de qualquer especie, guarnecidos com pedras preciosas,
um ••.•..........•••.... 5$000
Chapéos de cabeça para homens e meninos:
I. Chaptíos de crina, de madeira,
de pa.Jba de arroz, tri;go ~~
semelhantes, um ........ .
$300
li. !~hapéos de feltro, castor. lc·$500
bre e semelhantes, um ...
III. Chapéos de palha do Chile,
Perú, Manilha. e semelhan-tes, até o preço d0 20$, um
IV. Ghapéos de palha do Chile,
Pflrú, Manilha o sflmelhan·tes, de preço acima de 20$,
2$000

A.OTOS DO PoDER EXECUTIVO

V. Chapéos de pello de seda de
q u a l q u e r quàlidade, de
mola e claqucs, um ...... . 2$000
VI. Chapéos de lã e de tecidos de
algodão, lã ou linho, simples ou mixtos, um ...... .
~:wo
VI f. Chapéos de qualquer tecido de
seda ou simplesmente com
mescla de seda, um ...... .
Cl1a1H'os do cabeça para senhoras e meninas:
L Chapéos de preço até J 0$, um.
$300
II. Chapéos de mais de 10$ até
50$, um ................ . 1$000
III. Chapéos de mais de 50~, um .. 2$000
Bouels e gorros:
I. Bonets ou gorros de feltro, de
madeira, de palha ou de
tecidos de algodão. lã ou
linho, simples ou mixtos,
$100
um •....................
H. Bonets ou gorros de caslor, lebre e semelhantes ou de
qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla
$300
de seda, um .........
! ... .

Dwcus P.\IL\ on,\J\:IOPHONES:
I. Discos para gramophones,

I f.
IH.
J V.

V.
VI.
VIL
VHT.
I .01 ••.,: \S

I:!

simples, até om,2o de diametro, um .............. .
D i s c o s rmra gramophones,
simples, de mais de om,20
de diametro até om ,30, um.
D i s c o s para gramophones,
simples, de mais de om,3o
de diametro até om,40, um.
D i s c o s para gramophones,
simples, de mais de om,40
de diametro, um ........ .
D i s c o s para gramophones,
duplos, até om,20 de diametro, urn .............. .
D i s c o s para gramophone.s,
duplos, de mais de om,20
de diametro até om,30, um.
Discos para gramophones,
duplos, de mais de om,3o
<.le diamctro até om,4o, um.
Discos para gramophones,
duplos, de mais de om,40
de dia metro, um.: ...... .

!f 0 50
$100
$300

$500
l!i100

$200
$GOO
1$000

vmn.os:

I. Kilogrammas d•! louça de pó
de pedra (n 1), por kilogranlma •..........•....
roder Executivo -1915 (Vol. Il)

$060
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II .· Kilogrammas de 1 ou ç a de

granito (n. 2), po.r kilogramma • . • . . . • . . • . . • • . .
III .. Kilogrammas de louca de pó
de pedra ou granito com
frisos, or;las ou bordas de
qualquer côr; de côr de cobre e semelhantes, esmaltadas; preta de qualquer
qualidade; de pó de pedra
âo Japão e. semelhantes e
de pó de pedra ou granito
de qualquer qualidade com
quaesquer dourados 1(n. 3),
IJOl' kilogl'amma.... .. . . . .
IV. Kilogeammas de louça de porcellana branca (~. 4l, por
kilogramma . . . . . . . . . . . . .
V. Kilogrammas de louça de porcellana .com qualquer douração; pintada, estampada
ou esmaltada e pintada ou
cst,ampada ou csmaltada
com qualquer douração
(n. 5), por kilogramma...
VI. Kilograrnmas de louça de biscuit (n. 6), por kilogramma • . . • • . . . . . . . .. . . . . . . •
VII. Kilogrammas de vidros lisos,
modelados, esmerilhados ou
f o s c o s (n. 1), por kilogramrna . . . . . . . . . . . . • . . .
VIII. Kilogrammas de vidros lapidados e lavrados no todo
ou em parte (n. 2), por
Jdlogramma . . • . . • . . • . . . •

$100

$Hi0
$180

$210
$240

$065

$ 180
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NOT.\. - Ao encerrar a oscripta no ultimo dia do mez deYerá ser feito na columna das obsel'vações o calculo do fumo l'Gcebido
deduzido o ventlido e o entregue a manipulucão, sendo o stock existente na fabrica l::mçado nas respecth·ns co!umnns no mM

Modelo XVII

Livro do movimento do fumo em cora.a ou folha mand.adar. desfiar, picnr ou migar pelo estabelecimento eommeroial
(ou fabril) de F................ , estabelecido á rua ............. n••••
Ft:MO EM COBDA OU EM FOLHA. RE:IfETTIDO Â FABRICA

FUMO DESFIADO, PIO.l.DO OU MIG!\DO RECEBIDO D.\ F,\niUC.\.
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o:~mmeroia.l por gross') d.e fumo d.esfh.d.o, miga.d.o ou picado d.e F........•.. sita á rua ........... n.. .
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Modelo XIX

Livro do movimento a.a colheita e sahida do sal e das estampilhas na salina de propriedade de ....• sita em ••• •
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NoTAs - Ao encer1•ar a escripturação no ultimo dia do mez devet•á ser feito na columna dns obse.rva.~ões o cnlculo da producção,
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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NoTA- Ao encerrar a eseripta no ultimo dia. do mez deverá. ser feita na columna. das observações o ea.lcttlo do sal re::ebído ott
produzido, deduzido o retlna.do dado a consumo, sendo o slock existente lançado nas respectivas columnas no mez seguinte.
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l.tftO do movimento de entrada e sahida do sal grosso e das esta.mblilha.s do estabelecimento exportador, de
propriedade de F.................... , sito á rua ..................... n.... .
.uoro
f9f •••

ENTRADA

SAHIDA

I

~-~--~---1------------,

I

S

Mes

Dia

~

<

~

g:

I

i

I

I

~

~

f

'
-~-J-i

j

t

~

~

j

-

~

0

~

1

~

.I

!

I

!.

o

O'l

~

~

~

~

~

a

~

I~POSTO P>G~
j

r!!

j

:!

I ·~

1

:

I

j

!

~~~

§

I

.

I

I

.A

I

j
1

~c

c

1

~

I

E '

~~~1-jl~
, · § I ~ j ~o

A

I z-

·ã

;

~

o

s

o

STO PAGO

:

l\Iovimento
das estampilhas

e

1--------1

onsBRVAÇÕBS

~~i;~:
o

J

!:I

1-

i

l ~~I

i

z

I

I

~

~

:tl;:::
õ

},
~

~

__ j_l_i_l_i_j_i_/_;-ll---,-

j

i

1

l

1

!

i

I

I

I

!

:

I

I

:

I
I

1

I

!

I

I

I

I

i

I

I I I I I I

'

o

~

'

I

I

I

I

!

Noo:A - Ao encerrar a escl."iptn. no ultimo dia do mez, deverá ser feito na. columna das obsel."va.ções o calculo do producto
·fedlUido o consumo, sendo o stock existente lançado na columna das entradas no mez seguinte.
( Art. 80 n VII ) •
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NOTA - Ao encerrar a. escripta no ultimo dia
~~cb:szido o consumo, sendo o ltock existente lançado

I

~

~

...
.,t

Qo

';l
Q
o

II
Il

...;:

1!11

=
o

i

I

it

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

l

I

!

i
I
I
I

i
I

I

:!<S

I

l

i

-

Inloa

11!1

lO

Ii _*_ l

I

I

dade

.,

~~

I

I

l

i

I

I

'o:!

I

I

l

DATA.

I

i

I;

I

sz
=o
z"'o

No ~~nto No ponto
de desodgem embaJ.•quo

~

"'
E-o

~

I Quanti i

<;?

o"êi
QC.
"""'

~
g

I

I

Il

"'o

!o
s
o

Kilos

IMPOSTO PAGO

.!!1

=

Quantidade

I

I

do mez, deverá. ser feito na columna das observações o calculo do producto entrado,
na columna. das observações no mez seguinte.

650

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo XXIII

Ao collector das Rendas .Federacs de ..................•
F ..... proprietario (administrador ou ge!.'cnte) da salina
:• ..... (ou do dopo.;:; i to de sal) sita em ........ pretendendo
remcttor para (porto do destino) ........ kilogrammas de sal
bruto (ou tantos volumes com a marca ..... pesando cada nm
,••.•• kilogrammas) á ordem (ou a consignarão on vrnclido) de
F .••..•... cs Labclecido á rua ........ n. . . . vem suhmeller
a presente nota ao visto dcsla reparticão, aJ'im de poder embarcar a dita mercadoria no navio ...... .
O imposto corrcsponclentr, na importancia ele ......... .
·foi pago pela guia n .... de ...... ele ..... de HH .. que oi\l
exb.iho (ou, o imposto, na import.anc ia de ..... , será p~go [l,O
porto de destino como se verifica da declaração feita na rcs.
pectiva guia, pelo que o supplicantc se promp!ifica a assig;nm.·
o termo .de re:;;ponstlbilidacle legal).
(nata)
Assignatura

Foi exhibida a guia com imposto pago, pelo que pódo
embarcar (ou foi exhibida a guia co·m o imposto a pagar, pelo
que, depois dr assignado termo de rcsponsabilicl:J.dc, púdc embarcar).
O collector,

Modelo XXIV

L,ivro do movimento á.e entrada e sahida dos tecidos e á.t\s estampilhas no deposito .d:~. fabrica ..•.•• sito á r:a .... n•••
ANNO

ENTRADA

i91 •• ~.
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-~--~~__,__~_,
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Dia.

Movimento
das ostampilh:ts
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/
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I l
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l
I

I

j

I

J

(t) Esta.s casas são destinadns á. especie, taxa e quantidade do tecido vendido.
Nons-Ao encerrar a. escripta no ultimo dia. do mez deve:-á. ser feito na columna lias observações o calculo dos p1-oductos entrados,
deduzido o consumo, sendo o stock existente lança.do na mesma columna no 1uez seguinte.
O mesmo será observado quanto á.s estampilha.s.
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l.ivro do mo~imento de entro.da e sa.hlde. do alcool,
esta.mpilhas no estabelecimento de F................ .
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NOTAS- Ao ence1•rar a esc6pta no ultimo dia do mçz. deve1·a ser fmto na colu:nnn •i:ts ohl!lervilP,Õcs o cnic1ll·1
deduzido o consumo, sendo o stock existente lançado na mesma cotumna. no mez segumLe.
O mesmo será observado relativament.e quanto ás estampilhas.
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XXVII

DESPACHO DO SAL

F •• ,,,,, ••••• ,, •• , esltl.belecido á ru:t ••••••.•••• , n •••• , . , desp3.cha o sal gt•osso ·
abaixo ilecltu·arlo, vindo de ••••• ,,,, ••.•..••••• , ••••.• n:l. emb:trcaç.ão ••••• ,., ••• , ••
procedente de ..................... , ent~:ada em ...... de ............... de 191 ...

DIPORTA;>;CJ .\
M.\RC.\S

DISCRI~mUÇ'ÃO

110

I:.IPOSTO

P. R. 0 ............ .. Mil Raccos de sal gt•osso, posando
cnda um sessenttl. kilos ; total
sessenta mil kilos a •••••.•.•••..
, •••• Quinhentos saccos de sal grosso,
pesando
cada um sessent:J
ldlos; total trinta milldlos a .••
3 A granel .••••••••••••• Doze mil!dlos de sal g1•osso a •.•

2 A. C.

~I •••••••••

Data e assiyllalura
(sobre sollo de 2$00'))

i:·WO$'JJO
600$000
::!iiJ$llUU
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Modelo XXVIII

REPRESENTAÇ10
S.r. director da Rec!'IJNlnria do Districto Federal:
Tendo verificado cru c A ...•••• estabelecido com fabrica
(ou ucaoc,io fhco ou ambulante), de .......• ú rua ..••. n .•• ,
desla eidndr. do Rio de .Tancü·o, falwicava (ou nraociava, a
varejo on 1WI' atacado, ent . .... 'relação dos a !'i h; os 1JOl' especie
de inwosto
empregando (tantos) operarios, ou força motora
da eavacidadc de producção de (tantos) oprrarios, sem ter
registrado seu estabelecimento (ott tendo paoo 1ncnos tanto
que o devido pelo rerJislt'o, ou alterou. 1Jcla scaniutr: (órrna as

coHdições do seu estabelecimento, tendo excedido o 1wazo da
intinwçiio que lhe {oi j"eita t:?n tal data, ou outra lJit.alquer
cin~u;Jnstanctia relativa no registro) infringindo assim o dis-

posto no art. ... do regulamento annexo ao clrcrcto n. 11.807,
de U de dí'zPmhro de 1U15, faço a presente rPprcscntacl\o á
esta Dii·cctoria, para os fim; de direito.
RPcchelloria do Districto Federal ..... flp .•.••• do 101 .••

O .Agente Fiscal do imposto ele cousumo, F ......• •;

DESPACHO
Tomando Pm considri'aQfio a representação do agenle fiscal
do imposto de consumo F ...... , imponho a A ...... , estabelecido á rua .... ·-· .......... n ... , desta cidade do Rio de
Jan~;iro, com fabrica (ou cmnmcrcio fixo ou ambulante) de
(tlisf~;·irninw~rlo dos m·tiaos 2w1• esw·cic de im1Josto) a multa
de ..•..•.. , poe infracção do art. .... do regulunwnlo anrwxo
ao decreto n. 11. 807, de fl ele dezembro de 1 O15, a qual deverá recolher aos ·cofres desta repartição ,juntamente com
importancia egual relativa aos emolumentos dcvjdos pelo registro de seu estabelecimento. F te a avisado dr nun não ser{t
acceita •qualquer reclamação que exceda o prazó d~; (oito a
vinte dias, tendo-se ent attenção as distancias e a maior on
mcr1m' di(ficuldade de tmnsJJartc) sem o deposito pr(~vio das
mencionadas importancias.- Intime-se.
neecbedor ia do Districlo Federal ...•.. de ...•. de 191 .• •:
O Director,

X
( '/'1?~·mo d't int imcu;t1o)

O Continuo ?:
1", a inl.im:v:fio rln despaclln do ehnfe da l'l'p~u·ii,;;io nhe-·
tk(·ct·:í. ao pt·oces,;n da dos nntos de infraeuí'ío:
~", ('8fP modnlo 6 ~implr~nJCnlc rxcmplifi(•a(h·o, lH)dcndq
~''.T mais clesenvohhlo, segundo as l'irenmslaneit1~ YNifintdas.

656
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Modelo XXIX
TERMO DE IDEPOSITO

Aos ... dias do mcz de ..... do anuo dt~ HH ... , na casa
sita á rua ....... n ... desta cidade de ...... declarou o Rr.
F ...... , pet·imte mim e as testemunhas F ..... e F ...... ,
abaixo assignadas, .que acceilava o cargo de depositaria das
seguintes mercadorias ......... que foram apprehcndidas ao
mesmo F. rou a F. . . . . estabelecido :i rua ..... n .... ) por
infraeção do arl. .. do regulamento ifllc baixou com o decre!o
n. H.807, de O dt• tler,embro de 1D15, e que sc.rl'spmHabilizava
pela boa guarda das meneionadas rnercadorias, oln·igando-l-'e,
sob as penas da lei, a entregai-a~ em bom estado de cow;ervaçã.o no pr.·aw de vinte c quatro ·horas, depois de convl'll ientcmente notificado para fazrl-o o a inderrmizar qualquer
damno ou falta que :3offram as ditas m1•rcadorias. O ar::5enle
fiscal do imposto de consumo, F .....•
IQ depositaria ..•••••

As testemunhas .•..•••

657

Modelo XXX

Au~ .... dias uu mez tio ...... uu auuu ue l !ll . . . . . ús ... .
horas (hol'a le(Jal) verifieamlu que F ...... , esl.alwleeiuo com
negocio (on jaiJl'ica) de ...... á. l'Ua •.••••••••.• n ..•. , desta
-eidade de ......... , Unha exposto ú n~tH.la ·.on ccmlúlo) a:;
:::eguinlt•s met·eadot'ias, sern e:;tan•m devidaüumle ·~stampi

Jhadas (on em ttiWltJttel' oull·a coutravem;üo) tendo {ou não)

apresmltatlu a nula óe compl'a, infringindo assiHl o dispoHto no
art.igo ...... d11 J'«•gnlamnnlo que haixon com o dt!rTdq nunwro
H .H07, dP D de deze:ubro tio UHG, notifiqw~i u facto au
referido .F ....... e fi;; C:lJ}LJl'elH~llstio das dita;-; men·arlr.n·jas e
da nota, comluziudo-as eormnigo pa1·a a Heeelwdoria (on l'eparli':iío fiscal 1lo local, ou llei;mwio as depositadas f'/lt pocbw 1Lr:
F •••••.. ou do JH'OlH'io autuado, como consta do r,_:spectiva
(1?'1'11UJ de tleposito, Olt 110 posto zwlicial Olt ntilifor dr: . ...•.• ) ;
do que lavrei o JH'eseute auto de in t'l'acção e approhensão, que
vau assignauo JlOI' mim, pelo autuado c pelas teHlemunhas
F •.•.. e F..... e serú presente ao Sr. dir:eet.or da lll~eebe
doria (ou. elt,,~f'~: tla rcpa:rlir.~iio {is,:al do lo1:al) .iuutamentP eom
a nota o a::; mcl'eauorias apprehundidas (ou, si livr•1· havirlo
deposito, .iumtamente com o ·mencionado fci'UW de dc)Josito, rt

nota e 'U1n SJWCinu>n das meJ·cadoria.'i apJH'elwntlidas), para o:;
devidos fins. o agente fiscal do impo::3to d•~ consumo, 1<' •••• ~ •

(Seytu..: m"su as assi{J1Htl ttros do mthwdo (: das fcslum.. unhas.)

1 2 , a iuh·acção deverá ser cspccificadu, lleclaranüo·sc a qt\anticladc, marca,
ttttalidade ü procedf'nda das uwr1·adorias ('1!1 contravonçüo, i~:;to .;, si havia
falta., insufficicncia on irregularidade de esl:tlú)Jilltam<}nto, si 11:> estaJnpilha~;;
eram servidnl:l, fragmentadas ou falsas, si as merea<lot'i;~.s não t inhmn rotulo
ou ::;i as estrangeiras o tinham em portugncz c vice-versa, t;i lun·ia falta da
livro, irregularidade ou falta de cscripta, ou qualquer contravon~5o puniveJ
}lor este 1·egulamento;
2a, o auto de infraeção que envolver acçúo criminal será nssignado pelo
a;;cntc fiscal, o nutnado c tres testemunllas;
3", o auto <le desacato •lcve1•á s~r distincto do de infrac;:;iio;
4 8 , o auto 11nc envolver ac1;iio criminal não deverá conh'r pala vms em
hrovu o algai'ÍI'Jmos e serii encaminhado i"t autoridade competC'ntP, depois de
oxtrahida cópia nuthcntica, quo ficará na repartição, pnra OR fi11s li''C<'f;Sarios;
5a, l-li o autuado recusar-se a assignar o auto, sl:'rft f'sla •·in,mnstancia
;ulditmla ün sel{niute fôrma: Em aclditamcnto a este auto, 1lcdaro qtH', nprescuttmtlo o mesmo no rmtu:-,do p:ua nssi;:rtwr. recuson·se elle a fn:r.ct-o, alie·
gãndo («ou dblemlo ») !JUC. • • • • o que foi testemunha<lo ]•or F ..... P F. - ..
que eommi~o n!:lsi.gnl\m ('.sta declaração. O agcnto fiseal do imposto •lc coll·
sumo, F .•••••
.As lcstomunbas., •••••

E, cRie modelo de auto é simplismcntc cxcttt'pliratlvo. JlOiknclo ser m<lis

desenvolvido, conforme as circumstancias do facto ou faetos oceol'l'iuos ·
Poder Executivo -1915 (Vol. li)
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Modelo XXXI
f)J·~

.\ UTO

L.\ FJL\CÇ.\0 E .\ PPHEll K\~.\1)

Aos ............. dias do rnez de ...... do attno de 1 !I l..
ás .... : . horas ....... , verificando que. . . . . . . . es(aboiPeido
com .............. de ........ á ......... nuntcro .........•
dest ................................................... .
•

•

•

•

••••

..

1

•

"'

•

•

•

•

•

..

•

•

..

•

~

•••••••••••••••

Íl

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

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

"

•"

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

infringindo assim o di~poslo nu al'l ........ elo regulallwnlo
que baixou com o decreto n. 11. 80i, de !) d(~ dezembro de
Hll5, notil'iiJUI:.d o faclo ao rerr~!'ido ...... ~~ l'iz :ti tpi'I'IH•nsiifJ
da •... dita .... mercadoria .... eonduzindo-a .... eouuuígo
para a ........... ; do que laYrei o prc:~cnl•· aulo d1• iufmer;üo
c appreheusiio, lJtW Yn1• assiguauo pu r !li im, ]'elo au tuadu ....•
• • • • • • • • Q serú pt'csentc ao ~r ...... j unlatt~t•nte eont a ..... .

apprehendhla ...... , para os devidos
imposto de consumo ...•.••.••

fim~.

O ageutc fi:;eal do

. 65;)
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Modelo XXXII
APPIU~IIENSXO

AUTO DE INFHACÇAO E

Aos ... tliaci do nwz de ...... tio auno de UJl .•. , tis ....•

horas .......... , verificaudo qnc .......... eslaheleeido com
;••......• de ........... ;\ ............. uunu~ro ...... dest.
!• ••• ' ••
:·

111

••

f

I

I

111

•••••••••

"'· • •

• ......

·-·

••••••••••••••••••••••••••••••

I

111

111

111

111

111

111

111
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I

111

•

111

111

I

111

111
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I

111

I

t

I

111

•

111
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•

111

111

t

111

111

111

111

•••

I

111

111

4

111

I

111

111

•

111

•'

r• • • • • • • • • • • . • " • • • • • , • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~

••••••••

~

·-·

••••••

"'

•••••••••••••••••••

·- • • • • • • • • • • • • • •

11

.......

.

infringindo assim o disposto no artigo ........•.........•.•...
do rcgulameulo que haixüu com o decreto 11. t J. 80'1. de 9
tk dezembro de 1015, notiJiquci o facto ao rcfcrit:lo ........•
t\ fiz apprchcnsãu da ... dita ... incrcadoria ... , deixando-a ...
ch~pos i l.ada ....•..• em poder de .......•...... , como consta
do res{n•etivo l.m·mo de deposito; do que lavr•~i o prnscntc auto
de infrac1;ã.o c apprchcnsã(l, que vac assiguado por mim, pelo
autuado ....................... c será presente ao 8r ..... .
:•..................... juntamente eom o nwneiouado termo
de deposito ........................................ , como

spccimen da.:... mercadoria...... apprehendida .... , para
os devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo ..••..•

~
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Modelo XXXIII
~\UTO

DE INI!'llACÇAO

Aos ... dias do HWF. ue ...... do anuo dt· llliJ novecentos
. • . . ás. . . . hura::; ........ , verificando qw· . ...............•.
estabelecido. . . . . eum. . . . . . . . . . . . . . de. . . . . . . . . á .....• ·-· .:
• • . ... . . . . . . . . . . . . uu1nero...... . . . . . . . Lle~t ............ ·- .:
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irrfringindo assim o ui:;po:;Lo uu artigo ............... ·-· . do
regulamento que lmixou eom o decrf'to 11. I L 80'7, de ~ de
dezembro de 1915, notifiquei o facto ao .... referido ...•••.•
. . . . . . . . . . . . . . . ; velo que lavrei o presente auto de iut'mc~;fio,
que vae assignado por mim, pelo autuado ............•..•..•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e será prcseuf e ao S r· •••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . para os devidos l'ins. O
agente fiscal do imposto de consumo ....... .
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Modelo XXXIV

AUTO DE: DESACATO
Aos ... dias do mC'z fi, ..••••. do amw de mil nevecentos

e .... ás •.... horas ..... n ·h;mdo-mc no nxercicin de minhas
funr,çõAs de agente fiscal J,, imposto de consumo. na casa de
F .•••... , sita :í rua. . . . . . . . . u .... , desta nidadn Uf' ...... .
fui ahi desacatado (ia) P'·lr• dito F ..... , ou por F ..... (ou
pelo seu emp~·eaado P. . . . 1' a.. tJm· P . .. , a seu mandado) , .pelo
que, de accôrdo com o ar: i:.: o .... do regulamento que baixou
com o decreto numero om1· mil oitocentos e sete, de nove de
de:r.embro de mil novecf'nl
e quinze, lavrei o preRcnte auto
dn desacato <rJue vae as.-:i!! ,a-lo por mim, pelo autuado c pelas
testemunha~ J;'. f<' .. r• F... •· soeft presente ao senhor director
da RecebNloria (nu r.·llefe dtr. 1'r>zwrtiçõo. fi.rwnl do local' para
os devidos finç;. n agrnfe · j;;;,·nl rln imposto riP r·onHimn. F ....
O autuado,

As f.ARf.Pmun'haR :
'\OTIIS
ln, o desa~a1o ou ag'gressii• deve ser descripto minuciosamente, rPla·
tnnrlo·Ro todos os factos t' ch·ctl' l'lLincins que tiverem orcorrido;
2"', 1leveríL s«'r lavrado auto ' oF term·os dE~<ste mod«'lo contra a JWSROa qne,
por rtunlqtwr fôrma, houver f'ml 11':1 ~a1lo ou impedido a fiscalizal)ão;
:~a, !li l'm <·omwquencia tlo d(·~ ·eato, Rt' !lf'r U(ltPncão, 14f'1'{t f'stn circum·
standa tamhem nwnf'ionadn 110 :. ''r. f' IH qll\', nestfl <'aso, se 11 írít t•m· f• i ma: Auto do desat'nto e detenção;
4a, a df'ten!:ÍtO Rerú. ordena!l , nu f'apitnt FedPrtll, dA on](lm do Ministro
d::t. Fazenda. nos F.Rtados "' Jlo Tf·t·ritorio do ;\!'l'f', <le ortlf'm do chefe da

rt>parti!)iío fisenl do local.

~ .__-_--_-_-_·-_·-_"-_·_·-----------r---~ E--___ --

------

-------------------------~------;~~~~~;--
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Modelo XXXVII

.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE A FAZENDA'
NACIONAL E F ........ , COMO ABAIXO FICA EXPOSTO .

Eu abaixo assignado ............. , escripturario d .•.•••• ,
(ou agente fiscal do imposto de consumo na circumscripção do
Estado de . ....... ou do Territorio do Acl~e) declaro haver recebido do Senhor Thesoureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro
Nacional no Estado de. . . . . . . . . . (ou do da Alfandega de
ou do Senhm· Callectar das Rendas Federaes em . .....•.• ) um
album de specimens contendo (tantas) formulas, na importancia de. . . . . . (réis pm· extensa), elas estampilhas em circulação para cobrança do imposto de consumo, obrigando-me,
na fórma do art.igo trinta e seis c seus para~raphos do regulamento amu•xo ao deereto numero onzP. mil oítoccnto~ o •Sete,
de nove de dezemhro de mil novecentos c quinze, a oxhibil-o
a quem de direito, sem·pre que fur exigido para qualquer fim,
e a rpstitnil-o, raso se.ia dispensado rlo Nnprego (on cam.m.i.'lt~tí.o 1. ant<•s de rf•eeher os meus ultimos vcncimentnH.
E para os devidos e legaes effeitos fiz a presente declaracão que assigno.
(Data e as1ignatura)
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Modelo XXXVIII
TERJMO DE GARANTIA E IFIANQA ENTRE A FAZENDA NACIONAL E F ..... , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A ...••.....• dia ..... do mez de ........ mil novecentos
e ...... , compareceu nesta (nome da. 'repartição), o Senhor
F .......... , proprietario da fabrica de. . . . . . . sita á rua
de ...... n ... desta cidade .... e na presença do senhor (chefe
da 1'r'JJU1'tição), declarou que de conformidade com o artigo oitenta, lf~ttrª a, numero sete do regulamento annexo ao decreto
numero onze mil oitocentos e sete, de nove de dezembro de mil
novecentos e quinze, vinha assignar o presente termo de garantia e fiança pela importancia de (réis vor e:r-tcnso) :correspondent.e ao imposto de consumo sohre (disc~·üninaçãn dos
nrt'igos pela.~ quantidades, especie.~ e ta.TrM do i1nposto) que
nPsta data, conforme a guia qne apre~enfou, vir.::ada pelo agentA
fiscal F....... . . rlf'spacho -pela (nmnr• rln r'm-tn•eza do t1'an.~portr(\ para A ........ residente em ....... na vi~ in h a Republica ....... obrigando-se a rwovm·, íhml.ro rlo prazo ch· noventa
dias, a chegada dos mencionado:; artigos naquella Jo~alidade
ou sua sabida do territorio nacional, e responsabilizando se na
falta desta prova: pela mencionada importancia accrescida da
multa regulamentar, dando ao declarantt> em garantia o penhor
da mesma responsabilidade toda a mercadoria existente Pm seu
estabeleciment.o, as armações, moveis, utensilios e mai~ effeitos
commerciaes, que constitm~ o activo do seu negocio, ficando
assim a .Fazenda Nacional com toda a propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da posse immediata si
dentro do prazo de trinta dias, contado da data da intimação,
não fôr paga em dinheiro a importancia mPnr.ion:vla nm:jte
ff'rmo accrescirla da multa.
DPclm·on famlwm o mrsmo senhor F ........ obrigar-se,
soh as penas da lei, n. entregar ú Fazenda Nacional. rPpresentada
no senhor '(chefe da rPpartiçtío) ou em qnf'm de direito, os
mesmos bens, desde que sejam reclamados, si não filr sati::~foito
o compromisso neste termo f~ontrahido.
E para os devidos e legues cffeit.o8, en (o escrivão) lavrei
o presente f.prmo que vai ac;st~nrulo pelo sPnhm· ( r:ltf>/'t~ da
1•epartiçüo) e peJo declarante.
~(Data ~

assig7J_atu'l'a

sobt•e_

$elto 'do 'lmlm~ p1~opm•aional. )l
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Modelo XXXIX
TERMO DE GARANTIA DE FIANÇA ENTRE A FAZJCNDA NAf:TONAL B F ..... , f:OMO AB.\TXO f{P1 H.F:GLARA

1\ .. .... düt do mez de .... de mil noYecenlo-: c ...... compareceu nes!a (nome da rcpa1·tiçiio' o ~enhor JT. . . . . . proprietarjo da Balina ...... sifa em.... (rm estaúelt'cido cmn
nc(locio de sal 11111' atacado á 'tUa •••• •• 11 •••• desta cidade) 11
na prcsPnça do scnltor (chefe da ?'epm·lir,t1o 1 dt>rlal'OU ctuc, dn
accôrdo ·1~om 0 dP~paello do me~mo s0nh01' (r.hefe dn 1'epm•tiçtio)
e na con formidadc do artigo oítentn. lr~lfrn r, mm1et·o ~r te (on
lettra m~ numr>ro seis) do rrgulamrnlo haixndo f'Oll1 o d(•rreln
numcr0 IJllZP .mil oilocPnfM c :-;r[t\ tlP JJOYI' dn df'z~>mhrn de
mil novf'cenfos P quinze. yinha as"i~Ttar· 0 pt'P:::f'llfc fl't'mo dr•
garantia r fia111:a IWla impol'fanf'ia dr• (1•t>is JlOI' r',r:fr.nso) rorrespondcnfr an imposln d~> eonstm1n ;;:o]J!'f' (mnnn·n de lâlnQ}'amwas\

rJ,~ :;:ai grn;::'tL IJlH' llPS!rt

clala, r>nnfnrmn

~11in ftJll'P-

sentada, (le~pnrha no navio ....... para o podo rl .......•••
consignados a A. . . . . . Psfahelcrido :í rna. . . . . . . n ... , obrigando-se a provar drnl m do prazo df' non·nln dia" o pagam0nto
do referido impmifo no prmlo d0 rlf';;;fino. ~~ rr ..;;prm,aldlizawlo-sl',
na falla dPf::fa pron1, Jlf'la mrrtcionarla imporiancia accrpseida
da multa rr.gnlanwnlnr>, dando o d0clar·aufe ('In garantia 0
penhor da nw~rna ri'SflonsahilidarlP o snl r•xi'iiPnln (! a::; ~afra"
futuras do son eslnhel<'eimento (nu og m·m(l('(ks. 1noveis),
utensilios c mai:'i nHPilos eomnwrciaes, qm· constituem o adiYo
do seu negocio, firanclo assim a Fazenda Na!'ional r~om toda
propriedade do:" Jllf'lll~ionados Jwns. Rr·m qualq1wr furl•acrío da
posse immediata, si rlcnfl·o do prazo tln trinln d
ronlado
da data da inUmar,fí0, não füt· paga em dinhPiro a impnl'larwia
mencionada neste termo nrcrcscida da mulln .
. Declarou f a ml•~>m o mesmo senlHn' F ...... olwi1=\ar-se. soll
as penas da Jci, a enLl'Pgar :'i. Far,enda Narional reprrsrmfada no
Senhor (ch('{e dn ·repa1'lição) ou em qncm ele tlireito, os mesmos
bens, desde qui' sejam reclamado::<, c:i nfio f/\r saf.i;;:ff'ifo o compromisso nrsLr termo r:onlrallido.
E para os dPvülos e legaos offeito.::;, cn (o esc>'i1•ão) J:wl'ri
o preseulf'! f.f'rmo fJU(' vae nc:;signFtrlo pr~lo sPnllor (r!IC'fe d,,
''rpm·tir:iio) e prlo declarante.

'(Dnta

e assi(Jnatm~o

sobi'f' ,çclln do t'n.lOt•

C01'1'r'S]WJU/enfe.

1:
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Modelo XL
TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE 'A FAZENDA
;'t\GTONAL E F .... , C:0:\·10 A B:\TXO BE J)l~OL':\llA

A. . . • • dia. • . . do mez de. . . de mil novecr.nfM f' ••••••1
compareceu nesta (nome de repm•tiç{lo) o senhor F ...... , es:-iahelceido com negocio de ..... ú rua ...... n ... , des!a cidade
...... e na presença do senhov (chefe da 1'CJW1'tiçl'io) declarou
que, de accôrdo com o despacho do mesmo senl1nr rcltcfe da
1'eportição) c na conformi~ade do arUgo ecnfo P noventa e
sejs, paragrapho segundo, do regulamento annpxn ao decreto
lllllllN'o onze mil oHocentos e sete, de nove de drz~~mlJJ·o de mil
1w' ~~''~"lllos r• flll inzf·. vinha a:;signar o lH'•'Sf'lll P IPJ·mo de garnnl ia e fíanea rwla itUJHH'faucia dP (·,·(;is JiOI' c.í:lrnso) conesponíl0n I. c ao impo'>l o de eon:;;umo sohre os a !'I igos 0xistenfes
apresemfada a rsla reparlieão, e enjq 11rt~:1m~>nfo df('elnará no prazo
maximo dr• sris mrzc•s cnnfado da data tlP:-dr lt>rmo e Pm
pn•sl,a(:i1r•s mensal'::;

( bimcnsw's ou trim~~nsru•s) de (1't~L,. JWl'
extenso), dando o del'-laranl e r•m gaJ'allf ia P p1•nl1ot· da rí'fN·ida
imporfnneia de (réis 1JOJ' extenso) toda a mrrcadoria existente
em ~"11 estallr~Jr·r~imf'nlo lJr>m r•nmo :ll'lna,~iír·~. liiCI\'I•i:::. u!Pnsilios
e mais (~ffpifos rommrreiars, qur <'O!I:·d.itnrm n neli\·o dn seu
nrgoeio, ficnn•lo a:::sirn a Fazrnrla Xal'Íonal rom Inda a propriedade dos mencionados hrns, sem qualquer turbação da
pnsc:n imnwdiafn, si denh·o df' qualrturn· dos praws estipulados
nfín l'tk paÇ!a. r•n1 dinlH~iro a imporlrmrin mPnr,innn!la no present.~

termo.·

Declaron tambrm o mesmo senhor F ...... abrigar-se, sob
a::; penas da lei. a entregar ·á :Fazenrla Nacional, rf'presrntada
110 p:enhor (chefe da re]Jm•tü;ão) ou em quem flo direito, os
nw::;mos hens, dcsd~ que seJam rer.-lamnrlo~~ si nfín fllr ;;:nfisf<'ifo
o enmpJ'Om1sso acima contrahido.
]i~ pnra os devidos c legaes effeHo.", cu (o r?srriríí.o) lavrei
n Jtl'f'~f'll!f' f<'rmo que vae n~~ignnrfn prln '-Pnhnr (f'lu·r~~ da
1'1'/if'll'til'tío) <' p<'lo declarante.
• (Data C a!U:ignatm•a snlJ1'f! 8f1lo {fn Vrrlm• C01'1'CS]J01Ulcnle. )'
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Modelo XLI
.... via

iN. I

IMPOSTO DE CONSUMO SOBRE MER:GADORJAS EM « STOCK »
TRIBUTADAS PELA LEI N. 2. 919, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1914

O abaixo assignado registrado sob n ....... , estabelecido

·á ••••• n. . . com negocio de. . . . . declara existirem nesta "'data
em seu estabelecimento e depositas as mercadorias abaixo es-

pecificadas, cujo imposto de .consumo vem pagar lh~ acr.ôrdn
com o disposto no art. HJ6 do regulamento ::mnexn ao de-erefo
n.: 11.807, de 9 de dezembro de 1915..

:<tantos) ldlos de fumo desfiado, migado -ou

picado, recebido de accôrdo com o artig·o 75 do decreto n. 5. 890 .......... .
;(tantos) kilos de fumo em •corcla ou r•m
folha, estrangeiro .................. .
((tantos) litros (ott oarJ•afas~ ·meios litros.

a $600

$

a $'!00

$

meza ........•... ·-· ·-· ............... .
de hydromel,
cidra e de suecos de fructas. ou planta~
não fermentadas ................... .
[(tantos) ditos (idem, idem) de aguardente.
graspa e bebidas semelhantes de fruetas
ou plantas de producção na-cional ..... .
:(tantos) ditos (idem, idem.) de vinho natural
nacional ........................... .
f(tantos) ditos (idem, idem.) de alcool,
aguarclent.e de ·canna ou cachaça atr~ 2!í
[(tantos) ditos (idem., idern) de dito de mais
·de 25° •.•....•.......... ,....•........
f{tantos) pares de alparcatas ou de sapatos
para banho ......................... .
;(tantos) ditos de perneiras de couro ou de
panno ............•...................
[(tantos) sabões perfumados, para qHalCJuer
fim (pelo preço de duzia) .••.•...•.•.•
r<tantas)bisnagas para folguedos carnavalescos e outros (por .'10 gram.ma ou. frrwção)
f(tantos) litros (ou garrafas. etc.) de aguas
·
mineraes medicinaes. estrangeiras (pelo

a $flr.O

$

a $060

$

a

~300

$

a $010

$

a $OGO

$

a lfli:!O

$

a l!Wi50

$

a $400

$

a

$

a $nf'i0

$

preço de duzia) •...•....•.••......••
!(tantos) ampoulas medicinaes (idem, idem)
[(tantos) de fructas soccas ou passadas (JUH'
ob.ir?ctos de 2!JO (Jmm:mas ou. {racção) ..
f(tantos) de massa de mostarda, molho ingler.
e outros preparados 'semelhantes. (idem.
ide1n) ••••••••••.••••••••• ·-· •.. ·-· •••• ·
:(tantos) de bi.scoutos, bolachas e semelhantes :(idem., idem) ~· ••••••••••••••••• ,. •:

a $
a ~

$
$

meia.c;
taxas)

garrafas, com. a.c; -resper.tivas
de agua mineral naeinnal para

:<tantos) ditos (idem, idem.)

0

$

~O? ri

$

a $02fi

$

a $025

$

n
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!(tantos)

de velas de sebo e ·semelhantes

(idern, idem •••••••••••••.•.• ···'···...... •.

a

$0f0

$

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

a $025

$

(tantos) metros de tecidos de algodão erús
(f'dpudo propr-io pm•a toalhas e lençóes,
lmu!s c uwias lonas, talagarça, de ponto
de rneia, {ilós, aazes e semelhantes e :p1'oprios para ta1Jetes e alcatifas) .•.•...•
(lu,utos) ditos de ditos brancos ou tintos
( ide'm., ident) ••••....•••. ·-· •......•..
'(ln.ntos) ditos de ditos estampados (idem,

a $ú10

$

a $020

$

a

$0:10

$

:j;O~O

$

a *'OI f)

$

a $010
a ljW30

*

a $0:10

$

a

$0~~0

$

a $010

$

a. $045

$

a $030

$

a $100

$

a $100

$

a $300

$

a $030

$

a

~020

$

a

!jHJ.í;,

$

a

$O:~o

$

a $030

$

a $020

$

a $045

$

a $030

$

a $060

$

'(.tantos)

de velas de cera c

(idem, idem)

lsemelhant~s

idern) ••.••..••••••••.. - ..•.•.•....••
(tantos) diLos lle tecidos de linho, crús .....

(tantos) ditos de ditos com algodão, em
parte8 iguae:-; ..................... .
(tantos) ditos UI\ ditos, ~0111 Jlarte maior d"
algodão ................ ·-· ·-· ...........
(tantos) ditos de ditos, brancos ou tintos ..
(tantos) ditos de ditos. com algodão, em
partes iguaes ...................... .
tlantos) ditos de ditos, eom' lHH'Í-e maior de
algodão ....................... ·- .... .
(lantos) ditos de ditos, bordados ou estamvados .......... : ..... ·-· .. ,............
(lantus) ditos de ditos com algodão, •~m
partes iguaes ...• ·..•................. ·( lu.ntos) ditos de ditos, com parte maior de
algodão ..............••.. ·-· ........ ,.-·
'(tontos) ditos de tecidos de Hí. ou de lã alg-odão (roual setim da e/tina, de 1wnto
de meiu tonquim~ 1/"isso ou velludo e semelhantes, baetões e ]JIJ'OJH'ios 1Jara ta-

petes ou alcatifas, etc.) •.•••..•••••••

a

$

(tantos) ditos de casemira, cheviots, flanellas

americana, sarja, diagonats c outros semelhantes, de lã e algodão ~ ......... .
(tantos) ditos de dito de tecidos de borra de
Heda ............................ ·-· ·-·
(tantos) ditos de ditos, brancos ou tintos,
com algodão em partes iguaes ...... .
(tontos) ditos de ditos, com parte maior de
algodão ................ -· ............ .
(tantos) ditos de ditos, estampados, com algodão em partes iguaes ............ .
(tantos) ditos de ditos, com maior parte de
algodão ..................... ,.......... .
(tautus) ditos de ditos, crús, com linho em
partes iguaes ................... ·..... .
(tantos) ditos de ditos, com maior parte de
linho ......•.............. ·-· .......... .
(tantos) ditos de ditos, brancos ou tintos,
eom linho em partes iguaes ......... .
(tantos) ditos de ditos, com maior parte de
linho ..••• ··- ·- _,, .•...·..• ·- ..... ·..•.• ,..•
'(tantos) ditos de ditos, bordados ou estampados, com linho, em partes iguaes ..•..

:AO'i'OS DO PO.Oil:n EXECVTIVO

~<tantos) ditos de dilos, com maior parte de
.
linho •..••......•...•....................
,(tan~os) ditos de ditos. oeom Iü. om partes

a $040

$

1guaes ....•..........................

a. $150

$

la ................................... .

a $100

$

a $WO

$

a $1GO

$

a $300

$

a $150

$

a $100

$

partes iguaes ....................... .

a $O:w

'1

linho ............................... .
:ctantos) ditos de uito;;;, lJmncos ou tinto;:.:,
com Iinl10, em partes iguac::; ........ .
,(tantos) ditos de dito~, L'om pat·lc maior de
linho .............. ·. · ·. · · · ·. · · · · · · ·
;(tantos) ditos de dilo:-:, hordndos ou esfampauos, com linho, ~'IH p:u·te;; igu:w;; ....
:<tantos) dito ..: .J,~ dit.o~, eom vario maioL· de
linho .............................. .
.(tantos) ditos de d il o:;, nú:-:, eom alg(lrJfín, 1'111partc h;uaes ....................... .
(tantos) ditos dP diln.:-:, I'Oill lllaiot· Jlai'LI! ~~~~
·
algodão ............................ .
(tantos) ditos de diLos, ln·aucos ou ti nl o.:,
'
eom algouão, {'IH partes iguaes ...... .
~(tantos) ditos de ditos, com maior parte de
'
algodão ............................ .
i(tantos) ditos de ditos, e~ tampados, com algodão, em partes iguacs ............ .
:(tantos) ditos do tlitos, com maior parto de
algo dito ......................•..•...
;(tantos) ditos do teciLlos de eallh:unaço, Lintos

a $O,:W

$

a $015

$

a $030

$

a $060

$

a $0'10

$

a !t)OJG

$

a $010

$

a $030

$

a $020

$

a $045

$

a $030

$

(em peça ou, em saccos) .•••.....•••••
i(tantos) ditos de difos, estampados (idem,

a $020

$

.

a $030

$

a $300

$

a $300

$

a $200

$

a $400

$

,(tant~s) ditos de ditos, com maior parte de
1

(tantos) dito.:; de tecidos de sôda vegetal ou

anirnal ............................ .
ditos de ditos com borra de süda
em partes iguaes ................... .
:(tantos) ditos de ditos, com. parte maior de
lJorra de sêda ........................ .
;(tan~os) ditos de ditos com lã, em partes
1guaes .............................•
,(tantos) ditos de ditos, com parte maior de
,(lautos)

lã ......••...•.•.•.••................
,(tantos) ditos de ditos, crús, com linho, em
,(tantos) ditos de dito~, com par·tc maior d1~

ident) •••.......•••••.••........•..•

ditos de brocado, lhama, telas o
'
outros tecidos pro_prios pa!··a Y_estcs sacerdotaes e ornaméntos de Igre.Ja •.....
r(ta·ntos) pannos de mesa ou cobertas acol.
choadas, de algodão, lã, juta ou materias
semelhantes, on alcatifas o tapetes de
qualquer cspocio .................... .
:(tantos) baixciros, cochiuilhos, mantas para
'
monta ria ou xergas ................. .
[(tantos) chales, mantas, colchas, ponches,
palas, pannos de mesa ou cobretas acolchoadas de linho, simples ou composto.
'(tantos)

AC'TOS DO PODtn f:XP:CtJTtVO

ditos, ditos do sêda, simples ou
composta a • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

(tantos)

2$000

r

(tanto.'!) (seguem-se as 1'endas e i f as de (((;~
c(Jrdo com as ta:~;as dos ns ..Y. VIII. XIX
P SX do ~ I:!" do u1·t. í", on co 1n as 'combinações, con{m"mc dispõe o n. XXVI do
·mesmo paragrapho c artigo) ........ .
(tantos) I1Ul'I:R de moia de algodão aiA) 0"',0;!

dn comprimento no

lisas ........ .

(tantos) ditos (segue-se a ordem dos ns. XXI
((_ .\.\1 r rio ~ 12" do (1]'/. -1'') •.•••.••..
cami~as

c ceroulas de meia de algodi:ío ............................. .
(tantas) ditas ditas, de lã ou de linho ..... .
(tantas) ctitas, ditas de sêrla .............. .
(tantos) espartilhos de algodão ou linho
lisos ou guarnecidos com rendas ordinarias ou fitas .................... .
(frwlox' dii1H diln.s ('Oll1 !'f'lHlas fina-.; 11\!
hnrdado ...; .......................... .
(tantos) dito~ dr: ::;1'ida dn qu:llqw·r f'Specir a
(tantos) per,:a:-:; de papel pinlarln 1l!l rs[arnpado para forrar casas ............. .
(lautas) ditas de difo, para f!'llarníc.:.fío .. : .. .
(tanlru; 1 ditas de dito dourado, pmlradn on
aYf'llndarln ......................... .
(tantas)

$

a $

$

a $0:20

$

a ~

ffi

a $ j(l()
a $200
a !f:;JOO

$

~:?00

~

*~)(10

;-;;

a

a

$

$

'.?BOOO

,,~

a ~OilO
n $0()0

$

a

n !t;WO

$
$

dP
(tantos) ditos, dit•JS dP sôda, simpl1•s ou com

a

~300

$

n1csela ............................ .

a

:j;~iOO

$

a

I IH)

$

a Ji::_wo

$.

a lií000

$

a

$

(trwlus)
(tantos)

dt.~ diln, para guarnitãn .... .
('hap~;ns para honwns on menino:::,
i Pr~idos dn alrmdi:ío, lii ou li1010 ...

dilas

(lautos) bou,~ts ou gorros de l't>ltl'o, madcit·a,

palha ou de tceidos rl1~ algodfítJ, lã ou
linho ..................... ·. · ... · · · ·
(tantos) ditos, ditos tk l'aslol', lellrn e senwlhantes ou d1~ tecido de si} da, s implos ou
com mescla ........................ .
(lantos) diseos vara gramoplwncs, simples,
at(~ om
de diatnetro .............. .
(tantos) ís,·uw·-s~· rt onlnm do ~ /8" do lliti(fo 4") ....•.•.•..•......•...•. ·...•
( lantos) Jdlos do 1otH; a do pó tle pt~dra hranca
(n. 1·) ••••••••.•••••••••••.••.•••.••
(tantos) (sey1u:-xe a ordem do § 19, do ar-

tigo .f o) ••.••••.••••••.•••.•••.....•.

lllllJOrtancia total do i111post.o.
(1'éis 1WI' extenso)

(Data e assigriatura)

No lu- Esta relação é ieenta do sello.

~'200

*
a

!j;OOO

a $

$

$

$

---$

I
;lic~n:Jhesouro
Qnalro lomonstralivo la ronda Uscriminala do imno: mmo arrucatada um 191.. .. comnarada com a do nltimo trionnio
Directoria da

Rei

Nacional

j

DIFFBRENÇA DB 1!U2,
PARA MAIS R PARA MENOS

TAXAS

ESPECIE DOS IMPOSTOS

Pn.L·a marcaPara productos
dorias
nacionaes
estL·angeiras

Para
i
mercadoriaj :
apprehendidas, st.ock ·
e outros 1

-------------1------1------1~ :

REGISTRO

TOUL GER.\L

Uebidas.
Phosphoros.
r

Sal • •

\!

Calçado.
Perfumarias
I~specialidades

pharmaceuticas •

Conservas •
Vinagre.
Velu •
Bengalas
Tecidos.
Espartilhos.
Vinhos estL·angeiroa.
Papel para fo1·rar casa.
Cartas de jogar •
Chapéos.

• •

.

Discos para gramophones.
Louças e vidros .
Somma.

.

.

• •

gm ... de ............. de t\H...

(Assignalum rio /'ttnccionario.)

NoTA- As multas de registro não figuram na renda do imposto de consL nstituirem receita eventual.
Poder

I~xecutivo

-1915

(V oi. TI)

-
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Comparada
com 1910
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1911 TOTAL DB 1910

Comparada
com 1911
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Modelo XLIV

Directoria da B.sceita Publica do "l.fhesouro Nacional
Mappa estatístico dos emolumentos de REGISTRO arrecadados no exercício de 191. ..
A -

FABRICAS :

B

c

6

a
...o
C)

o.

ESTADOS (•)

Observações

200$000

---------------------------r-------·------Territorio do Acre.
Amazonas
3 Par:i • •
4 Maranhão.
5 Piauhy. •
o Ceará. •
7 Rio Grande do Norte.
8 Parahvba do Norte •
9 Pernambuco.
w Alagóas • •
II Sergipe • •
12 Bahta • . • • •
13 Espírito Santo •
14 Rio de Janeiro. • • • • • •
15 Districto Federal, comprehendendo o município de Nictheroy, no
Estado do Rio de janeiro • .
16 Minas Geraes •
•
17 S. Paulo.
18 Paraná . • • •
19 Santa Catharina •
20 Rio Grande do Sul
zr Goyaz. • .
22 l\latto Grosso

______ , ______ ! - - - ' - - - - - -

1

I

I

2

-~

Som ma.

Em .... de ............ de I9I•.. (Assignatura do f~mccion:J.rio.)
(') Na columna dos Estados, quando se tratar de estatística dos Estados, figurarão as repartiçõ~s arrecadadoras.
Os registros dos lavradores, fabricantes de alcool, aguardente de canna ou cachaça ou da nnilo natural de fructas ou
plantas serão incluídos nos emolumentos correspondentes aos demais fabricantes .
.\,; differenç:as de emolumentos de registro pa!::as em \'irtuje dos casos previstos nos arts. r8 e 19 deste regulamento deverão
ser liqoiJadas pela nnnullação das imporiancias primeiramente cobradas e a das respectivas differenças e rigurando-se nas casas
competentes o emolumento correspondente á importancía total.
l'ollcr Executivo- 1915 (Vol.

li) -
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Modelo XLV

Dlrectoria da Receita :Publica do Yhesourc Nacional
Mappa estatistico dos emolumentos de REGISTRO pelas especies do imposto1
arrecadados em 191 ••.
A

....
o

cÔ

§~8J

~

:;~O

~

o::9 o

""'"'

~'-'
rnnu

<ll'S

·c g:.g f!~

VJ<I!

o

-a
oC,)
o

"'

d ...

do

C$

.

Sal.

o ~o

0
"1:1

.:!'!

3 co~~

8~"1:1

.õ<(lj

=

~ ~~ =... ffj~

:~ 3·~-~

ll)

____

50$000

[~

-~~

} 8.

Q

~
J

100$000

200$0001

~~;z~

8vf;
=..rll
:2
o;.S!:
~ds::lo

C1J

o <l).õ

~o~&
~~!1~~ ~
-....d-r.tl

J

~

D

I <I!

:::~<11::="0

CD
"1:1

a

cS I

-;::;;;::;e~

lliS

C$

l'

v;O

=
O

~ d ~"1:1

~·;:.9 ~

~f~.~
:.,
-.Q
Q.)~;:::

~

.......

30$000

C$1<:)1

~ S"'::

g

g 8.!! Q)
.002
. ~ãa~
~dO
0"1:1
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d

0!1
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·a

n
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~
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OBSERVAÇÕES

IMPORT ANCI.\

·~

"ª""'

~ [5 ~.=;

~

20$000

..

Bebidas
Phosphoros

!>O

i~

~ ~"1:1 ã5 ~

~

_,

.

~§
<Dó
coS

s

tt:

Fumo.

cu o

.2

~

21l$0llll

=o o

::,d

ri}

...:l~

....

'"'
'-'S::S
..... ~ l' ~a=

d..,

'::Cl

,.Q

0

c:ldOil><ll

~~ 0-

.........

~':H

O

O!o$ Cl

~~

ESPECIE DO IMPOSTO

J~ I~

um~&

t\~

o

B

FABBIC.\S:

.

.

Calçado
Pel'fumM·ias.
Espechtlidades pha.rmo.ceuti.cas

I

I

Conservas
"\rinag1•e
Velas.
Bunga.las.

.

.

.

I

.

I

I

I

f
i

Tecidos .•
Espartilhos •
Papel para fot•ro.r casa.
CM•tas de jogar
Chapéos
Discos p:u•a g1•amophones
Louças e vidros

F OL'L'agens
Somma.

I

.

.

--- ---

I!

RESUl\!0
Tantos emolu'llentos de fabricas a.ttS 6 operarias, a. 20$030.
Idem idem de 6 a. 12 opera.rios, a 50.$000 • •
Idem idem de mais de 12 operarios, ou com fot•ça motora ou appa1·elhos da. capacidade de pl:'oducçã.o
superio1• á desse numero de operados, a 2üú$UOO • • •
Idem de depositos de tabricas e casas commet•cta.es por grosso, a 10)$030.
Idom de casas commerciaes e mercadores ambulantes de uma só especie t.ributada, a 30$;)00 •
Idem idem de mais de uma especie até tres, a 2J$0()() • •
Somma • •

S
$

$
$
:'5

,:t

....

Em .•. de ............ de 191. •• -(ass~gnatura do (unccionario).
Notas- Os regis~ros dos lavradores, fabricantes de alcool, aguardente de canna. ou cachaça ou de vinho natural de fructas ou
plantas, se•·ão incluídos nos emolumentos correspondentes aos dP.mais fabricantes.
As ditfet•enças de emolumentos de registro paga.s em virtude dos cuos previstos nos arts. 18 e i9 deste regulamento, deverão ser
liquidadas pela annullação das impol."tancias primeiramente cobradas e a das respectivas diff'erenças e liguu.ndo-se nas casas Cl)mpeteotes o emolumento correspondente á. imporcancía total.
Poder Executivo- 1915 (V oi. II) - Pag. 672 - 4
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Direct ria da• Receita Publica do Thesouro Nacional

114'appa esbJistico da producçã.o e consu
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<,)
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.;.~

r.l

A

~

<,)

sz

Unidade
$Uil7

"

•#

...i

;

~

$1115

U~

nu

E~f.\lll'll.IIAS

FUUO l>itsFt.\DO >I!G<OO 00
H& $')15 PO& 25' G&UIIlU 00

$600

r
!
e

I

j

Pll&PA.BAhO

o
!!

1· Unidade

$100

...o

J ;d

~:2l~NTA

$030

I'OR CU:-i'l'A 1'll0PRH

tt
e

i

o

~

e

:A

OllSERVAÇÕES

"'
~ ..
"'.," ""-o
"
~

~

<,)

í.i

!i

<,)

- - - - - - - - - - - - - ----1-·1·-- - 1 - - Torritorio do Acnt.

~~--'~'--1-t---------------------~

Amat.onna.

- '•

hL.

,,

<,)

<,)

Unidade
$025

~
g
"'
i i... ~i ..,~..

\l<WI\11 :'>õTODI·:

$,0

!i

o

<,)

u

""li

~'-o

..

o e do movimento de estampilhas das fabricas de preparados de FUM.O no exercício dJ 191 ...

KILOOR:i.>f<!
I'IO•Ut I>.\
Pa\CÇii, 0

1•e

r~

i!

Unidade

:..

.~

f!!!
"'o

tr

r..

ESTADO~

;

'

l

co:ssu~o

lií

Modelo XL VI

,,

~

!u

Pará . • •
~ln.rt\uhão.

Ceat·i • •

:iO

ltio Orànde do Notto

2$

Por>Lyba do Norlo.

19

l'ernamhueo.

3\

Al•gôaa

17

l'ohtoa ditos •lu

t:,"$ .aV

J

T:tntos ~ht•.J.

t..:\b J 1

J,J

r!a o u.ill;cMo, p(.lr IHH:ladtl.

t'

o nnll.t·ü·v, por uuido.de.

l··~lll\d•l, :•ll}.'-1'!;1 lHi j1l':ulll

-

,, l

h':d

••

Sl'rgl~•u.

Bahia .
Esvidto

~utato

Rio dttJaneíto

J , ~ :~ 111 {''l:, r.~," il, n 1 11ll :1 ,);, :s

l>1Mrl<'_to FutleraJ,_ c~mprt:hendéndl) o
muu1c1pio de Nu:tue-royt ao J::atalio

'Sa.ltlo tr:ih~ 1 ·urt 1d . . 1<11'1 Lil .•

dQ Rio de Janolro.

• • • • •

.:;1

:Minai Geraea.
S, Pa 1hJ •

"

~

PoranA • • • •

Santa Cntharioa.

Rio Grande do Sul .
GO)h • • •

MaLto Grosao.

•

------1------• *

SommA ..

Em ••• de ••••.••• d<1

1~1. ••

llt• lneré:~J":.:ta nitráhi: •·J<·:Ht ,

-----------tl•e

e11to\a:nent.;h tht regi,tro •

Total •

- (Assi9"'atura do (UIIIlt:ÍI>nario.)

NoTAS dc,e
_Na1io
columna
dos E•t•doa ;.olativtuuente,
qttando oe tratar
da estatísticaCOIIl
doateo,
as ropartiçÔ>a
"• f•bric>n~os. Fai\0 o ealcalo da ptool ....lo, .... aíi4o •
ca 11 od.al,
nr orga.ul.aat.l~
de conforlnltin.de
eate figurarão
modelo, devendo
no doa arrecadado,&&
tecijios con,u.ce,osquaoJo
IAludlJ&dost~i,
t•:tr,~o fi~11rHÀo
oa Jt~ili&lv&lcm
psga.mento 4o- tm~~.

I'odcr Exoculh-o-191; (Yol. I!) rito&'• 672-5
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XL VII

:~~odeio

:~eceita

Directoria da

Publica do 'rhesouro Nacional

.Ma.ppa estatístico da entrada, producção , consumo do sal e do movimento das estampilhas nas fabricas
de refinar 01.: purificar no exercício de 191. • • ·
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MOVIMENTO DAS ESTAMPILHAS
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IJJ So~

Q~d(.Jo

~~~<!)
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~

;;:;:l:l(J't:f~

~

$080

$100

I

--

--I

-- --- ---
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Em .... de ............. de 191 ••• (Assignatura d(: funccionario.)
(*) Nesta. columna= na. estatística dos Estados, f: ;urarão as repartições arrecada.doL"as, e nas destas repartições figurarão as

fabricas.

·

Resumo do movimento geral do imposto ie consumo sobre sal e valor relativo á producçã.o nacional
1lfo~:imento
E~ta.mpilhas

compradas •

de ·uma fab;•ica e das salinas em. mtnHwo de 893
1.679:105$990

• •

VAI.OR DA PRODUCÇÃO
TAXA

CONSUMO

IMPOSTO
POR UNIDADB

370 k.ilos de s:ll reôiiiiâo, differençn. de imposto po1• kil
83.805.147 kilos de sal bruto por kilo •

.

•

$080

29$600

$058

22~440

$020

1.676:102$9!0

$050

8.380:514~700

1.676:132$510

Somma • •

Imposto pllgo n.. m:li:!t em t~n~as • • •
Sttldo em tJst(Lmpiiilas, t••ansportado para 1013 •
'l'otn.l. •

.I -

-

2:973$050

$í00

-

1.679:105$990

-

RESUMO GERAL
De prodac&oa oactooaes ·

De merc&cloriaa

awangoim: ·

De ~ol~&oa de registros •

GERAL

i. 679:105$000
679:423$960
166:~60$000

-

8.380:537$140

Modelo XLVIII

Directoria da Receita Publica. do 'l'heaouro Nacional
Mappa estatistico da colheita e consumo do SAL e do movimento das estampilhas nas salinas da União
no exercício de 191 •••
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Modelo XLIX

Directoria da ieceita Publica do ft.eso111'o Nacional
.Mappa estatistico da entrada e consumo do SAL GROSSO e do movimento das estampilhas nos estabelecimentos exportadores, no e:x:ercicio de 191 .••
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(Assignatura do funccionario)

NoTA - Na columna dos Estados, guando se tratar de estatística. dos Estados, figurarão
e quando de estatística destas repal'tições, ngura~•ão as firmas dos estabelecimentos.
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1'epa1-tioões a1•recadadot·aa,

Modelo L

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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Amazonas.
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-Diversos
• Imposto pago a mais sobre o sal nacional .

Maranhão.

Imposto pago a mais sobre o sal nacional •

Piauhy.
Ceará •
Rio Grande do Norte .

Imposto pago a mais sobre o sal estrangeiro •

t

Parahyba do Norte.
Pernambuco

• Imposto pago a mais sobre o sal nacional .

Alagôas
Sergipe.
Bahia .

• Imposto pago a mais sobt•e o sal nacional .

Rio de Janeiro

Imposto pago a ma.is sobre o sal nacional .

Districto Federal, comprehendendo o municipio de
NicLheroy, no Estado do Rio de Janeiro . • •
S. Paulo

Imposto pago a mais sobre o sal nacional
• Imposto pago a mais sobre o sal nacional

Paraná.

• Imposto pago a mais sobre o sal nacional

Santa Catharina
Rio Grande do Sul.
Matto Grosso.

•

Somma .

• Imposto pago a mais sobt'e o sal nacional .

(Assignatura do funccionario.)
.
Em .... de ........ de 191...
NoTAS - Os demais Estados não accusat•am movimento de sal. Deve-se aunotar neste mappa a quantidade do sal embarcado em um anno e despachado no anuo seguinte.
Na columna dos Estados, quando se tt·atat• de estMistica dos ggtn.dos, tigut•at•ão as repartições at•t•ocadarlot'.:\S o, qu~ndo destas ropat•ti<;ões, flg'm•arão os importadot•os.
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Direotoria da. Receita Publica do 'l'hesouro Nacional
Mappa estatístico da descarga do SAL GROSSO nos portos da União no exercicio de 191. ••
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(*) Nesta. columna., na esta.tistica geral, figuL•arão os nomes dos Estados; na dos Estados figurarão os nomes da1 .repartio4o
arrecadadoras e na destas repartiçôe!! ngurarão os nomes d~ !mportadore11.

Modelo LII

:Direotoria a.a Beoeita Publica do 'l'heaouro Nacional
Mappa esta.tistico da entrada e consumo de tecidos e movimento das estampilhas nos depositas
das fabricas dos mesmos productos no exercicio de 191 •••••
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Em .... de,. ............ de 11}1..... (Asaignatura do (unccionario).
NOTAS- Na primeira columna, quando se t1•atar de estatística dos Estados, fign1•arão as repartições a1•recadadoras, e quando se
tratar da destas, figurarão as firmas dos depositos.
·
As eapecies doa tecidos deverão ser discriminadas.

Modelo LID

Direotoris 4s Beoeits Publica do 'l'heaouro Nsoioul
Relação dos autos de intracção de diversos regulamentos, lavrados em 191 •••
SOLUQÃO B NUMBBO DB AUTOS
BSTA.DOS

Pro-

cedentes

Ama.aona.s ••

• Diverso•

Pará • •
Maranhão. •
Piauhy.
t

•

eará.. , . • • •

Rio Grande do Norte • •

Parnhyba. do Norte.
Pernambuco • • •
Al&flÔU
Ser~ipe.

•

•

Bnh1a. • • • •

Espu•ito SanLo •
Rio de Janeiro • • •
• • • • • • • •
Districto Federal, eomprehendendo o municipio de
Nicthe1•oy, no Estado do Rio de Janeiro. • •
~Iinas Geraes • • •
s. Paulo.

Paraná• • • •

Santa Ca.tha.rina •
Rio Grande do Sul.
Ooyas • • •
~Int.to G1·osso
Som ma.
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Em ..... de ............. de UH... {ABBignatura do funccionario).
NOTA.- Na. estatistica. dos Estados, na columna destes, figurarão a.s repartições a.t•rec&dadoraa, e, nas das
doras, os nomes dos autuantes.

repar~ições

arrecada-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 1 i . 808

DI<~

9 DE DEZE.MBRO DE i 915

Abre ao Ministerio da Agricultura, Iudustria e Commerch o credito especial
de g:38o$645 para attender ao pagamento dos vencimen~os do!l m.·dico~ doa
Aprendizados Agdcolas de Igarapé_Assít, Estado do .Pará <' S. Lub: d:~s
Missões, Estado do Rio Grandle co Sul, em 19r ~ <" T~ll4

O Presidente da Repub]ica dos J;Jstados Unido" do Brazil.
usando da autorizaeão que lhe foi con fm·idn peln art. 79,
n. XIV. da lei n. 2. 924, do 5 de janeiro de 1915. r> tendo ouvido pn~viamenle o Tr·ihunal de Conta:;;, na fôrma do * 5o do
do art. 70 do re~pectivo J•egularnento. J·esnlve ahdr no 1\Iinisterio da AgTin1ltm·n, lndnstria e ComnwrTin o ereditn de
!) :380$GHi 11am aLI.nnder ao paganwnto dos venci meu! os dos
medicos dos i\r,rcwlir.ados Agrícolas do Tgarap1í-A~~ú. Estado
do l'ar:í. e R. Luir. dn Missões. :F:stado do llio Gr::mde do Sul,
Drs. Antonio "\c~atat'wssú Nunes Filho c Bruno C:1mpus, nos
períodos de 18 de março a 31 de dezemhrr') de 191 i C' dr i de
outubro a 31 de dn:r.embro de 191 a. e 1 de revt>re i 1 o a 3 t de
dezembro de iOH. respectivamente.
Hio de .Janeiro. 9 de dczcmhm do i !H!), Olt" da Jndependencia e 27° dn: fie publica.
P. GoMES.
JO!;é Ru(ino J1m;erra Cavalcanti.
WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. H . 809 -

DE

9

DE DEZBMBRO DE

i 9f5

Abre pelo :Ministerio da Fazenda

o credito especial de GO :590$700 para oe·
correr ao pagamento de flifferença de vencimentos a que teem· direito os
Srs. Catiio Rornarflo de Oliveira e ontros, em virtude t]e senten~:a j11di·
ciaria

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Braúl,
usando da autorização constante ·do decreto legislativo numero 3.043, desta data, resolve abrir, pelo l\Hnisterio da Fazenda, o credito especial de 60:590$700 para occorrer ao pagamento de differen.c;a de vencimentos a que teem direit-o os
Srs. Catão Bernardo de Oliveira, Caetano Pereira Reis,
Clementino Gonçalves Dias, Octavio Guilhoerme de Moraes,
~stanislau Antonio Barbosa, Remigio Camillo Stabile, Herculano Alves de Mello, Sebastião Sant'Anna. Weldemir Oorrêa de Toledo, Vicente Barbosa, Marcolino José Moreira Reis,
Abel Augusto, Theodulo Augusto da Rocha e Pelagio Nar·dy
de Vasconeellos. carteiro e serventes das agencias postam~ de
Jundiahy, Jahú e outras cidades do Estado de S. Paulo, em
virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 9 de deoombro de t915. 94" da Independencia e 27° da Republica.
WF.:NGESLAU

BRAz

P.

GoMES.

J Olío Pandiá Caloge1·ns.
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DECRETO N.
Crêa mais

uma

1.1.810-DE

9

DE DEZEMBRO DE

brigada 0 de infantaria de guardas naei'lnaes
de Rio Preto, no Estado de Minas (;craes

19t5
na

Col't:\r

:a

O Pl)esidente da Republica dos Estados Unidos do Biazil,
para execm;.ão do decreto n. 43i, de i4 de dezembro de HJ\:16,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacionai da com a.roa
de Rio Preto, no Estado de Minas Geraes, mais uma bri ~ada
de infantaria, com a designação de 3 i 6a, a qua 1 se con.sti t ui r á
de tres batalhões do serviço activo, sob ns. 946, 947 e 9·<8, e
de um do da reserva, sob o n. 316, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comal'lca; r evogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de i9l5, 9·i da Independencia e 27° da Republica.
0

WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Ma.rimiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. i i . 81 i
rêa mais

ttma

.__DE

9

DI<:: DEZEMBRO DE

brigada de infantaria d'e guardas naCÍfotl&es
da capital do Estado da Bahia

19i 5
na ("( nla rcn

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'aZil,
p·ara execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 189(i,
decreta:
Artigo unico. Fica creada na GuaDda Nacional da conarca
da capital do Estado da Bahia mnis uma b1·igada de infantadn,
com a designação de 240\ a qual se constituirá de tres ha t.alhões do serviço activo, sob ns. 718, 719 e 720, e de wn d·)
da reserva, sob n. 240, que se organizarão com os g111rdaH
qualificados nos districtos .da referida comarca; revogad ls as
disposiçõ~s em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1915, U4° da Ind ~p,~n
dencia e 27° da Republica.
WENCESJ. . AU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

680
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DECRETO N. H .812

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1915

Ctêa mais uma brigada dte infantaria de guardas nacionaes na comarca
d>e Santo Antonio do R!io Madeira, no. Estado de 1\Iatto Grosso

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 Santo Antonio do Rio Madeira, no Estado de Matto Grosso,
mais uma brigada d~ infantaria, com a designação de 25a, a
qual se constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob
ns. 73, 7 4 e 75~ e de um .do da reserva, sob n. 25, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida
comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

DECRETO N. 11.813 i - DE 9

DE D;EZEMBRO DE

191·5

Cr@a mais uma brigada. de infantaria de guardas nacionaes no municipio de
Gloria de Goytá, no Estado de Pernambuc'l

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 ~acionai do município de Gloria de Goytá, no Estado de Pernambuco, mais uma
brigada de infantaria, com a designação de 168", a qual .~e
constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob nS.. 502. 503
e 504, e um do da reserva, sob n. 168, que se organizarão oom
os guardas qualificados nos districtos do referido município;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 11.814-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1915

Abre ao Mh1istcrio da Faznnda o credito extraordinario de 27:525$024 para
pagamento a Manoel Emilio da Silva, em virtude de scntcn<::. judici:uia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo nu-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

mero 2. 954, de 13 de janeiro do corrente anno, resoln~ H brir
ao Ministerio da Fazenda o r·r(~dito extraordinario de
27 : 525iií024 para pagamento a l\lanoel Emilio da Sil'v a, em
virtude de sentença judiciaria. confot·me precatorio exp1)tiidn,
em 31 de dezembro de 1912. á Delegacia Fiscal do Th~ 'UJ"J
Nacional no Estado de S. Paulo.
~
Rió de Janeiro. 15 de dezembro de 1915. 91° da Intl\•pendencia e 27 ... da Republica.
\VENCE:8LAU BnAz

P.

GoMF: •

.Jniio Pandiá Caloaerns.

DECRE':DO N. 11.815- DE 15

DE DEZEMBRO DE

19L)

Approva a encampação da sociedade A Cosmopolita, com séde em B1 rl. 1cena,
pela sociedade de J)eculios mutnos A Minas G('raes, tom s(·<le
.Juiz
de F6ra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do I~:~azil,
attendendo ao que requereu a sociedade de pcculios .\ Cosmopolita, com séde em Barbacena, Estado de Minas Gt raes.
e autorizada a funccionar na Republica pelos decrt!tos numeros 10.411, de 27 de agosto de 1913, e 11.655, de 2.8 d1~ .;ulho
do corrente anno, resolve approvar a encampação da SOl}it:dade
A Cosmopolita, com séde em Barbacena, pela soeiedade de
peculios mutuos A Minas Geracs, com séde em Juiz d1~ Fóra,
e autorizada a funccionar pelo decreto n. 8Jt~26, de 3•0 d1~ novembro de 1910, assumindo esta ultima a responsabilidade dn
activo e passivo e dos contractos por aquella realizad• lEl ~ rlo
conformidade com o accôrdo firmado por ambas as socie ~dv~.
em 29 de outubro de 1915.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, g.~o da lnd·jpendencia o 27" da Republica.
WENCESLAU Bn..AZ

P.

GOMES.

João Pandiá Caloaeras.

DECRETO N. 11.816-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1HHí

Cassa o decreto n. 9.899, de 7 de dezembro de 1912, que autorizou a Ei·'CiEldad,,
mutua. do seguros A Auxiliadora do Estado de Minas GC'raes, rorn ::éde Pri
Bdlo Horizonte, Estado de Minas Gerncs, a func<'ionar na RepnlJlip·,

O Presidente rla Republica dos Estados Unidos d•). 3razil,
considerando haver a sociedade mutua de seguros A Anxiliadora do Estado de Minas Geraes, com séde em Bello Hol'izontn,
Estado de l\-1 i nas Geraes, entrando em Hquidação, confl)rme informou a Inspectoria de Seguros ao Ministeeio da Fazenda,
em officio n. 873, de 30 de novembro do corrente nm;o, re-

Aa:roS DO PODER EXECUTIVO

solve cassar o decreto n. 9.899, de 7 de dezembro de f9t2,
q\le autorizou a sociedade mutua de seguros A Auxi1iadora
do Estado de Minas Geraes a funcoionar na Republica.
Rio de Janeiro. 15 de dezembro de 1915, 9.f• da Independenoia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GoMF:!il

João Pandid Calogeras.

DE"CRETO N. 1 t . St 7 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1915

Incorpora ao qnadro dos funccionarios e:xtinétos do 1\finistt>rio da Fozcml:t o
ex·inspector lle fazend~t. nr" .Tos!; .1o!HJllÍ:ll Ha~>fa N'PYI'-< Filho

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. to do decreto legis •.
lativo n. 3. Oli6, de 11 do corrente mez. decreta:
Art. 1. o Fica incorporado ao quadro dos funccionarioa
extinctos do Ministerio da Fazenda o ex-inspector de fazenda
Dr. José Joaquim Baeta Neves Filho, com o vencimento annual de 12:000$, marcado no art. 15 do regulamento approvado pelo decreto n. 9. 286. de 30 de dezembro de t 91 1, o qual
Jhe será abonado a partir da presente data, nos termos do referido decreto legislativo.
· Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro. 15 de dezembro de 19t5, 94" da Tndependencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRM;

P.

GOMES.

João Pandiá Calngeras.

DECRETO N. HJH8

nE

:t5

DE DEZEl\mno 01~

tB15

·Abre, peJo Ministerio da Fazenda, o credito esp('cia1 de 40 :277~5!)8 para
occorrer ao pagamento devido ao Dr. Ma11o!'l PPreirn. Reis. em virt'unP
de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do RraziJ,
usando da autorização cflnstante do art. 1o do decreto 1egislativo n. 3.007, fie 20 de outnhro de HH5, resolve abrir. pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 46:277$558 para
occorrer ao pagamento devido ao Dr. .Manoel Pereir:t RPis,
em virtude de sentença .indiciaria.
Rio de Janeiro, t5 de dezembro de HH5, !Ho rla Indf'pl"'ndencia e 27° da llepublica.
WENCESLAH BnA:~,
J(Jfin

P.

l1nl\1 FS.

Pandin C(lfn(IP1'o.<;.
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DECRETO N. 11.819

DB

15

DE DEZEMBRO DE

1915

Cas~>a

o decreto n. 10.791, de 4 de mar!,!o do 1914, que a.n,torizou a sociedade
anonyma Triangulo Mineiro, rom séde Pm Patrocinio, E~t.RÕQ ÕP Minas
Cernes, a funccionar na Repnhliclt

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
coM.siderando haver a sociedade anonyma Triangulo Mineiro,
com séde em Palrocinio, J!istado de Minas Geracs, entrado em
liquidação. conforme se verifica do processo encaminhado ao
Ministerio da Fazenda com o officio da lnspcctoria de Seguros n. 825, de 12 de novembro do corrente anno, resolv~
cassar o decreto n. 10.791, de 4 de marco de 191ft, que autorizou a sociedade anonyma Triangulo Mineiro, com s•~de em
Patrocínio, Estado de Minas Geraes, a funceionar na ncpublica.
Rio de Janeiro, t5 de dezembro de 1915. 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESI.AU BRAz

P. GOMES.

João Pandid Cal.ogeras.

DECRETO N. t 1. 820 _.DE 15

DE DEZEMBRO DE

t 91

Approva o novo t•egulamento drm Caixa.R Economicas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrar.il,
mmndo da autorização conferida no art. 101, n. VT, da lei
n. ·'!.92ft, (1" 5 flf' janPiro do corrcnl f' anno,
Resolve approvar o regulamento das Caixas Eoonomicas
que a este acompanha, elaborado nos termos da mesma disposição legal.
Rio de .Janeiro, 15 de dezmnhro dfl t fH!). ~) 't" da Tndependencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

801\H<:S.

João Pandüi Calogm·as.

Regulamento das Caixas Economicas

CAPITULO I
DAS CAIXAS ECONOMIC:A S

Art.. L" As Caixas Economicas da União funccionam na
ncpublica sob a garantia do Governo Federal, que re.c:;ponderá
pela restituição das quantias nel\ns depositadas, na r.,onformillade das Jeis da sua instituição.

68~

,tl'lCTOS rJilf.'l5iDER EXECUTIVO

Àrt. 2. Na ,Capital Federal e.em cada capital dos Estados,
·excepto o do Rio de Janeiro, haverá uma Caixa Economica
Federal, subordinadas todas ao Ministe-rio ·da Fazenda, as
,.quaes poderão ter filiaes ou agencias onde fôr conveniente
estabelecei-as, sendo para esse fim preferidas as colleclorias
e agencias do Col'l'eio, mediante autorização competente.
Art. 3. o As Caixas Economicas da União serão divididas
em dous grupos:
1, caixas antonomas;
2, caixas annexas :ís Delegacias Fiscaes.
§ 1. o Serão consideradas caixas autonomas as que, pelo
seu desenvolvimento e valor das operações, tiverem renda bastante para manter pessoal proprio e mais despezas de custeio
e saldo para formação do patrimonio e do fundo de reserva.
§ 2. o As que não estiverem nas condições acima indicadas funccionarão annexas ás Delegacias Fiscaes do Thesouro até que possam attingir a autonomia.
Art. 4. o As Caixas Economicas autonomas, para effeito
dos respectivos quadros do pessoal e seus vencimentos, serão
divididas em tres classes. A' primeira pertencerão as que
tiverem saldo a favor dos depositantes superior a 40 .'(JOO :000$
e fundo de reserva garantindo _mais de 10 o/o desse saldo. A'
segunda classe as que tilverem saldo superior a 25. 000:000$
e fundo de reserva correspondente a 1O o/o do saldo, e á terceira classe as que tiverem saldo superior a 8. 000 :'0'00$000.
Art. 5. o As Caixas Economicas, annexas ás Delegacias
Fiscaes cujas operações exeederam em dous annos consecutivo~ o mínimo fixach' rmra as autonomas de terceira
classe,
serão emancipadas, passando a funccionar como dessa classe.
Art. 6. o As sommas depositadas nas Caixas Economicas,
suas filiaes ou agencias serão de 1$, ou de seus multiplos, e
vencerão, desde o dia seguinte ao da entrada até o maflcado
para a retirada, o juro annual determinado pelo Governo segundo as circumstancias locaes e capitalizado no fim do semestre civil, desprezando-se no respectivo calculo as fracções de 1$000.
Paragrapho unico. Não se abonará juro algum ao depositante que saldar sua conta dentro dos primeiros 30 dias,
em que ella tiver tido começo; nem tambem ás quantias excedentes a 10 :000$, que poderão continuar como deposito gratuito, até que sejam reclamadas.
Art. 7. o As Caixas Economicas, suas filiaes ou agencias
entregarão a cada depositante como titulo de seu credito,
uma cad·<'rneta nominativa, na qual deverão ser impressas,
~m f.f.•8urr:o, as principaes disposiçõPs
regulamentares, que
lhe deem conhecimento dos seus direitos e deveres, e onde se
irão lançando as entradas e retiradas effectuadas e os respectivos juros scmestraes. Estas cadernetas serão rubricadas
p-elo g('rr~nte, ou quem suas vezes fizer.
~ 1. o Nfio é rwrmitUdo no depositante
ter mais de uma
caderneta, pena de sómentc se abonarem juros aos depositas f'.on~t~ntPs rla nrimPira.
Considera-se depositante a pessoa, por conta ou em beneficio de quem é feito o deposito.
Esta disvosiefío não :::P I'Pfern :ís (·adernrfns t'nmlkionncs,
nem aos depositas ff'ltos nor ordem ,i11dicial.
0
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§ 2. 0 A caderneta não é titulo transmissível por endosso,
e no caso de extravio deverá o depositante participai-o á Caixa
ou ú agencia que a houver expedido. Si, passados 15 dias,
não apparecer a caderneta extraviada, nem houver suspeita
contra a realidade de sua perda, mandará o gerente passar novú
Li tul o, cobrando por -ellc u importaucia de .2$000.
§ 3. o E' expressamente prohibido ao depositante escrever· qualquer cousa na sua caderneta, e, quando alguma 88
apr.esrnte nestas condições, será substituída por outra, pagando o depositante 2$ pe)a substituição. Si se derem emendas ou alterações, que motivem suspeita de fraude, cessarão
todas as operações relativas á mesma caderneta, e si o dono
não justificar dentro de oito dias, será encerrada a sua conta
sem abono de juros, e o Conselho resolverá sobre o destino
que deva dar-se á caderneta.
§ 4." l)ara facilitar a realização dos depositas de quantias
inferiores a 1$ no lar, nas escolas e nos estabelecimentos
industriaes, as Caixas Economicas poderão adoptar, além dos
cartões auxiliares das cadernetas, e do sello de economia, o
uso de pequenos cofres, que serão entregues aos depositantes,
titulares de uma caderneta com entrada inicial de 10$, que
ficará caucionada á repartição até definitiva restituição do
cofre, segundo as condições determinadas nos regimentos ou
instrucções especialmente expedidas para esse fim.
Art. 8.0 A primeira entrada dos depositos nas 'Oaixas
Economicas será feita mediante proposta assignada pelo depositante, indicando nella. sua idade, !)fOfissão, residencia e naturalidade, com a deo\aração de não possuir outra caderneta
em seu nome. Si o depositante, por não estar presente, não
puder assignar esta proposta, fal-o-ha o seu representante, e,
no caso de não saber escrever, será ella cheia e assignada por
empregado da repartição, fazendo-se menção dessa circumsLancia e identificando-se o cepositan1e no gabin;;te dactyloscopico, si existir na Caixa Economica, ou repartição policial. Nos
Jogares onde não fôr possível fazer-se a identificação por .esse
meio, o depositante proval-ó-ha pelos meios ll)ais adequados.
Art. 9. o A mulher casada, sob qualquer regimen, póde livremente instituir e retirar depositos em seu nome, salvo expressa opposição, por escripto, do marido, o qual não poderá
retirar taes depositos sem prévia autorização, em devida fórma, da titular da caderneta ou supprimento judicial, nos termos do direito.
Art. 10. E' igualmente permittido aos menores faz·er depositos, sem intervenção de seus representantes legaes, bem
como r·etiral-os, si tiverem mais de 16 annos de idade, salvo
opposição dos ditos representantes.
Art. H. O deposito feito em nome de menor de 16 annos
de idade deve indicar o nome do pae ou da pessoa que o re~
presenta.
Art. 12. A autorização judicial, par1.1t levantamento de
deposito perteneeHtc a mrnorPs ou pt'ssoas equirmradas, deverá constar de alvará ou officio dirigido á Caixa Economica.
Art.. 13. Os depositas de sociedades eommerciaes, anonymas ou beneficentes devem ser inscript.os no nome ou firma
adoptado pela associação, e o signatario da proposta é idoneo
para fazer retiradas, si provar com o contracto social ou es ...
tatutos, ter poderes para es.sc fim; no caso contrario, o mandatario deverá apresentar procuração de quem fôr compe..
tente para outorgai-a.
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Art. 14: Serão admittidos depositas em beneficio de terceiro, sob condição de serem entregues ao beneficiado em
época . determinada, si elle Jôr maior, ou, tratando-se de menor, quando chegar a maioridade ou casar-se.
Em caso algum, a Caixa poderá dispensar a condição sem
. ·expresso consentimento do instituidor.
Os deposilos feitos ultl\l'iorrnente em ·cadernetas condicionaes ficam subordinados á mesma clausula estabelecida
para o doposito inicial, salvo si aquelles houverem sido feitos
pelo pae ou pela mãe do menor, ou por este mesmo.
Art. H>. A importancia liquida dos depositos diariamente
realizados será, na Capital da Republica, 'recol:hida ao Thesouro
Nacional, e nos Estados, ás Delegacias Fiscaes, e vencerá desde o dia seguinte ·ao da entrada nas estações fiscaes até ao da
aua restituição ás Caixas Economicas, suas filiacs ou agencias,
um juro superior de % o/o, ao que tiver sido fixado pelo Governo, na conformidade do art. Ü capitalizado semestralmente.
Si a impor f ancia das entradas em qualquer dia não fôr
suffi~iente para fazer face ás retiradas, o gerente ou a administração da Caixa solitdtará elas supraditas repartições (Thesouro ou Df•legaria) a quantia que fôr necessaria para r.obrir
a differença.
Essas oprrar;õt~s far-se-hão á vista do balancete do dia
anterior, que dover~í ser assignado pelo gerente c thesouIeiro da Cn ixn Ec~nnomir·a, demclf'Lrando o saldo a recolher
ou n quanl.ia. pedida.
Art. 16. As quantias pertencent<·s :í.s Caixas Economicas,
recolhidas ao Thrsouro e :ís Delegacias Fiscaes, poflerão ser
empregadas na anHH't.izac. l'io da divida fundada ou nas despezas o1·dinarias do F,stado. si nrw forem appl il'adas em operações de ·emrrostimos.
Art. f 7. O deposit::lllte tem o direito de retirar em qualquer tempo o salflo de sua conta corrente, nfio excedendo de
500$, nas Caixas :J~conomicn:: de primeira c segunda classes,
e de 200$, nns de tNceira.
ü rcgimrnto dcelnrará os prazo::; a que firarfio sujeitas as
retiradas dos dopositns excPdent.es :ís quant.ias acima, e bem
assim, dadas ei 1·cumstancias extraordinarias, a .iuizo do Conselho, quaesqm'r depositas, devendo taes condiç·f•es constar da
caderneta.
Art.. 18. A rct.Lrada das quantias depositadas será feita
com a assignatura do proprio depositante ou de quem legalmente o represente e com a exhibição da caderneta.
Si o depositante não souber escrever, far-se-ha a prova
de identidade na fórma do art. 8°.
Art. 19. Quando as retiradar forem parciaes, não poderão comprehender qnant ias que contenham fracção de 1$,
salvo o caso de retirada de somrna excedente ao limite de
10:000$, mareado no paragrapho uni co do art. 6°.
Art. 20. As Caixas Economicas autonomas deverão constituir patrimonio ou capital até o limite de:
a) 1 O. 000:000$. para as de primeira classe;
b) 5.000:000$ para as de segunda classe;
c) 2. 000:000$ para as de terceira cla~se.
§ 1. O patrimonio será formado pela metade da renda
liquida do estabelecimento verificada annualmente, e r.oderá
estar representado em dinheiro, em immoveis e Jwmfetf,m:ias,
em titulas e outros valores da divida da União.
0
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§ 2. o capital actual dos montes de soccorro a metade
do fundo de reserva actual serão incorporados ao patrimonio
da respectiva Caixa, na data em que com·ecar a vigorar o p:cesente regulamento.
·
Art. ~1. As Caixas Economicas autonomas crearão um
fundo de reserva destinado a fazer face a quaesquer perda!
que a esses estabelecimentos ou á União possam resultar.
§ 1. O fundo de reserva será limitado á importancia
equivalente á quarta parte do saldo devido aos deposit..antes
.das Ua.ixas ~conomicas e será formado pela metade da renda
liquida dos estabelecimentos, ve.i.'ificada e incorporada annualmente ao fundo.
§ 2. O fundo de reserva será applicado em apolices da
divida pul>lica, compradas •no mercado.
§ :J.o Complet,)s, o patrimonio e o fundo do reserva das
Caixas ~couomicas, far-se-ha a reduccão proporcional do juro
abonado pelo Thesouro ás quantias ali i depositadas.
Art. 22. Os saldos líquidos das operações da Caixa Economica, depois de completo o capital, pa.:;sarão para o fundo
de reserva, para o qual entrarão tambem o producto de doações e legados que não tenham destino especial e os saldos
prcscl'iptas na fórma do art. :38.
Art. 2~L As CaixL.s Economicas poderão, a pedido dos depositantes, converter os respectivos depusitus, cujas entradas datem de tros ou mais mezes, em titulo~ da divida publica fundada, comprados pelo preço do mercado; recebendo
os competentes juros e abonando-os na conta eorTente do
depositante, cmqu:mlo por este ufw forem os ditos títulos
reclamados.
Poderú i~tmlmcntc a Caixa Economica incumbir-se, mediauLe uma com'uissão modica, da cobrança de juros e amortizações dos til.ulos daquella esvccie, pert.f~ncentc aos mesmos depositantes.
Art. 2-1. Os depositos feitos em uma Caixa Economica,
suas Jllla~s ou agencias, poderão ser transferidos de \ljiila
para outra destas estações, em vista de requisição do depositante, quando mude de residencia.
Art. 2G. As j ustifieacões para servirem corno documento
probalorio do 1--retenções .dos de!JOsitantes e mutuarios perante
o Conselho Administrativo, devem ser promovidas no Juizo
Federal, com sciencia do respectivo procurador seccional.
Art. 26. As cadernetas pertencentes a depositantes que
residam no estrangeiro, em logar onde não exista agente
consular brazileiro, podem ser liquidadas por meio de procurações passadas pelos mesmos depositantes, com reconheoimento das firmas pelo agente consular de outra nação, e
deste funceionario pelo Ministerio das Relações Exteriores
elo paiz em que fôr passada a procuração, authenticada afinal
pelo consul brazileiro e. deste pelo 1Mínisterio das Relações
Exteriores do Brazil.
0
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CAPITULO li
DOS EMPHESTIMOS FEITOS PELAS CAIXAS ECONOMICAS

Art. 27. As Caixas Economicas poderão applicar a importancia dos depositos até o maximo de seu capita.l ~m operações de emprestimns, convenientemente garantidos, na fórma do que se dispõe ..tos artigos seguintes.
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Art. 28. Os em.prestimos só pode!ll ser feitos na matriz
da Caixa Economica e realizar-se-hão:
a) sob caução de titulos da divida publica da União, isto
é, apolices da divida publica federal, letras e bilhetes do
Thesouro Nacional, não excedendo a somma mutuada a .••••,
10:000$000.

b) sob penhor no Monte de Soccorro de objectos de ouro,
prata, platina, perolas, diamantes, rubis, esmeraldas e saphiras até o maximo de 5:000$ nas Caixas Economicas de
primeira classe .e de 3:000$ nas de outras classes.
§ 1. Esses .emprestimos não serão inferiores a 5$000.
§ 2. o A taxa dos juros será fixada pelo Conselho Administratd.vo, que a pod~râ alterar sempre que julgar conveniente.
Art. 29. Não se poderà effectuar em·prestimo superior
a 500$ sem conhecimento do gerente da Caixa Economica.
0
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Art. 30. OSl enmrestimos sobre penhores serão effectuados mediante proposta assignada pelo proponente, com a
indicação de sua idade, profissão, naturalidade e residencia.
Si o mutuario não souber escrever assignarú alguem a
seu rogo.
Art. 31. Não serão admittidos como mutuarios os menores, mulheres casadas e quaesquer outros indivíduos que
não tenham a livre ooministração de sua pessoa e bens, salvo
si forem legalmente representados.
Art. 32. Si nenhuma duvida occorrer sobre a legitima
posse ou direito do proponente dispor do objecto offerecido
como penhor, proceder-se-ha á sua avaliação, e, segundo esta,
far-se-ha o rrnprestimo lavrando-se contracto nas ·seguintes
condições:
1•, o prazo do emprestimo será de 12 mezes, podendo ser
prorogado;
2•, os juros serão pagos na occasião do resgate do penhor
ou da prorogação do contracto, sendo calculados por mezes
complet06 e por meio mez os dias de uma quinzena, ainda
que incomp,leta;
3•, o penhor poderá ser rclirado antes de findo o prazo
do contracto, satisfazendo-se a qua-ntia emprestada e os juros correspondentes ao tempo decorrido do emprestimo, si
exceder de um mez, calculado na fórma da condição anteoodente, pagando por prazo menor 1 o/o da referida quantia;
4•, a divida do emprestimo poderá ser amortizada por
parcellas dentro do prazo do contracto;
5•, expirado o prazo do contracto será permittido ao mutuario prorogal-o até quatro vezes, successivamente, mediante:
a) nova avaliação do objecto empenhado, e si este tiver
diminutdo de valor, indemnização da differenca que houver
da avaliação anterior, lavrando-se novo contraeto;
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b), pagamento do juro que o emprestimo tiver vencido
aúé o dia em !JUe fúr prorogado o eonLractu, ealeulatlo rrelo
modo prescripto na segunda condição;
Ga, si, verwülo o prazo do ernprestirno, a diYida não fôr
paga. até o ultimo dia util anterior ao leilão anuunciado, será
uelle veudido o JH~nhor.
A proroga.ção d1) contracto só poderá ter Jogar até o tereei I' o dia anterior ao leilão;
'ia, prescreverá em favor da Caixa Eeouumiea a t~uanLia
exl5edentn á dnvida 1lo ompre~lüno si. não Jõr rt·daumda dnntro do prazo de cinco annos a contar da dala da venda do
IWnhor;
s•, ô penhor que se extraviar no estabelecimento, será
por este pago pelo preço da avaliação e mais 25 o/o, deduzida
a importancia da divida..
Art. 33. Realizado o contracto o mutuario receberá uma
cautela, numerada, contendo a descripcão do objecto empenhado, o valor arbitrado, a importancia e o prazo do emprestimo, a taxa do premio e data da transacção c as condições
do contracto. Este documento será á vontade do mutuario,
nominativo ou ao portàdor, mas o ultimo só será concedido
si o pretendente merecer eonfian0a ·ou fôr apresentado por
pessoa idonea..
Art. 34. As operações de prorogacão e de resgate de em- .
vrcst.imos serão feitas á vista da cautela. Quando, porém, a
cautela houver sido substituída por extravio, salvo deliberação especial do Conselho Administrativo em contrario, não
será perm1ttida a retirada do penhor antes do termo do contracto, sem que o mutuario preste fiança.
Art. 35. A cautela nominativa é transferível por endosso
completo, sendo a firma do endossante devidamente authenticada, considerando-se innovado o contracto para todos os
effeitos, na fórma deste regulamento; o que se fará, sempre
que o contracto Jür altel'ado na ÜujJortancia da avalia(;ão o do
emprestimo.
Art. 36. Decorrendo no estabelecimento o extravio do
objecto do penhor, o thesoureiro responderá pela indemnização
paga ao mutuario pela Caixa, com direito regressivo contra o
culpado pelo extravio.
Art. 37. Si o objecto dado como penhor tiver soffrido
avaria depois da entrada no estabel~ento, terá o mutuario
o direito de abandonai-o pelo preço arbitrado na ull.ima avaliação, caso não prefira resgatal-o, recebendo como indemnização a differenca entre aquelle preço e o que, a juizo de
dons peritos, se der ao objecto avariado. Um destes peritos
será nomeado pelo thesoureiro e o outro pelo dono do penhor,
competindo ao gerente, no caso de discordancia, designar um
teroeiro perito, ~que optará por um dos laudos. A importancia
da indemnizacão será paga pelo responsavel.
IArt. 38. Os objectos empen'hados que, vencido o prazo
estipulado, não forem resgatados, ou cujo contracto não houver
sido prorogado, serão vendidos em leilão para pagamento da
divida ao estabelecimento. Si houver saldo a favor do mutuario,
ficará este á ~:ma disposição, por espaço de cinco annos, a
contar da data do leilão, prescrevendo no fim deste prazo, em
favor do nt:'talleleehncuto; ~~ si o 1H'oducto da vC'nda nã1J fôr
bastante para pagar a divida, por ter havido excesso de avaliat;:ão, o perito indemnizará a differença.
Poder Executivo -1015 (V.oi. ll):
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Al't. 3!l. Em caso algum e sob nenhum pretexto, seri:í.
licito cxpôr :í venda, com penhores do estalJelccimento, qualquer
objecto que ahi nfio tenlm sido empenhado pelo modo prescripto
neste regulamento.
u\rt. .10. Os saldos de penhores, vendidos· nas casas que
emprestam dinheiro sobre penhores, qnc forem recolhidos á
Caixa Econornica, em cumprimento do deercto n. 2. 092, de
14 de novembro de 1800, serão escripturados c em tudo equiparados aos saldos de pcnhores proprios do estabelecimento.
Nas caixas aLmexas :.ís Deleg:tcias Fiscaes os saldos constituirão, quando prcscriptos, renda para a Caixa Economica.
Art. 41. Quando succcder que algum penhor seja reivindicado por ter sido empenhado por quem não tinha o direito
de fazel-o, o Conselho deliberará sobre as medidas que devam
ser tomadas para que o estabelecimento não seja prejudicado,
e si verificar que houve culpa da parte do thesúureiro ou do
perito serão estes obrigados á reparação .do damno.
iArt. 112. As Caixas Economicas poderão fisealizar por
funccionario snu, Sflrn prejuízo das attribuiçõf~S da autoridade
policial, os leilões dns easas de en1presti.mo~ sobre penhores
e mandar verificar nas difas casas a exaetidão dos saldos de
f]Ue trata o art. 40.
EMPRES'fiMOS

SUBRE c.\UÇÃO

Art. 43. Us emprestimos solJre caução serão effectuados
sobre apolices da divida publica da União e sobre letras e
bilhetes do 'l'hesouro Nacional, mediante proposta, nas condições estabelecidas 1mra as operações do Monte de Soccorro
_(lcttra a do _p.l'l. :!S), ltlt~Ill:ionando mais ~~111 n~hu.:fiu aos títulos:
a) a quantidade e especie, o valer nominal, o numero, a
E-erie e a data da emissão;
b) si são ao portador ou twminativo::o e o nome em que
se acham averbados.
Art. 44. Nas cauções sobre letras do 'l'hesouro Nacional,
quando nominativas e não ~mjeitas a registro 011 averbação, se
exigirú do mutnario ll['Oeul·arão em l~au-,n. propria. ~i tanto fí\1'
necessario para garantia do contracto e da c•:xeeuç.ão da caução.
Art. 45. Os emprestimos poderão ser effectuados até a
quantia de 10 :000*, pt~lo 11razo nunea maiur dt) :::Pis mezcs, nfío
excedendo. a sou1ma cmprt~staua J,_, ; o '>é· do \alo f' da f~otação
dos titulos; }Jodemlu. ellll'danto, o t :oust•lho Admi11 islrativo
modificar ou alfprat' os valores e p1·azus dt·~;c:as opnrar:õcs I)
mesmo snstal-as quando se fizrr mi~;tér para salYaguarda de
prejuiws qno possam oc1·asionar an cstahelC'einH'IlÍfJ.
Art. -16. Vencido o prazo do empreslimo, poderá ser
prorogado o eontracto, mediante pedido escripto do mutuario
feito á gerencia antes do vencimento. Si a cotação dos títulos
·honvnr baixado, l'al'-se-ha novo eontractq, pa.~;anclo o mutuario
a differença que houver da cotaç5o anlcrim'.
Art. 47. Hcalizauo o contraeto. o mnluario rcer•]Jerii uma
ca1,.Iiela nominativa mts condiçiks, C:"l<:lbf'!cr·id1s 11a primeira
parte do art. 33.
Art. lt~. Só os conLractos de emrn·csLimo, garantidos por titulas ao portador, serão transferhcis por TW)io de endosso completo na cautchtl r:om rer:rmheeimcnto dêt firma do (~rHlrJssanlc.
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'Art. 49 •. O prazo dos· emprestimos sobre caução uo lotraH
do 'rhcsouro Nacional não poderá exceder, em caso algmu, o
tempo do vencimento desses títulos.
Art. 50. No processo dos emprestimos sobre caução do
tHulüs nominativos, a entrega ao mutuario da quantia mu~
tuada só so lürnarú. effectiva depois de lavrado o termo dn
transfci'encia em caução e apresentada a certidão do referido
termo, a qual fü.:arú, eom os til ulos, depositados no estabelecimento prestamista.
Art.. t>l. · .No conLracto de {'Uução .esLabelecer-s,e-ha a\
faculdade para a Caixa Economica de mandar proceder <í
venda, por corretor publico, dos titulas caucionados, quando
vencido o peazo elo emprcstimo não fúL' este vago ou renovado. Tratando-se de titulas nominativo·s, o mutuario darü
procur~çã-o para a venda, com poder·es em causa propria.:
Nos actos praticados para liquidação de cont.ractos a Caixa
Economica será representada pelo gerente.
Art. 52. Os saldos provenientes da venda de títulos caucionados, deduzidas a~ despezas de liquidação, ficarão á cUsposição dos mutuarios ou de seus herdeiros e, na fórma do
urt. 38, prescreverão em favor do estabelecimento.
CAPITULO III
lJA AD~1 INIS'fRAÇÃO DAS CAIXAS ECONOMICAS

Art. 53. A direccão ·e administração superior à as Caixas
da União serão exercidas por um Conselho Adr'ninistrativo, composto tle um presidente e quatro directores nas
eaixas do primrit·n elasso c de um presidente e tres directores
nas demais.
Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente
da Repuhlica e conservados emquanto bem servirem.
São gratuitas as funccões do Conselho Administrativo das
.Caixas Economicas.
Art. 51. O Conselho elegerá annualmentc dentre os seus
membros o vice-presidente e o secretario. Si, porém, o serviço o exigir, nas Caixas Eeonomicas de primeira classe, o Qonselho püderá ercar o cargo de secretario com a categorià'\:ie
chefe de secção e os vencimentos correspondentes, ecssando,
IH'SSf\ ·!'aso, a elf'ição para o dito cargo.
Art.. 55. Ao Conselho Administrativo, que se reunirá aô
IJwnos duas vezes por mez, competem as seguintes attribuições:
1."-, fiscalizar lodo o serviço da Caixa Economica, examinar a escriplurnçfto c dar balanço aos cofres em époeas indeterminadas;
.
2tt, exereer· idcntica inspecção e exame sobre as caixas
filhtf's ou agencias, que forem dependencias do mesmo centro;
3'\ nomear e demittir os empregados c propOr ao Governo
os vondmcntos que devem per,ceber;
·
~". n:.'GU' as fümças que os empregados deVam prestar. de
ron rormidmlc com o pres1~nt.c regulamento, antes de entrarem
em exercício;
5", crear caixas filiaes ou agencias e dar-lhes instrucções.
ilrercdcndo proposta e approvação do minis f ro dn lTazcmla;
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6'\ fixar semestralmente as despezas do estabelecimento, á
visLa do orçamento que deverá ser apresentado pelo gerente;
7"', determinar de seis em seis mezes, ou quando lhe pareoer mais conveniente, a taxa do juro dos emprestimos dentro
dos limites marcados pelo Governo;
s•, mandar expedir quitações aos thesoureiros e outros
responsaveis, que se mostrarem quites por occasião da tomada
de suas contas;
9'". designar os dias, que julgar mais opportunos, para os
leilões do Monte de Soccorro;
1 O, escolher agente para os mesmos leilões, fixando a commissão que lhe será licito cobrar dos arrematantes, ou nomear
um dos funccionarios da casa para preencher as funccões de
leiloeiro;
11, organizar, reformar e interpretar o regimento interno,
adaptando o systema de contabilidade e methodo de serviço
que melhor concilie a simplicidade e presteza com as conveniencias da fiscalização;
1.2, resolver u~ casos omissos no tn·e;;Pnk r1~gulamcnlu,
submettendo suas resoluções ao conhecimento do Governo;
:1.3, acceitar ou recusar os legauos ou doações que se fizerem ao estabelecimento;
14, dar as procurações que forem necessarias, devendo
ser subscriptas pelo secretario do Conselho c assisnadas pelo
'presidente, ou quem suas vezes fizer;
15, praticar todos os actos de propriedade e de livre e
geral administração que interessem ao estabelecimento, sendo
autorizado para demandar ou se~ demandado, e para exercer
plenos poderes, em que, sem reserva alguma, se considerarão
compreheudidos e outorgados mesmo os poderes em causa
propria;
16, para ·que o Conselho possa deliberar é ncccssaria a
presença d~ metade e mais um de seus membros, e suas resoluções serão tomadas por maioria de votos, incluindo o do
presidente, que terá tambem o de qualidade.
P!!fagrapho uni co. Os gerentes, como informantes, assistirão ás sessões do Conselho, onde poderão discutir, mas não
votar.
. , Art. 56. As Caixas Economicas annexas ás Delegacias Fisc:fês serão adiministradas pelos respectivos delegados, competindo a estes as att.ribuições, que llw~ forem applicaveis,
conferidas neste regulamento ao Conselho Administrativo e ao
gerente.
Art. 57. Compete particularmente ao presidente da Caixa
Economica, e em seus impedimentos, ao vice-presidente:
1'>, dirigir os trabalhos do Conselho Administrativo, convocai-o ordinaria e extraordinariamente, assignar a acta da
sessão e rubricar os despachos proferidos pelo Conselho nos
papeis sujeitos ao seu conhecimento;
·
2°, representar o estabelecimento em suas relações com
o Governo, as autoridades, instituições e em geral com terceiros;
.
3'\ despachar o expediente que não depender de resolução
do Conselho Administrativo e ordenar os papeis CJUC' tPnham
de ser submettidos ao mesmo Conselho;
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'4o, distribuir pelos membros -do Conselho a rubrica dos
livros de esC'ripturação, e os proce3sos que l (\nh:Im de ser
submettidos á resolução da Conselho;
5", conceder Jjcença at1·, 30 d in::; aos 1'11 m·f~il'llnrios da
1
Caix,a Economiea;
6°, apresentar annualmE~nt,e ao ministro da u·azenda o
reht·t.ot·io das oprrnções da Caixa J;:ronomica:
7", tomar as medidns nrgenh~s e exigi,Ja., P'lr eircumstanc.ias extrao.rdinarias, dando de1 las conta no Co 11 selho Administrativo na sua primeira reunião,
leYando-as ao conhecimento do ministro da Fm:enda, conforme a grnvidadc do
caso.
Art. 58. Compete ao see::dario do Consell10 .Administrativo:
1o, redigir as actas das sess(lcs e subscren~l-as ~
2", superintender o serdço do expediente dc-:;tinado ao
Conselho, de conformidade com o regulamento, as resolw;ões
do Conselho e disposições do regimento interno;
3°, requisitar a designa!(ão de empregado ou empregados necessarios ao serviço da secretaria;
4°, superintender o serviço· do archivo, ldbliollleca e almoxarifado.
Paragrapho unico. No caso de serem as func~i}es de secretario exercidas por íunceionario do estabelecimento. cahnl';í. n estP a. ruhriea doR liH'!H d" l'."t'J'iphlrar:iin a qtw sn I'l~
fcre o n. 4, do art. 57.
Art. 59. Os membros. do Conselho são obrigados a comparecer ás sessões a que forem regularmente conv•Jcados e a
desempenhar as funcções que lhes forem distrihuidas. A sua
ausencia por quatro sessões consecutivas, sem causa legitima.
participada ao presidente, ou a ausencia da Capital por mais
de seh·· meze~. sem liCif.'IH;a do ministro da Fazenda, iln.[lOrtlam
Nn abandono do cargo.

e

CAPrrULO IV
OOS

El\lPREGADOS E SUAS ATTHIBUI(.:ÜES

Art. 60. As Caixas Economicas aut.onomas terão um gerente e os empregados, cujo numero, classe e vencimentos,
constantes das tabellas annexas, poderão ser alterados pelo
Governo, sob proposta do Conselho Administrativo.
Art. 61. O gerente é o chefe a quem são immediatamente
,c:;uhordinados todos os empregados da Caixa Economica.
São suas attribuições:
1", dirigir e fiscalizar o serviço do estahelCcimento, pro.videnciando para que o serviço se faça Ctnü toda a regularidadü e promptidão;
2", velar por que os cmprp,gados el.Hnpl'am os seus deVC'res, podendo repr·ehendel-os c mesmo snspendcl-os, em casos
un:.·t·Jl!l·s. do ('X('J'cicio (Jp SI'UR Pmpr.pgoi', al1~ tr> (lins,. snhmettendo ao Conselho Administrativo os motivos que a isso o
dete'eminaram e do qual solicitará quaesquer outras providencias, acima de sua alóada, que lhe pareçam necessarias;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

311, resolver as questões que se suscitarem entre os empregados e as pessoas que concorrerem ao estabelecimento, e
fazer com que ·estas sejam sempre bem tratadas c attendidas
com a prestela compatível com a natureza do serviço;
41l, comparecer ás sessões do Conselho Administrativo,
afim de ministrar as informações que este exigir, e comnmnicar-lho todas as occorrcncias importantes qne se derem no
estabelecimento;
5a, cumprir c fazer cumprir as deliberações do mesmo
Conselho qne llte forem cmnmntliendns r,or rn·tl''''' do pi'P.
sidente;
Gn., examirwr o conferir mensalmente. ou qtr:wdn ;iulg-<11.'
convonionl.e, a caixa do thesourciro eom os halaur,ctcs diarjos
da Cai:xv. Eeonomica;
7a. autorizar 0 pagamento das despczas que tiverem sido
nxailas pelo Conselho Administrativo;
sa, mandar passar as certidões qne forem requeridas,
quá:ndo não versarem sobre assumpto de que o Conselho deva
tomar prévio conhecimento;
~
ga, solicitar ,do Conselho a designação do dia para se proceder á von,Ia em leilão dos penhores de cmprcstimos com vrazo
vencido;
.
10, presidir aos loHõrs dr p,•nhnl'r·~ ,, nnl ar na relacií.n
dos que forem ofl'r'rrridos á venda o prcç:o da arrematação dos
objectos;
·
11, admittir serventes até o numero que o Conselho autorizar e despedil-os;
12, providenciar sobre a direcção e fiscalização dos serviços a cargo das filiacs ou agPnci::ls e mandar tornar as respectivas contas, suhmettendo o resultado ao conhecimento. do
Cons'elho Administrativo, para que este autorize a Pxpcdiçüo
da quitação, ou providencie como fôe convcniouf.2-;
13, apresentar· annualmente ao· rConsclho um relatorio
circumslanciado, dando conta das operações do UllilO findo, c
de tudo quanto possa interessar ao des~nvolviJYF'nto do estabelecimento;
1-1, apresentar ao Conselho Administrativo no quarto mcz
de cada semestre, o orçamento da receita c despeza do estabelecimento para vigorar no semestre seguinte;
15, representar o Conselho Administrativo nos actos de li'quidação de contractos, de acquisição de til.ulos })M'l. o fundo do
reserva o outros para que Jôr aufnri~ado pf•ln I1ll'."llln Consci!Jo:
16, rubricar os documentos que devem ser cmittidos na
matriz e nas filia·es;
17, dar parecer sobre os requerimentos e mais papeis
que tenham de ser submet.tidos á resolução do Cnnselho Administrativo;
18, despaohar todo o expediente que não depender de resolut~.ão do Conscl!JO Administrativo ou do presidente.
Art. G2. Competem ao contador as seguintes aflribuições:
1•, organizar a escripta da Caixa Economica por partidas dobradas, .estudar planos de contabilidade ~ escripturação,
organizar a csf.atistica geral das oreraç.õrs 0 os modelos do
livros ou registros auxiliares f}Ut: forrm neer:·.ssal'ins crcar o
encaminhar as operações;
2•, dirigir e fiscalizar os trabalhos de oscripta da Caixa
Economica e designar os empregados que rJcJio~ sn devam
-encarregar com autorizacã'd da gerencia;
.
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8'', falC'l' di:-;trihuir os trahn1ho:=; pelos mnprr:gado~. com
equidade e de conf'ó'rwidade com a aptidão dos mesmos;
,4", organizar annualmente a parte financei t·a e estatistica do rclatorio da Caixa EcJó'nomica para ser presente á
gl'l'encia, e por rsta ao Conselho Admínistratb:o; •
5n, designar empregado para cscript.urar os livros Caixa,
Diario c Razão, c outros da escripturacão supe ··i•(lr da repartição r:{hn Ilrévia autorizaçãó' da gerencia;
~a.. fazer organizar mensalmente, por ernrrcgado que
dPsf[!;H:ll', n folha do vencirmmto do pr:ssoal;
7a., fazer diariamente, por si ou por empregJ.do que design:ll', o memo1·ia l da:; opr·raeões;
8",. verificar, conferir c assigllar o balanc,'i ~~ •la rtli:m
grwnl :lpr,esontado pelo thesoureil"ó' diariamente;
9'\ organizar semestralmente para ser submettido ti gerPneia tl por esta no Conselho Adminüdrativo, n r~r..:am1•nín da
l'Per,i!a o <lr-spoza do estabelecimonto;
fO, apresentar diariamente no g-erente o l):llanr,cf.c das
oprruçõrs d'o' dia anterior;
11, aprc&('ntur n1ó' princípio de eada mcz duas relnç.ões
dos saldos de penhores não ·reclamados, uma do3 saldos que
tiverem sid'ú' presc.t•iptos no mez a.nterior. para. ser presente ao Consel,ho. c outra dos saldos que podPrão prescrevee durante o nwz. afim de ser puhlieada no::; .Tornaes par~
conhecimento ·dos interessados:
12, organizar balancetes mensacs e annuaes das operariícs da Caixa F:PmJomica. o a nonla eonrnte rnrn o 'l'hcsouro,
pant mH', pt•!rl .!.!l'l'!'PIP, :w.inPt pi'•'Sr'nle;; nn Cll

~.~·p]Jtn

Admi-

nistrativo;
13, informnr os requE~rimento~ r, mai~ papris que devam
f.1'!r parBcor da gcrencia para rnsoJnçíío finnl rlo Conselho,
ouvindo os chefes de secção;
14, rubricar (Js documentJô's que devam servir no CXIWdicnte interno dn. reparti.;;fi'o', mediante delegaç.fí(; da gerencia;
15, lllS[H~I~eÍOll<ll', quando fllr 111•eP!-!~Ul'iO, ("fllll auforiza(;~o

da gr.:l'f\Iwia, a escript.nra~;ão o funecionamenlo das
agencias e filiae:::., apresrntanfli3 :'i mesma. em relatori"d, o
l'f'Rllllarln llP~~a in;;!pN·efín. p~ll':l cnnhí•I'Íllii'TliP dn Cnn;;pJho A•lm inistrativo:
W. substituir o gerPnte em suas falLas e impedimentos.:
Ar L. 63. O gerente designará dentre 'ó's chefes de secçãõ
ou empregndú's ma.is graduados, onde não os houver eom
tal titulo~ o funccionario que deverá cdadjuvar immediatamente o C'Sntador nos S'ervjços a seu cargo' ~~ suhstituil-o
nas suas faltn:; e impedimentos.
Art. õ!i. Gr1'mpete a•ô thesí'Iurciro:
'1 o, n rrecadar t.odas as quantias que entr:u·em orn deposito
para a Caixa Eeonomiea., as que formarem rr.sf!rv:t; as quH
r~'su ltarcm dt1 rcsg·ate dos pcnlúirrs e e:tnç.õrs 1/,'u rln venrla
do~ mesmo~,

•!til'

e }H•m

a~sim f}llfl.P.SfJllCr onfro~ dinl!Piro:; fl

rwrlnnr:nm no est.abelccirncnto;
:!'', fPl' f'll1 l1Pa ordem e segnranen.

l"nl'lt'. ns nhiPt~lo.;;;
·~ I'C'Stitnil'"'os aos

vnlnrf>s

Nn r,nfre on casa
os lil.uln:", cnucwnarl1•s
se11s donos, logo que Rejam rcsgatad~Ss;
dado~

C'lH IH'llhor

P.

T\ pagnr "o's dflpositos da Caixa Econcti'micn. os f\mprestimn;:o,

n~..:;irn

r·nn1n

n~

YPlleim0nfns

rlo~

Prnprr•!:!i!ll(ls

n

rnai~
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aespezas Qllle forem autorrizadas, distribuindo 'd servi{j8 pelos
seus fieis sob approwçã~ d'ó' gerente; .
4P, nomear, com approvação do Conselho L;\dministrativo,
I(} ajudante de thesoureiro .e ó's seus fieis. por cujos actos é
tão responsàvel como se elle proprio õs praticasse. p,6dendo
por issd exigir delles fiança, sendo pel'ú's mesrnds coadjuvado
no desempenho de suas fun~ões.
Ar L. 65. O thesonr·eiro será substituído nos seus impedimentos pel'ú' ajudante de thesoureirtó1• nas caixas em que
este cargo fôr crendo, e, onde nGo existir, pelo fiel para
'isso designado pel1<1 gerente.
Art. 66. No desemp.enh'ó' das funcções prõprias de seu
cargo os fieis entender-se-hão directamentc com o thesoureiro.
Art. 67. O thesotlireiro nãó' poderá entrar em funccões
sem prestar a fiança arbitrada pelo Conselho Administrativo.·
Art. 68. Nas r1restações de contas do thesoureiro serão
presumidos validos para todos os effeittá's 'ó's pagamentos e
!recebimentos por elle ou por seus fieis 'õ'perad1ós, desde quo
tenham decorrido einco annos de sua data, salvõ I(J ca.s'o' de
dolo ou fraude.
Art. 69. Os chefes de secção e os escripturarios desempenharão os trabalhos que lhes forem distribuídos, na conformidade do regiment!â intern'ó' de cada estabelecimento.
Art. 70. Incumbe aos per.itos avaliadores:
to, avaliar os objectos offerecidos como penhor, declarando a maior quantia que; á vista da avaliação, póde ser
emprestada;
2°, dar parte ao thesoureiro, para que se resolva sobre a ultima:ção do contracto nos termos do presente regulamento~
3", organizar r~nm o thesnnreirn, a r'f'lar;fín f.'sprcificada
dos penhores que tiverem de ser lotados para a venda em
leilão, ratificando, á vista dos contractos, o peso, a qualidade B a quantidade dos objectos respectivos:
4°, propôr ao gerente. por intermedio do thesoureiro e
approvação do Conselho Administrativo, pessoa idonca, que,
paga á sua custa e por cujõs acf:16's seja rcsponsavel;. o substitua em suas faltas e impedimentos .
.1\.rt. 7L O p'ó'rteiro deverá morar nas proximidades do
estabelecimento; incumbindo-lhe:
to, ter sob sua guarda e responsabilidade as chaves do
edificio; ;cuidar do asseio deste e da conservacão d:o's moveig
e mais ob.fectos nelle existentes:
2°, ter sob sua ;guarda e responsabilidade. devidamente
inventariados. os moveis e utensilios pertencentes ao estabelecimento:
3°, abrir o edifício uma 'hora antes d0- principiar o expediente e fechai-o quando este terminar;
t~o, fechar n ,..orrespondencin e dar-lhe destino:
5°, fazer a eompra dos objectos necessarios rara os trabalhos de fl~tabelroimrmfos, seg-undo as -nrdrns ryue receber do
gerente;
6°, distribuir os serviços dos eontinuos e servrntes velando para que cumpram as suas obrigações.
O porteiro poderá t('r um a.indante. nos estabelecimentos
em que fôr necessario, rara n fim de n auxili:lr " substituir
nos seus impedimentos.
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Art. 72. Os eontinuos teem por dever:
1°, coadjuvar o porteiro em todas as

~ua.s

i:1,~·Jmbencias;

2°, prover as mesas de trabalho dos obj actos ' r[~cisos para
o expediente e cuidar de seu asseio;
ao, entregar a c-orr·espondeneia e desemperllt '' o que lho
:fúr determinado.
1Art. 73. Nas Caixas Economicas, annexas
Delegacias
Fiscaes, os serviços designados no presente ~:apit1 : •) serão desempenhados, nas horas ordinarias do expedi1~1t 1 ~. por uma
secção especial, tendo por chefe o delegado fiscal e como empregados o thesoureiro da repartição e officiar de escripta,
de nomeação do mesmo delegado, não pcrtenccn' ; ao pessoal
da Delegacia.
Art. 74. Os funccionarios das Caixas Econ1·1 ieas que tiverem mais de 10 annos de cxereicio, não pnck1 · ' ser exonerados sem processo administrativo, segundo o C1 · ~ estabelecer
o rc~imento interno.
Art. 75. São de accesso os empregados dn Caixas Economicas com excep.)ão dos d~ thesoureiro, ajw I ' JLes de thesoureiro, fieis, peritos, porteiros e continuos.
A promoção far-se-ha por merecimento i! ltre os tres
funccionarios mais antigos da rlasse; si •'~ta i ::~r mais de
tres, por proposta do gerente.
Art. 76. Os empregados, qualquer que se.i a sua categoria, não podem ser -distrahidos do serviço po~· ·rllalquer autoridade estranha, ef'm permissão do respedivo i !u~fe. a quem
se fará requisição nos termos do decreto n. ·, ~~. de 16 d~
abril de 1847.
Exceptuam-se os casos de. sorteio par3. ser" rem no Tribunal do Jury . .e d(~ serviço geatuito a que s1· i .m obrigados
por lei.
Art. 77. Ficam .sujeitos ás disposicõe~:; do :i· :ereto n. 657,
de 5 dn dezembro dr 18.HJ, os empregados qur· 1I'Ptn responsaveis por dinheiro e outros valores.
Art. 78. Os empregos das Caixas Economi~·:>; serão exercidos por cidadãos brazileiros e ninguem podei · E;cr nomeado
para logar de escripta sem apresentar:
1°, .certidão com que prove ter, pelo menos, 1 ·~ annos completos;
.2°, attestado de pessoas de reconhecido coiJ · ~ito que abo- ·
nem seu comportamento;
ao, provas em concurso ou exame de que 1 r m boa lettra,
redige e .e~creve correctamente o portug;uez, "':l~le escripturação mercantil P arithmetica, podendo ser ~~~estas provas
dispensados os que exhibirem titulos de apprfl\·:t:~ã.o das materias designadas, eonferidos por estabeleeimer1! 1 s publicos de
im;truc~;fln, ou em eoncurso prestado em r; l artições publicas.
Art. 79. O regimento interno determinai :.1 as horas de
expediente na matriz, suas agencias e filial'. o modo de
assignatnra do livr-o do ponto r do seu enc·" ramento e a
perda 011 dnsconLo que hão de soffrer os en' pregados que
faltarem ao servico, com ou sem cau'Sa justifi(':lda.
Art. 80. As licenças aos empregados das Ct xas Economi""''
cas serão reguladas pelo que estiver determinad·> para os empregados do 1\linisterio da Fazenda e não poderu1} ser concedi1
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tlas s·em audiencia do gerente e do . chefe de serviço a que
estiver immediatamente subordinado o empregado ..
!;lão poderão ser justificadas as faltas dos empregados
sem audiencia do gerente e do chefe do serviço a que nesteartigo se allude.
Art. 81 . No compuf..o da antiguidade dos empr-egados não
entrarã.o as licenças que tiverem gosado J}Or tempo -excedente
a s.eis mezes por quatriennio, nem as faltns quo cxcedrrPrn a
mais de tres por mez, mesmo justificadas.
Árt. 82. Aos .empregados que tiverem mais de cinco
annos de effectivo serviço (art. 81) abonar-se-ha uma gr·atilficação addicional corrfl>spondente aos !'!rus vencirnen to~, na
razão de:
5
7
10
'1;)

%
%
%
%

para os que tiverem mais
para os que tin~rrm mais
pnra os f!llfl lin•rflm ma i;:
para IH (lllP liVf'f('lll ma i.;.;

de cinro annos :üt\ 1O;
de 10 nnnos ê1 tl~ H>;
dfl ·I G nnnM a v~ :?0;
fk ::o nnno;:;: d•.' SI'ITie!l.

Art. 83. As substituições de empregado em suns funcçõns, por impcdim.ento tempnrario ou dcfinitivc dos Bubstituidos, obedecerão. em g·eral á ordem hierarchiea dos cargos,
sendo, nos casos incertos, feita a designação dos .substituto~
a critnrio do ConsoJho Administrativo por proposla do gf'renf.e.
Art. Si. Os fnnccionnrios das Caixas ::Economica.;; t.erfio annua1ment.e !G dia:;; dr: fl~l'ins, que gos:H'fio sPguüln on infPJ'poladamenh•. R~'m rn·ejujzo do servi co, a .in ir!) doç; gr~rrnfpc-:.
§ 1." As férias poderão ser accumuladas e gosadns rlc dou~
em dous anno::; durante 30 dias.
§ 2." Não gosarão Jr~rins os P.rnprcga(lm~ CJIIP no anno an·terior trmhnm dado mais dr> lO falia::: nfín .itr"lil'if~adas ntl
hajam soffrido pona disciplinar.
~ 3." ·As suhstif.nitôf•s em r·aso df' :n:ri::-~~ se fai·fi.<, pPlo
modo estabelecido no art. 83, não dando. porPm, direito ao
subst.itutü de gosnr mnior vencimento ou outras vantagens
peouniaria~.

§ 4." Nfío pod(lrão gosar fr:l'ias o.-: f'llJ]ll'l'~fldn:' f'Jn rnmmissfin P os flll~" Jl~'l'r~r~hum dial'ia.
Art. 85. Competem aos funccionarios tlas Caixas Economicas da União, úS vencimentos marcados pelas tabellas
·.'annexas, dr.. conformid:Hle com a clas~ificnçfio dns refrrida!-';
caixas.
Os vencimentos dos funeeionarios das filiars e agendas
serão marcados por instrur:ções do Govcrrw, sob proposta do
Conselho Admin ist~ativo.
Paragraplw unico. As percentagens e graLificaçõos serão
devidas unicamente pelo effectivo exercício, salvo () caso de
impedimento por serviço gratuito, a que sejam obrigados os
funccionarios. em virtude de lei.
Art. 86. O funccionario que exercer ieterinamente Jognr
vago, receberá todos os vencimentos dPstn, não podC'ndo
nccumuJar com os de seu cargo.
Art. 87. Ao fnncciounrio que Ruh~fjtuir outro caherá.
além do proprio vencimento in Ie~raL a diffc~·pw;:~ ,.nf rn (•<::fn
e o do log-ar do sabstituido.
§ 1/' J•~xceptua-se o rn;:;o do substitnição poe lir~'nta nn
qual o snhst.iluto t•errhcrá; al6m do Reu ord~'nnd·n, :1 t•J•nl i l'irn..•
cão do substituído.

fHl9
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§ 2.° Considera-se substituição o f'xorcicio do cargn coni·
nf.tribuições differenles .e expressnmenfe definidas neste l'egnJaruento.
Art. 88. Os empregados flas Caixas Eeonornieas U'r;·i,) direito ú aposentadoria, por inYalillcz. Jlfls lf'l'HW-: dn :1!'1. 1"l
da lri n. 2.02-1. de 5 de janeiro de 1015.
Art. Sü. A aposentadoria dos funccionarios será ,;uncellida pelo Conselho Administrativo qunndo comprovada a invalidez nos termos do decreto u. 11.H7, de !'20 de .ir,nciro
do J01E.
Art. 00. Os funceionarios tl;:;s Caixas J'~couomieas Lerfí.,),
facultativamente, direito :í inseri1H:fío no Hwnte]IÍO dn.::: emprl~gadns do Minis! crio da Fazrmda. nn~; l<'l'llln;:; dn d· crrto
JJ. ~;ri2 A, rle in r](~ outubro du 1HPO.

CAPI'rULO V
n.\R PENAS E

HI~GUPSOS

Art. !lJ. Os funccionarios das Caixas

l~eonomicaP,

al,~m

r1as ponas nslabelecidac; no Codigo Pennl e Prn nulr.'H lc·ü~
appl ieavei~ no::; crim.es dos funccionnrlos rnthl ir·os, cstG o sn-·
.i':iio~

;ís ~uguintes penas díseipJinnrcs:
i", simples advertcncia;
28 , roprehensão;
3", suspensão do exercício por 15 dias, pelo gerent ~ c por
f.empo indeterminado á ~uizo do ConqPlho ArJminiRfrati ,,), não
<"·:(~PdPmlo, porém, n 60 dins.
§ 1... Para a pi)!Hl d~ Rirnph~::; nd\·PrtPneia no Pnsq ·le neglig-('Itnia leve, levat·-se-ltfio em I'H!lla os lmw: :tlll 11 c~Prll~·l~.PR !lo

fnnecionario.

§ 2. A pena· de reprehensão verbal on. por cscriplo, segundo a falta, é npplicavel no raso til) rcincidcncia do hmr.ciolla l'io em nrgligencia leve.
§ 3." A pena df~ suspensão. em eu.ia appliençfi.o R(· aUon\lf'r:'i,. nlém da gravidade da falta, aos antcee•ientc~ do fnnccionario, é applicavd tl'OS seguintes casos;
a) negligencia grave ou infrncção do regulamento, regimento interno e insf.ruccões;
1J) falta de evmpnrecimento, por ma i;;; de tres dias, :\O~
s0rvic;:os da rcpartio:ao. sem participação csr.ripta ao cl11~fe imwodiato;
..
c) exercicio de occupação expressamente prohibida ou qucincornpatibi1ize o funccionario com o •lrsempenho do ca:rgo;
d) prisão por motivo desairoso.
§ :Lo A J)ena ur, suspcnsãD importa n.:t perda dos venci ..
rnPnto~ e dn nntiguidadH pelo l.cmpo corro-,porulente.
Art. U'~. Das pcnn-; applif~adas poln t?,Nrnl ''• llfl.Y''I'á rc-·
1;urso para
Conselho :\dministi:ativo.
Art.
. Nos casos em quo a pnniçãn do funr.donario
'.lr·vonda ~Je prnf~csso criminal, o, Conselho A.dminisl.rnfivo, por
0

~ll{c>l'lllc>tl~n

dtl

gPl'PIIIP. fH'dPl1:ll':t

:1

f;Ua

:->ll~:pt'IIS:ÍO }\lll' ff'lliTHl

Indcfermmado, cornmumcando o facto ao procurador criminal
da Ht•puhlica, para que este promova a ncr~fio com o~ elpmento·~
•·nlflidns no prnr.essn mhninistentivo,
·
·
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS

Art. 94. No caso de accumulo de serviço nas Caixas Economicas de primeira e segunda classes poderão ser encarregados da insnecçfio e fiscalização das agencias n filiaes pessoaa idoneas r nomeadas em commissão, sendo a gratificação
determinada pelo ministro da Fazenda sob proposta do Con.eelho Administrativo. ·
.
Art. 95. V'.:l.g:w.do algum logar de membro do Conselho
Administrativo da Cllixa Economica não sP.rá o cargo preenchido emquanto o numero dos membros do Conselho não ficar
reduzido ao fixado =J() art. 53.
Art. 96. As Caixas Economicas gosarão dos privilegios e
immunidades concedidas ás repartições federaes, sendo os livros, actos e operações. desse'3 e~tah~;lecimentos isentos de
seno.
ArL. 97. Os regimentos das Caixas Economicas fixarão os
emolumentos devido~ pelas certidões que ');;e passarem no estabelecimento.
Art. 98. Para facilitar a entrada de depositos e as operações do Monte de Soccorro, poderá o Conselho Administrativo determinar o funccionamento da Caixa Economica nos domingos e dias feriados. em horas limitadas. designando os
empregados que devam comparecer para esse fim.
Art. 99. O Conselho Administrativo poder:l ordenar a incineração de todos os documentos que tiverem mais de cinco
annos de data, desde que se refiram a operações inteiramente
findast exeeptua.ndo-se os que possnm intere:.::.g::n· a e~f atist iea
ou justificar operações realizadas.
Art.. 100. As operações sobre emprestimos de que tratam os arts. 27 e seguintes deste regulamento só poderão ser
iniciadas, na~ caixas a que não estiver ainda annexo Monte
de Soooorro, mediante autorização prévia do ministro da Fazenda, que poderá mandar cessa.r taes operações ou sómentc
·algumas, e liquidai-as quando o julgar conveniente.
Art. 101. Na organizactio do pessoal das Caixas Economicas para a execução deste regulamento poderão ser aproveitados os actuaes collaboradores que o Conselho Administrativo
reputar idoneos, preenchendo-se os outros lagares com pes.soas estranhas, independente de concurso cxceptuados os cargos de segundos escriptur·arios para cima, que se preencherão
por accesso dos uctuaes empregados, independente de antiguidade.
No caso de ser conveniente encarregar o serviço de secretarin a ahmm funer,innar·in, nos f,P;rmns do 1trL G'•, segunda
dt•~fn ''"grrlarrrf~rtLn, a primciT·a
C8fi(H pndi'J':Í Sf'l' ftdf:t ftÍI':t do fJIJ:Jdr·n

parf,n,

RRtln~. t• ·~""'

nornPacfin
l'r!'l't'f ÍV/J

par·a f!SSP
dH;;

l'rri[WP··

pr·••i11izo dt•:·~;t~ quadro.
Ar·t. i H~. Na'l naixas Eeonomicas de primeira. e secrunda
clnAAe~. JHHim1i o Comwlho Administrativo autorizar o ~ovi
mrmln da 1~nnfa JHH' n11do fln r,hcqnf'~, nnminaUvns nu a0 por-
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tadol', Jesue quo o deposito attinja á importarwia de .3 :000$
uão podendo o Gheque ser inferior á quantia de 50$000.

Art. 103. Ficam revogadas todas as disposições or111tJ1 arias ao presente regulamento •
.Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 101G. --.lolio J·anditi

Catogm·as.

TABELLA N. 1

Caixa Economica do Rio de Janeiro
TABl<:lJ,LA DO NUMERO, CLASSE E VENCIMEN''ro DOS FUNCCIO!'<A RIOS

VE:-i'CIMENTO ANNU.\L

ro·r.

CLASSE

Ordenado

t gerente••••..•••••••... {.2:800$000
! contador................

4 chefes de secção .••...•.
escripturari~s ....•..
i2 2os escripturarios .......
i2 3os escripturarios ....•..
:!0 4os escripturarios••.••.•
f thcsoureiro (com ~:SOOS
para quebras} .....•••
1 ajudante de thesoureiro.
4 pagadores ......•.•...••
· 2 conferentes ...•.••.....
2 recebedores .............
2 avaliadores ............•
i porteiro .••..••..•..•...
f ajudante de porteiro ....
6 continllos .............•
fO { 0 '

1.

Gratificar,:.ão

6:400SOOO
4:666$666
.t:000$000
3:2008000
2:4008000
t:S00$000
1:2008000

fü:JOOSOOO
I Í!: 1)00~0í)Q
4t~: )()0.}0·)0
9ô:OOOSOOO
86:ÍI008000
6 t: soosooo
7i!: 0008000

~:333$33t

-i:666$666

t li : 800:)000

8:000$000
6:'4:005000
6:-i:OOSOOO
5:6005000
!}:600$000
4:0008000
3:2003000
2:0008000

.t:ooosooo

f:~: 000$000

3:200$000
:J:200SOOO
2:8005000
2:8003000
2:000SOOO
~ :600$000
t:OOOSOOO

:!s :4o~>sl)oo

9:333$3348:000:$000
6:i00$000
4-:8005.000
3:600SOOO
~:~00$000

80

f9:200SOOO
t 6 : 801)8000

to: 801)$1)00
(, :000$000
4:800$000

w:ooosooo
~; ~··: 2005000 '

OBSEI\V AÇÃO

A. terça parte destes vencimento::; sct·á r,oB.;idm·ada
t.ttif1c:tçã.o
pelo etrectivo exercício do cargo.
Hio do Janeiro, f5 de dczombm do t ~Hi.- .fatio l'.t.,utitt Calogeras.

.:AC'l'OS
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TABELLA N.

2

Caixa Economica de S. Paulo
TABELLA DO NUMERO, CLASSE E VENCDIENTO DOS FUNCCIONAl{l08

I

VENCIMENTO AN:-iUAL
])J~SPEZ\

CL.~SSI>

:l gerente ................
:l contador ............•..

4 chefes de secção ........
3 to• escripturados ........
3 2os éscripturarios ........
2 .aos escripturarios ........
6 4os escripturarius ...... ; .
f thesoureiro (com mais
6008 para quebras) ...
2 fieis cJo tlwsoureiro .....
2 ditos...................
:1 porteiro ...•......•.....
:l ajudante do porteiro ...•

POR

'l'OTAT,

AN~;o

Ordenado

O ratificação

8:0005000
5:6008000
4:400$000
:3:6008000
3:0408000
2:4008000
:2:000~000

4:0008000
2:8005000
2:200$000
1:8008000
1:5205000
I :2008000
f:000$000

12:0008000
8:.wosooo
2ô:400SOOO
fâ:200SOOO
13:6808000
7:2008000
18:0003000

5:600SOOO
2:800$000
2:4008000
2.0008000
1:2003000

2:800$000
1 ='~oosooo
i :200SOCO
i;OOOSOOO
13005000

9:0005000
S:400SOOO
7:':2005000
:3:ooosooo
1;8008000

·----131:2808000

27
OBSERVAÇÃO

A gratificação constante dc3ta tabelia ~ô ó devida pelo e!Icctivo
Qxercicio do cargo.
Rio de Janeiro, 15 de d~ombro de H1G.- .João l 1 andià Ca'o-

geraB.

TABELLA N. 3

Caixa. Economioa do Rio Gro..ndo do Sul
TAB.E:LLA no NUJ\IEIW, CLAs:::g Ji: VF:NCIMENTO DOS FUNCCJONAJUO~
VE:-iCI:.I!.:.NTO

'l'OT.\L
CL.\SSJ;

Ot·donado

i gerente ••...••••.....
i contador •............
2 tos oscripturarios ......

2 2°5 escripturarios......
3 3os escripturarios .... ; .
4 4°5 escriptural'ios ......
:1 thesoureiro...........
:1 fiel recebedor.........
t fiel pagador ..........
:l porteiro ..............
2 continuos ..•.........

:-

G:OOOS
·i:OOOS
5:6UOS
4:800S
6:0008
G:·íOOS
4:0005
2:000$
2:0008
f:ôOOS
1: 9'~0S

!9

(-;,t·atill-

cação

3:000S
~:OOOS

2:8005

2: t~OOS

Por empre-

gado

O:OOOS
6:0008
4:2008
3:GOOS
3:0005
2:4008
G:OOOS
3:000:5

3:000$
3:2008
2:000$
1:0008
1:000$
flOOS

2:4oos

06(15

J :HO~

3:ooos

POR
,;L\!-\SF.

Çl:OOOS
6:0008
8:1008

7:2008
9:ooos
9:6008
6:0008
3:ooos
:3:0008
2:ftOOS
2:8808

---GG:1·80S

OllSEilVAÇÃO

A torça. pat·tc d~stcs vcneimo ltos sor;i comi~kr;t 1:t :~r;ttifle;u~;iq

devida pelo cnccttvo oxcrricio do cargo.
·
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de t Of:j. --· .Juiio hr,rzdiri Cal ogeras.
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TABELLA N. 4

Caixa Ecouomiea d.e Pernambuco
'l'ABJ<}LLA DO NUMERO, CLASSB E VENCDlENTO T>O::: FlJNCCIONAIUOS
•êL \Sst:

Ot·ueuudo

1 gorou te ••••••••• , .....•
i contador .••••.•..•....•
5 f os escripturarios....•..•

6 2°3 escripturarios ....... .
7 3°3 escriptura.rics ....... .
f thesoureiro
r inclusive

6008 para qriobras) ...
3 fieis .•••••.•.••.•.•••.••
f perito av.alíador ...•.•...

t archivista ............. .

t ajudante do archivl.sta .•
i porteiro•.•...•••.......

t continuo ................ .

!iranlicação

!):333$33\,
:-1:7338334.2:1008000
2:1333331-

2:6668666
1:8GG$66!t
i:200SOOO
t:06GS6ô6

1: 813GS~)67

933$333

'i~:ooosooo
2:2~08000

2:000~000

:1 :200SCOO

f:t20SOOO
i:600SOOO

2: t33S3::t~

1 :OM8liG6

2:133533~

500$000
t:Oô6S666
6008000

t:ooosooo

1:200$000

2~)

Dl<O:PEZ,\ 'l'01'AL
l'Oit ANNO

8:000$000
5:6008000
!8:000$000
-19:2008000
!9:6005000
6:6008000

~o:ososooo
~:8005000

3:200$000
1:5008000
3:2008000
1:8005000

· 1oi :f.isõsooo

OBSERVAÇÃO

A gl'.'ltificação constante desta tabolla sô devida polo eflectivo
exercício do ca1·go.
Rio de Janeiro, t5dedczemhrodc HH5.-Joiío Pamlià Calogeras.
TABELLA N. 5

Ca.ixa. Economice. do. Be.hie
TABELJ,A DO NUMgrw, Cf.A.SSF: g Vl'iNCIM:JNTO DOS FUNGCIONA.lUOS
VENCIMENTO

A~::-lli.\ L

CL.\SSE

Ot•denado

· :f gerente ..•.•.••.••.•....
; 1 contador............... .
: :; i 05 escnpturarios ...... .

H 2°5 escripturarios.. . .. .
li 3°~ escripturario~ ...... .
:J cotlabcradorr.!s t eoadju·
·

vant~s) •••.••••••••••

1 thesourcíro (com mais
600::; para quebras) .••
J Hei ••••..•••.••••••••••
1 pcl'ito :lValiadoP ..••.•••
J pnrtcit·o ....
2 conlinuos ............ ..
~ :;erveutcs
( rltaria de
1

•••••••••••

:Js:1:n) ............... .

E)

::.l33S333

4-:000SO()O
2;k008000
2: i:OOSUOO
2:000SOOO

s
k0U03000
2:4-00SOOO
2:800$000
=~:400$000

i:2U0;)000

s

Gt·atificaçã.o
2:666~607

!H>.SI'SZA TOT.\f,
roa ANNO

2;000$000
t :400SOOO
1:2008000
1 ;OIJi}$000

8:000$000
6:0005000
21:0008000
2f:600SOOO
18:000$000

t:;.;oosooo

3:600SOdO

2:0005000
t:200SOUO
1:400SOOO
1:2008000

6:600SOOO
3:6008600

,~;20PSOOO

liOO~OOO

3:6005000
:J:G00$000

s

2:4·008000

OllSEHVAÇi\0

A ~t',ttilic<H;ão eonstautc desta tahel!;t ::/' ,': devida

exercício do emprego.

jdo oOoctivo

lU o de .Janeiro, 15 de dczcrnhro de t \lf5. ~ luãu l'mulia Calogeras.
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TABELLA N. 6

Caixa Eoonomica a.e Minas Geraes
TABELLA DO NUMERO, CLASSE E VENCIMENTO DOS FUNCCIONARIOS
VBNCIMENTO 'ANNUAL
DESPEZA

CLASSE

Total por
Gra.tiftcação empregado

Ordenado

gerente •••.••••••••••
escripturarios •.•.•..•.
thesoureiro .••..••.•.•
fiel de thesoureiro .•••
porteiro••••••••••••••
t servente ( gratificação
: mensal de 12.0$) ••••

i
3
i
i
i

TOTAL POR
ANNO

2:960$
t:200S
t:280S

i:8008
i:400S
1:4l:SOS
tiOOS
640$

5:4008
4:200S
4:440$
1:8008
i:920S

5:400$
12:600$
4:440S
f:SOOS
1:9205

s

5

'$

1:440.

3:600S
2:~00S

27:600$
OBSERVAÇÃO

A gratificação desta tabella.

cicio do emprego.

~ó

é devida pelo (:lffectivo exer..

Rio de Janeiro, i5 de tiezembt•o d.e 1915.-Joao Pandiá Calo-

geras.

DECRETO N. 111.821 A1tera: o art.

2°

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1915

do decreto n. 4.865, de 16 de junlw de 1903

O· Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á conveniencia de ser concentrado na Caixa de
Amortização todo o serviço com o pagamentl() ,de juros e amortização dos emprestimos internos, decreta:
Art. 1. o O juro das apolices ao portador emittidas na
importancia de 17.300:000$, em virtude do decreto u. 4. 865,
de 16 de junho de 1903, para as obras do porto do JUo de J aneiro, será pago semestralmente na Caixa de Am-ortização, na
Capital Federal, e nas delegacias fiscaes nos Estados.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, 94° da Independ.encia e 27° da Republica.
BMz P. GOMES.
João Pandiá Caloge1·as.

WENCESLAU
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EX~ctiTivd

1G nF

DEZEL\1BHO IJE

HH5

Cassa as 1·egalias de paquete concedidas ao vapor «Campista», ela Companhia
do Navegação S . .] o'ão da Barra e ca:·mpos; nos termos do coutracto ce·
le!Jrado em virtude do decreto n. G.lli4. de !J dP outubro de 1 !J u;

O Pr.esidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Considerando que o vapor Campista, de propriedade da
•Companhia de Navegaç.ã.o S. João da Barra e Campos, passou
a novo proprie·tario, sem a indispensavel autorização deste
~Ministerio, para continuar no goso das regalias de paquete,
que lhe foram concedidas~ conforme determina o art. 159,
lettra k, do regulamento da marinha m.ercante e navegação
de cabotagem, approvado pelo decreto n. 10.524, de 23 de
outubro de 1913, decreta:
Artigo unico. São cassadas as regalias de paquete ooncedidas ao vapor CampiSta, de propriedade da Companhia de
Navegação S. João da Barr·a e Cam:pos, nos termos do oontracto celebrado em virtude do decreto n. 6.164, de 9 de outubro de 1906.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, 94° da Independcncia e 27° da Republica.
\VENdESLAU

Auyu:1tu

BHAZ P. GOMES.
Tavares de Lura.

-·l
DECilETO N. 11.823-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1!H5

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito cxtraorclinario de
zoo:ooo$ para ocC'Orrer a despezas com trans_t)Ortcs cern:s':rcs c H•1viae:; de
flagcllados p.cla sec,ca

O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante da lettra b do art. 1o do
decr.et.o legislativo n. 3. 041, de 9 de dezembro de 1915, re8olve abrir ao Minist.erio da Viacão e Obras Publicas o creui to extraoL·dinario do ~00 :000$ para occorrer a de::;peza8 com
Lrauspol'les terrestres c nuviaos do flagellados pela scc.ca.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, 94° da Indepcndencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

Au(Justo

l?odcr Exocutivo -lSilú (VoL Il)

P.

GOMES.

Tavares de L!Jl'a.

4-0TOS DO
DEGlU~TO

N. 11 . 824

VQD.~ :E~ClJ'l'l VO

DE

1'7

DE DEZE!-.IBHO DE

HH5

Cassa os decretos ns. 10.411 e 11. 655, respectivamente, de 27 de ogos'o
de 191B e ~8 do julbo di 1915

O P1•csit.leuLe t!la Hcpuhliea dos Estudos Unidos tio Brazil,
atteudendo ao que pt·opoz a Insw~cloria (k Hf~guros no processo cneaminhado enm o seu officio 11. 892, de 3 de dezembro
corrente, ao 1\iinisterio da li'azcnda, resolve eassar o:; decretos
ns. tO. 4H, de 21 de agosto de HH3, que aulorizou a Sociedade
Cosmopolita, com süde em Barbacena, Estado de~ Minas Gemes,
a funecionar, e 11 . 05G, de 28 de julho proximo findo, que
lll>IH'ovou u suu t..rausfol'lnação de sociedade anonyma em mntua.
nio do Jaueiro, i7 d~ dezembro de HHG, ~.H" da Iud~.:pen
(jencia c :27'' da Hcpu1Jlica.

\V ENCJj:SI;AU 13111.:\~ 1J. l\O.MES.
João Pamliá Caluuen.ts.

DE.Clll~TO

N. ll. 8;JG

-

DE !!:! DE DEZE:\ll31W DE 1U15

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacionac:;
Sabarú, no Estado de Minas Geracs

ua comarca de

O Presidente da Hr.puhlica dos Estados Unidos do Drazil.
para execução do d<·crcto n. ~:JL do 1 .J. de cli'zctuhro de 18UG,
decreta:
Artigo unieo. Fiea ercada nu Guarda Nneiona] du eumarea
de Sabará. no .Estado de Minas Geraes, mais uma· brigada de
infantaria, com a designa1;fio de 31 i", a .qual '3e constituirá de
tres batalhões do scl'VJÇu activo, sob ns. fl.'HJ. H50 c 951. e de
um do da reserva, sob n. 3'17. que so organizat·ão com os
guardas quali rieados nos districtos <.la rel'et·i<.Ja comarca; revogadas as disposic;ões em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de dezombl'ú do 1915. !.H'' da: lndepen'"!
d~ncia e 27° da Hcpublica.
\VENCESLAu BHAz

Cm'los Maxirnilianu

DECIU~1'0

P. Go..MES.
dos Sautos.

Pcrcil~a

N. 1J .826- DE 22 DE DEZ~:\lJJHU DI~ 19Hi

Cassa o decreto n. 10.886; de 14 do maio do anno passado, que autorizou a
sociedade de peculios Garantia Dotal, com st':d·e nesta Ct.pilal, a funcdonar na Republica

O Pre;;;idPDfe da HrpulJilca dog fi~~t.ndu'-' Unirlt'lS do BT:JziJ,
considcr'alldO lwYct· a sociNlade de peeulio:-; <l:traul ia Dulnl.
COlll sc!de Ill1stn CapitaL entrado em liqnidru~fio. eon roem e informou a Inspf'eloria de Seguros ao l\linisterio da .Fazenda,
em ofJicio n. 8\Jl, do 2 do corrente mez, resolve cassar o de-
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ereto n. 10.886, de 14 de maio do anno pas~ndo. que autoriznu a. sociedade de peculíos Ga t·anlia Dotal. com sédc nest~
Capital, a funecionaL· ua Hopuhlica.
Itio de Janeiro, 22 do dezembro do 1u1G, !'H.'J da Intlopen ..
dc11cia o 2i" da Hepublica.
\VENCESLAU lllt\Z

P.

GoMES,

Jvão l~andiá Caluye1'as.

ngcnETO N. u .827 -

DE z:~ DB DE~E,'\H:no DE

HH5

(Ja::;sa; o decreto n. 10.947, de 24 de junho de 1914, que autorizou a sociedade
de pcculios Garantia do Porvir, com sédÓ em Na ti :idade do Carangola,

a

funccion~r

na

R~pulblica

O Presidente da Hepublica dos Estados l fui dos do D1•azil.
eonsidoi·tmdo haver a sociedade de pcculios (iaranti:x do Por-·
vir. com Sl~do em Natividade d(J Carangola. e·1trado em liquitlatão, ct'lnforme informou a InspccLoria ele Seguros ao Miui~l,m·io da: Fazenda. em officio n. 877, de 3ü do novembro
ulliuw, resohc cassar o decreto 11. 10. !J-17. de ~li du junho
de Hl1.1, que autorizou n. sociedade de peculios (hu·antia do
Por-vir. eolll sédo em Natividade do Carangda, a funcaionar
na UcfJUbliea.
·
Hio de Janeü•o, 22 de dezembro do 1\J 1G. 0-íº da Independeucia c 27Q da Ilepublica •.
\V ENCEl:iLAU

llliAZ

P. GuMES,

João F_andiá Calogcrus.

Dl!.:GllETO N. 1 i .628 -

DE ~2 DE DEZEMIUtO UE

1U15

Cassa o decrdo n. 10.483, d·e 15 de outubro de t!)IJ, que autorizou a socie•
dade :Mutuaria Previdente, com séde em Sete La!~Ôas, no Estado de
l\1inàs Geraes, a funccionar na Republica

O PresidPnte da Ilepublica dos Estados Unidos do Brazilconsideeando haver a sociedade Mutuaria Previdente, com
séde ·em Sete Lagôas. Estado do l\linas Gcraes. entrado em liquidação, conforme infol'mou a Inspcctoria du Scgueos ao
nisteriu da JTazenda, em officio u. 875. de :30 de> novembro
ullimó l'rsohc cassar o decreto n. 10.483. ,Je i:J ele •Jutubro
de 1\JÓ, que autorizou a sociedade }\'Iutuaria: P!·cvítl.enle •. com
sôde em ~ele Lagôa.s, Estado do 1\Itnas GeJ.'3es, n. 1unee1unar
na Hepublica.
.
Uio do Janeiro 22 de dezembro de HH ;J, 91" da Inúcpende!wia e 2'i o da netublica

'li-

o

\VENCEsr.AU BtL\Z

P.

GoMES.

João Pawüá Caloge1·as.

A.C'tOé bO POtilà BXBOÜTÍVO

DECRETO N. f !.829 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

i915

J/Lbre ao Ministrrio da Fazenda o credito cxtraordinario de Goo :ooo$ para
occorrcr á dcspcza. com o tram;portc maritimo dos rcliranlcs do nordeste
brazileiro

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização constante do art. 1°, lettra b, do decreto legislativo n. 3.041. de 9 do corrente mez, resolve abrir
an .Mmisterio da .F,azenda o credito extraordinario de
600 :000$ para occorrer á desp(:'za com o transporte marítimo dos retiL·antcs do nordeste brazileiro, no corrente exercício. pelo Lloyd Brazileiro.
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de Hi'15. 94° da Independencia e 27° da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRJ~TO

N . 11 • 830

DE

22

DE lJEZE'lviBRO DE

1915

Abre ao Ministcrio da Fazenda o credito cxtraordinario de J 63 :165$445 para.
occorrer ao pagautcnto, em virtude de sentença judici<tria, á Companhia
Luz Stearica.

O Presid·ente dta Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usandb dia autorização constante do d'Ccreto le~dE·lativo
n. 3.037, d'e 1 do corrente mez, resolve abrir ao Mmistcrio
da Fazend~ o credito extraordinario de 16~1: 165$ H ti para oecorrer ao pag:amento. em virtude de S'entenca judiciari'a, â
Companhia Luz Stearica.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de Hll5. 94., da Indepcnd'fme~:a o 27., d~a Republll:ica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMF.S.
,-João Paruliá Calogera~.

DliiCHETO N. H.S31

-DE

22

DE DEzE:\J:Bno DE

IDlu

A'bre ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial d~
·
40 :s·o8$goo para pagamentQ do exooesso de dcspezas t.·om diligencias poli·
ci-acs nos exercícios anteriores

O Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Brazif,
usando da autm·ização concedida pelo deerelo legislativo
n .. 3. OGí. desta: da la, resolve abrir ao 1\Jinisterio tia .Justiça
e Negocio." Intnriores o credito especial d0. 40 :u.08!lHJOO. f!ara
pagamento do excesso de dcsrwzns oom d rhgcncws pohcwcs
nos exorcieios antcl'iorcs.
Hi. o dn JaneiT'O, ?2 de clcz,•mht·,-. de 1 D15, ~ '!" dn: Indepcndcncia c :?.'7° cln Hepuhlica.
WENCESLAU BnAZ

P. GOMES.

Carlos Maximil-iano Petei1'a dos Santos.
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DECRETO N. 11.832 --

DE

22

DE DE7.1DMBRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores os creditas supptemen~·
tares de 742:567$896, sendlo 642:993$131, á verba 15", e 99:574$765. á
v~rba r7a do art. 2° da lei n. 2.9;)4, de 5 de janeiro J.e Il)r5

O Presidente da Jlcpublica dos Estados Unidos do Brn:zih
11snmlo da au~oi·iza~ão concedida pelo decreto legislativo
n. 3. 05.1. desLa data, resolve abrir ao l\linisterio da .Tustica
c NegcJCios Interiores
os seguintes creditos: 1°, de
G12 :993$131, supplementar á verba 15a do art. 2° dn: lei numero 2. 924, de 5 de janeiro de 1~15; 2°. de 99 :57 4$76G, supplcmentar á verba· 17" do mesmo art. 2° da mencionada lei.
Rio de .Taneiro, 22 de dezemht'l"l de 1Mr>, 01° da' Independencia o 27° da nepublica.
BnAz P. GoMEs.
Carlos Ma:rirnilirmo Pe1·eüa dos Santos.
'VENCESLAU

DECTIETO N. 11.833-

DE

22

nE DEZEMBno DF:

i!HG

:A11toriza a Compagnie d('s Cbémins de Fer Fédéraux de l'Est Brésilien a
fazer as modifir:;1_ções necessarias nas linhas de acce~so ás oHkinas, de·
positos c abrigo para carros em Aracajit, c a'Pprova as rr>spcctivas plantas
e o1·çamcntos, na importancia de 20:976$540.

O P_residente da Republica dos Estados Unidos do BraZ.il.
attendendo ao que requereu a Compagnie des Chemins do Fer
Ji'édéraux de l'Est Brésilien, e tendo em vista as informa.;õcs devidamente prestadas. decreta:
Art. i. o Fica a Compagnie dos Chcmins do Fer Fédérabx do l'Est Brésilien. arrendataria da rêde de viação geral
(}a Bahi:t. autorizada a executar as obras de modificar;ão da.:;
linhas de acccsso ús officinas. depositas e abrigo para carros
em Aracajú, na linha de Timbó a Prop1:i:i, <lo accôrdo com 08
projectos e orçamentos. na importancia de 20:976$540. os
quaes com este baixam. rubricados pelo d'irector geral de
Viação da Secretaria de Estado da Viação o Obras Publicas ..
Art. 2. o A despeza que fôr- effoctwamentc apurada, att~
a import:mcia do refer.ido orçamento, como maxima. será levada á conta do capital da mencionada linhn, de acei')I'·dO com
a clau~·ula VI. n. 5. do respeotivo contracto.
llio de Janeiro. 22 de dezembro de 19i5, ~qo dn Indepcnflencia e 27" {]a Republica.
WENCESLAU llRAZ

Aunusto

1'onm't\-:-

P.
de

GOMES.
(..~1fi'''··
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:Ahre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de
.-•.ooo:ooo$ para: execuoão de olrr«& de utilidade publica nas zonas assoladas pela secca ou onde forem localizados os que da mesma se :retirarem em con!M!quencia do flagello, incluindo-se nesS'as obr:tfl as estradas de
rodagem e de ferro e o prolongamento de vias fcrrcas ;ift existentes .nas
mencionadas regiões e qu~:~ mais urgentes parecerem nn Governo, p:~ra
efficacia da protccção ás victimas da catastrophP-

O PreE·idente da fRepublica dos Estados UnilfJos do Bra7..il.
usando da auf.úri7..açíik> constanto da lettra cl <lD m·t. 1° do
decreto J:egisJativo n. 3.0.H. de 9 de dezembro d(' HHG, resolve
l3.brir ao :Mini1<f.erio üa Viação c Ohrnrs Puh licms o creditoextraordinario de 2. 000 ;000$ para a execução d(l obra~ dn

1-ifJliôa•ue puhlloa nns zonas assolladns peJa .~·~cca (JU onde forem localizados o~, que da: me·sma Rc r~t.irarem em consequlencia ;cJo flagcllo. inclnindo-.E<e nessas ohras ns rstradas do
rodagem c de ferro o o prolongamento <h~· vi:as fcrre:tE'· já
~xistentes nas menci'onadas regiõns o que mais 11rgenteE:• parecerem ao Gõrcl'no. pnra cffieacia da peol.0eeão :'iR virtimns

da

cata~trophc.

Rio de Janeiro. 22· de dezembrn de HHrl. !.Hn dn Jndepen'P 27° da Republica.

dencia

P. GoMES.
Augusto Tat•ares de Lyra.

'VENCESI..An BRAz

DECRETO N. H.s::m- m<J 2.2 DE or:zrMrmo

m~ 1!H5

Abro no Ministelio (la, Gnt't':ra O' C'T{'dito espeeial de 4. P~5: 631$752 pnrn
liqui<Ja~iio flM dcsp~Z:ll'l rchtivrt!l n ROlflo'"!, ~r:llifirnr;;,.~ f' r•tnpn<! flf" 11rnr:.'1
flO prf\t,

('nt

J !)14

O Prnsidenf.e da nepublica dos E;;;fndlls Unido~ do DPfl7.iJ,
usando da autorização que lhe confere n dr~cr·1~l'o lPgisiaU"'O
n. 3.055, desta datrl', resolve abrir ao ~finis~~:'io dn Gurna

o credito especial de 1. 085 :63·1$752 parn liqnfdnr,fin flas dr$'lJU~zas ref~rentP~ n soldos, ~rntificar,i;rs (' Ptapn-: d~~ l1l'nen~ tle
pret. no exnrcicio· de f 9B.
Rio de .Taneir('), 22 de dr:um•h;·o jlt~ 10H>. OP flil Tnr.l,.pmJdencia e 27<> da Repnblirn.
'VF:NCEST...AU BRA7.

p.

(hL\TF.9.

José Cnetnno rle Forirr.

nr.r.Rfi:TO N. 11 . RiHi -

O F.

2? m: nrzr:'\rnnn

010

HH !i

Abro ao 1\Jinfflirrio •h ,Jnl'lfir:n n N~gorim:~ Inlf'rlo'rcs o r.rNlifo P~T)P.!'i:tl do
:100$ Jlll1'ft Jl:l!;rll1WllfO tl~> :Hlflií'Í01HH'f1 l'Ohl'f' OS \"f'l1f•iflll'll!Oc< 110 l'I'!Jftr'ftll' flf'
dolHitf'r. rln Cama!'!l dw: Dt>Jmi:Jdos, Rt>rtn'rio 1\í:lximi:mo •l•· i ':ts!ro

O Presidente dn. Rep1nh1ir.:1 dos F,:;:tnrJo~ TJnidn~ elo R1~nziJ.
usand'o da autorização conc('dida pelo rlN~t·eto legislntiYo

7H
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n. 3. 038. de 1 da corrente mez. resoQlve abrir ao Ministerio
{Ja .Tu~b\>,31 o Ne·gacios Interiores o credito o.s·peeia:ll do 360$·,
rtestinado ao pagamento de adrlicionaes, na proporção de 15 o/u
~obre o;;; vrmcim~ntos, a flUe tem direito pelo regolmnento

(\a BtWl'BI~l'ÜI. eOl'I'f~!:·po\Jdenl'e~ an~ mozns 'fio outubro n dezem}H'o l(hr :t!Hfí, o n•dadnr de d@.llHLI·s da Cnmara (]oq D1•rmtndo::
~~~rl.nl'io

l\laximiano de Castro.
Jíin de .T:meiroJ 22 de dnzrmbro flc 101 ri, fl ~" dn Jnrlepen ...

flNtf'ia " 2i" rln :trPrmbliNL
\VENGE~LAU BnAt: P. GoME~.
Carlns Ma:r:imdlirmn\ Pr:'rei1·a dos Santns.

DF.CJlETO N. 11. S37 -

DE

29

DE DEZEMT\RO DF.

i 9Hj

Con!!olidn leis, dcrretos e decisõrs sobre venc6mentoc: e 011tr,1s ·vnntagemt do
pessoal da Armada

os

De aceútdo com
fundamentos do decreto n. i0.99t, dé.
16 do Julho. do HH4. e reconlwcendo a necessidade de rever e
melhorai' a: Consolidação annexa ao referido decreto, hnrrnoniznndo-a ao mesmo tempo com a legislação ulterior;
Hesolve npprovar e man&ar executar a Con~olidaçfio

das

Lnis, Df'cretos e Decisões so)u·c vencimentos o onf.ras vnntngens do pP:.:soal da Arrniu1n, 1:onl'ormP o original que a este
acom11:1nha, nssignado pelo almirante graduado Ale-xandrino

Fada de AlPJH~m·, ministr·o tle

E~tado •]os

I'inha.
Rio de Janeiro. 29 de oez<'mhro do
dencia e 27" da Itepublica.

Negocins da

Ma.-

•') 1 , ••~
·J fltri. fl í" í]n Tndepen-

WENCESLAU BRAz

P.

GoMEs.

Alexandrino Fnrirr r1r! Alr:ncm·.

Com~olidal}io

e

das leis, ·d-ecretos e decisões s«Jbre vencimentos
vat1tagens do pessoal da Armada

ontra~

CAPJTTTLO T

n

O R

O f' F I C T .\ E R

'Arf. L" ris Yrnrimf'ntol-' dos nfririnf'~ dn C:nrpn rln Armada
OllS rfa~;;;{',:;; flllll('XflS RCI'fío fHVifliflo~ f'ffi f111ns paf'tP;;;, ~Oldo OU
tWrlf'nndo n .l.Xrntifirar,ão, rnrT'P.~pnrHlflTHin nq1~t·llr> n '!l~l p r>~ta
a. ·1!:1 do~ mr~mns vrnrimr•JJfn;;;, l'flnl'm•mp n' lnh~>lln ::;:f'~1tirtln:
f'

Roldo

Almit'anfe •.•........
Yi1?e-nlmiran !P •...•..

1 :Rf!ll~Gfiô
·1 : !)(j(i!f;(i(;(i

Orntirif'rt('ilo
!1:1:1~:1:11

7ftJ:t:l:l 't

'l'otnl mrm;nJ

.'! :R00$000
;: : :Hí0$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

·.Contra-almirante .....
Capitão de mar e
guer.ra ...........
Capitão de fragata ....
Capitão de corveta ...
Capitão-tenente
Primeiro-tenente .....
Segundo-tenente ......
Guarda·-mar in h a .....
Sub-commis~mrio

.....

Saldo

Grntifil'l:t~iío

Total mensal

1:266$666

633$33·1

1:900$000

966$066
800$000
633$333
500$000
383$333
300$000
3.00$000
60$000

483$33.1
·100$000
:31 6$()()7
?50$000
191$667
150$000
100$00:0

1 :450$000
1 :200$000
!!50$000
750$000
575$000
450$000
400$0()0

!l0$00<0

lfí0$000

(Art. 1° da lei n. 2.290 ·e àrt. 55 do decreto n. 7 .616.)
Art. 2. 0 Os officiaes em serviço nos .Estados do Amazonas,
Pará e Matto Grosso gozarão da quota addicional -de 20 o/o e
no Territorio do Acre de 25 . o/o nos respeetivos vencimentos,
não se .computando Psta melhoria, em hypothesP. alguma, no
calculo para a reforma ou qualquer outro f•l'feit.o. (Art. IÍ da
lei n. 2.290.)
Art. 3. Os .offieiacs P.m rommissão no estran,geiro Tf'ceborão seus vencimentos em ouro ao f'.ambjo d1~ 27 d., df'sde
a data. da ehegada ao primeiro porto f'Strangeiro, sondo em
navio merr,antc, ou desde a sahida do ultimo porto hra7.iloir.o.
Rendo Pm navio de guerra: e na volta aU· " priinf'iro porto
nacional. (Art. 18 da lPi n. ?.2!!0, "aviso n. :1.~>,(i'r, rln 27 rl~
julho {le 1910.)
•
Art.. 4. Os officiae~ qtw embarrarrm nos snhmersiveiR e
os que de futuro VPnham a servir na rJavPga<_:.fín anrc'a lWl'PPberão mais as seguintes diarias:
Capitão do r,orvola ( eomrnandant.~ de flotilha I . . . . . . •
G$000
Capitães-t.Pnentes (idPm dP unirlad,'s) ............. .
5$000
Primeiros-tenf.'ntes ....................... ·-· ..... .
lt!l\000
(Aviso n. 3.-123, do 15 de julho dr 1!!11.\
· Art. 5." Em camrmnha pPrePhrt'ão os offiriaPs mais um~
terça parte do soldo, não se r,omputando tamhrm rsta vant.agern, em hypotheso al'~·uma. para o calculo da rPforma OM
qualqum· outro ·effPito. (Art. 5o da lei n. 2.. 290.)
Art. 6." Os offkiaes em serviÇo activo, qualfTUPr que soJa:
a commissão militar Pm que se achPm. prrr,flherão snmprfl as
gratifir.aç.õns mencionadas no art. 1". (Art. 3" da lei n. 2. 290.!
Art. 7." Quando, norém, e'Xfll'cerem funcção inherente a
official dP. patente mais elevada, passarão a perceber a gratificação que competiria ao official substituído. 1wrdflndo, portanto, a que porvPntura PstivPrf'm percf'hPnrio. (Art. J da.
0

0

0

0

lei n. 2. 290.)
Art. R." O official que exercer rommissão ·correspondente

a varios postos superiores ao seu, re.cPhorá apf'nas a gratificacão relatiYa ao menor nPssPs postos. '(Aviso n. 1.n20, do
24 de novembro de 1913.)
'Art. 9. .N'as disnosiçõfls dos arts. 7o P Ao nstii implieitamente romprPhflndirfo CHH' a melhoria dr g-rafJfif'ação só sP.r:í
paga ilurantP o pfff'rtiYn f'-:tnrririo da fnnrrfío. ~~alwndo ao
officia1, desdf' a data da nonwac.ão af(í qu" enlr'1• 1'111 ''xPrririn,
apPnas a g-J·atifieaefio df' sP.u posto.
Art. 1 O. O offirial flm regTPSSo dfl romrnissfío df'sempf'nhada tem direito á •gratificação de seu posto durante todo o
tempo da viagem, atR se apresentar á autoridndr supPrior, afim
0
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de passar a nova commissão ou ser po~to em disponibilidade
na inspectoria respectiva. aguardando-a. f A viso n. ~I • 92ft, de
2r:i de novembro de 1913.)
Art. H. Para os effeitos dos arts. ô" a 9", a eorrespondmwia entre as IJatentes e ag fnucções dos ofrida"~ do Cor·po
dn. Ar·mada ü elassf'S annf'xas fiea pstahclN·.ida da. maneh·a se ...
guint.e:
I

§ I - Corpo da 1 Armada
~4.)

Cmnmissúes mn te'rra:

1) CARA MILITAR DO PRESID!ENTE DA REPUBLTCA
(A1't. 1" da lr't n. 2.'-12).

Chefe- Contra-almirante ou

~~apilã.o

dn m:u· <' p;n<'r.ra.:

Huh-ehefe- Official snperior.
A.ind::llltP d(' nrd<'ns
Capitfío de rm·vf'tn on enpitão-te-

lll"ntfl.

?)- flABTNBTE DO 1\HNTRTRO DA MARfNIHA

(Art. .'l" do

dt>('1Y!in

n. 10.7.18)

Chl"fP- Official ~upcrior. ·
orriein 1 df' g-ahinotn
Cnpitfio f]C Cnl'VPf.n nn r-apiHío-te-

liPlltfl.

Aindanln de ordens- Ca11iUio-tenente.
i\uxiliat·- Gapitão-trnentP- ou primeiro-tenrmte.
:J)

E~'rADO-MATOR

(.41·ts. 2"

DA ARMADA
f'

;jo dn rlP.crrtn

n. 10.7.1Jí1

f:hefo- Virfl-almirante.
Sub-rh~fe-

Capitão do mar e guerra.
Assistc-ntf'- Capitão df' fragata ou ·COl'Vtl'ta.
f:hf'fn do :;~pr.~ão- Capitão df' fragata.
Ajunanlf' de ord0ns
Capitfío-tf'nPnlP on
nrntf\.
Adjunto- Capitão de corv<'ta.
Auxilia,.- C:apitão-tf'ncntP.
ft)

TN~PRI;TORTA

primf'iro-te-

DE MAniNHA

(Art. :lo dn rlf'C1'r>to n. 10.7.1.'1)

Tnspnrtor- VicP-almirantP on rontra-almirantf'.
~uh-inspnetor- C:apitão de mar· e gunrra.
A:-:sistf•ntf~
C:a11itão d~> r.orvPta ou eapitfio-tPnentc.
A.imlanlf' d0 ordf'ns- Cnpifãn-t"nentP nn pt·imPiro-t.~..
mmfe.
Adjunto- Capitão de corvDta
Auxiliar
Capitão-tenente.

~!4,
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5)'- JNSPF,CTORTA DE' ENGENHARIA
'(.41'f. 2" do decreto n. 10.710)

AjtHlant.P.

n~~.

d0

ordflns·- CnpUfio~U·nNitc

~

ou

prhnQiro-tc-

Adjunto- Capitão de corveta.

Auxiliar- Cnpitfío-tf'Twnte.
ü)- TNRPECTOflTA D!B MACHINAR

(A1·t. 2o do tlc~1'tfn

11. 10.7-~2)

Im;pect.or-- Vice-almirante ou ronfra-nlmirantP.
Adjuntf1- Capitão de corveta.
AsRistcnto- Capitão de corveta ou ·capitão-f rmcnt.e.
A,jndanlfl dP nrrl~'nR -~- Cnpif.fín ...ft'nenln nn JH'imeirn-f0-

ncnte.

: 7)- INRPF,f:'l'ORTA TJI<: FA7:"MND,t\. E FTf"!CALTZAQÃO
(A1't . .'l" do rlrr.J'efo 11. Hl.7 H)

lnspector- Vice-almirante on contra-almirante.
AsRistentn ~Capitão df' corvrtá ou ·capifilo-tr,ncnt.e.

:A.indnnf 0 tl0

nentc ..

nrdPllR -- Cnpi! fín-1 r•nrnfP

sr-- JNSPF,C'I'OflTA DE

prirneil'o-tc-

rm

PORTOS F. CORTA8

(Art. 1" do dtcrf'ln

11. .f 0.'196)

Inspo.cfor- Vico-almiran Ln ou contra-alhli ranfc.

Sub-inspectof'- Capitão d0 mar c guerra.
Assistentr- CapiHío dn corveta ou ·capitiio-frnente.
Aiurl:mtf'

de

ncnte.

nrd(•ns ·--

Cr~pifrto--lr•llf'lltf'

primril'O-fP-

rn1

9)- SUP"EnTNTENDENCTA DE NAVEGA0Ã0
(A1'ts. 7" e so dn rlrcreto n. 6.961.)

Superintemlcntc ""-- Vícr-almirantc ou contra-almirnnfc.
Capitão d'~ corveta on capilt.o-fr.nrmf.c.

As~;i~tcnt~-

Ajudante dr

nente.

or·clfln~ --

CnpHão-h·nrnfc nn prilnf'irn-t.c--

Archivista- Capitão-tenente ou primeiro-téncnf.c.
Dircctor- Capitfín de mar e guerra ou capitão de fragata.
Chofn dn Fwr·rfín -· Gapitfío dP frng-afa. nn r~npi li'ío de cor-

J

veta.

1 . ~ , ,r.;~

10)- Drnrp,cTOnTA DA :RJBLTOTHECt\", MTJRF,TT E 1\ nCTJTVO
(A1·t. 1." do der.rctn n. JO}UW)

Dirccf.or- OHidal Rnpcrior.
Ajurlrmtr -- Capif.ão-tNwnte.
RNlrwtnr da Rcl'i.11frr --- f:apitãr• d0 pnn ,-.f n

ncnte.

1111

r·npif ãn-1 c-

Secretario rla llc1 isla- Capitão de crn·vr•fa ou
1

tenente.]

capitão~·
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1'I)- CAPITANIAS DE PORTOS
(A1'ts. 62 n 6.1 do df'~?'r?fo n. 11.!UW)

n) Hio flp .Tandro: •

Capilfío rlo porf.o- GnpHi'ío rln mar n 1-!nnrrn.
PI'imeirn n.imlan If'·-- CapiUío dn corv~"l a.
~"~:mndo n,judante- Capitiín-tencnte. 1
1}) Amazonas. Par::í, PcrnnmhnPn, Bnldn. ~. P:111ln. Santa
Cal.ltarina o Hio Grande do ~ul:
Capilfín do porto- CardHío 110 mnt• 0 ::mrrrn nn rnp\U'io rln

frng"ata.

~.

Primrim a.indnntr.- Ga11itão-Lenente.
Nt•!:amrlo a,imlantf'
Primeiro-frnenff',
r-~

!\lueanllãn, Grar:í

Capllfío rln porto
vnf.a.

f' F,::;pirito ~anto:
Capitão rh" frrl'.!!nin r.n rnritfín tll' r.or-

Ajmlantf'- Primeiro-tenente.
Piauhv. Rio Grande do Nnrfr. Parahyhn. 'i\ lngiln::;. Ror[dpf'. 'r:uan:í
1\latfo Grosso:
Capitão dn pnrt.o
Capitão dP eorvrtn on rapilfío-fcntmte.
,\ jurlantf'
Pl'inwiro--tPHNtlf\.
rl)

e

r.) f]olegnr.in.s:
DPlrg-r.dn
Capitiio-tenrmte .
•J$

1:.?.)-"- Hll]PO.SWrO 'N>AVAT.1 DO RIO

n~

.lANEIRO

(i\1•t. 8° dn rlr?m•rto n. 40.R:J7)

Dircctor- Cmllra-almirantr~ ou capitão de mar (' guerra.:
Ruh-d ireclor
Capitão de fragata ou .r•npif.iín df' r·orveta .:

Auxil inl'

Capilfío-tPnf'nfe.

13)- EROOJ.t\. NAVAL

(Art.

:um

dn dN:t•rtn n. /0.788)

DirN·t.or- Vinc-almirant.P. ou rontrn-almirantc.
V'ir.P-(lirrd.or- Capiffio df' m:n' P gnrrrn: ou rnpiti'io (lo
rrnp:aLa.
Imrnmli.ato- Capitão de corveta.
Assistf'ntr- Capitão de corveta.
A.indant.o do ordens- Capitão-trmcmfp,.
Ajudante do Corpo de Alnmnos- O proprin n~sist.ente.1
Tnslrn~fnr
fiflpit.~o rlr rorvPià. rapitf't.n-IPn~>niP on priHll' i l'll-1 PTH'n t C.

H)

EF!fiOLA NAVAT1 DE
(Art. 7/; tln

fHJl~nnA

dN~;·rtll 11.

H.!i17)

Dircrtor- Vice-almirante on ronb·a-almirantc.
Vicr-dir·Petor- Capitão de mar c ,guerra.
Ajudante de ordens- Capit.ão-tenônte ·~ ·
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15)-®SCOLAS PROFISSIONAES
(A1·t. 8o rlo dcc1•cto n~ 7.752)

Dft.eC.tor- Contra-almirante ou capitão dP mm· (' gurrra.
Vice-dirflctor
Capitão de mar e gnC'rrn nn f•apifão àB
fragata.
Seorctario- Capitão-tenente ou primeiro-tenent.r.
Instr1wtor- Capitão de· corveta ou c.ap it.ão-hmen te.
Adjunto- Capitão-trnrnte, ou primeiro-tenrnte.
1ü)-ESCOLA DTi! GRUMETES

n. HA79)'
Commandante- .Capitão de mar r guerra ou dr fragata.
(A1·t. 7:J do decreto

Jmmediato

Capitão dr

cnrw~ta

ou

c~apitão-tcmnnte.

Offidnl- (!apitfto-fenPnte on rn·imoit·n-tl'neute.

17)- ESC:OLAS DE

APRE~DIZES

(Art. 7:: dn

Mf!r~rr.to n.

H .479)

no Rio do .Taneh'n:
Commandante- Capitão dt' ('Ol'Yetn ou capittín-t.rnenft'.
Jmmndiatn- Capitão-tnnentP.

a)

Ofl'kial- PrimPirn-tnrwntn.

nos Estados:
{'t~
Commandante- Capitão de corveta ou capitão-tenenff'.
Immediato- Capitão-tenentr nn JWinwiro-tPnrnlt....
Offif\ial- PJ·irnr~iro-tnnPntP.
b)

18)- AnSENAE~ DE l\IARTNHA
(ih•t . .'lo rlo r[qm•Pfn n. 6.782)

r-atcgoria:
InspPctor- Vire-almirante ou rnnf.ra-almir:-mtP.
Virf'-inspeetor
Capitão de mar P ::.nwrra.
Ajudante- offieial ·~mperior.
Assistentn- Capitão df' corveta ou ·eapitfío-tPmmte.
Ajudante r1f' o1·nr·n~
Cnl)iliío-tf•rwni.P on pJ·inwiro-tenente.
o) de 1"

(.4rt. ,fo do rlf'r:rf'fn

b) de 2 categoria~
Inspector·- Capitão do mar c
.gata.
A.it1dnnb•- Capitão-tPnPntf'.

'11.

6.782)

3

gm~rra

nn rapit.fío de fra-

19)- CORPO DE MAHTNHEIROR NAC:IONAER
.(A1't. I!) do tlem·f'to n. 'i ..f2f)

Commandant!! geral- Cm)tra-almirante ou r.apilão de mar,

e guerra.

7i7
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~PfiUndo l'otnmandante- OfJ'ieial Bnperior.
Ajudante
Capitão dP ~~orvda ou eapitão-tonontc.
Assistente
Capitão de ('O.rveta ou capitã.o-Lnncnle.
Secretario
Capitão-tenente.

C.ommandante de companhia- Capitão-tenente.

Suhaltpt·no de• e,ompanhia- Primeiro-tenente.

;tr: B:\T.\LlL\0 NIAVAL
(AJ•t. ()o tlu decreto u. 7.035)

ComltnuulantP- Capitão de mar l~ gucna on f·apÜão de
t'l'agala.
.
Seguudo eommandaute
Capitão d(~ corveta.
A,indante- Capitão de coevnta ou eapilão-lPucnle
Sc·c~r·PlaJ·io1•:nea.1Tc~gado

PrimC'iro-tpnente.
.pl'l~sidio
Capitão-teTwul•·.
Uommandanlt• de companhia
Capitão-tnnentD.
::-:ubalterno de companhia- Primeil·o-hmcntc.
lnslrnetm· tlc infantaria
Capitão-tenentn nu primoiro-

do

tmwnte.
~~

) - FOllTALE7..\ DE SANTA CllUZ El\1 SANTA CA'fliARINA
Co.mmandanto- Capitão dn ~onda

011

t:apilão-Leaeutc.

f

:IL\NU:U: JJO SUl..

lmnwdialn- Capitão-tenente.
Ol'l'ieial-- Primeiro-tenente.

PIL\.TICAGEM DA llALLitA DO ltiO

(Reg. de 30 tlu abril tle 1846)

.\dmini::;lrador- Capitão de
vela.

fra~:;a{a

ou capitão do cor-

:l:J)- lL\DIO-TU~LEGltA:PHlA

(Aciso n. 1.13i~ tlu 'iij de

a1

esla~,;ão

utai'CO

tlc I!JI!))

central:

Encarr·~·g·ado-

Capitão dn enl'vela ou capilão-tcucntc.

A.i udante- .Pt·imciro-tcucnte.

b) n"'ta<.:,ão dP grande alcance:
EncalTcgado --Capitão-tenente ou primeiro-tcucntc.

'J 'i)

1.\l P UEN~.\ NAV AIJ
(Arts. So

(~

28 do flcaelo n. fUJfi 1,

Direelor- Ga1)itão de corveta.
Ajudante- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.

7:1.8.

25)_:_.ADDIDOS NAVAES
(<1l't. n. lO da lei n. 831, de I.'JOI e outms 2JOslcrio1·cs)

.I!.:mimixada ~ ,Offieiul BUJJel'ior.
Legação
Capitão de corveta ou capiLão-leueute.
JJ)-

Cum,missues a

bordo.

26)- FUHÇA NAVAL (em operações de guerra)'
(Onlenança

2)a1'a

o serviço da

~h·uu.ula)"

UommaudanLc em chefe- V ice-almirante ou contra-almirante.
·
Chefe do Estado-Maior- Uontra-alwiraHltJ ou cavilão de
mar c guerra.
Assistente
Of'ficial superior.
Ajudante de ordens- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
27)-l•'UW)A NAVAL (em conuuissão CR{Jeeial)
Commumlante- Viee-ahuit·mür! ou eoulra-almirault).
Uhefe do Estado-Maior- UavHãu de mat· e gucLTtt ou
fragata .
. Ass"istente
Capitão tlc fl·agata ou capitão de cor·veta.
Ajudante de ordens- .Capitão-tenente ou primelro-tc...
nentc.
28)- ESQUADRA

UommandanLe- Vice-almirante oú ~~onlra-altnirauLo.
Uhefe do Estado-Maior- Capitão de mal' c gucNa ou
fragata.
Assistente
Capitão do fragata ou capitão de corveta.
Ajudante de ordens- ,Capitão-tenente ou primeiro-te...
. nentc.
2Ú)- DIVISÃO
Uommandantc- Contra-almirante ou capitão do mal' c

guerra.

Asslstenln- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Ajudante de ordens- Priifteiro-tenente.

30)- PLOTILHA

Uonmmuuautc
Capitão de· mar e guena ou capitão de
fraga la.
Assistuute-ajwlante <h~ ordens- Cuvit~q-LUH.:H[c ou pri ....
mciro::.teHe-.c.
.
\

:Jl)- NAVIO TYPO JllNilS GERAES

Gommandante
Capitão de mar o guena ou fragata,
Immediato- Capitão de fraga la ou de col'vcla ••
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:mncalTt'gado uo udallw- Capitão de uot·vda ou capitão- .

tenente.

~w.mncgauo

geral de al'lillmria

Uat•ilãu de eorvela ou

eapilão-tencntc.

J;~neunegado da na\'egu..:ãu
Capilão-tt'lll'lltn.
Enearregado do destacamento, ule.
t:apilão-leueule. ·

Comrnam!aute de torre- Capitão-tenente.

d.~:neanegado

de torpedos
Uapitão-t~~neute ou primeiroteneute.
EueanL•gado du sig1~aes, tekgrauhia :::>em fio, ele.- Capilão-tt!Hetlle ou lJl'illlciro-tenente.
EueatTegado do casco, eml>area~,;õe::;, ele. - Uapilii.o-tencnte
uu prüuciro-tenente.
J:!)- NAV lU TYPO PLOJUANU

CoullllUIH.lante- t.:apilãu de HUtl' e guena ou capitão tio
Jragata.
lmmediato- Capitão de fragata uu cavitão tle cm·veta.,
J.~ncan·cgado da artilhal'ia- Capitão de corveta ou capitão-

tenente.

~ncanegado

da navegação

Uapilão-Leucute ou tn·imcil·o ...

tenente.

Eneart·t~gado
J Heiro-lcuenVJ.
~neancgado

do destaeauwulu-- Capitão-teucnle ou pri...,

de torvedus
Capitão-leueule uu primeiro ..
tenente.
Encarregado de siguacs- Primeü·o-Lcuente ou segundo ...
Lenente.
Encarregado do casco- Primeiro-tenente ou segundo-t~ ..
nente •.

t.:ummuudauLc- Cavitão de mar e guena ou capitão do
fragata.
_
Inuneuialo - CapiUlo de corveta.
~ncanegado da artilharia
Capitão-tenente.
Encarregado do destacamento- Capitão-tenente.
J<;ncarregatlo da navegação
Capitão-tenente ou priineiro ..

tenente.

Encarregado de torpedos- Uapitão-tenente ou primeiro ...
Lcucntc.
Eueanegado de signae::;- CU!Jitílo-teuente ou vrimeil'o-

teucnte.

Encarregado do casco- Capilão-Leuente, pl'imeiro-teuente
ou segundo-tenente.
:H)-- N'AVIO TYPO BLllliA
UumJwuulaute- Cnpitãu uo feagala.
lmmediato- Capitão de corveta.
Encarregatlo da artilharia- Capitão-tenente.
EncatTegado de torpedos- Capitão-tenente ou primeiro-

tenente.

li3ncarregado
mciro-tenente ._

do dest'ªcamento- capitão-tenente

ou pd·

rACros i:JO PoDt:it EXÉCUTi\To
!

Encal'I'egado da navegaoão- Capitão-tenente, primeiro. tenente ou segundo-tenente.
Encarregado do casco- Capitão-tenente, vrirneiro-tcncnte
ou se·gundo-tenente.
Encarregado de signaes- Capitão-tenente, primeiro-tenente ou segundo-tenente.
35)- NAVIOS TYPO

R~'PUBLJCA

E TIRL1DENTES

Commandante- Capitão de fragata ou eapitão uu corveta.
Immediato- Capitão ue corveta ou eavitão-tencnte.
1!3ncarregauo da artilharia- Capitão-tenente .
.Encarregado de torpedos- Primeiro-tenente.
Encarregado do destacamento- Primeiro-tenente.
Encanegado da navegação- Primeiro-tenente ou segundotenente.
Encarregado do casco- Pl'irueiro-lenente ou segundotenente.
iEneanegado dn signae::;- Prüneiru-teueute ou scgundo.tenente.
36)- NAVIO PRESIDENCIAL

Commandante- Capitão de mar e guerra ou fraga La.
Immediato- Capitão de Jra·gata ou capitão de corveta.
3'7)- NAVIOS TYPO S.4.RGEN1'0 ALBUQUERQUE E CAllLOS
GOMES

Uommandante- Capitão de corveta ou capitãu-tcncntc.
Immediato- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
3S)- NAVIO TYPO PAR.J

Commandanto- Capitão de corveta.
lmmediato- Capitão-tenente.
Encarregado de torpedos- Primeiro-teueuto.
Demais encargos- Primeiro-tenente
ouI seguuuu-Lcncntu.
.
ZU)- NAVIOS TYPO PEJlN,:lMJJUCU, Cb'All.:í
MARÇO

~

PlUMb'lllU lJE

Uommandaute- Capitão de corveta.
,Inunediato- Capitão-tenente.
Encargos- Primeiro-tenente ou scgunuo-tcncutc.
40)-::\AVIO 'l'YPO OYAPOCK

Cummandante- Capitão-tenente.
Imrnediato- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
tillneargos- Primeiro-tenente ou scguudu-teucnte.
41)- NAVIOS 'l,YPO A1llAPA., GUYAZ E CAllAVb'LLAS

Commandante- Capitão-tenente.
Immediato- Primeiro-tenente.
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r42)'- NAVIOS TYPO TEFFÉ E JUTAHY
Commandante- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
43)- SUBMERSIVEIS

CommanuanLe da flotilha- Capitão de corv·~ta.
i\judante de ordens
Primeiro-tenente.
Commandante de submersível
Capitão-tenente.
Immediato- Capitão-tenente ou p·rimeiro-trmente.
Commandante da base de submersíveis- Capitão-tenente.
Immediato da base
Capitão-tenente ou IJl'jmeiro-tenente.
§ li

Corpo de Engenheiros Navaes

(Art. .2° do decreto n. 10.7.10)
·H)~

JNSPEC'l'OHIA DE 1!-:!NG!ENHAHIA NAYAL

Inspector
Vice-almirante graduado ou contra-almirante.
Sub-inspector
ContJ·a-almirante graduado ou capitão de
mar e ·guerra.
45)

ARSENAES DE l\IARINHA

a) .P categoria:
Director de officinas- Official superior.
Ajudante de officinas
Capitão de fragata, ~~apitã.o de corveta ou capitão-tenente.
b) 2a categoria:
Director de officinas
Capitão de fragata, capitão de corveta ou capitão-tenente.
Ajudante de officinas
Capitão de corveta ou capitãotenente.
46)-DIRECTORIA DO ARMAMENTO
(Arts. 1.2, 17 e 19 do decreto n. 8.2[)3)

Director
Official superior.
Sub-director
Capitão de fragata ou corveta.
Ajudante
Capjtão de corveta ou capitão-tenente.
~

111 - Corpo de Engenheiros M:achinistas

47)-INISPECTORJA DE MACHINAS
(Art . .2° do decJ'clo u. ·10.7-12)

Sub-inspector- Capitão de mar e guerra.
Adjunto
Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Auxiliar- Capitão-tenente.
Poder Executivo
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!48)- DIVERSAS OOMl\HSSOES
Encarregado da officina de ma.ebinas e electricidade da
Escola Naval- Official superior ou capitão-tenente.
Adjunto da Escola Profissional- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
1
Instructor da Escola de Grumetes- Primeiro-tenente.
Instructor da Escola Profissional- Capitão-tenente.
Machinista da Barra do Rio Grande do Sul- Segundo-tenente.
Perito do Deposito Naval do Rio de Janeiro- Official
supQrior.
'49)- NAVIO TYPO MINAS GERAES

Chefe de machinas- Capitão de fragata ou capitão de
corveta.
Segundo machinista- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Encarregado da electricidade- Capitão-tenente.
50)- NAVIOS TYPO FLORIANO, BAHIA, BARROSO E BENJAMIN CONSTAN7'

Chefe de machinas- Capitão de corveta ou capitão-tenente."
Segundo machinista- Capitão-tenente ou primmro-tenente.
Encarregado da clectricidade- Primeiro-tenente.
51)- NAVIOS TYPO REPUBLICA, CEAllA E 1'JR,1DEiVTES

Chefe de machinas- Capitão-tenente.
Segundo machinista- Primeiro-tenente.
(Encarregado da electricidade- Primeiro-tenente ou segundo-tenente.
•. ·52)- NAVIOS 'l'YPO PAll.A. E PERNAMBUCO

Chefe de machinas- Primeiro-tenente.
Segundo machinista- Primeiro-tenente ou segundo-tenente.
Encarregado da electricidade -Segundo-tenente.·
53)- NAVIOS TYPO PRIMEIRO DE MARÇO E OYAPOCK

Chefe de machinas- Primeiro-tenente ou segundo-tenente.
Segundo machinisla ··-· Segundo-tmwnte.
54)-NAVIOS TYPO A1liAP,i, GOYAZ, 1'EFFÉ E JUTAHY
Chefe de machinas- ~Primeiro-tenente.
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55)- NAVIO PRESIDENCIAL

Chefe de machinas- Capitão de eorveta ou capitão-tenente.
56)-NAVIOS TYPO CARLOS GOMES E S.4.RGENTO ALBUQUERQUE

Chefe de machinas- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
Segundo machinista Primeiro-tenente.
Encarregado de electricidade- Primeiro-tenente ou segundo-tenente.
57)- SUBMERSIVEIS
Machinista- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
§ IV- Corpo de Saude
A) Medicas:

58)- INSPECTORIA DE SAUIXID NAVAL
(Art. 3° do decreto

n.

10.7 39)

Inspector- Contra-almirante.
Sub-inspector- Capitão de mar e guerr&.
Assistente- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Ajudante de ordens
Official subalterno.
Adjunto- Capitão de corveta.
Auxiliar~ Capitão-tenente.
69)- HOSPITAL CENTRAL DA :MARINHA
(A1·t. 16 do decreto n. 10.7.19)

J>ii·Pctor- Capitão de mar ·e guerra ou capitão de fragata.
Vir~~·-director- Capitão de fragata ou capitão de ~corveta.
Chefe de clínica- Capitão de fragat~. ou capitão de corveta.
Encarregado do material cirurgico --Capitão de fragata
ou capitão de corveta.
Coadjuvante de clinica Capitão de eorveta ou capitãotenente.
Auxiliar de clinica- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
Auxiliar do encarregado do material cirurgico- Capitãotenente ou primeiro-tenente.
60) SANATORIO NAVAL DE FRIBURGO
(Art. 129 do decreto n. 7.203)

Dire(}tor- Capitão de fragata ou capitão de corveta.
Vice-director- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Auxiliar- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
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61)-ENli"'ERMARIAS DO PARA E MATTO GROSSO
(Art. 4° do decreto n. 6.782)

Encarregado- Capitão-tenente.
62)- DIVlERSAS CO.MMISSõES

Arsenal de primeira categoria- Capitão de fragata. (Artigo 3° do decreto n. 6.782.)
Capitão-teBase da flotilha de submersíveis - Medico
nente ou primeiro-tenente.
Batalhão Naval
Capitão de corveta ou capitão-tenente.;
(Art. 6., do decreto n. 7 .035.)
Corpo de Marinheiros Nacionaes- Capitão de corveta.]
(Art. 19 do decreto n. 7. 124.)
Directoria do Armamento
Capitão de e01·veta ou capitãoteuente. (Art. 1... do decreto n, 8. 253.)
Enfermaria de Copacabana 1(encarreg·ado)- Capitão de
corveta ou capitão-tenente. (Art.. 129 do decreto n. 7. 203.)
Escola de ..Avrendizes .Marinheiros ~ Capitão-tenente ou
primeiro-tenente. (Art. 73 do decreto n. 14. -179.)
Escola de Grumetes- Capitão-tenente ou primeiro-te-nente. (Art. 73 do decreto n. 11.479.)
Escola Naval- Primeiro medico- Capitão de corveta.j
(Art. 265 do decreto n. 8. 650.)
Escola Naval- Capitão-tenente. (Art. 265 do decreto nu ..
mero 8.650.)
Fortaleza de Santa Cruz em Santa Catharina - Primeirotenente.
63)- ESQUADRA OU DIVISÃO
Delegado de saude
ou capitão de corveta.

(qna~1do

nomeado)- Capilão de f.ragata

64)-NAVIOS TYPO MINAS GERAES E BENJAMIN CONSTANT

Primeiro medico- Capitão de corveta.
Segundo medico- ~a;pitão-tenente ou

primeiro-tenente.~

65)- NAVIOS 'l'YPO FLORIANO, BAHIA E BARROSO
Medi·co- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
66)- NA\"108 TYPO J:BPUBLICA, TIR,lDENTES E CEARÁ
Medico

CaiüLão-lf'ncnte ou primeiro-tenente.

67)- NAVIO TYPO PRUIElllO DE MARÇO

Medico- Primeiro-tenente.
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68)- NAVIOS TYPO CARLOS GOMES E SARGENTO A.LBU.QUERQUE

Medico- Capitão-tenente ou

primeiro-ten~nte.

69)- FLOTILHAS

Primeiro medico- Capitão-tenente.
Segundo medico- Primeiro-tenente.
Delegado de saude (quando nomeado)- Capitão de corveta.
B) P ltarmaceuticos:

70)- HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA
(Arts. 23 e 26 do decreto n. 7.203)

Encarregado- Capitão de corveta.
Coadjuvante- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
71)- LABORATORIO PHARMACEUTICO

(Art . .f 57 do decreto n. 7.20.'J)

Director- Capitão de fragata.
Ajudante- Capitão de corveta.
Encarregado de secção
Capitão-tPnente.
72)- SERVIÇO TECH.NiJCO-ANALYTICO DA ARMADA
(art. 72, X, âa lei n.

2.92~

c decreto n. HJ;!;o, de 1915)

Di redor- Capitão de fragata ou corveta.
Chimico- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Ajudante de chimico- Primeiro ou segundo-tenente.
73)- SANA TORTO NAVAL DE FRIBURGO
(Art. 129 do decreto n. 7.203)

Encarregado da pharmacia- Capitão-tenente ou primeirotenente.
Auxiliar tia pharmacia- Primeiro-trmente ou segundotenente.
7 4)- DIVERSAS CO::\BUSSõES
I~ncarrcgado das errfermarias do Pará e Matto Grosso
Primeiro-tenente ou segundo-tenente. (Art. 1~9 do decreto
n. 7.203.)
Pharmaccutico da Escola de Grunwteg- Pr-imeiro ou ~e
f!Hndo-t<'ncnte. (Art. 73 do decreto n. H. /179.)
·
Pharmaceutieo do Corpo clf' i\larinhciros Nacionncs
Primeiro-tPnente ou sE"gundo-tctwntC'. (Art. 19 do decreto numero 7. 124.)
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Pharmaceutico de flotilha- Segundo-tenente
Pharmaceutico dos navios typo Minas Geraes, Floriano,
Barroso e Benjamin Constant- Primeiro-tenente ou segundotenente.
§ V- CORPO DE COMMISSARIOS

7;5)-INSPECTORIA. DE FAZENDA
(Art. 3° do decreto

n.

10.741)

Sub-inspector- Capitão de mar e guerra effectivo ou
graduado.
Adjunto- Capitão de corveta ou capitão-tenente.
Auxiliar- Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
Encarregado do material e pagador do pessoal das inspectorias- Primeiro-tenente.
76)-DEPOSITOS NAVAES
(Art. 8° do dec1·eto n. 10.837)
A) Do Rio de Janeiro:

Elilcarregado de secção- Capitão de corveta ou capitãotenente.
Auxiliares de escripta- Officiaes subalternos.

B) Dos Estados:
Encarregado- Capitão-tenente. (Art. 9° do decreto numero ·10. 837 .)
77)- CORPO DE MARINHEIROS NACIONAES
(Art. 19 do decreto n. 7.124)

Encarregado do material- Capitão de corveta.
Encarregado do pessoal- Capitão-tenente.
Encarregado do fardamento - Capitão-tenente.
78)-BATALHÃO 'NAVAL
(Art. 6° do decreto n. 7.035)

Primeiro commi5sario- Capitão-tenente.
Auxiliar do commissario- Primeiro-tenente.
79)- DIRECTORIA DO ARMAMENTO
(Art. lo do decreto n. 8.253)

Primeiro commissario - Capitão de corveta.
Segundo commissario- Capitão-tenente.
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80) ~DIVERSAS COMMISSõES

Arsenal de primeira categoria- Capitão de fragata ou
capitão de corveta. (Art. 3° do decreto n. 6.782.)
Barra do Rio Grande do Sul- Primeiro-tenente.
Bibliothcca, Museu e Archivo- Capitão-tenente. (Art. 4°
do decreto n. 6. 510.)
Capitanias de portos (secretarios) ~ Officiaes superiores
ou subalternos, conforme a classificação das capitanias. (Art. 64
do decreto n. H. 505.)
Enfermaria de Copacabana- Primeiro-tenente.
Escola de Aprendizes Marinheiros da Capital FederalCapitão-tenente. (Art. 73 do decreto n. H. 479.)
Escola dP, Aprendizes Marinheiros nos !Estados- Official
subalterno. (Art. 73 do decreto ·n. 11.479.)
·
Escola de Grumet.cs- Capitão-tenente. (Art. 73 do de ..
ereto n. 11.479.)
Escola Naval - Capitão de corveta. (Art. 297 do decreto
n. 10. 788.)
Estação Central de Radio-Telegraphia --Segundo-tenente.
(Aviso n. L137, da 4" secção, de 1915.)
Fortaleza de Santa Cruz, em Santa Catharina- Primeirotenente ou segundo-tenente.
Hospital Central da Marinha (almoxarife)- Capitão-tenente. (Art. 16 do decreto n. 7. 203.)
Imprensa Naval- Primeiro-tenente.
Laboratorio Pharmaceutico- Primeiro-tenente. (Art. 137
do decreto n. 7.203.)
.
Sanatorio Naval de Friburgo- Primeiro-tenente ou segundo-tenente. (Art. 129 do decreto n. 7. 203.)
Superintendencia de Navegação- Capitão de corveta. (Artigo 7° do decl'cto n. 6.964.)
81)-ESQUADRA OU DIVISÃO

Chefe de fazenda (quando nomeado)- Capitão de fragata.,
(Arts. 28 e 29 do decreto n. 7 .616.)
·
82)-NAVIO TYPO MINAS GERAES
Encarregado do material- Capitão de fragata ou capitão
de corveta. (Arts. 28 e 29 do decreto n. 7. 616.)
Encarregado do pessoal- Capitão-tenente. (Arts. 2R c 29
do decreto n. 7. 616.)
8:-l)- NAVIOS TYPO
CONS1'AN7'

FJ,ORTANO,

RA'RIROSO

E

BRN.TAMlN

Commissario- Capitão de corveta ou capitão-tenente ..
(Arts. 28 c 29 do decreto n. 7. 616.)
84)- NAVIO TYPO BAHIA
Commissario- Capit.ão-tenenf.e. (Ar f-R. 28 e 29 do dooreto
n. 7 .616.)
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85)-NAVIOS TYPO REPUBL1GA, 1'/RADENTES E CEARÁ

Commissario creto n. 7.616.}

Primeiro-tenente. (Arts. 28 e 29 do de-

86)- NAVIO PRESIDENCIAL
Commissario- Capitão-tenente.
87)- NA VJOS TYPO CAB.LOS GOJfES E SARGENTO ALBUQUERQUE

Commissario -

Primeiro-tenente.

I

88)-NAVIOS TYPO PARA, PERNAMBUCO E PJUMEIRO DE
MARÇO

Commissario- Primeiro-tenente ou segundo-tenente. (Artigos 28 e 29 do decreto n. 7. 61.6.)
89)-NAVIO TYPO OYAPOCK
Commissario

Segundo-tenente. (Arts. 28 .e 29 do decreto

n. 7. 616.)

90)- FLOTILHAS
Encarregado do pessoal
Primeiro-tenente. ·(Arts. 28 e 29
do decreto n. 7 .616.)
!Encarregado do material- Capitão-tenente. (Arts. 28 e 29
do decreto n. 7. 616.)
Chefe de fazen()a (quando nomeado)- Capitão de corveta.
(Arts. 28 e 29 do decreto n. 7 .616.)
91)- BASE DA FLOTILHA DE SUBMERSIVEIS
Capitão-tenente ou primeiro-tenente.
§ VI -•Corpo de Patrões-Móres
(Art. 1" do decreto n. 11.602)

92)- ARSENAES
Primeira categoria- Capitão-tenente ..
Segunda categoria- Prim~iro-tenente.
93)- CAPITANIAS DE PORTOS
Segundo-tenente.
. Art. 12. Os segundos-tenentes do Corpo da Armada não
poderão exercer em caso algum commissã() em terra. (Aviso
n. 2. 341, de 2 de a:gosto de 1913.)
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Art. 13. Os officiaes nomr;a,dos para commissõcs ou cargos
não cspecific.ados no ·art. 11 J)erccbf'rão as. gratificacões relativas ás suas patentes, desde que os serviço,.;; pertençam ao
Ministerio da Marinha. (Art. 3° da lei n. 2. 290.)
Art. 14. Os commandantes de divisão de servico devem
ter suas gratificações subordinadas ao preceito do artigo anterior. (Aviso n. IL 590, de 8 de outubro de 1914.)
Art. 15. Para o effeito do abono de gratificaçõe~, a ERcola Naval é equiparada a navio de 1a classe. (Aviso n. 5. 311,
de 3 fie dezembro de 1914.)
Art. 1G. Terão sempre dirc-ito ao soldo das respectivas
patentes os officiaes que se aeharrm em quac.~qU('I' commissões
militares ou administrativas. (ArtR. 17 da lei n. 2.290 e 104,
§ 1", da lei n. 2. 924.)
Art. 17. Os instructores, adjunto e secretario das escolas
profissionacs perceberão as gratificações do posto immediatamente superior. (Aviso n. 3 .338, de 24 de setembro de HH3.)
A:rt. 18. Os lentes ou professores ou substitutos, 'adjuntos ou instructores com funcção de professor· ou de substituto dos institutos de ensino da Armada JH~rcchcrão o fioldo
de suas patentes além dos vencimentos qur lhes competirem,
como docentes. (Art. 11 da lei n. 2. 290.)
Art. 19. Quando responderem •a eom>elho de gucrr>a, os
offici~H~s pereeberão o soldo, e cumprindo pena menor de dous
annos, vencE>rão só mente meio soldo. (Art. so da lei n. 2. 290.)
Art. .20. Quando, porém, forPm absolvidos em ultima instancia serão indemnizados immediatamente das vantagens que
deixaram de perceber, em virtude do processo. (Decreto legislativo n. 529, de 189R, e aviso n. 957, de maio df' 1899.)
Art. 21. Os officiaes reformados e os honorarim; de
campanha. terão direito ás vantagens de oHiciaPs llâ elaRse
activa, quando a serviço da União, no exercício de funcç,ões
propriamente militares, perdendo durante este 11criodo qunPsquer vantagens de que gosem a titulo de reforma, aposf•ntndoria, ,jubilação ou pensão. (Art. 1.2 da lei n. 2 . .290.)
Art. .21.2. E' vedado o abono de soldo correspondente á
patente a reformados ou honorarios, que não sejam da campanha do Paraguay, sprvindo em repartições da Marinha.
(Aviso n. 707, de 19 de fevereiro de 1915.)
Art. 23. Terão dirPito os officiaes ao fornecimento de
medicamentos, mediante indemnização, ma:-~, sempre pelo preço
do custo. (Art. 10 da lei n. 2.290.)
·Art. 2,i. As licenoas concedidas aos offieiaes do Corpo
da Armada e Classes Annexas em hypothese alguma darão
direito á 11ercepção das gratificações dn Pxercieio, e dflverão
ser concedidas:
§ 1. Quando por motivo de molestia c·.omprovada com o
•:-oldo até seis mezes, e com metade do ~oltlo por mais de
seis, em prorogação.
§ 2. 0 Quando por qualquer outro motivo justn P attrndivC'l,
:::.em vencimento algum, e até um mmo. (:\r·t. 1.". ns. t f\ 2,
(lo df>.Crf't.o legislativo n. 2. 756.)
Art. 25. Em todas as concessões de liePnça mnrcar-sf\-ha
o prazo dentro do qual o official d<WPl'Ú, Ptllrat· nn g-n-,o rlrlla,
prazo que não poder'>á exceder de GO dias. ( .\ rt. I", § 1°, do
·
decreto legislativo n. 2. 756.)
Art. 2?. E' licito ao official renunciar, em qualquer
tempo, a licença que lhe tenha sido concedida, ou em cujo
0
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goso ·se ache, reassumindo o exercicio de seu cargo. (Art. 111,
§ 2~~; do decreto legislativo n. 2. 756.)
•
Art.. 27. Não terão direito a licenças os que exercerem
funccões interinamente, · em os nomeados que não houverem
assumido o exercício do respectivo cargo. (Art.. l ", § 3°, do
decreto legislativo n. 2. 756.)
Art. 28. Nenhum officiaf poderá gosar de lkenca, uma
vez esgotado qualquer dos prazos dos ~§ 1° e 2° do art. 21
antes de decorrido um anno depois da ultima licença concedida. (Art. 1°, § 4°, do decreto legislativo n. 2. 756.)
Art. 29. As licenças concedidas aos offichws srl-o-hão por
portarias assignadas pelo ministro da Marinha. (Art. 2°, lettra f,
do deerpto legislativo n. 2. 756.)
~rt. 30. Qualquer pedido de licença dirigido ao Congresso Nacional deverá ser encaminhado pelo ministro da Marinha, desde que o requerente prove, .iú ter ohtido as licenças
mencionadas nos §§ 1° e 2° do art. 24. condi~,ão esta essencial
para ser tomado em consideração. (Art. 4" do decr(~lo legislativo n. 2. 756.)
Art. 31. O official ausento por excesso de licença ou por
outro motivo, perderá todos os vencimentos, desde o dia em
que começar a ausencia até áquelle em que se apresent.ar; si,
porém, justificai-a, terá direito aos vencimentos que lhe competirem. (Art. 63 da lei n. 1. 473.)
Art. 32. Os officiacs que substituírem os licenciados perceberão apenas, além de seu soldo, a gratificação do suhstituido,
no posto immediatamente superior. (Art. 3o do decreto nu-mero 10.100.)
Art. 33. Os officiaes transferidos para a reserva, em
observaçlio de saude, durante um anno, por terem requrrido
reforma, abrem vaga no quadro, contam anfi~uiriarl~ r• tempo
de serviço e vencem soldo. (Arts. 3° o qo do decreto n. ·108 A.
de 1889.)
·
Art. 34. Os transferidos para a reserva, em virtude de
permissão dada pelo ministro para servirem na marinha
mercante, ou industrias correlativas, abrem vaga no quadro,
não contam antiguidade, teem o tempo de serviço contado pela
metade e não percebem soldo, desde que a permissão .;;cja por
mais de dons annos. (Arts. 3° e 4° do decreto n. 108 A.
de 1889.)
Art. 35. Os officiaes não poderão consignar {t sua família
ou aos seus procuradores quantia superior a seu solrlo, salvo
ordem em contrario do ministro da Marinha. (Art. 44 da lei
n. L 473, e aviso n. L 032, de 4 de dezembro de 1912. )
Art. 36. No processo para estabelecimento, augmento, reducção ou suspen~ão de taes consignações, devem HCr oltservadas aR seguintes disposições:
§ 1. A consignação será requerida pelo offkial á Contabilidade da !\farinha, precisando a quantia, a data do pl'imeh·n
pagamento o, outras circnmsfancia.:; IJlW pos~arn c~darPrcr o
assumpto.
§ 2. A consignação com o prazo fixo ou duração detPrminada será. RuspenRa logo que finde o mesmo pr.azo. rflet~
bendo o official, dahi om dPanle, sPns vnn1~irnenfos. Sf'ln fal
desconto.
§ 3.0 A r.om;ignação sem prazo fixo será suspensa logo
que o official o requeira; elle, porém, só pa-;snr:'i a rpccber
a parle dos seus vrncimentos consignada. depois qnc a repar0

0
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tição pagadora do logar, em que elle se a.chat·, 1 1 · ~eber aviso
de haver sido suspenso o respectivo pagatnenlo.
§ 4.<) As consignações feitas em virtude de e~>mpromisso
legal, ou por autorização do Governo, fÓ poderf:o sor suspensas ou reduzidas depois de liquidado o compro!J isso tomado
pelo offidal, salvo mutuo consentimento das parte-;.
§ 5. Qualquer alteraçã-o das consignaçfws, ld! ·a augmenlal-as, reduzil-as ou suspendel-as, será fei.ta pelo mesmo processo da propria consignacão, ,de accôrdo c um a di Jos i<;,fio primeira deste artigo, avisando-se ainda a reparti ,ião onde a
nonsignação é cumprida. (Art. 46 da lei IL. 1.47a )
Art. 37. As consignações estabeleci(ias nara alimentação
da família do official devem conLinuar a ~er :mgas ainda
quando este se lenha oxLravlado, até que o rnst' )eli\;o chefe
deelare á autm·idade competente qual o dcst iU:) que Leve o
mesmo official. (Art.. 47 da lei n. 1. 473.)
Art. 38. Para pagamento das cousignaçôes, devem as estações pagadoras exigir, no principio de cada. exe:·cicio, prova
authentica da existencía do consignante o nova p1·ocm·ação do
mesmo. E' dispensada a nova procuração, quando ~t consignação
fôr instituída em favor de pessoa de farnilia. ou por compromisso garantido pelo Governo ou por disrosiçfio Je jal. (Art. 48
da. lei n. 1. 473.)
Art. 39. As consignações descont81das em OUl'O ao cambio
de 27 d. aos officiaes em commissão no estro ngeiro serão
pagas nessa conformidade aos seus procuradores estabelecidos
no Brazil. (Circular da Fazenda, n. :1, de i6 de fevereiro de
0

:..c

19:10.)

Art. 40. Aos officiaes promovidos, que nã·) deverem á
Fazenda Nacional, se abonará, mediante requerimento, a imporLancia de tres mezcs de soldo, que será ucscotllada mensalmente pela quinta parte do meRmo soldo.
fgual abono se fará aos medicas, pharmaceu ~icos e membros do corpo d-ocente, quando forem admittidos nos respectivos quadros e aos guardas-marinha por occnsião de suas
nomeações, os quaes soffrerão o mesmo descontt'.
Esses adeantamentos só podem ter Jogar até tres mezes,
a contar da data da publicação do acteo da promoção ou nomeação, no logar em que se achar o official. (. ~ot't. 50 da lei
n. L473.)
Art. 4l. Tambem podem os officiaes obter adeantamento
de tres mezes de soldo, no caso de ser decretada a mudança
de seus uniformes. Este direito, porém, cessa tambcm depois
de tres mezes da publicação do acto que ordenou essa mudança, no logar em que se achar o oHicial. (1\rt. 51 da lei
n. L473.)
Art,. lt2. Fóra dos casos f'SJH~cificados nos artigos anLeCf~dentes, o adeantamento de vnncimentos milita.,:es é da competencia unica e privativa do ministro da Ma1·inha. Os pedidos de taes adeantamnntos serão in1 ormados pPla Conta h iHdade da Marinha, declarando a proccdcncia ~.lo pedido n o
<~nrgo que tiver o petieionario. {Art. 52 da lei n. L 473.)
Art. 43. Esses adeantameut.os. pot·ém, não exct>1lerão á
importancia de tre-:; mezes de soldo, c, em hypntheso alguma,
sommanos noc:; pcrmittidos por lei, os cnncedirlos l)f'lo Gnvet·no,
poderão exceder a importancia de seis mr1.es de :::;ntdo de
enda official. E mesmo quando attingir Pstc n'nximo, o dcs-
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conto será elevado, de fórma que o pagamento esteja completo
até ao fim do seguinte exercício financeiro. (Art.. 53 da lei

n. 1.473.)

Art. 4-í. Os officiaes que de boa fé receberem vencimentos
indevidos, deverão amortizar a divida dahi resultante por descontos mensaes da 1quinta parte do soldo. (Art. 55 da lei numero 1 . 473. )
Art. 45. Os officiaes nomeados para qualquer commissão
militar nos Estados da União ou em paizes estrangeiros, assim
como os removidos de um para outro E.stado do Brazil, por
promoção, ou transferencia não solicitada, pt-rceberão para a
contos mensaes da quinta parte do soldo. •(Art. 55 da lei nuquantias constantes da tabella seguinte:
'Acre, Amazona~. Parú e
1\fatto Grosso :
Acompanhado por f a m i I i a
maior de tres pessoas ...
Idem, idem, att~ tres pessoas ..
Quando viajar sem família ...

Gen<>r:le~

Superiores

900$000
750$000
600$000

600$000
500$000

600$000
,'lf)>0$000

100$000
300$000

:wo~oon

?oo~nno

.wo~ooo

Subalterno•

300$000
250$000
200$000

Demais Estados :
Acompanhado por f a m i I i a
maior de tres pf'ssoas ....
Idem, idem, atô trcs pessoas ..
Quando viajar sô .......... .

200$000
150$000
100$000

Paizes estrangeiros:

r

Proporcional ao TIUHWI'O de
1wssoas P sPRUHdo a im- I 3 000$000 2 000$000 1:000$000
2 300$000 1 500$000
750$000
portancia da eommissão ~ 000$000 1 000$000
500$000
c paiz de destino.
l

i

(1Tabella B da IPi n. 2. 290.)
Art. 46. A ajuda de custo para comm1ssao Nn paizes estrangeiros será abonada em ouro ao cambio d~ 27 d. por 1$000.
(Obs. á tabella B, da lei n. 2.290.)
Art. 47. O official que regressar sem ·Commissão, tenha
sido ou não exonerado a pedido, ter•á direito a dous terços
da ajuda de custo da tabella do art. 45. ( Obs. ú tabella B
da lei n. 2.290.)
'
Art. 48. Quando o official fôr removido de uma estação
para outra, dentro do mesmo Estado, ou seguir em navio de
guerra para Estado do Brazil ou estrangeiro, p0rceberá dous
quintos da respectiva ajuda de custo. ( Obs. ú tabe lia B da
lei n. 2.290.)

Art. 19. Emquanto a viagem para :.\Iatto Grosso fôr feita
por paizes es~rangr~ir(Js. o official pr•t·ceberá, qur·r na ida. quf'r
na volta: a titulo di'> t·r·prf';:r·ntaçi'i.n.
i:!t1r.l ;í ar J.itrada
para a Yla~~·~n d•~ ida. 'Ob;;. á tab.,lla
n. :::. :2PO .
.·\rt. 50. (>··~1;;it:l>:>ram-;;e ,·.,mo urna :-·.··
a- "r·:n:ni;;;;0.::s
com it in;:rarir> rnar·r:adn at•::
r·r:~:zr·í':";:rJ dr.~ mn irJ ao fJr•nto d~

r,

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

733

partida au Capital da Republica, e em tal hYP;Othese os officiaes
só te em direito a uma ajuda de custo. (Av1so n. 1. 686, de 9
de maio de 1912.)
Art. 51. Não serão abonadas ajudas de custo de mudança
de Estado ou de paiz quando o navio estiver percorr,endo o
seu Hinerario ou demorar-se em algum porto fóra da sede por
menos de 90 dias. (Aviso n. 1. 686, de 9 de maio de 1912.)
Art. 52. Quando o navio tiver sabido para exercícios e
qualquer que seja o seu período de duração, só set·:í tambe~
abonada ao official uma ajuda de custo. (Aviso n. 1.ü8G, de
9 de maio de 1912.)
Art. 53. Para o abono da ajuda de custo de regresso, ~ú
será considerado navio estacionado, na falta de menção exphcita nas respectivas instrucções, aquelle que permanecer no
mesmo porto ou região por mais de seis mezes. (Avis-o numero 1. 686, de 9 de maio de 1.912.)
Art. 54. Quando o ministro da Marinha julgar conveniente, poderá mandar abonar um quantitativo para representação, segundo a importancia das oommissões:
a) aos eomm.andantes de forças ou navios que se destinat·em a portos estrangeiros;
b) aos oommandantes de forças ou navios, que, já estando
no estrangeiro, tenham de representar o Brazil em Je~tas officiaes;
c) os commandantes de Jorças ou navios em viagem ou
exercícios ao longo da costa. tAv iso n. 1. G8G, du !) de maio
de1912.)

Art. 55. O official' que receber ajuda de custo e não seguir
a seu destino, por motivo de seu interesse, restituirá a mesma
á :Fazenda Nacional, integralmente ou por desconto mensal da
quinta parte do soldo.
elle quo não seguie por ordem do Governo, depois de ter roo ido a ajuda de custo, restituirá metade
da mesma, nas condições acima. Aquelle que seguir o seu destino, porém, não ent;rar no exercício da funcção por motivo
independente de sua vontade, nada restituirá. Do mesmo modo
os herdeiros daquelle que fallecer antes de entrar no desempenho de alguma commissão não serão obrigados a indemnizar
o que elle houver recebido como ajuda de custo. (Art. 32 da
lei n. 1.473.)
Art. 56. O official que regres.sar da cornmissão para que
foi nomeado, sem ser por ordem superior ou por motivo de
doença ou desastre, perderá o direito ú ajuda de custo de
volta. (Art. 33 da lei n. '1. 473.)
Art. 57. Os officiaes que forem nomeados para alguma
commissão no logar onde residirem, assim como os que, sendo
exonerados ou dispensados de commissão, continuarem a residir
no logar onde se acharem, não receberão ajuda de custo. (Artigo 30 da lei n. 1. 473.)
Art. 58. Quando, por força maior, a família do official não
puder seguir com elle na OC'casião, indo depois, não perderá
o mesmo official_direito á differença de ajuda de custo e quota
para repre:.:entaçao, decorrf~ntr~ do numero dr~ p8ssoas da familia
qu+::' o acompanharem. ' ..:\Yi::o n. 533, de :!Çl d•: março d~ 1913.)
Art. 5~. Os offieiaf:'."- QtF~ Yiajarem em e::trada~ de ferro
ou em nano-: mercantes que nã•J d{:em alirnr:nl.ar;fJrj }Jr_.r· cfJnta
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de bordo, reoeberlo diariamente por pessoa da famliia as quantias seguintes :
Genera~s . • • • • • . . • . • • • • • •.• .... •.• • • •.• •.• • • • • • •.• • • . • • . 9$000
Superiores . . . • . . • • . • . . • •.• • • • . • • • • • • • • . • •.• • •.• • • • • • 6$000
Subalternos . • . . . . . • • • . . • . • . . • • • • • . • • • . •.• . •.. • • • • . • 3$000
(Tabella B, do decreto n. 2.290.)
IA.rt. 60. Os ajudantes do Arsenal de Marinha do Ilio de
Janeiro, nos dias em que estiverem em serviço de estado, perceberão uma ração diaria no valor de i$000. (Aviso n. 2.339,
de 24 de junho de 1915.)
:Art. 61. Os officiaes embarcados em navios de guerra,
quando em viagem de instrucgão, cruzeiro, levantamentos hydrographicos e outras conge:p.eres commissões de mar, fóra da
sua séde ou estagão, terão as seguintes gratificagões mensaes
para melhoria do rancho:
Oommandante em chefe .•..••.....•••....•••.••.•• 300$0()0
Commandante de esquadra ..••...•••••..•••....••• 200$000
!Commandante de divisão ••.•.....•.••••.•••••••.••• t50$000
Commandante de flotilha ........•.....•..•.••.... !20$000
Gommandante de navio de 1• classe ............... . 90$000
Oommandante de navio de za classe ............... . 80$000
Oommandante de navio de 3• classe ............... . 70$000
Oommandante de navio de 4a classe .•..•........... 60$000
Demais officiaes em qualquer navio ................ . 40$000
Os officiaes dos estados-maiores do commando em chefe,
esquadra, divtsões e flotilhas terão as mesmas graLificacões
de commandantes de navios de 1a, 2 3a e 4 classes, respectivamente.
Não será <Computado para a percepção desta gratificagão
o prazo excedente de 30 dias que o navio permanecer em um
mesmo porto nacional, salvo si estiver occupado em trabalhos
hydrographicos nesse logar. (Art. 71 da lei n. 1.473, e aviso
n. 1.366, de 21 de marco de 1911.)
A:rt. 62. O transporte do ol'fictal e sua família, quando
viaJar em serviço, em navio mercante, será pago pelo Ji~stado,
inclusive as comedorias. (Art. 37 da lei n. L 473.)
Art. 63. O official em serviço que adquirir passagem á
sua custa para si e pessoas de sua familia em eznp.reza não
subvencionada ou não preferida pelo Governo, sem ordem superior para isso, .será indemnizado apenas da importancia a
que attmgiram essas passagens, si fossem requisitadas officialmente á empreza subvencionada ou preferida. (1\lultiplas decisões.)
Art. 64. Tem direito á passagem o creado ou m·eada do
official, embora não siga na occasião da partida deste, para
mais tarde acompanhar sua familia. (Art. 40 da lei numero 1.473.)
~
Art. 65. As pessoas da familia do ofricial que teem direito á passagem, nos casos dcsLa Consolidação, são
esposa,
filhos menores de 18 annos, e mãe viuva, sendo para as flotilhas, comprehendendo-se nos demais casos as j t'rnãs solteiras ou viuvas e irmãos menores que viver~>ru Pm sua companhia, bem como as filhas sol tcil·as ou "i u Yn-; ('lll h.len Uea
condieão.
·
,
Paragrapho unico. A's demais pessoas da família que vi:verem sob o mesmo tecto, poderão ser fornecidas passagens,
8

,
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mediante indemnização 6 Fazenda Nacional ')ela :J:Uinta parte
dos vencimentos do official. (Decretos n. ·mo, de 1890, e numero L68li, de 189li.)
Art. 66. Quando os officiaes perdere·o oR unifor~es em
incendio de seus navios, em nlto mar nu ( m naufrag10, receberão tres mezea de soldo a titulo de cHnpensacão do prejuízo soffrido. (Art. 7li da lei n. 1. 473.)
Art. 67. A ·concessão de casa feita f os o ffieiae':l em diversos cargos é em _proveito do servico e niío dos mesmos
officiaes, razão por que nenhum abono S€ far:i üm hypothese
alguma, de quantitativo para aluguel de. easa, quando o Gçverno não as puder fornecer nos e~tabelec1mentos em que estiverem servindo. (Aviso de 27 de fevereirc de -1882.)
·
Art. 68. Os officiaes quando designados para commissões
em paiz estrangeiro e nos Estados da Republka, terão direito,
nos casos previstos na legislação em vigor, ás SE1grtintes diarias:
Vice-almirante • . • . • • • • • • • . • . . . . • . • • • • • . . . . . • . • .
10$000
Contra-almirante • • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
9$000
Capitão de mar e guerra. • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .
8$000
Capitão de fragata..............................
7$000
Capitão de corveta..................... . . ... . .. .
6$000
Capitão-tenente . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... . . . .... . . . . . . •
5$000
Primeiro-tenente . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4$000
Segundo-tenente e guarda-marinha...............
3$000
(Art. 70 da lei n. 1.473 e aviso n. 5.' t:3, de 9 de dezembro
de 1914.)
Art. ü9. Os engenheiros navaes qllc nío tiverem residencia official no interior ou nas proxim idad')S dos estabelecimentos em que servirem, terão as diari:ts dE' 3$ ou 2$, sendo
superiores ou subalternos. (Art. lt6 do decreto n. 10.645.)
Art. 70. Os officiaes que se reforma ::em perceberão tantas
vigesimas quintas partes do soldo quantos forem os annos
de serviço até 25, e mais 2 % sobre o r !Spec~tivo soldo annual
poe um anno de serviço accrescido, ser'l direito a quaesquer
oulras gratificações addicionaes. (Art. L3 da lei n. 2.290.)
Art. 71. Não se concederá reforma com VC'ncimentos
maiores do que os per.cebidos na effetth·idado do posto occupado no momento da reforma. (Art. 1 ~~, § 3", JeLtra f, da lei
n. 2.924.)
Art. 72. Os que oontarem 25 anncs de servico teríí.o direito ti reforma, que não lhes será negada, ~alvo si fOr rnquerida logo depois de nomeação para qua qum commissão. (Artigo 14 da lei n. 2.29j).)
.
Art. 73. Desde que tenham sido reformados, os ofJioiaes
poderão eleger domicilio e mudar de 1 esideneia sem necessidade de licença de· quem quer que seja. As inudaru;as, por1\m,
deverão ser communicadas ao ministro da. Marinha e á Contabilidade do ~inisterio ou :is delegacia 3 fiscaes do Thesouro,
para ;·egulari~ade dos pagamentos ref'Wmtivos, que, todavia,
vod0r.ao ser fettos a procuradores. (Art. u; da lei n. 2.290.)
, Ar!. 7 4. O desconto de um dia de soldo para montepio
scra fmto de accOrdo com a tabella do art. 1o, mas as pr-nsões,
tanto do monl opio eomb de meio sold ), terão por hasP a labeBa seguinte:
·
Almirante ................... ·. . . . • . . . . . . . .. . ... . •.. 1 :000$000
;vice-almirante . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • •.• . . . • •.• .
800$000
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Contra-almirante .........................•.......
Capitão de mar e guerra ......................... .
Capitão de fragata .............................. .
Capitão de corveta .............................. .
Capitão-tenente ................................ .
Primeiro-tenente .............................. .
Segundo-tenente ............................... .
Guarda-marinha ............................... .
(Art. 31 da lei n. 2.290,)

600$000
400$000
320$000
280$000
200$000
150$000
120$000
120$0KJO

CAPITULO li
DOS SUB-OFFICIAES

Art. 7 5. Os sub-officjací:l da Armada terão os seguintes
vencimentos mensaes:
CLASSES

Mestre .•.•..•...•..
Contra-mestre de tr.
classe, escrevente
de 1a classe' fiel
de 1a classe, enfermeiro de f r.

POSTOS

SOLDO

GRAT.

TOTAL

2208000 f.f0$000 330$000

2008000 iOOSOOO 3008000

1r. classe (carpinteiro, caldeireiro,
armeiro, serralheiro e mergulhador) .••.•••••.•••
Contra-mestre de 2•
classe, escrevente
de ~ classe, fiel
de 2• classe, enfermeiro de 2•

f.SOSOOO

90SOOO 2708000

2a classe (carpin-

teiro, caldeireiro,
serraarmeiro,
lheiro e mergulhador) •••••.•••••••
(Art. 28 da lei n. 2.200 c decretou. 10.90'7, de HH4.)
Art. 76. Os mecanicos navae.s fazem parte do Corpo de
Sub-Offic iacs tia Armada, l>L'l'eehendo OH .mesmos v1mcimentos
nas graduações eorrt~spomlPrltes. (])cerdo n. J0.7lü, dt~ 't de
fevereiro de 1911!.)
Art. 77. Os mesmos sub-officiaes, em serviço nos Estados
do Amazonas, Parú e l\latto Grosso terão mais 20 % e no Territorio do Acre mai:;; 25· % sobre os vencimentos mencionados
no art. 75, não se computando taos vantagens para a reforma.,
1{Art. 28, § 2°, da lei n. 2.290.).
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i.Art. 78. Os ~sub-officiaes que embaecarem .nos submarinos e os que de futuro venham a Se'"\'Ír na nav.~gação aerea,
peN·.eberão mai.s uma dia ria de 3$000. (Aviso n. 3. 423, de 15
de julho de 1BH~o.)
Art. 79. Quando embarcados em navios estacionados ou
em aguas estrangeiras, terão direito m•~nsalmenl e ás gr·atificações seguintes, além das do ~rt. 13:: :
EM NAVIO DE OUIIm.\

il\lcstre .................................................. .
Contra-mestre de ta classe ou sargenlo ajudante ..•.•
!Contra-mestre de 2a classe ou primei"t} ~argcnto ....•

Sl$666
71$666
G0$833

KM 'J'HAINSPOR'rE, NAVIO T>ES.\RI\L\DO )IJ 1\1\T nlSPftNIBILIDADE

:1\les tre •.•.••••••••..•••. ·-· •.....•........ ·-· •......••
Contra-mestre de 1" classe ou ,s·argen~o ajudante .•...
Contra-mestre de 2 11 classe ou primei l'•) sargento ....•
(Art. 28, § 2", da lei n. 2.290 ~~ tabel1a ~~8, do
u. 289, de 18'91.).

61$666
51$666
4'0$833

decreto
. i

Art. 80. Os sub-of.ficiaes da Ar 11.ada terão direito a uma
ração diaria em generos -ou a um quantitativr) equivalente,
quando servirem em .repartições, cotpo;; e estah ~lecirnentos de
~farinha, nu em navio~ dPsarmadn:'-i, 1 ht l'l'~<'l'\3 (lU em fabrico.
(Art. '28, §li", da lei n. 2.290 e ob!-. 5" do decreto n. 7.711,
de 1909.)
·
Art. 8'1 . '!'cem tambcm direito ao ah ono 1e uma diaria
de 2$ quando designados para eomnu-:sõe::; em paiz estrangeiro
~~ nos Estados da Republi>ca, nos caH~s previsto;; na legislação
em vigor. (Aviso n. 5.413, de{)' de 1lezembro de 1914.)
1Art. 82. Os mesmos sub-offieü1.l'S terão direito a receber
adeantado um rnez de vencimentos quando fonm servir fóra
da Capital Federal. .c\rL,.:!8, § :í", da )Pi li. :!.ZfiO ~ li" obs.~
lettra b, do deoreto n. 389, de 1891.)
Art. 83. Terão tambem direib,, si o t·equprerem, a um
adeantamcnto de tres mezes. de soldo para uni:'ormes, quando
nomeados e promovidos, ou havendo mudança n•) plano de uniform.es.
Paragrapho unioo. Em qualquec· dos trcs casos a Fazenda
Nacional será indemnizada por des:ontos mensaes da quinta
parte do soldo. (Art. 28, § -'~". da \Pi 11. ~.:!DO P I" oh~., lettra c,
do decreto n. 389, de 1891.)
Art. 8L O pedido de adeantamenLo par:-;, uniformes só
terá logar dcntl'o de um anno conta do da data. da nomeação,
promoção ou mudança do respectivu plauo. (Art. 28, § 4", da
h· i u. :! • ?90 e 6" obs. do decreto n. 389, dn 1891 . )
Art. 85. A divida á Far.enda Na('ional d•lS Rub-officiacs
da Ar·mada 1rão impli<•a a possillili(lade dP enm:iJ~narPm Yl'IWifllPiltos, JWJ' isso CJUP todos os dehilos, eorn P.x:t>.Pp~;fio dos dn

adPanhmlPtllo de soldo para faJ'damento, serão iudenmizados
por meio de descontos da quinta, parte dos vencimentos .. (Art. 28, § 1", da lei n. 2.290 e 5" obs. do decreto n. 389,
de 1891.):
Poder Executivo- 1915 (Voi. li)

4.7

138

:ACTOB tlO PODEI\ EX.Eot7TIVO

Art. 86. Ao director geral de :ContabiUd'ade, em vista dos
requer'imentos dos interessados, compete fazer üS adiantamentos de soldo e permittir o estabelecimento de consignações,
ainda mesmo as que tenham de ser feitas nos differentes
Estados da Republica, sendo que, para a effectividade, deverá
opportunamente pedir os creditas porventura necessarios. (Artigo 28, § 4'\ da lei n. 2.290 e 7a obs. do decreto n. 389,
de 189L)
Art. 87. Aos sub-officiaes da Armada são extensivas as
disposições dos arts. 5°, 19, 2-1, 24, § 2°, e 70 desta consolidação. (..:\1·L 27 ua lei n. ~.:?DO e decreto 11. lO.HOI, de
1914.)
Paragr·apho unic.o. Continuam tambem no goso da reforma
voluntaria. desde que tenham mais de 2~[} annos de serviços.
(Art. 28, § 'í:'', da lei n. 2. 200. )
Art. 88. Tem direito á passagem de ida e volta em
2a classe a familia dos sub-officiaes que forem nomeados para
servir nas flotilhas ou em commissão de terra.
Paragrapho unira. São pess-oas de familia: esposa, filhos,
mãe viuva e irmãs solteiras que vivam suh o mesmo te eLo.
(Art. 75 do decreto n. 7. 711, de 1909.)
·
Art. 89. Durante o tempo de viagem em navio m~;r·~mlh;,
os sub-officiaes te em direito á respec Li v a graLificaç.ão. (A viso
n. 3. 719, de 4 de agosto de 1914.)
CAPITULO III
DOS INFERIORES

Art. 90. Os inferiores do Corpo de Marinheiros Nacionaes

e Batalhãn Naval terão os seguintes vencimentos mensaes:
Soldo

Sargento ajudante .......... .
Primeiro sargento ........... .
Segundo sargento ............ .
Musico de P classe ......... .
(Art. 25 da lei n. 2.290).

80$000
60$000
48$000
36$000

Gratificaçíio

4Y.l$000
30$000
24$000
18$000

Total

120$000
90$00ü
72$000
5·1$000

Art. 91. O sargento ajudante qo Corpo de 1\Ial'inheiros
Nacionaes ou do Batalhão Naval tem as vantagem; de segundo
tenente~. ('I'abPJlas orçanw11tarias.)
Art. 92. Os inferiores perceberão duas etapas, que serão
fixadas semestralmente, de accôrdo com as disposições em
vigor, soffrendo, quando arranehados, o desronto de uma etapa.
(Tabe1la C da lei n. 2. 2fl0.)
Art.. !)~. Quando os ditos inferioreR eomploLal'em 1 O annos
de serviço terão um accrescimo de 10 % sobre os rAspcctivos
vencimentos, c quando tiverem 15 annos, o arerPsdmo sPr:'i
de 15 %. (Tahclln C ela lPi n. 2.:?\10.)
Ar!.. !H. Os iHft'rinrPs fN'm dirt•ito an nhonn dP uma .cfiaria
de. 3$. quandn desiguados par~ eonuni.ssões em paizt·s GsLrangeuos e nos Estados da Repubhca, nos casos previstos na Ierrislação em vigor. (Aviso n. 5.413, de D de dezembro tlc HH1.)
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CAPITULO IV
DOS CABOS, MARINHEIHOS E GRUMETES

Art. 95. Os cabos, marinheiros c grumetes perceberão
mensalmente os vencimentos seguintes:

Cabos ou musicas ue za classe.
:Marinheiros de i a classe, corneteiros, tambores e musicos de 3a classe ..... .
Marinheiros de 2a classe .... .
G-rumetes ..............•....
C\rL. :2G da lei IL 2.290.)

Soldo

Gratifiea<;ão

Total

~/i$000

i2$000

36$000

18$000
12$000
i0$000

9$000
6$000
5$000

27$000
i8$000
15$000

Art. 96. As praças que embarcarem nos submarinos e as
que de fut.urD venham a servir na nav<.'gação aerea, perceberão uma gratificação correspondente á de fiel de torpedos
em navios de 1" classe, •conforme o arl. 1108, sem prejuizo
de outras a que tenham direito. (Aviso n. 3.423, de 15 de
julho de i9i4.)
Art. UI. Para seu sustento as praças mencionadas no
art. 95 terão uma etapa, que será fixada semestralmente, de
accônlo com as disposições em vigor. (Tabella D da lei numero 2. 290. )
Art. 98. Só se fornecem rações:
i o, ao pessoal embarcado nos navios de guerra;
2°, ao pessoal militar e assemelhados que servem nas for ..
talczas, corpos e escolas;
3'>, ao pessoal que serve no hospital e enfermaria de
l\Iarinha e Sanatorio de Friburgo;
·Í:
ás praças invalidas, ú razão de J :r em 3ü:-.í dias (quando
em dinheiro) ;
5°, {t patromoria, pessoal da usina eleclrica, dos diques e
morto nas e dos rebo1~:::tdore.~ e laue!tas do ser v i1~0 da Marinha.
,(Art. 73 da lei n. 2.924.)
ArL. 99. As praças teem direito ao abono de uma diaria
de i$ quando designadas para ·Commissões em paiz estrangeiro
ü nos Estados da Hepublica nos casos previstos na legislação
.em vigor. (Aviso n. 5.4'13, de 9 de dezembro de 1911!.)
Art. 100. As praças terão um accrescimo de 10 % sobre
os respectivos vencimentos ao completarem 1O annos de serviço e de 15 o/o quando contarem 15 annos. (Tabclla D da lei
n. 2.290.)
Art. 101. O abono de soldo e meio e de soldo dobrado
deve ser feito pela tabella annexa ao decreto n. 2. 290 de
HHO, reproduzida no art.. D5 desta Consolidação. (Aviso n. 'soo,
de 17 de maio de 1913.)
ArL. 102. São extensivas aoi' infel'io1·cs, eabos, soldados
marinheiros e grumdes as disposieões dos arts. f." 1!) 21 24'
~ 2", 70 e '77 de~la Consolidaçflo. (Art. 27 da lei'n. '2.2Úo):
Paragrapho unico. E' tambem extensiva aos inferiores a
disposição do art. 88 (Art. 75 do decreto n. 7 .711, de i909.)_
0

,

I
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Art. 103. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e do Batalhão Naval que completarem tres annos de serviço,
com exemplar comportamento, terão uma gratificação igual á
metade do soldo da respectiva elasse, sem prejuizo da'3 demais
gratificações a que tiverem direito. (Art. 5" da lei n . .'.!.844.)
Para a execução deste artigo deve-se ter em vista o que
mais adeante dispõem os arts. 114 e H 5.
Art. 104. Terão tarnbem mais uma gratificação diaria de
i2f>! réis, quando volunlarios, e de 2510 réis quando, findo o
tempo de serviço, continuarem a servir com -ou sem engajamento. (Art. uv da lei n. ~~. 718 B. )
Art. 105. As praças que se engajarem terão direito, em
cada engajamento, ao valor em dinheiro das peças de fardamento gratuitamente distribuídas poe oocasião de verificarem
a primeira praça. (Art. 5", § to, da lei n. 2.844.)
Art. 106. As praças engajadas ou reengajadas t.lepoi::; da
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, nã-o teem direito nem
a soldo e meio, nem a· soldo dobrado. (Aviso n. 401, de 8 de
março de 1913.)
Art. 107. Só perceberá soldo, perdendo todas as gratificações, a praça que fôr incluida na companhia correccional.·
.(Art. 121: do d('ercto n. 7 .12.1, de 1H08.)
Art. 108. Além dos vencimentos que lhes competirem, te!'ão
as praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes a:; seguintes gratificações de especialidade c incumbencias:
G1'ati{icações de especialidade

Auxiliar especialista ..•...........•......•......•.•
Primeiro sargento especialista ...•..••...•.......•
Segundo sargento especialista ................•..•
Cabo especialista ................................ ·-· .
Primeiras classes especialistas ...............•....

36$000
30$000
24$0010
15$000
9$000

Gratificações de incurnbencia
Funcções

e

empregos

Sargenteantc ............ .
:Fiel de artilharia ........ .
Escoteiro ...............•
Chefe de tone ........... .
Chefe de canhão de grosso
calibre .............. .
Chefe de canhão de 15 clm
12 clm e 10 clm ...... .
Chefe de peça de pequeno
calibrn .............. .
Fiel de tonwdos ......... .
Chefe de tubos df' torpedos.
Mestre dfl armas .......... .
Signaleiro-chefe ......... .
Signaleiro-('hefp d•~ quaelo.
Paioleiro ................ .
Pharoleir-o ............... .
Faxineiro ................ .

ta classe

42$000

2il classe

3" classe

.ta classo

30$000
30$000
21$000
21$000

21$000
21$0UU
9$000
15$000

15$000

15$000

15$000

9$000
1.2$1000
15$000

9$000
30$000
15$000
~ 1.$000

!:J$000
:?1$000
U!f;OOO

H$000

:W$000

~llj;OIIO

~l$011tl

9$000
0$1000
D$000
D$000

U$000
G$000
G$000
6$000

ü$000
6$000

~2$000

30$000
30$000

H$000
G$000

21$000

:.W$000

t:!$000
12$000
15$000
15$000
15$000

t5.'lHHIO

D$000
:?.l $000
JGl!iOOO

ti.'ji(l()()
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Funcções e empregos

1" classe

2a c! asse

3" classe

4a classe

6$000
·Fiel do porão............ 15$000
9$000
9$000
Gajeiro . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 21$000 15$1()00
6$000
Sota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15$000
B$000
0$000
l~rwanegado do costado....
15$000
~)$000
(Art. U da lei n. :!..118 B, do decrdo n. 'l.:lnfl, de
f' aviso 11. t:li, d(~ ~l. d<' janPir·o d(· 1Hl:J.)

6$000
6$000
6$000
6$000
1 90H, ·

. Art. 109. O paioleiro, a que se refere o artigo anterior,
é o paioleiro do commissario c os gajeiros c sotas são sómente
para os navios Benjarnin Constant, Prün~iro de Março e Çara'nellas. (Aviso n. 2.847, de 30 de ,junho de 190H.)

Art. 110. A gratificação de chefe d'~ peça de vcqucno calibre é extensiva ás praças do Batalhão Naval que servem co~o
chefes de canhões de 75 m\m. (Aviso n. :-!.170, de 2 de ma10

tde 1914.)

Art. iH. O aviso n. 630, de 13 de março de 1912, que
modificou a classe dos navios, .não se l'(·f<'rc ús praças para o
effeito da gratificação de incurnbencia. (BolPlim do Almirantado n. 52, de 2 de abril de 1912.)
Art. H2. As gratificações de auxiliar especialista, primeiros e segundos sargentos, cabos e primeiras classes espeüialistas, serão abonadas ás praças da sc·cção de auxiliares esveeialistas do Corpo .de Marinheiros NaeionaPs c ús que tiverem
.o curso de uma das escolas profissionacs. (Art. 12 da lei
n'. :-!.718 B, e 1" obs., do deerPto 11. 7.:H>9, de Jnou.)
Art.. H3. O serviço de cscrevnnte ~~ considerado funcção
(]e auxiliar especialista de esrrf:wcnte, eom gratifica1;ão mensal
de 36lf;, (\ será, sempre que fôr possin~l ,exereido por auxiliares espeeialistas de escreventes; só na falta delles, por praças
do Corpo de Marinheiros Nacionaes, com habilitações praticas
vara o referido eargo, designados dü preferencia os sargentos.
Esta medida deve ser extensiva a todos os actuaes auxiliares do serviço de escrevente e ás demais praças, quando
substituindo sub-officiaes em funeção nas respectivas espe~ialidadeS', sem prej uizo da gratifieação da especialidade.
Quando, porém, forem auxiliares especialistas, substif.~tindo . sub-offi.ciaes, perceberã-o a geatificaçiio dos sub-offimaes ·de :zu classe, 90$, com perda da rPsrweti va gr·atificação
n da incumbencia que exer·cerem. (Aviso n. 1.0:?:3, d0 16 de
março de 1915.)
Art .. 1~4. A gratificação de exemplar comportamento e a
· de espe~nah~ta de curso só se eoncedem ús praças do Corpo
d_e .Marmhmros Nacionaes que não tiverem ficado fóra das
fllmras da Armada por mais de seis mezes, contados do desligam~nto do corpo á apresentação, para engajamento ou reengaJamento.
Quando, porém, excederem aquelle prazo, sel'á necessario
um a_nno de ~~em~lar comportamento para fazerem jús á respe~hva grahfwacao, e um exame de r<'qualificação na cspf'mahd~de para obterem a de especialista de curso.
l'Ica ele:ado a um ann~ o prazo de seis mezcs determi~md~ r>a~a as :(>raças provementes das Escolas de Aprendizes
l\Iari~heii·os: fiCan~o este ~ltimo pcriodo reservndo unicamente. aos, voluntarws, enga.)ado::; ou 1 ·epn•"aiado~ (·\viso
nwro .L I I .8, de :~o de agosto de 1915.)
"" ·
· · · · nu-
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Art. H5. O abono de que trata o artigo anterior é extensivo ás praças do Batalhão Naval. (Aviso n. 3.102, de G de setembro de 1915.)
Art. H6. As gratificações de incnmhencia .-;e!'ilo 1n·o-laborcj
e só concedidas nas incumbencias de artillmt·ia, torpedos, signaes e minas ás praças que tenham DS respectivos cursos ou
•pertencentes á secoão de aux:iliares especialistas. Essas gra.u...
ficacões serão abonadas por úrdem do chefe do Estado-l\ia101,
e por proposta dos ,commandantes de navios, fortalezas c cm·po~ ..
· ~Art. 12 da lei 11. :!.7JR ll, c :..?" ohs. do dem·eto n. '7.:.mn,
de 1909.)
Art. 1 f 7. O abono da gratificação de incumbencia ás praças
do Corpo de Marinheiros Naeionaes, nos casos de substituição,
fica subordinado aos seguintes limites:
A maxima gratificação vara cabo será de 30$ (a que percebe o sargento na incumbencia de mestre de armas, em navios
dos typos Barroso, Bahia, Dco•dor·o e Bcn.iamú1 Constant); para
a t• classe, a de 21$ (a que percebe o cabo na incumhencia de
mestre de armas em navios do typo do Rcpublica); para a
2" classe a dP 15$ (a que percebe a L" classe eomo eltf'fc de tubo
de torpedos ou chefe de canhão de médio calibre); finalmente,
para o grumete a de u:p (a da 2" classe como signaleiro chefe
de quarto em navios typo Ilcpttblir.a, ou como chefe de peça
de pBqueno calibre) ; continuando no goso das gratifieações
que ora percebem as praças que estão nas inmnnbencias, até
serem substituídas. (Aviso n. 3. ü57, de 11 de novPmbro do
1915.)

Art. 118. Os abonos de gratificação de incumbencia devem
ser feitos do modo seguinte, tendo-se em vista o numero do
inferiores e praças em cada typo de navio ·com o direito a
recebei-as:
1", aos sal'genf.os sem especialidade:
a) a gratificaçã.o de rnPstre de armas, :.;Pudo nm stí em
todos os navios;
b) a gratificação de sargenteante, sendo: dous para ma....
rinheiros e um para foguistas, nos navios do typo Minas; um
para marinheiros e um para foguistas, nos navios dos t:ypos
Bcarroso, Ben,iamin, Bahia e Deodoro; um para marintwiros e
foguistas, nos naYios dos outeos typos;
2°, aos sargentos com o curso das Eseolas Profissionacs,
:p.a sua respectiva especialidade:
·
a) a gratificação de fiel de artilharia, sendo um só para
todos os navios;
b) a gratificação de chefe de torre, sendo um para cadr\
torre;
c) a gratificação de fiel de torpedos, sendo um só para
todos os navios;
d) a gratificação de signaleiro-chefe, sendo um só crri
todos {)S navios;
• e) a grn f Uicar.ã.o dt.~ escoteiro, sendo um .c/1 em todos 09
naviOs;
3", ás praoas signaleiros-telcgraphistas:
a) a gratificação de ehefe de quarto. seudc1 limitado o
numero, de accôrdo c.om a observação quinfa da Lahella amwxa
ao decreto n. 7 .399, de 14 de maio de 1909;
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b) a gratificação de 3$- art. 2° do decreto n

74 A, de
limitada a um numero igual FO dos chefes I: quarto;
·1", ás praça<; artilheiras:
a) a gratificação de chefes de ca 1hão de grüs~~ médio e
canhões
pequeno ealibre, sendo o numero igun l ao numero
a bordo;
1)) a gratificação de artilharia (r n·rcgador), :3~ -art. 2°
do decreto n. 7 lt A, de 188.0 -- send, • um par:1 ·e< t canhão
riu ·pequeno ealibre, tres para cada ( anhão de nu'• J calibre
o cinco para cada canhão de grosso calibre;
c) a mesma gratificação para ch ·fes de paloc: \e muniQõcs (um por paiol) .
ás praças torpedistas:
a) a gratificação de chefe de tt 1bo;
6", ás praças sem especialidades:
a) a gratificação de encarregado ·lo costado. se ' !o: 12 no
t,ypo Minas, seis nos typos Bahia, Bttri'OSú'! Bcn.jarn · Constant
e Deodoro, dous no typo Republica ·~ um nos out s navios;
b) a gratificação de fachinPiro, S( neto: dous no
vo Minns
c um nos outros typos;
c) a gratificação de pai.oleiro, st~J,do: paioleiro · o mestre,
um em todos os navios; paioleiro do commissario. t s no typo
Minas, dous nos typos Ba1Toso, Ba/1. ·a, JJenJam in ·msta.nt e
nr~odo1·o e um nos outros.
§ L" Os marinheiros foguistas, t1ão devem nu a exercer
sinão cargos na ma:china e quando, IICir motivo de f • ca maior.
exercerem cargos no convés, nunca lP.rceberão a
atificacão
dn incumhencia q1Je exercerem e a de machina par< ' a.
~ 2." Na falta de sargentos, sómt~Jtte os ·eaiJO'l J1 · IPrão desPmpenhar eargos que lhes são designados.
§ 3." Não havendo nem sargentc•E. nem rahns a 10rdo, não
scl'>'.i abonada essa gratificac.ão a ou1rt praça
1 ta autoriza~;.ã.o rlo ministJ·.o. devendo os commPudantes
r ,rios pedir
ao C. M. N., cabos ou sargentos parn cxt'rccrem c: •s eargos.
§ 4." Emquanto houver falta de 'narinheiros e ·ecialistas,
serão designadas na artilharia. tort'~: dos r
praças de
t·c1ativa competencia, a que serão aborradas as
,. ~ac.ões reJativas á.s incumbencias que Pxcrccr·~Jn. (Aviso n. ' 8t2 A, de
:a de julho de 1915.)
·
.Art. 119. As praças encarregadas da rêde tele '1-onica nos
nav1~s typo 'Afinas Geraes terão a grDt.ificacãO' df' g 1 ; por mez,
servmdo de chefe, e ele 12$. scwvimleo eomo nuxiliP ·s. (Aviso
n. ·L 734, de ·í de outubro de HH 1.)
Art .. 120. As praças do Corpo de l\farinhPirc Na·cionaes
que seJ•vu·em eomo opPrarios em obras dn qnar!Pl .1 das emh!'m~açõn:;;, terão a cliaria dr> 500 r•~ i:~. ( l\ ri.. 88 fln 'ereto nu'1889

1

t;i:l. df' 1800.)
. Art. 1?·1 ,; O abono de vencim0nLo~ aos music

tnPt'o

d~;vc sr:r
fmtn pela sua classificação na m11sica e não pnlas endnaçõeg
das p1·at;as. (.\Yi:-::n n. :i01. dí~ ·ti dP Jnaio de l!H:1.
A1·t. 1:!2. Os marinheiros que 1mhalham ~~~
machinas
terão urna. grati.ficação de 1$ nos (lias f'm qui:' 1 halha:rem,

J)IWdendo a de incumbeneia que tiverem. (Aviso
:::. í de agosto de 1892. ).

1
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~rt. 123. As praças .classificadas üomo mineiros c como
mergulhadores, ulém dos respectivos soldos, percebe·rão nos dias
em .que trabalharPm a gratificação dobrada n uma diaria dtJ
3$000. (Ads. 113 e U8 do deerrto u. 7. i:!~, d•~ HHJ8. \
Art. 121:. As que forem empregadas na Secretaria do Corpo
de Marinheiros Nacionaes f.erão uma gJ·atificação nH'wml dP
5$000. (Aviso n. 210, de t7 de janeiro de 18HO.)
Art. 125. As que servirem como ·cozinheiros e ajudantes
de .cozinha te·rão mensalmente gratificações de 15$ e 8$000.
(Aviso n. 210, de 17 de janeiro de 18ü0.)
Art. 126. As que servirem como ajudantes de fieis de artilheria e de torpedos, carvoeiros, carregadores., chefes de .secção
de metvalhadoras, patrões de lancha torpedos, homens de leme,
telegraphistas e signaleirüf' terão a gartifieacãp men~al de
3$000. (Art. 2" do decreto n. 7 !f A, de 1889, o decreto n. 7.12 4,
de 1908.)
Art. 127. Perceberá tambem a gratificação mensal de 3$
a pvaça dcsta•cada para praticar na Estação Central de Radio.Telegraphia. (Aviso n. Z'i I, de 1i de julho de 1907.)
Art. 128. Os auxiliares especialistas terão o soldo de~
gundo sargento, quando graduados nesta classe, ou quando, ao
serem nomeados, não tiverem maior garduação, e perceberão
todas as dem·ais vantagens referentes á rclasse de praça effectiva
que tiverem no Corpo de Marinheiros Nacionaes·. (ATt. Hl~, do
fiecreto n. 7. 12.4, de 1908. )
\Art. 129. Os ·auxiliares especiali!;tas quando, por substituição, exe;rcerem as funcções de contra-mestre, escrevente, en·fermeiro e· fiel, perceberão, além do soldo, as gratificações de
classe e funcção QlH' (•xnrcerem, perdemlo a~ dr auxiliarp;;; Pspecialistag,_ (Avisos ns. 1.7üJ e 2.095, dr 10 dP novPrHhro de

1913, e :28 .dr> abril dP 1914.)
tA.rt. 130. A gratifi~ação de especialista não se ;abona a
m·a'rinheir-os dP- za •classe e grumetes, :í vista da tabella annexa
ao .d~c-reto n. 7. 39B, ·de 1ft dP maio de HHHl, fi reprodu:dda do
art. 108, desta consolidaç.ão. (Aviso n. 12. Sü5, dP 2 ·de julho
de 1909.)
tA.rt. 131. A praça que perder seus uniform.es em incendio
ou naufragio, recebelrá o mesmo a que teria direito si assen-

tasse praça .na occ8!sião e mais um mez do soldo que percPbPr
no momento do naufragio ou incendio, sem indemnização alguma á Fazenda Naríonal. U\rt. J ?1 do derreto n. 'i.1? '1., do
1908.)
EM. NAVIO DE GUERR.I\

Art. 132. Os inferiores e praças do C.orpo de Marinheiros
Nacionaes em serviço no estrangeiro percebPrão mais as seguintes gratificações:
Sargento ajudante, flOr mer. ....................... . 81$666
;Primeiro sargento, idem ............................ . 71$666
Segundo sargento, idem ......................... ·-· 60$833
Gabo, por ·dia ................... ·- ................. .
$3fl0
•Primeira .classe, id~rn ............................ ·r
~300
$200
jSegunda ·rlasse, id('m .....•............•..•..... ·- ..
~180
Grumete, idl?'m .•••.••••••••••. • ••.•• ·-· ................. •···
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Sa.rgcnto ajudante, por mez ........................ .
Primeiro sargento, idem .......................... .
Rngundo ~sargento, idem ...........................•
(D('ercto;;; ns. 389 c .178, de 18!)i, c 1'2'1, al't.

61$666

!) l $()()t)

40$833

dC' 1908.)

Art. 133. Terão tambmn direito no e;;trang.:iro, al(·m dag
:diarias dos arts. 94 e 99, a uma 1ra1;ão diaria no valor fixado
semestralmente, emquanto não forem municiadas, c a uma diaria
de 1$, quando não tiverem alojamento a hc•rdo. (Aviso n. 135,
de 6 de janeiro de •1912.)
Art. 134. As praças de pret que baixarem ao hospital ou
en:fermaírias perceberão o respectivo solde, perdendo a gratificação e a etapa, salvo si baixaN'rn por ! erimentos recebidos
<•m eombate, ou na manutenção da ordem publica, üU 110r molnstias adquirida:s em campanha, caso em que terão dh·eito a
todos os. vencimentos durante o tempo em que permanecerem
l'nfP-~rmas, até o maximo de um anno, findo o qna l .sPrúo reformadas, depois da insperrão de saude. (Art. 7° da lei n. 2.290.)
Art. 135. Os marinheiros foguistas r erceherão os veneimnntos seguintes:
l1l

o
'~3!

'O

O <ti

o

CL.\9SBS

õ

r:r.

P.L•itneiro sargento ..••••••••••
Se~undo sa.rgeuto .•••••••.•••

60$000

Primeira. classe •..•..•..•••••
Segunda classe ...............

~15o
18

Gr1nnet1J, ••••..••••••.••••••••

10 000

Ca o .........................

121000

I

o·--'

~~3

,g&~c$

dm

:S()

......

ti)

~Cl"'

~~
o

~~~

·J4e 24!0o
30$000

30$000

15
i:? 000
9 00
9 o
(),01.)0 Não tem
5000 Não tem

=~

a~s
o d

-~ ~ ~

..s.ss

8~~

~ s
Âd

(.)

tt

s

'i
f

q)

·~:a·~
Ã~s

00

00
00

00
:300

3$500

i
~

600
1$333

(D<•erPto n. 10.010, de HH3.)
Art. 136. Os foguistas que não tiverem o curso da Escola de Foguistas não perceberão a gratificação de especialista.
~(Decreto n. 10.070, de 1913.)
Art. 137. Funocionando no porto as machinas electricas
ou auxiliares, os foguistas serão divididos em tres quartos,
como em viagem, fazendo cada quarto um dia de serviço nas
machinas. Os foguistas do quarto de serviço receberão ,nesse
dia a gratificação de machinas em movimento, e os dos quartos
de folga a gratificação de manhina parada. (Decreto n. 10.070,
de 1913.)

·

. Art .. 138 . ..:\s 24 horas que St' seguirem ú extincção dos
1oéros. St>,la por Phegada ao porto. seja por se ter parado a
machina no mar, serão consideradas c-omo de trabalho no maehi~i~mo motor em movimento, 1mra os effeito:;;; da gratifif'rtr:w. (Ohs. :í tabella do decreto n. 8.Hi3H, de 188;?.J
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Art. 1.39. Do mesmo modo que no a_rtig{) an.terior, será
considerado todo o tempo em que os fogmstas estiverem empregados em desmontar machinas, ~u?stituir caldeiras ou quaesquer peças importantes do n:taclnmsmo, ~n em concertos do
navio, como operar i os mecamcos. (Obs. a fabella do decreto
n. 8.666, de 1882.)
.
. .
Art. 140. Quando nos portos, em perwdo de exerclcJO,
promptidiio ou semelhante, exigir o sen;iço na machiua n.u
nas caldeira ':i a divisão d0 todos os fogmstas em tres a. sms
quartos seguidos, como os de viagem, percebe~ão os fo!=nnstas
nesse periodo a gratificação de machina em mov1mento. (Consequencia .ctos artigos anteriores.)
.
.
Art. 14i. Na qualidade de praças do Corno de Marmhmro~
Nacionaes, aos marinheiros foguistas são applicaveis as disposições do5 arts. 5°, 19, 21, 24, § 2°, 70, 77. 92, 103, 10'~,
:1.07, 132 e 134. (Decreto n. 7 .1.24, de 1908.)
CAPITULO V
DOS FOGUISTAS CONTRAOTADOS

Art. i 42. Os foguistas contraetados pereeherão nwnsn1mente {)S vem· imentos seguintes:
Cabo ................
130$000
Primeira ·classe ...•......
120$0~)0
Segunda classe .......
100$000
Terceira classe ......
80$00()
fDPflf'Pto JJ. !1. '108, de J 91?.)
o

o

•••
o

o

o

o

•·o• • • • • . • •

·-· ••

o

•••• ·-·.

•••••••••••••••••••••••••

o • • • • • • • • • • o.

·-·

o

••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

Art. 14a. Os foguistas contractados em servkrJ nas notilhas de ,\latto-Grosso e Amazonas ou em viagem· a paiz estrangeiro pereeberão mais 20 o/o sobre o respectivo veneimento, ou 25 o/t· q·uando embarcados em navios cstaeinnadoR
ou em viagem no alto .Amazonas. (ArL !J" do df.'ercto 11. n.WH.

de 1912.)

Art. 144. Não teem direito ao abono de farclamento CJllP,
pelo art. 5<> do decreto n. 9. 468, se 'fazia ;rratuitamPnte no
acto de serem contractados. (Decreto n. 1 I. 68;), d(' ?5 de
agosto de 1915.)
Art. 145. Tarnbem não teem direito a farrlamento nas
innovacões dos contractos. (Aviso n. 3.501, de 1 de outubro
de 1915.)
Art. 146 .. Os vencimentos dos. foguistas serão pagos desdA
a data da ass1gnatura dos respectivos contractn8. t Obs. ·á tabella do decreto n. 9. 468, de 1912.)
Art. 14?. Os fogujstas contractados ~e~ceberão dous terços
dos respecbv{)s venc.ImJnto~ {tuando viaJarem em paquete
para qualquer comi!!Issao (1~a e volta). quando I icenciados.
presos para sentenciar ou barxando a enfermarias. (_\rt.. 8;{
do 1912.)
decreto n. 7. 009.· de 1910.8· e art. 8'' do rl"'l"rPto
11. " J.(1'R
de
'-~"
· ;l.r '·
Art.. 148. Ao terminnr o contrarto, nfio havrndn n•srisfín
nem mao comportamn~to, o foguista tem clirr:lto ú passngpm
pa-r:a. o porto em que 'tiver assignado o mesmo cniüral'ln, ~i a
solicitar dentro do praw de 15 dias, contados da data do ri~·--embarquo. (Arts. 81 o 9-í do decreto n. 7 .OOR de Hl08.)
·
I

•
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Art. 149. Os foguistas contractados p-oderão contribuir,
para o Asylo de lnvalidos, 'e,_ no caso affirmatiYo,
soffeerão mfmsalmente os descontos segumles:

qw~rendo,

Cabo •..•...•...••...••.•••.•.•.... ·-·. ·-· ........ ·-·

Pr·imeü:a classe ......................... · ........ .

4$333
4$000
3$333

Segunda classe .................................... .
2$666
'ft•l't·Pira classe ..................................... .
(DecL·nto n. 7.009, de 1908, e decl'eto n. 10.080, de 191:1. ))

CAPITULO VI
DOS MARINHEIROS GONTRAC'l',\DOS

Art. 150. Os marinheiros contractados percPberão os segui nt.es vencimentos mensaes, considerados dous teroos como

soldo e um terço como gratificação:
l'rimeira classe .................... ·-· ..... ·-· ..... ·-· . 80$000
Segunda classe ....................... ·-· . ·-· ....... . 70$000
'I'niTeira r,lasse ...................................... . 50$000
(Lei n. 2.530 A, de 19H, e aviso n. 1.5:38, de~ de maio
de

191~.)

Art. 151. Os marinheiros contractados, findo o tempo do
r:ontracto, teern dil'eito á passagem por conta do 1'hP~om·o para
os Estados de onde provieram. (;\viso n. L 5~38. de 2 de maio
Ul\ 1!J12, art. 13.)
Art. 152. Os marinheiros oontractados. baixando a hospital ou enfermaria, percebem metade do soldo 1·espeetivo. 1
(.\viso n. 1. 538, de 2 de maio de 1912, art. '11.)
Art. 153. Os marinheiros contractados que forem .iulgado.s
in validos para o serviço e não pnderem angariar meios de
subsistenda, por motivo de desastre ou molestia adquirida em
ar·.to de snrviço, ferimento ou lesão em .comhatr, devidamente
provados, terão direito ao Asylo de Invalido:::, qualquer que
st~ja o numero de suas contribuições, J1ercebendo neste caso,
al1~m do sulllo, a ração diaria. Nos demn i:-; easos 1.S imprescintlivel a coiltl·ibuição durante 10 armas. (Deerefo n. 4.927,
1lu 1H03.)

CAPITULO VII
DOS TAIFEIROS

Art. 151. O pessoal da taifa terá os segnintcs venr.irnPntos
mcnsaos:
Pra.ça
Taifeiro

C amara

de aJ·m11s

Inferiores
e

r;unrnicão

Cozinll01ro . . . . . . . . . . . . . . . . .
r;e:'iiWIISI'il'O • . . . • . . • . . . . • . . •

70$000

7'0$000

60$000

()0$000

f.,narlo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45$000
1T>~000
(Art. 4", § 12, da lei n. 360, de 1895. r

50$000
lt5$000
JG$000
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Art. 155. Os cozinheiros das guarniçõeB dos encouraçados

Minas Gemes e S. Paulo percebem mais uma gratifieação de

50$ por mez. (Aviso n. !16, de 9 de Janeiro de 191-'L)
Art. 15·6. Ao mesmo abono do artigo anterior tPm tambrm
direito o oozin1teii·o do Batalhão NaYal. (Aviso 11. 't.3ld, do
18 de setembro de HH 4.)
Art. 157. Havendo falta de criados capazes, elevem srr
distribuídos pelos- serviços dos ranchos a bordo dos navios da
esquadra marinheiros de 34 classe, ou grumet<>s, qun perceberão
de 9$ a 12$ por mez, e-onforme os serviços de que fol't~m PIH'arregados. (Aviso n. ·L227, de 5 de dezembro d•~ J!l·t:L'
CAPITULO VIII
DOS EN'l'EHROS El\1 11ER:\.L

Art. 15S. E' esta a tabella das importancia.-; gue devem
ser despendidas I{'OJU o enterramento dos offiriaes. ~nb-officiaes
n p1•:u:n~ df' !H'••t. qnr fnllt~l'PI't'm ~Pm rernrso:il. nn lw.;;:pilaL t•onfoJ·nw o aYi~o n. IHl!l. tit> ~I ti•\ junlw df' HlOO:
POI' 'ltUO'

Para officíaes:
Caixão de segunda ela~ se .......•......
Carneiro ....-........................ .
Ctlrtidão de obito ...................... .

200$000
250$000
1$000

1:51ljl000

Para .sub-offi:ciaes e inferiores:
Caixão de quinta classe .............. .
Sepultura rasa ...................... .
Certidão de obito ......•..•.•........

41$0.00
14$000
1$000

56lll000

Para praças de pret:
Caixão de setima elas~ c ...........•...•
Sepultura rasa .........•.•...........
:Certidão dtl ohito •.•••.•.•••.•........

14$000
fi!j;OflO
1.$000

21$000

Para officiaes:
Caixão de segunda classe .............. .
C81I'neiro ..•..•.••...•......•..........
Carro de segunda classe ...........•...
!Certidão de obito ..•..•...............

20.0$000
25'0$000
~M$000

1$000

!"i45$000

Para sub-offkJaes e inferioíres:
Caixão dn quinla clafl~W ..•.............
Sepullunt rasa. ...................... .

Cai'J'o dn quinta elas se ................ .

CPl'l idfío dn ohito ...•........•..••.•.•

,Jilji()()O

t4!f;OOII
'17$000
J $000

fl}i!$600

~OTOS

1>0
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Para praças de pre.t:
Caixão de setima class.e ............... .
Sepultura ,rasa ...................... .
Carro de ·setima classe ................ .
Certidão de obito ...•.•.........•.....•

14$000
6$000
8$200

vsoon

29$20C

tA.rt. 159. Os officiaes, sub-officiaes e praças de prct que
fallecerem sem recu~sos fóra dos hospitaes c enfermarias terão
direito para seu enterramento:
a) Os officiaes da Armada e classes annexas ao quantitativo de 300$000. (Aviso n. 361 A, de 3 de abril de 1893.)
b) Os sub-offieiaes c inferiores á quantia de 103$600.
C\1·t. 72 do decreto n. 7.7JJ, de 1909.)
c)t As praças ao serviço da Armada á quantia de 3ri$000.,
!(Aviso n. 1. 415, de 181 de junho de 1897.)
d) As praças invalidas a 35$000. (A.viso n. 1 . 339, de 27
de setembro de 1907.)
e) As praças reformadas· á quantia de 35$000. (A viso nu ...
mero 148, de 23 de janeiro de 189.1.)

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES 'riUNSI1'0IUAS

Art. 160. Os sub-machinistas contra<Ctados perechcrão réis
de soldo r 150$ de gratificaç.ão mensalmente.
Art. Hil. Os mesmos sub-machinistas, qtin accidcntalnumtc ou por eirc1.1mstancias cxtraordinarias fore1n chefes ou
l'ncarregados das machinas, perceberão 2\0 % sobre a gratificação. Quando nos navios armados terã-o mais 5 o/o e, quando
rrn commissão nesses navios 10 o/o sobre a respectiva gratificação. No estrangeiro pereeberão, além dos seus vPnrimentos,
uma gratificação de 81$666.
Art. 162. ·Terão direito ao abono de um mcr, de venciHHmtos quando nomeados prura commissões Ióra desta Capital,
indemnizando a Fazenda Nwcional pela 5" partn dos vencimentos.
Art. 163. Os sub-machinistas contractados, quando addidos á Inspectoria de Machinas, receberão um terço da ·rcspcdiva gratificação.
·Art. 164. Aos mesmos sub-machini.stas ·~H~I·ú abonado rm
dinheiro um decimo do val·or de etapa quando estaeionauos
na. s1'dc das flotilhas e um (luinto quando Prn viag-f•rn a hfxrdo
dos mtvios em ;eomrnissão uos Estados do Amazonas, Pará e
1\1 a tto Gro~·so .
(Oh;-;. ns. t aGdodf•r.rf'fon. 7.'1Hl!l, de!li!P.iulhodl~ f!HlH.)
-J()Wj;

Bio du JanPiro, 29 de dez<'Hlhl'O tk J!liG.-A..le~~.·mult·úw

Ftu·ia de '1lcnca1•.
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lndice da Consolidação das leis, decretos e decisões sobre
vencimentos e outras vantagens do pessoal da Armada

:Absolvi cão :
Em conselho de guerra - Art.· 20.
Addidos navaes - Sua categoria - Art. iL n. 25.
Adeantamentos de soldo a officiaes:
Como e quando se fazem - Arts. 40 a 43.
Adeantamento de soldo a sub-officiaes :
Como e quando se fa11em - Art. 83.
Adeantamentos de vencimentos a sub-officiaes:
Como e quando se fazem -Art. 82.
;Ajudas de custo:
•rabella para seu abono - Art. 45.
Em com missão no estrangeiro - Art. ,íG.
Em regresso de commissão - Art. 4!'1.
De uma estacão para outra no mesmo Estado - Art. 48.
Para Matto Grosso e representação no Rio da Prata - Artigo 49.
Em commissão de viagem redonda - Art. 50.
Quando do itinerario consta mudança de Estado ou paíz Art. 51.
Em porto fóra da séde por menos de 90 dias -- Art. 51.
Quando o navio em exercícios - Art. 52.
Quando o navio no mesmo porto ou região por maís de
seis mezes- Art. 53.
Art. 55.
Casos em que se restituem ou não
Estando o official nomeado no logar da commissão
Art. 57.
Ficando o official exonerado no logar da commissão
Art. 57.
_Quando a família do official segue depois delle ---- Art. 58:
]Je volta, casos em que o official perde o direito a ellasArt. 56.
.
Aluguel de casa:
Não se abona
Art. 67.
Arsenaes de Marinha:
Seu pessoal
Art. H. ns. 18, 45. 62. 80 e 92.
Artilharia:
Praça sendo ajudante de fiel
Art. 126.
Asylo de Invalido::;:
Contribuição dos foguistas contractados
Quando teem direito os marinheiros
Art. 153.

At·L. H9.

contraetados
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Auxiliares especi~listas:
V. Especialistas.
Aviação:
Vantagens aos officiaes - Art. 4.
Vantagens aos sub-officiaes - Art. 78.
Vantagens ás praças -Art. 96.
B
Barra do Rio Grande do Sul:
Seu pessoal- Àrt. fi, ns. 48 e 80.
Base da flotilha de submersíveis:
Art. 1 t. ns. 43. 6~ e 91.
na talhão Naval :
Seu pessoal - Art. 11, ns. 20, 62 e 78.
Bibliõtheca, Museu e Archivo:
Seu pessoal - Art. H. ns. iO e 80.

c
Capitanias de portos:
Seu pessoal- Art. H. ns. H, 80 e 93.
Carregadores:
Gratificação ás praças - Art. !26.
Carvoeiros:
Gratificação ás praças - Art. :126.
Casa Militar do Presidente da Republica:
Patentes dos officiaes - Art. n. H, n.L
Casa para officiaes :
Não se abona quantitativo -- Art. 67.
Che:fes de Fazenda:
Patentes dos offici~es ~ Art. 11. ns. 81 e 9tl.
Commissão:
Em terra para segundos-tenentes - Art. :12.
Com missões:
Para commissarios -Art. H. ns. 75 e 9L
Para 0ngenheiros navaes- Art. 11, ns. Ji1 n HL
.Para mnchinistas - A1·t.. 1. L ns. 47 c 57.
Para nwdicos
Art. H. ns. 58 a 69.
Para offjeines da Armada a bordo
Art. f L s. ~!G a !i.3.
Para officiaes da Armada em terra -.Art. 11. ns. 1 a 25.
Para patrões-m6res -Art. H, ns. 92 e 93.
Para pharmaceuticos -Art. 11. ns. 70 a 74.

75~

~CTOS .DO PODEi\ EXECUTIVO .

Companhià co:r:reccional:
O que a praça percebe - Art. 107 .
Consignação de vencimentos:
Dos officiaes, maximo pcrmittido- Art. 35.
Modõ de ·e•stabelccel-a-, augmental-a-; reduzil-a ou suspendel-a -Art. 36.
Estando o nftficial e:xtravia:do - Art. 37.
Exigencias das repartições pagadoras - Art. 38.
Quando estes .são em ouro - Art. 39.
Dós sub-Ufficia. . . s - Arts. 85 c 86.
Contra-mestre:
Substituição por auxiliar especialista - Art. f29.
Corpo dle Marinheiros Nacionaes:
Seu pessoal- Art. H-; ns. 19-; 62, 74 e 77.
Correspondencia :
Entre as patentes e as funcções - Art. H.
CosinheiroR:
Quando são pll'aQas - Art. 125.
Gratificações aos do Minas Geraes e S. Paulo -Ar L. 155.
Gratifica~-ão ao do Batalhão Naval- Art. Hi<i.
Cri,ados:
Quando .s-ervem os marinheiros de 2a classe e grumetes Art. 157.
D

Defesa movei:
Veja submersíveis.
Delegadós de sauc\e:
Seus põstos- Art. 11·; ns. 63 e 69.
Deposito Naval:
Sou pessoal- Art. 11·, ns. f2, 4.8_ e 76.
Diarias:
Em estradas de f-erro - Art. 59.
Aos offici-ae~ fóra e ·dentro da Republica-Arts. 4; 60 e G8.
_<\os emzen ll c>iros n avaes - Art. 69.
Aos suí,-Mficiaes - A1·t. 8f.
At)S inf,criõres Art. 94.
A'8 praça~- Arts. 99 e 133.
Directol'ia do Armamento:
~·~u pP~~o:1l-

Art. 11, ns. -tô, 62

~J

7H.

Dil'ccloria da Bibli0thnca-; Muset;: e Archivo:
Idem - Art. H; ns. :lO e 80.

'l'ttoS
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Dividas:
Como são indemnizadas pelos officiaes :Arts. 410 a 44.
Comu siít~ indemnizadas pelos sub officiaes
Art. 83 i 1.
J>ivisão:
Seu pessoal supt}ríor - Art. 11, ns. 29; 63 e 81.
Divisão do serviço:
Gratificação do ~ommandante - Art. f 4.
0

•

E
Enfermaria :
Praça.s em tratament.o - Art. 13-l.
Tratamento de marinheiros contractad~
Art. !52.
J<:nf.t~rmaria de Copacabana:
Seu J)essonl -Art. 11:; ns. 62 e 80.
l~nferinaria de Matto Grosso:
Seu pessoal
Art. 11; ns. 61 e 7 4.
Enfermaria do Pará:
Idem -- Art. 11; ns. 61 e 74.
1
1 ~11 fcrmciros:
Substituição por auxiliar especilista - Art. f2.9.
li:ngajndos:
Gratificaçãõ diaria- Art. 104.
Direito ao valor do fardamento- Art. 105.
Quando não têm direito a soldo e meio soldo dobrado_:_
Art. i06.
Enterros:
Quando os fallecimentos se dão nu hospital - Art. 1.58.
Quando os fallecimentos são fóra do hospital
Art. 159.
Escola de Aprendizes:
Seu pessoal
Art. H, ns. 1~-; 62 e 80.
Escola de Grumetes:
Idem- Art. ih ns. 16, 48; 62-, 74 e 80.
Escola Naval:
Idem -Art.. 11, ns. tS-; 48, 62 e 80 .
Equiparação a navio de P classe- Art. 15.
E~cola Naval de Guerra:
Seu pessoal
Art 1 1-; n. 14.
J~scolas Profissionae~:

Art. H; ns. 15 e '48.
Gratificações aos iustructores, adjunto e secretario-

81•n p::.ssonl

Art. i7.
Poder Executivo- 1915 (VoL U}
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Escrevente· :
Substituição por auxiliar especialista -

Art. 113 e 129.1

EspPcinlistas:
Gr~üiic::\I.:Õe<: Arts. 108 o seguintes.
So?dJ e graduaçãõ -- Art. 1.28.
Vantagens e substituioão- Art. 1.29.
A quem níio Re abona gratificação- Art 13D.
Esqnadra:
Seu pessoal superior- Art. H, ns. 28·; 63 e 81.
}~stado Maior da Armada:
Seu pessoal- Art. 11, n. 3.
·Etapa:
Aos inferi{lres - Art. 92.

F
:~fiel:

Substituirão pó r auxiliar

f~spccialisfa

-

Art.. f2g.

}foguistas:
Marinheiros nacionaes -

Arts. 118 c 1.35.

Sem curso da escola r-espectiva

Art. 136.

Machinas parada~ ·c machinas 'em movimento
.Al'ls. J:n
a i.íO.
Vantagf:ns de officiaes, sub-officiaes c infPriores que lhe::~
são (~xtcnsivas - Art. 141.

F{lguistas contractados:
Vencimentos - Art. 142.
Percentagc_ns nas flotilhas e no alto Amazonas
Ar f. 113.
VeneimentoR da data do. contracto
Art. 11<L
Não icem direito a fardamento gratuito quando sn eontractam
Arts. 1-14 e 1'16.
Vantag.em viajando em paquetes, em commis:;:ão, liceu. ciados ou presos -"Art. 1,17.
Passa~em ao terminar o contract-o - Art. 148.
Contt·ibui~:âli vnrn o Asylo de InvalidoR- APl. lHl.
Flotilha:
Seu {)essoal superior- Arts. 11, ns. 30, 69, 74 e 90.
Flotilha flr Ruhm~rsiveií-':
RPu rwssoal

A1·L. ll, ns. 1:1, G2 n !H.

Fm-c;a naval :

Tdem, itl1•m

:\ri. 11, ns.

~6

c 27 .

.Fm·necimcnto:
De medicanwntos aos orfiriaes -

Art. 23.

]'ortaleza de Santa Cruz:
Em Santa Catharina 62 e 80.
l<'uuccões clectivas:
Sf'lldo - Art. 16.
Funeraes:
(V. enterros.)

Seu pessoal -

Art. i 1, ns. 21,

G
C:alJinetc do Ministro:
Seu pessoal - Art. H, n. 2.
Gageiros:
De que navios são - Art. 109.Gratificações ás praças:
(V. praças.)
De ·especialidade e incumbencias - Art. 108 e seg.
De incumbencia quantú á classe dos navios
Arts. 111
e 118.
Dr iiicumbeneia pro labON? e substituicão - Arts. 110
c 117.
De bom el')mportamenf- Arts. 103, 114 e 115.
Gratificações aos officiaes:
Em se1·viço activo- !Art. 6.
Em funeção de patent.e mais elev·aaa - Art. 7.
Em commissão dr varios postos
Art. 8.
Quando se paga melhoria
Art. 9.
Em regresso de cemmissão
Art. 1O.
Em cargos não espe'Cificados- Art. 13.
Nos easos de licenc.:a
Art. 2-L
Nos casos de substituiçãQ - Art. 32.
Para molhol'ia de rancho - Art. 61.
Commandando divisão de serviço - Al't. 11.
Gratificações nas escolas profissionaes:
1\f·elh oria - Art. 17.

H
JJ onorari()s :
C1m1n pt•rrrlwm eru serviço
Jrospitaes:

Arts. 21 o 22._

Prara~ em teatanwnto
Art. 13.1.
TraúunenLo dos marinheiros conLractados - Art.' 152.
Hospital Central da 1\fal'inha:
Seu pessoal - Art. H, ns. 59, 70 e 80. 1

I
Imprensa Naval:
Seu pessoal - Art. U, ns. 24 e 80.
Incendio de navio :
Perda de uniformes d'os officiaes
Art. 66.
l'erda de uniformes das praças
Art. 131.
Jncumbencias:
Gratificações -Arts. 108 e seguintes.
Inferiores:
Tabella de vencimentos
Art. 90. ·
f:5argento-ajudante do Corpo de 1\tarin heh·os ou do Batalhão Naval - Art. 9t.
Abono de etapas -Art. 92.
Augmento de 10 e 15 o/o nos t·oncimentos-Art. 93.
Passagem para si ~ suas famílias - Art. 102, paragrapho
unico.
·
Em serviço no estrangeiro
Arts. 132 e 133.
Inspectoria tlc Engenharia:
Pessoal - Art. 11, ns. 5 e 44.,
Inspectoria de :Fazenda e Fiscalização :
.' Pessoal- Art. :11, ns. 7 ~ 75. •
Jnspectoria de Macliinas:
llessoal - Art. i 1, ns. 6 e 47.
lnspectoria de Marinha:
Pessoal
Art. H, n. li.
Inspectoria de Navegação:
Superintendencia
Pessoa~- Art. 11, ns. 9 o 8U.
Inspectoria de Porto.s e Costa9: •
Idem - Art. H, ns. 8 -e 80.
· In~pectoria de Saude Naval:
Idem
Art. 11, n. 51.

Jl.
IJabora torio Pharmaceutico:
Seu pessoal
Art. 11, ns. 71 e 80.
IJn1wha-Torpedo:

Patrão, sendo praça -

Art. f26.

Leme:
Praça, sendo homem do leme -

Art. 126.
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Licença aos officiaes:
Gratificação de exercício - Art. 24.
Prasos e vantagens
Art. 24, § to.
Sem vencimentos - Art: 24, § 2°.
Prazo para entrarem no gozo
Art. 25.
Direito de renuncial-a - Art. 26.
No caso de interinidade - Art. 27.
Sem exercicio da funccão - Art. 27.
Esgotados os .prazos legaes - Art. 28.
Quem assigna as portarias
Art. 29.
Por petição ao Congresso - Art. 30.
Ausencia além do tempo- Art. 3i.
Gratifieação de substituto - Art. 32.

M
l\fachinas:
Gratificação diaria aos machinistas
Art. i22.
Machinistas contractados:
(Vide sub-machinisfas.)
Marinheiros confractados:
Vencimentos -- Art. 150.
Passagem ao findar o contracto
Art. 151.
Em tratamento no hospital -Art. t52.
Quando teem direito a asylo
Art.. t53.
Mocanicos navaes:
Sub-officiaes rla Armada ~ Art. 76.
Medicamentos
Para os officiaes -Art. 23.
Melhoria de rancho:
Quando se abona ~ Art. 6t .
Mergulhadores:
Gratificações ás praças - Art. f 23.
1\fetralhadoras :
Praça, sendo chefe de secção - Art. t26 .
.Mineiros:
Gratificação ás praças - Art. 123.
Montepio:
Musicos:
Valor dos descontos para a ,pensã·o - Art 74!
Como percebem gratificação - Art. 121. ·

N
Nanfragio:
Perda de uniformes dos officiaes - Art. 66.
Perda de uniformes das praças - Art. 131.
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Na.vio Presidencial:
Art. H. ns. 36, 55 e 86
Navios typos:
AmaPá, pessoal - Art. 11, ns. 41 e 54.
Bahia, idem - Art. 11, ns. 35, 50, 65 e 84.
Barroso, idem - Art. 1 f, ns. 33, 50, 65 e 83.
Benjamin Consf!fnt, idem - Art. H, ns. 33, 00. 64 e
Carat,ellas, idem - Art. fi, n. 41.
Carlos Gom.es, idem
Art. 11, ns. 37, 56, 68 e 87.
Ceàrd, idPm - Idem, idem.
Floriano, idem -Art. 11, ns. 32, 50, 65 e 83.
Goya:., idem
Art. 11. ns. H ·e 54.
Jutahy, idem - Art. 11, ns. 42, 54 o 86.
Minas Gcraes, idPm -Art. H, ns. 31, 49, 61 ·e 82. ·
Oyap'()ck. pessoal - Art. f L ns. 40. 53 e 89.
Pará, idem
Art. 11, ns. 38, 52 e 88.
Pernambuco, idem- Art. H, ns. 39, 52 e 88.
Primeiro llr Março, idem - Art. 11, ns. 39, 53, 67 e
Re}mbUco., pessoal - Art. H, ns. 35, 51.: 66 e 85.
S.araento Albuquerque·; pessoal -- Art. 11:; ns. 37,
68 l(l 87 .
.Submer~tvel F ·f; pessoal - Art. 11·; ns. 43, 57. 62 e
Tef(é, pessoal - Art. 11, ns. 42 e 54.
Tiradentes: pessoal -Art. f~·; ns. 35, 51, 66 e 85.

8!-i.

88.
56,
91..

o
Officiaes da Armada:
Bw:;que peltJ assumpto.
Reformados ou hnnorarios em Rervi(:o actiVtl e 22.

Arts. 2t

Operarias:
Rendo pra~1as do
i\rt. 1"20.

Corpo

fle

1\fa.rinheirtl~

Nacion::tN'I -

p

Paioleiro:
I

De quem

eo

da tabeJla de incumbcncia. -

Art. 109.

Passagem:
no official e sua f a mil ia - Art. 62.
Em paquf'!.e não snbvenri<mado
Art. 63.
Do cri!adt) que srguir dP.pois
Art. 64.
PPssoas da fami1in do offirial quf! fe(lm dirr•H0 a Plln
ArL 65.
.
De outras pes::;oas sob o m~Csmo fpr,fiJ do nffie ial
Art. 65 1paragrap'hü unico.
nos Rub-officiacs d1a Armada e sua.~ fmnilins - Art. SR.
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Dos inferiores o suas famílias- Art.

109, paragrap.ho

uni co.
D0s foguistas contn:wtados

Dos

mnrinh~iros ctmtractadc~s

Praçi<-'l.S:

Vencimemtos dos

,

cabos;

Art. 148.
Art. 151.

marinheiro~ o

grumrt.es -

Art. ü5.

Vendmentos nos submersiveis --· Art. 96.
Ven~inn:mtos

como aviadores

Art. ü6.

Abono de ração- ·Art. 96.

1

Praoas:
;A.ccrescimo de vencimentos de fO e 15 o/o -Art. 100.
Como se paga soldo dobrado o soJdo e meio -- Art. 101.
Vantagens dos üfficiaes ~ sub-t)ffiei,aes, que lhes são
extemdvas -- Art. 102.
Gratificação de tempo de. serviço e 1hom c.omportamento

. -

Art. HJ3.

GraUficaçõf~S

dr vohmtnrio e engajamento
Al't. 101.
Direitr: a fard;amento quand(1 ·engajadas
Art. 105.

O que percebe na Companhia Correccional - Art. 107.
Qnnnd.o não .tem diroit.o a ROldo e mdo e soldo dobrado·
- Art. 106.
Gl':lt.fi~nções do ei"pecbHdado ~· incumhrmcias - Arl. 108.
N.n~1 fnnceõ.es dr paioleiro. gageiro e sota Art. 10U.
Gratificaç.õrs de esp~ria1istns -- A:-t. 112.
Grntificaçõ·•s de incumbenria - a QtH'm se concedem Art. H6.
Em sPrvi~o telephonko --- Art. 119.
Servindo de operarjos ·-·- Art. 120.
Como percebem seNdo musicos
Art. 121 .
Quando t.rnhalham na~ m1aPhinnR
Art. 122.
Sendo min(!Íros ou me"gnlhadores --- Art. 123.
Emprrgndns ~n~ Secretaria do. Cor-po.- Art. 12·1·.
Oomü <~1)zinheiro ajudante
_Art.. 125.
Rr-nào a.iud.ante~ de fieiR de nrtil'harin e d1~ torpedos, carvof>iro~. carregadores. clwfm: dP. serção de metrnJbndm·M'; patrõPs de laneha-torr('dos. homensi de
leme, telegraphistas c signaleiros
Art. 12ü.
Na Estação CentrtDl de Radio-Telograplhia - Art. t27.
Graduação sendo auxiliares especialistas - Art. 1'28.
-Quando auxiliares especialiSitas .substituem contr::~mestres, escreventes, enfermeiros e fieis
Art. 129.
As que não percebem grfltificação de especiali~r;JS Art: 130.
r~:rda de m:ifnrme.s em incendio do navio ou naufragio
- Jht. 131.
J<~m scrviÇ4) no est,rangciro Arts. 132 (' 133.
Baixando á cnfnrmaria - A1·t. 134.
:como

fo!!ni~la~

-·-·

~\ri~.

I)ral Íl':l~f'm da D.ana fio Hio
Art..

H~ liS. 2·2~

135 a 111,0.

Grande
q8 e 80.

do

Sul,

Pessoal -
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Raç;ão ás praoas:
Cabo.s; marinheiros e grrimetes -- Art. 97.
No .estrangeiro - Art. 133.
Ração a Sub-offieiaes da Armada - Art. 80.
Ilações a imferiores - Art· 92.
Quem tem direito a ellas
Art. 98.
Radio-Telegraphia:
Seu pessoal - Art. U, ns. ~a e 80.
Praçp em serviço na Estação Central - Art. :1.27.
Rancho:
Abono para sua m~lhoria - Art. 61.
Reengajados:
(V. ·engajados.)
Reforma:
Não se concede com vencimentos maiores- Art. 71.:
Reformados:
Vantagens conforme o tempo de serviço- Arts. 70 e 72.1
Mudança de residencia
Art. 73.
Não sendo da campanha do Paraguay- ArL. 22.
Representação :
Casos em que o ministro póde abonar quantitativos
Art. 54.
(V. ajudas de custo) (V. diarias.)
Reserva:
Condições e vantagens dos transferidos para ella - Ar'!
tigos 33 e 34.
8
Sanatorio Naval de Friburgo:
Pessoal - Art. f 1, ns. 60, 73 e 80.
Sargento ajudante :
Vantagens de 2° tenente -Art. 91.
Secretaria do Corpo de Marinheiros:
Gratificação ás praças- Art. 124.
Segundos tenentes :
Commissão em terra - Art. 12.
Servi co de Estado :
Dia.ria no Arsenal do Rio - Art. 60.
Serviço technico analytico da Armada:
Pessoal - Art. 72.
Signaleiro:
Gratificação ás praças- Art. 126.
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S"ldo:
Em conselho de guerra- Art. 19.
Em qualquer commissão - Art. 16.
Dos lentes, professores, substitutos, adjuntos e instructores - Art. 18.
()omo e quando se fazem adiantamentos acs officiaes Arts. 40 a ,13.
Como .e quando se fazem adiantamentos aos sub-officiaes
-Arts .. 83 e 8í.
Sotas:
De que navios são -- Art. t 09.
SulJ-machinistas contractados:
Vencimentos e vantagens- Arts. 160 e 164.
Submersiveis:
Vantagem aos officiaes - Art. 4.
Vantagem aos sub-officiaes - Art. 78.
Vantagem ás praças- Art. 96.
(Veja navio typo.)
(Veja Base da Flotilha.)
~uh-officiaes da Armada:
Ta:Oella de vencimentos - Art. 75.
O se-u eorpo comprehenrle cs mecanicos -- Art. 'i'ü.
Sub-officiaes da Armada:
Vencimentos no Amazonas, Pará. 1\fatto Grosso e Acre Art. 77.
Vencimentos em submersiveis - Art. 78.
Vencimentos como aviadores - Art. 78.
Venrimentos no estrangeiro - Art. 79.
Quando teem direito á ração - Ar~. 80.
Adeantamento de vencimentos - Art. 82.
Vantagens dos officiaes que lhes são extensivas - Art. 87.
Passagens para si e suas familias -- Art. 88.
Snperintendencia de Navegação:
Seu pessoal -- Art. H. ns. 9 e 80.
0

T

Taifa:
Tabella de vencimentos - Art. 154.
Quando servem marinheiros. de 2n classe f' grumetes Art. 157.
Telegraphia:
Vantagens ás praças - Art. 126.
Tclcphonia:
Vantagens ás praças - Art. 119.
Tol'pedos:-Praças, sendo ajudantes de fiel - Art. 12G.
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u
:Uniformes:
Adeantanientos aos officiaes para sua confecção - Artigos 4.ü e 4.1.
Adeantamenlo aos sub-officiaes para sua confecção
Art. 83.
.
Quando perdidos em incendio ou naufragio >do navio
Art. 6G.

Pl'azu pa[·a os suh-officiacs pedirem adeantamentos
Art. ~4.
:Uniformes das praças:
Abono em dinheiro
Art. 105.
Vencimentos:
Dos officiaes -- Art. 1 .
Dos officiaes nos Estados do Amazonas. Pará. Matfo Grosso
-Art. 2.
Dos officiaes no territorio do Acre - Art. 2.
Dos officiaes no estrangeiro
Art .. 3.
Dos officiaes nos submersiv.:
Ar L. t.~-.
Dos offiriaes rm campanha
Art. 5.
Dos offieiaes submettidos a conselho de guerra- Art. 19.:
Absolvidos - Art. 20.
Reformados c hcnorarios em servir.; o activo-Arts. 21 e 22.
Vencimentos -- Dos officiaes
Restricção no -caso de
reforma - Art. 71.
·
Quando excedem o tempo da licença -- Art. 31.
No caso de substituição
Art. 32.
'Passando para· a reserva
Arts. 33 e 34.
nf'gras pnra I~OnSig-Ttn!-os
Arts. 35 c 37.
Dos lentes, IH'Ofcssol'e~. substitutos, adjuntos e instructores - Art. 18.
Dos foguistas contractados
Arts. 143 e 1-17.
Dos márinhciros foguistas
Art. 13·5.
Dns marinheiros contraetndos - Art. HiO.
Dos reformados segundo seu tempo de serviço - Artigos 70 e 72.
Dos sub-officiaes da Armada - Arts. 75 a 81.
Dos sub-machinistas eõntractad~Js
Art~. i Gn B 1Gft.
DO''~ snb-offieiaPs, eomo. consignai-os
L;\rts. 85 o Sü.
Dos inferiores
rrabella
Art. 90.
Dos inferiores - No -estrangeiro
Arts. 132 e :133.
Dos inferiores - P.ercentagem
Art. 93.
Das praças - Tabella
Art. 95.
.
Das praças - No estrangeiro
Arts. 132 e 133.
Dos praças- Diversas vantagens- Arts. 96 e seguintes.
Art. 154.
Dos taifeiro·s
:Vmgens em estrada rle ferro:
Diarias -- 1\rf.. 5D.
Voluntarios:
f:l'nf iriPntfío <li'lrin

Art. 10.1.
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DECRETO N. H .838-

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1915

Dá novo regulamento ao Corpo de Commissarios da Armada

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 72, n. VIII, da
lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do corrente anno, resolve approvar e mandar executar o regulamento para o Corpo de Commissarios da Armada, que a este acompanha, assignado pelo
almirante graduado Alexandino 1:;-aria de Alencar, ministro
de Estado dos N egocios da .Marinha; revogadas as disposjções
em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de HH5, 94° da Independencia. c 27° da Republica.
,WENCESLAU BRAz

P. GoMES.

Alexandrino Faria de Alencar.

Regulamento para o Corpo de Gommissarios da Armada, a
que se refere o decreto n. 11.838, desta data

CAPITUI,O I
FINS E ORGANIZAÇÃO DO CORPO

Art. 1. o O Corpo de Commissarios da .Armada será constituído do pessoal destinado ao serviço de fazenda em gero].
a bordo dG's navi'os, corpos e estabelecimt?nt•6s pertencentes á
Marinha NacionaL
·
Art. 2. o A organização do corpo obedecerá ao numero de
coinmissarios fixado no quadrS abaixo:
f capitão de mar e guerra commissat'io, chefe do corpo;
2 capitães de fragata;
8 capitães de corveta;
20 capitães-tenentes;
40 primeiros tenentes;
40 segundos tenentes;
1 O sub-c·ommissarios.
CAPITULO II
DA ADMISSÃO

Art. 3. o A admissão no córpo só poderú. ter Jogar no
posto de sub-commissario pelos alumnos que tiverem completado 'd curso para commissarios na Escola Naval, de accórdo com o programma de ensino que o Governo estahcJccer,
tou peJos c:mditados que .tiverem satisfeito ús seguintes condições:
P. ser cidadão brazileiro c estar no goso de erus direi tos
civis e politicos;
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2•, ser maior de 18 e menor de 25 annos de idade, o que
será provado com cer'tidão do registro civil ou documento
authent.ico que p:rtó'duza fé em juizo e a subst1tua.;
3•, ter bom comportamento. o que será provado ,por folha
corrida;
.
48 , ter aptidão physica para a vida do mar, o que será
julgado em inspeeção de saude;
58 , habilitar-se em cõ'ncurso nas seguint3s
terias:
a) portuguez;
b) francez;
c) inglez;
d) arithmetica, especialmente em questões de contabilidade, systema metr-ico e mó'neta.rio, cambio e agio de moedas;
e) geographia geral;
f) historia do Brazil;
g) alg·ebra até equações dõ 2° gráo, inclusive;
h) geometria pratica e ri6'ções de steriometria;
i) noções de dh·eito publi0S e administrativo;
j) pratica de escripturação mercantU e oonheeimentos
de contabilidade publica.
Art. 4. o Além das materias indicadas na 5:~ cõndiçã0 dô
artigo antecedente, os candidat'ôs deverão mostJ"ar-se babeis
em · ca1ligraphia constituindo a bôa. lettr.~ coud~ção de preferencia na elassifieação.
Art. 5. o Os militares candidatos ao con~urso dP. subc6mmissario ficam dispensados da. apresentaçà0 da folha
eorrida de que trata a 3n condição dü art. 3°. sendo, entretanto, obrigados a insf.rn ir·. os seus requerint(·ntos com a
cópia de assentamenh-:ls respectivos, a qual ser:-i acompanhada
das info'rmações que devem ser prestada~ peJa ..\ auto['idades
sob cujas urdens servjrem.
Paragrapho uni co. Os candidatos militares ficam tambem
obrigadõs á inspecçã.o de saude antes de ser admittidos em

ma

C~ôncurso.

Art. ô." Os concur·sos para admissão s2rão publicas
quanto :'i prova oral, e annuneiados pela InspBctõria de Fatenda e F isca lizaçãú com um mez de ante.cedencia, n6 Dtario
Official, em .dias jntercalados.
Art. 7. o Os requerimentos dos candidatos deverãõ ser
apresentados á Inspecforia de Fazenda e F . iscalização e insstruidos com (is documento~ de que trata o art. 3°.
Art. 8. o A lista de inscripçãõ dos candidatos será encerrada pela Inspf'.e.toria de Fazenda e Fiscalização no dia
immediato áquelle em que terminar o praz 0 de 30 dias.
Art. 9. o Para c C'6ncurso de que trata a ~" condição dô
art. 3° as materias indicadas serão dividid:1•, em quatro
seocões:
a) línguas;
b) mathematicas;
c) geog~aphia, )Iistoria d 0 Brazil e noções Óf direito,
d) escripturaça(• merrantil e couheeimentt'l" de contabi. lidade publica.
.
ArL 10. A 06mmissão examinadõra será r·nnstituidu do
mspect.or ~e Fazenda e Fiscalização, como presidente. e d 13
dous exammadores parn. cada secçã'ü nomeados pelô ministro.:
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i\Jrt.· lf. O exame para cada secção oonstará âe prova ·
escripta e 'o'ral.
§ 1. o Na prova escripta responderão os (·andidatos em
conjuncto ás mesmas questões, concedendo-se -lher. o pra71ó,
improrógavel, de tres horas para apresentação das próvas;
§ 2. o Na prova oral cada. candidat:ú será arguido no espaço de 20 minutos em 'cada materia.
Art. 12. As provas esctiptas das quatro s::ccões precederãõ ás oraes e serãu feitas em dias alternados. de modo que
as provas realizadas m• dia sejam julgadas no OJa seguinte.
Paragrapho uni co. Estas provas serão guardadas pelo
secretario do concurso, em envOlucro Jaerad,... devidamente
t·ubricad6 pela commissão examinadora, á qual sóment.e cabe
abril-o para o respectivo julgamento.
Art. 13. Serão e1iminado~, do concursn os t:.mdidatos:
a) que forem inhabnitadt6~ em qualquer cia~ provas das
matarias das quatro secções;
b) que assignarem uma prova em branco:
c) que forem encontrados utilizando-S(' de meio's illicitos
na prõduccão de suas p~vas.
.
• ..:
Art. 14. Um commissario, designado pelü inspector de
Fazenda e Fisealiza.çã'ó', exerc.erá as funccõe~ de secretario
d-6 concurso, sem direit(,, por~m, de tomm· parte na~ de1iberações da mesa examinadora.
Art. 15. As commissões examinadoras· organizarão os
p'o'ntô's para as provas de cada secçâ'6 do conc.urso, 0 s quaes
serã0 submettidos á apreciação do inspector dE Fazenda e
l!'isealizaeão, antes de approvados pelo Ministro da M11rinha.
§ 1. v O pú'nto para a prõva escripta será tirado pelo
candidato que a sorte designar e será o mesmo para todos os,.
concurr.entes chamados no mesmõ dia.
§ 2. o O ponb6 para a prova oral ser:1 tambem tirado à
sorte, cabendo, porém, a cada examinando um põntO' especial
por elle tirado.
Art. 16. O merecimento dos examinando:: ser(i julgadti
pelas seguintes notas: má, O; soft'rivel, 1 e z, tJôa, 3 e 4; e
'ôptima; 5.
Paragrapho uuico. Cada examinnoor dará sna nota, e a
mP.dia destas notaR eonstifujrá a da prdva.
Art. 17. Findas as provas se.rá lavrada uma acta pelo
secretario, na qual deverá ser cO'nsignade o resultado dos
exames do dia. \Esta acta será, assignada. pela presidente e
examinar.tLires.
Art. 18. Conclui das as provas escriptas e eraes, reunirse-hão t1Lidos os membros das commissões examí:i:,adoras. afim
de proceder-se á classificação dos candidatos, 1e accôrdõ C'::im
os pontos constantes das actas de que trata o artigo anteri'.)'r.
Paragrapho unico. Quando do'us ou mais candidatos obtiverem numero igual de pontos a classificaçfio será feita
dandt6-s'e prefe1·cneia. aos militares, respeitadas fiS suas antiguidadeR. e 30S demais levandO-Se em COnta n caJJigraphia.
Art. 19. S.crão ,considerados inhabilit~l.dos o:;; conenrrentes
quf' não reunirem metade, peJo menos, dl} numero de pontos
obtidos pelo classificado em 1o lógar.
Art. 20. Os concursos para admissãci d~, sub-commissarids serão validos pelo praztô improrogavel de Utt.l anni) •.

:Art. 2t. Os

sub~commissal'ios

serão nomeaàos. p'ór por-

taria do Ministro da Marinha, a quem será remetti da a elassificaçã0 dos candidatos habilitados. c'o'm a cópia das actas
1
e as provas escriptas.
Art. 22., Os sub~commissariõs nomeados contarão ·antiguidade, tempo de serviço e vencerã!d soldo da data da apresentação a'o' inspector de Fazenda -e Fiscalizaçã.o. fazendo-se
lavrar um termo, em livrõ proprio, no qual aesignarãrú' com
esta autoridade.
§ f. o Os sub-commissarios que se apresentarem na mesma data serãõ c'dllocados na respectiva escala pela Jó'rdem
da classificação no concursõ.
.
§ 2 ~o Os milita.res nomeados sub-commissarios serã!.:i
considerados para to'dos õs effeitos mais antigos que os seus
oompanheiros de concurso, nomeados na mesma dáta, e col-.
locadõs na respectiva escala acima dós mesm'os, respeitada,
porém, entre elles, a antiguidad·e de praça que tiverem nos
corpos de ·1\larinha.
Art. 23. O sub-commissario nomeado que deixar de sé
apresentar dentl"6 de 30 dias cb'ntados da data da publicaçãu
da sua nomeção· no D'bario O(ficial, perderá o direito á
mesma nomeação.
CAPITULO UI
A'I'TRIBUIÇÕES E DEVEHES DOS COMMISSARTOS E susr·coMMISSARlUS

:Art. 24. O capitão de_ mar e guerra effectivo ou graduado será o sub-inspecM"r de Fazenda e Fisca1i1ação e. nessa
:qualidade. 0 substituM legal d'ô respectivo inspcctõr, cabendo-lhe neste caso todas as attribuições. devere:io e direit'o's
que áquelle cabem, nos termos da legislaçã 0 vigente.
Art.. 25. Os capitães de fragata exercerãô os cargos de
chefes de fazenda de esquadra 6u divísõe~. quando -o Gllverno
julgar necessario, c outras commissões compat:ve.is cdm os
seus põstos.
. Paragrapho uni co. N6 cargo de chefes 6~ fazenda o·s
commissarios se regularão pelas instru.c.cões de que trata o
regulament-o para '(i serviço' de fazenda da Armada.
Art. 2G. 0:-:- capitães ele corveta eommissar1us servirão em
navios e cstabeleeimenLos de 1'~ classe e nos corpos de Marinha, podendo tambem ser designados para os lagares d~ capitães de fragata commissarios. na falta destes.
ArL 27. Os capitães-tenentes commissarios serv1rão t:m
navios c cstahclecimentüs de 2a elasse e nos corpos de 1\farinhn~ podendo t.::unbem 5er nomeados pa1·a comm1ssões correspondentes a offir.iaüs do posto superior. na falta destP...s.
Art. 28. Os primeiros t~nentes e segundos tenentes comntissarios servirão em navios de 3n e 4:. cJnsse. respectivamente,
nas escolas de aprendizes marinheiros e como anxiliares dos
corp«JR c estahelecimentos navaes.
Art. 2~1. O,;; 1'nrmnissuio~ ~et·ãu desi~nadoR, sempre que
fl'lr possiveL para Sl.:t'YÍl' nas •·ommi:-::::ões !mjas categorias estcj n m de arrô r-rlo corn •)~ ~eu:;: posto~.
A1·L 30. Os otriciaes subalternm~ du Corpo de Cornmissarios exercerão ns funcções dH encarregados de pessoal nas
flotilhas. naviós e estabelecimento~ navuos.

AC'DOS DO PODER EXECUTIVO

161

Art.· 3L Os sub-commissarios serão àlstribuidõs pelos navios de gra:nde luta.ção afim de servirem como auxiliares dos
respectivos commissarios.
Paragrapho unico. Em tae.s navios terão os sub-commissat'ios a seu cargo a escripturação dos livros de soccorros e
cadernetas subsidiarias. cujas notas poderão assignar, devendo,
porém. o commissario fiscalizar este serviço e ter sob sua
guarda os mesmos livros e cadernetas.
CAPITULO IV
DAS PHOMOÇÕES, REMUNERAÇÕES E HESEB.VA

Art. 32. As vaga:s que se derem uo Corp(' de Comm i :;sarios serão pl'eenchidas: a de capitão de mar e guerra. commissario geral. par merecimento, e as do:-; demai~ postos, d~sde
segundo tenente a capitão de fragata, metade por antiguidade
e metade. por merecimento.
Paragr·apho uni co. A promoç.ão de ~ub-commissario a segundo tenente será feita segundo a classifienção obtida no
exame pratico a que deverá ser submettido. con-forme o programma estabelec.ido.
.
Art. 33. Nenhuma promoção ao posto irrnnediatamente
superior será feita sem que t) commissario tenha. pelo menos,
dous annos de embarque e esteja quit.e com a Fazenda Nacional. exceptuando-se; porém. a conta relativa á ultima gestão.
caso não tenha sidO julgada.
Paragrapho unico. Nenhum sub-comrnissario poderá concorrer á promoc;.ão sem .que tenha. pelu mcuos, urn anno de
embarque em navio armado.
Art. 34. Após. um anno de embarque os sub-eommissarit)S são obrigados a mostrar-se habilitado~ em exame pratiéo.
que constará do seguinte:
a) escripturação e serviço de fazevfla ern geral, cornprehendendo a legislação respectiva:
b) nomenclatura do apparelho doR navios, artilharia, toi'pedM. armamento porta til t~ muniçõeH navaes.
Paragrapho uni co. Os exames constarã.o de p !:'Ova escripta:
e oral e serão prestarias perante uma commissão compm;t.a do
inspector de Fazenda e Fiscalização e de dous commis:-:arios
por elle designados.
Art. 35. Nenhum ·commissar10 poderá ser· promovido ao
primeiro posto de official superior sem que tenha servido
como official subalterno nas flotilhas on est.ahcl,cirnent.os na- ·
vaes do Amazonas ou l\1attü Grosso.
Art. 36. Só poderão concor-rer á promoção aos,postos de
primeiN) tenente a eapitão de corveta. commissario. os dez
primeiros offic!aes mais antigos dos quadros de segundo tenente. primeiro tenente e de cnpitão-tene11 te.. cornmiss2rio~.
que estiverem nas condições d~J serem promovidri1-. A' promoção
de capHãt) de fJ'agata. eornmissnrio. s0 poderão c0n0o1·r·er os
einco capitães de cor·vcta: mais antigos. ~que estiverem apto~
pttra o necesso ao posto 1mperior.
Pnrngrapho unico. Para a promoção no pôsto do .capitão
de mar e guerra. commissat'io, concorrerão vs dous ca[}itães
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de fr~gata, cõmmi~sarios. do respectWDrfQUJ(JtO ee:·· -~
nas seguintes condições :
a). dous annos de pusto, em exercicio .de eommissÕ~s ,com~
iJ)BtiveiS com a sua patente;
. .
.
.,
·· . .. "
· b) prestado boas contas em tooaé 'a$ -~~mtnu~sões qu~. u;.
(tirem desempenhado desde subalterno •.·. ~
·
'· ·
Art. 37. São condições de merecjmentO:
a) ter maior numero de prestações de contas. sem alcance;
b) ter maior tempo de embarque em navio prompto a navegar·
c) ter rnaior tempo nas flotilhas do Amazonas ou MaLto
Grosso;
·
d) ter maior tempo de serviço em cargos de maiol' responsabilidade. inclusive o de Estado-Maior; '
.
e) apresentação de trabalhus de sua especia:lidade julgados de utilidade para a Marinha.
Art. 38. A pl'ovisão expedida pelo •rribunat de Cntas. ou
a puhlicacão do respecti vu accôrdão nP Dzario O(ficial, referente ao julgamcnt., das contas. são os unicOs documentos ju~
tificativos de estar o commissario quite com a Fazenda Nacional.
Art. 39. Nos mappas de prom'ó'ção, que 8f.H ão organizados pela Inspectoria de Fazenda e Fiscalização; nãú podérão
ser incluidós os commissa.rios em cujas contfls, examinadas
pela inspectoria, forem encontrados alcances ou vicios de
escripturacão que possam determinar processo para punicão dus responsa veis.
,
Para.grapho unico. Não pOderão tambem ser incluídos
em mappas de promoção os eommissarios que não tiverem
remetUdo suas contas-, correspondentes a um exercicia., durant-e o primeiro semestre do anno seguinte; nem aquelleb
que tiverem por terminar o inventario de entrega-, por
sub-.;tituição, não o tendO feito dentro do prazo regulamentar.
Art. 40. O commissario que alting.i.r o numero um da
respectiva escala; si tiv-er satisfeito t<>dos os requisitos para
promoção, sem nut.a que o desabone-, será graduado no posto
:immediatamente superior, de accõrdo com a legislacã•6 em
vigor.
· Art.. 41. O Governo facilitará aos commissarios os
meios indispensaveis para sat.isfazerem as exigencias regulamentares para a promoção dentro do prazo do interstício
11~1·~ft
de cada posto.
Art. 42. Os commissarios passarão para a reserva nos
casos previstos nn legis1acão em vigQr.

•
ANTIGUÚJADE,

CAPITULO

~

TEMPO l)E SERVIÇO E VE~CIMENTOS DOS COMMISSARIOS E SUB-CêJMMIBSARIOS

Art. 43. A antigtüdade dos commissarios será contada
da dnta do decreto da promoção o'u da gradua.çãõ no ultimo
pos~o.

Art. 44. O tempo de serviço; a antiguidade e demais
vantagtms dos commissaritos; quer no eervioo activo-, quer
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na reserva; õu licenciados,- serão os mesmos que competem
aos ()·emais officiaes da Armada •.
P.aragraphG uniC'S. Aos commissarios que fo'rem transferidos para a reserva. tendo alcances por pagar-; se descontará dõ sdldo que pert!eberem a importancia nunca inferior
ú qumta parte dó mesmo sõldo, mensalment-e, ató finalizarem o debito que tiverem para com a Fazenda Nacional;
independen~,cnwnte do desconto de outra natureza.
ArL 45. Os cummissarios e sub-cómrnissarios percebcl'fi.-, os vencimentos que por lei lhes fôr marcado.
Pz;ragrapho uni co. Quando em tratamento nós hospitaes
R lir.enciados; os sub-commissariüs
perceberão apenas o
soldo •.
Art. 46. Aus commissarios, quando promovidOs·; e aos
sub-r.ommissarios; quando nomeados·, estes mediante fiança;
o Góverno poderá adeantar-; si o r-equererem-, até a importaneia correspondente a tres mezes de soldo para confecção
de uni forme~ si estiverem quit-es com a Fazenda Nacional.·
CAPITULO VI
REGALIAS E DISPOSIÇÕES PB~AES

Art. 47. O montepio, a refôrma," a medalha militar; as
liccnc:lo:.; e em geral todas a~ concessões feittas aos officiaes do
Corpó da Armada, serão ext.en~ivas aos ofHriaes dõ Corpo de
ComrniEsarios.
Art. 48. Os sub-eommissarios não teem direito a montepio nem ao Asylo de Invalidas; aquelles-; porém-; qu-e se invalid~rern por mo!estias adquiridas
em acto de servico ou
por· lesão ou ferimento em combat-e-; serão reformados com o
soldo mJegral.
Art. -'lü. A reforma compulsoria para o-R officiaes co
Corpo de Cornmissarios será regulada pelas disposições vigent~s.

Art.. 50. Os commissarios e sub-commissarios ciintarão
para <l r-eforma e obtenção de medalha militar o tempo que
tiver2m anteriormente servido em outrns corpos da Armada
e no Jjixercito.
Art. 51 . Os chefes de fazenda farão parte do estadomaior do command() da fUrça naval em que servi.rem.
Art. 52. Os snb-commissariús terão alojamento e rancho na praça d'armas.
1
:Art. ~3. Os officiaes d-6 corpo à e Commissari'o's
ficam sujeitús a todas as regras e condiçõe;:; da disciplina
militar n {t legislação penal ·t>m vigor na Armada ou que de
fn tu r o possa vigorar.
Art. 51. Os officiacs do corpo de commissariós que se
mosf.rnrcm in hahil itadus para 0 ~erviço a seu r.argo e que ti' r·~·cm múo r.omportamento c i \ril ou mil i ta r. poderão ser re:fur;nwins, d<' ar·eôrdo eorn õ Jisposto no Codigo P.enal •.
Ael. 55. O córnmissario. cujo alcance exc•eder de um
conto dr réis, será submettido a conselho; como unico responsu·vcl. Serú t.ambem proeessado o commi.ssario em cUJ:t
tomada de contas ficar evidente que o alcance-; qualquer que
ello F"rja-; não proveio de erro de calculo-, omissão involunPoder Executivo- 1915 (Vol. li)
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tario. de lançamentos, porém de desvio doloso de objectõs ou
valores.
Paragrapho uni co. A falta de entrega da saldos de dinheiro ou de valores á repart.icão competente; nó devido
tempo, implica em responsabilidade criminal da qual não se
poderá eximir o commissario, ainda mesmo que, posteriormente, faca entrega dos me-smos saldns e valores.
Art. 56. O cummissario que não houver satisfeito, dentro do prazo fixado de 30 dias. a imporbncia que tiver sido
encontrada cô'mo alcance em suas contas, só poderá ter nova
cróinmissão. por proposta do inspectOr de Fazenda e Fiscalizacão, descontando para amortizar sua divida a quinta
parte dos :·vspectivos vencimentos.
Art. 57. o~ eommissarios, sem commissão, indemnizarão
os alcanc.os que tiverem, por m0io de descontos mPnsaes eorrespondentes á quinta parte dõ sold'd.
Art. 58. O sub-commissario reprovado em exame de babilitaoão só 11oderá requerer· novo exame seis meres depois;
e, si for nov:nncntc reprov.ado, será inuncdialamente ·eliminado do quadro.
Art. 59. Os sub-commissarios serão livremente demittidos, por proposta do inspcctor de Fazenda e Fiscalização,
quando, em inquerito policia l-militar, ficar provado o seu DJÚ(J
comportnmcnto habitual, tlcsidia ou falta, de exae1~iio no ClLffiprimonto do seus deveres.
Art. 60. Aos sub-c.ommissarios serão applicaveü~ as
. penas estabelecidas nos Codigos Disciplinar e PPnal par3. os
officiaes.
ArL. 6J. Os commissario~ - entregador c recebedot' que não tiverem concluído o inventario no prar.n regulamentar, perderão dahi em doante a respectiva gratit'ic:>ação, até o
encerramento do mesmo inventario. salvo caso de moJesLia ou
motivo de forca maior justifjcado pelo commandante ou chefe
do estabelecimento.
CAPrrULO VII
DISPOSIÇÕES OERAES

Art. 62. Quando o Governo julgar oonveniente poderá
ftwmear chefes de fazenda para as forças navaes ,em evoluções ou estacionadas em portos da Republica ou no estrangeiro.
Paragrapho unico. As esquadras e forças navaes em operações de guena terão sempre um chefe de faz()nda.
Art. 63. Os commissarios e RUb-commissarios usarão os
uniformes que por lei lhes fôr marcado.
Art. 64. Nenhum commissario {salvo motivo do fcrça
maior e no interese dQ servic;:o) poderá ser empregado nos
arsenaes, corpos de Marinh~:". capitanias de port().::;, esculas,
depositos e em outras commissões de terra ou estranhas ao
serviço naval activo, sem haver preenchido as <mndicõe:i de
embarque exigidas para o aceesso ao posto superior.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

77!

Art. 65. Os commissarios não pod.~rão permanecer em
um mesmo Estado, .embora em commissf~~~s divers~s, por mais
de tres annos
Art. 66. O commissario que tiver permanecido em um
Estado mais de dous :um os só poderá V\ 1ltar a cl!e para desempenhar commissão de terra ou de embarque ~m navio de
flotilha ou estacionado, depois de dec:c•rTidos tres annos de
ausencia, salvo por motivo de interesse do serviço.
Art. 67. Não será computado conw tempo de embarque
para üS commissarios, serviços de natureza diversa, nem
mesmo o exercício de cargos electivos ou outros que permittam a contagem do tempo para todos os effeitos, sinão nos
casos previstos na legislação em vigor.
Paragrapho uni co. O tempo de eml tarque dos oommissarios será contado da data de sua apresentação a bordo até
a data do seu desembarque, por substi Luição ou terminação
de serviço.
Art. 68. Fica estabelecido o prazo rnaximo de tres annos
para a pcrmanencia do commissario (' m uma mesma commissã'O, excepto no exercício do cargo de sub-inspector de
fazenda c fiscalização ou em serviço do estado-maior.
Art. 69. A Inspectoria de Fazend~1 e .FiscaUzação orgauizarú a escala para o embarque de lodos os commissar1os
desde o posto de segundo tenente até o de capit:io de corvet.a,
a qual será revista e publicada annualrncnte.
Paragrapho unico. A base para a preferencia no embarque serú a antiguidade, sendo porém attendidos o posto e a
eompetencia do commissario para o desempenho das oommissões.
Art. 70. A Inspectoria de l''azenda e Fiscalização. levando em conta o interesse do serviço ~~ respeitando o direito
dos commissarios, organizará a escala das commissões, tanto
de terra como de embarque.
'
Art. 71. Os livr'Os c demais documentos de escriptu:ração
dos commissarios que tiverem encerradas suas contas s~rão
remettidos, depois de examinados pela lnspectoria de Fazenda
c Fiscalização, á Direcloeia Geral de Contabilidade. A seccão
respectiva encarregada da tornada de contas. depois de conJeril-os, dará recibo áquella inspectoria na relação que de.verá acompanhar os mesmos documentos.
Art. 72. Quando tiver de ser remettido qualquer processo de l'Omada de contas, a Directoria de Contabilidade communica r á immediatamente á Inspectoria de Fazenda e Fiscalização para conhecimento dos interessados.
CAPI'l'ULO VIII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

A[' L. 73. Aos commissarios que na data da publicação do
decrew appl'Ovando o presente regulamento tiverem alcances
a pagar será concedido o prazo improrogavel de um anno
para liquidacão dos mesmos.
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Art. 74. O Governo poderá, dentro de um almo, alterãr
o presente regulamento, attendendo as necessidades que forem
indicadas pelo serviço.
Art. 75. Ficam revogados o regulamento annexo ao decreto n. 7 .616, de 21 de outubro do 1909 e demais disposições
em contrario.
1
Gabinete do Ministro da Marinha, Rio de Janeiro, 29 dê
dezembro de 1915. - Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 11.839

-DE

2n

DE DEzEMBRo DE 1G1G

Dá. regttlamento á Imprensa Naval

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii.
considerando que a Imprensa Naval não teve ainda o
regulamento especial deLerminad.o pelo art. 185. paragrapho
unico, do decreto n. 9.169 A. de 30 de novembro de 19H,
dando isso origem a incovcnientes para o serviço public4J. resolve approvar .e mandar executar ad referendum do Congr·:esso Nacional 0 regulament._, que a este acompanha assignado pelo almiranlf"l graduado Alexandrino Faria de Alencar. ministro da 1\Ia•rinha.
Rio de Jan.eir.o, 29 de dezembro de 1.915. 94° da Indewendencia e 27<> da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

A.lcxand1•ino Fa1•ia de Alencar.

legulamento da Imprensa Naval a que se refere o decre·to
H .839, de 29 de dezembro de 1915
CAPITULO I
FINS E oHGANIZAÇÃO

At·t. 1.., A Imprensa Naval. -oriunda da officina líihotypographica da Superintendencía de Navegação. a que se referem os decretús ns. 6. 96,í, de 29 de maio de 1908. e 7. 3GO.
de 29 de abril de f 909, com todo o material typographico
existente em dcpcndencias do 1\linisterio da Marinha, e creada
pelo art.. 185 do decreto Ii. 9.16'9 A. de 30 de novcmbr.o de
HH 1, é destinada aos trabalhos de impressão e encadernaçfi:o
e forncdrnento uos ohjectos de expediente. de aulas c demais
serviços graphicos (]C QlH~ necessitem os navios, ~orpos. repartições e estabelecimentos de Marinha, na Capital Federal
e nos Estados.
Art. 2. 0 A Imprensa Naval, sem prejuízo do serviço do
Estado. poderá trabalhar para os Offjciaes. sub-officiaes da
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~rmada e fluncciúnarios civis titulados do Ministorio da Marinha, aos quaes cobrará pelos preços correntes de fornecimentos. sendo o pagamento no acto da entrega da encommenda, salvo especial determinação do mini.str 0 da Marinha.
Art. 3." A Imprensa Naval. directamente subordinada
ao ministro da Marinha. ficará dividida em quatro officinas.
respectivamente denominadas: composição e linotypia; imJpressã.o ü pautação; encadernaç.ão e serviç.os accessorios, e
lithographia. gravura, cartographia e chrornographia, com o
!pessoal constante do mappa annex.o, que só poderá ser alternao pelo ministro da Marinha.
,
Art. 1.° Completando a officina rle gTavura, haverá uma
secção dl' gravura photo-chimica. que attenderá a t.odos os
'serviços photographicos da Marinha, especialmente aos do
Estado Maior da Armada. Gabinete de Identificação e Engenharia Naval.
Art. s.o O pess<Ja1 administrativo da Imprensa Naval
compor-se-ha de: um director. capitão de fragata ou capitão
de corveta; um ajudante, capitã,o-tcnente ou primeirú tenente, ambos do Corpo da Armada; um commissario, primeiro tenente. e um fiel. (este no caso de vagar o cargo de
auxiliar do commissario) todos do quadro activo, conforme
estatúe o decreto n. 11.837, de 29 de dezembro de 1915.
Art. 6. O pessoal do serviço geral e artístico será fixado annualmente pelo ministro da Marinha; não só de accôrdo com as nec·essidades do servico; como ainda qn1anto á
lei orç1amentaria da despcza.
§ 1 . o Vigorarão presentemente o quadro anneXt) o os
respectivos vencimentos nelle consignpdos.
§ 2. o O pessoal do gabinete photographico; emquanto não
tiver verba dA terminada na lei de despeza,- será pago p·ela
renda do referido &abinete.
0

DEVERES DO

PESSOA~

Art. 7. o Compete ao director:
cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;
b) propor ao ministro da Marinha a nomeaçã 0 do ajuclf}nte; do cúrnmissario-; do auxiliar technico, do mestre geral
e dos contra-mestres das officinas;
c) admittir e demittir o pessoal não comprehendido na
Jettra anterior, dentro dos limites do quadro,- após o preenchimento das f.orm.alidtU.des legaes-; e o extraordinario necessario para execução de trabalhos urgentes;
d) punir o p·essoal de accôrdo com o art. 45;
e) apresentar .ao ministro idéas sobre os melhoramentos
nccessarios ao desenvolvimento material da repartiç.ão·, aos
quaes possa attender com os proprios r·ecursos de suas rendas;
f) ter sob sua guarda e exclusiva responsabilidade,- em
c-ofre forte-; todos os originaes dos tr.abalhos confidenciaes;
g) zelar pela boa arrecadação das rendas e pel~s economias das despezas-, fazendo trimen~almente apresentar ao
ministro um demonstrativo de todo movimento;
h) vPlar que nenhum fornecimento 11receda ao competente pedido escripto;
i) facilitar á Inspectoria de Fazenda todo,s os meios de
fisenlizarão-, enviando-lhe umw via de todas ns facturas exa)
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trahidtasi bem como a 2• via do demonstrativo constante dn:
lettra g;
i) rubricar os lh-ros de servico geral-; assignar notas dos
livros de escripturação; soccorrt)S e caderneftRs c mais documentos que interessem a receita ou desper.a-; de accôrdo
com a lei de F.azenda;
k) assistir; juntnmente com o commiSSario; aos recebi ...
mentos das encommendas feitas para o supprimento do Imprensa;
·
1
l) assignar e :r.azer remetter: para oertificado, as resp<êctivas facturas de fornecimentos aos naviDs e estabelecimentos;
m) superintender todos os servit:os prlo::~ qnaes é directamente respons.avel;
n) corresponder-se directamente com as autoridades e
outras res~ons sobre assumptos at.tinentes ao esttRhelecimento:
o) autorizar o comm·issario a fazer os pedidos de mate...
rial; bem cnmo os pagam·entos respectivos;
p) providenciar par1a que sP.fa feito o invent.ario de fim
de anno;
q) apresentar annua1mente; até 0 dia f5 de janeirO-; lJDi
reitatorio circumstaneindo dn todos os servü~·os ,.. occurrencins
havidas no anno;
·
'
·
r) determinar a prorognçã 0 das horas flt' f.rrtha1hu-;Qui3,ndo
as necessidades do serviço o exigirem:
s) dar portarila de drspe?:a ao commissarit) para pagamento; pelo cofr~: da repartiç,fío-; do pessoal rxtraorrlin,ario admittido de accôrdtJ com a Iettra c; devendo a esta portaria
.acompanhar a folhn desse pessoal; feita pelo c0mmissario;
t) providenciar para que se.iam enviados {ls Bibliothec,as
e Archivos Nacional e Municipal; bem como aos estabelecimentos·; corpM e navio~ fln ('Sqnndrn~ nm ('X':rnrlar de cada
trahalhn CXf)('llhf]O na Troprf'nsa N,::t\'nl r~ fr·l'·-.; PXf'rnplnrf's ás
rflpart.içi'h~s dP Marinha;
·
u) autorizar a descarga de livrM an amannense sobre
relaeão Msig11;1da r r~ lo commissario, em que .1ustifique as
razões para tal;
v~ ac•)mpanhar o commissarin P assistir l'·w recebimento
dos dinheiros da Tmrrt-nsa -:\aYal no Thesouro ;\acionai:
l"l df>lt'~rtr- rw :-~.iuctnntP 0n ~o eommi::~:1ri·~ c·onform;;- ~~
1
~i~~~..~~:.~: ; ·;·~i:':~-> '-~·~:~ ''1·'; ;:.. ~ .:~~:1 ~: :~;~~1~~--;::'.~7 :' ··:~· ,_,

:·

,.

\

~t'~:'l~~:

r.'

'" ' '
fh~,'3li7:'\r h',1l·~ ,,~ ~t'~vic\':-' '~-'~ ,,f{:_· Wl~. ~-:;'1;·-rc;,'~ ·~

inrumlw:wb:=. f:17N1dc~ t•ll~·'r'llr a~ ti(·~ ~'!'PÜnac:l'i·~~ da dir~etor -t:' tra;·,'ndt• na nwllwr ordem t0das ,a~ offirina:: e demais
depfmdt'nein~ da imm·rnsa-;; Pt'r rujo ::ts:::•.:>io ,; respon~:tvel;
c) Pecebrr t,l)dt'lS os pedidos dos navios ~ Pstabel~rimçnt.o~,
que registrará e far:í aprestar com a possiVel hr_evidade;_
d) não dar nndam()nfo nem registro aüs pPdtdos ordmarios sem o visto de confronto com os livros de quotas '(' frucf.uras-. conforme determina 0 art. 7°, lettra a;
e) rubricar os pedidos das officinas aos paióes: bem comt\
as relações de fornecimentos;
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f)' conferir a fa:ctura de supprimento Cl>ID a respectiva
requisição-; a·pós a declal)ação de recebimento na requisição
feita pelo co.mmissa:rio e com elle assignada pelo director;
fii verificar e visar todos os calculos dos or~>.pmentos feitos na Imprensa Naval;
h) encerrar diariamente o ponto do pessoal;
t) verificar a apuração mensal do ponto, entregando-a
ao commissario com os respectivos attestados e abonos autorizados pelo director, para que seja confeccionada a folha de
pagamento;
j) conferir e assignar as folhas de pagamento, ao qual
assistirá:
k) receber e fazer expedir toda a correspondencia offi-

cial;

l) exorcc1: por dP-liber·aeiln do dir*·et!)1' qna lr]l.tf'J' dt~ sua5;
attribuições;
nt) rec~~ber do mestre gera] os bilhetes 'de officina e extrahir os recibos por meio dos quaes se effectnaró. a entrega
dos pedidos feitos;
n) providenciar para que ao commissario sejam entregues todos os recibos referidos na 1ettra anterior e .demais
papeis quP. importem em arrecadação de rendas, afim de que
elle proceda de aecôrdo com o estntuido neste regulamento:
o) entregar ao amanuense, contra recibo. as edições dos
trabalhos, por ordem do ministro, destinados á venda e bem
assim os trabalhos a que se refere o art. 2°, fix:rndo-lhes os
preço::;, .di)(Juzidos dos bilhetes de officina, conforme determina o art. 73.
p) remetter ao commíssario os recibos de que trata a
Jettra anterior, afim de que elle proceda de acrôrdo com o

art. 75.
Art. n. o compete ao commissario :
a) o rer.rbimento, arrecadação e
respon~abilldade
dA
todo o material, tendo a seu mtrgo a respectiva escripturação
da ref~elfa e despeza r conta Ide dinheiros:
b) providenciar, de accôrdo com as· ordens do flirector.
fiara que haja em d·eposito todo o material necessRrio ao bom
funccionamento das officinas e ao sunprimento dns pedidos:
c 1 fazpr ext.rahir rom rl.'gulnridadP as !'Ontas de forneci111f'nh"'~ fPito~ nn~ nasin:;: e
l"~bbPl~cim~nto~
ÕP :\farinha,
·-~'!:::~-'!"!·1·~
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r 1 .-·~c-rípturar
o~ Uyrns rh ,:.:;.r·ripfnraP~n d~ F~zr>nÕ:l <' fa:tr•J' e:=:eriptm·:~r rom a m:txh1a r·r-!::nl~n·!rltdP fiS hvros d<' nni(,p~ pPJo P:eu nnxiliar e (ls de quofn~
facturns
p0Jo P;;;!rripturario:
f) I·cce1wr no Thesouro

Federa] n lmpodnnrin das contas
JH'OreRsndas, ohseJ·Yadn a di::::posirão do art. '7'-', lr'lfra 'l);
q) fiscalizar a venda de livros, bem como a entrega de
Sf'rviç<>s a qne se refere o art. 2°. dando sempre immediata
sci.encia ao director das irregularidades que encontrar;
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h)' arrecadar as rendas apuradas pelo amanuense, por
meio de requisição. sobre cujo registro collará a 1a via do
resumo a que se refere o art. 15, lettra e, depois de o te!'
conferido;
·
i) pagar as cont.as de fornecimentos feitos á repartição.
mediante a autorização prévia do direct-or, conformo preceitua o art. 7"', lettra o;
j) extrahir men~almente um balancete do movimento da
receita e ldespeza que apresentará ao director o extraordinariamente sempre que este o exigir;
~ /r.) fazer extrahir pelo escripturario. trimestralmente ou
mensalmente. conforme as exigencias do serviço, as facturas
de fornechnentos feitos aos navios e estabelecimentos apresentando-as ao dircctor depois d·e registradas e assignadas;
l) recolher as f'ncturns de fornecimentos depois de certificadas, relacional-as e entregai-as ao dircctor, quo as enviará
lÍ Inspectoria de Fazerrda e Fiscalização;
'í'n) entregar ao director a::; terceiras vias de todas as facturas extrahjdas c mais documentos uteis ú fiscalização para
que ello -os envie {t Insncctoria dn Fazenda. de accôrdo com o
art. 7<>, Iettra i);
n) receber do mestre geral e dos contra-mestres das
offícinas. respectivamente. as relações de for.nccimentos '(artigo H, Iettra rt) c os pedidos de material para execução do
trabalhos, visando-oH. pnra que possam ser saitsfeitos no paiol
com a maxima brevidade, tendo em vista o art. 8°, lettra e;
o) procurar ter sempre razoavel stock de material de
granrle commmo, informando ao director quando a quantidade
fOI' uefir,in.nte;
p) guardar c (•.onsorvar em tboa ordem todo o
maf.epial
existente em deposito;
q úlzf\P a esr,riptura.;fl.o de Fazenda de acct.nlo com as
disposições ('Bl vigor;
1') Jazer as folhas de pagamento uo pessoal;
s) pagar. juntamente com o ajudante. todo o pessoal;
t) fazer as folhas para pagamento ao pessoal extraordinario ou que extraordinariamente trabalhar. conforme o artigo 7°, lettra c, citando no cabeçalho a razão do trabalho extraordinario;
u) ser responsavel pelo existente do cofre de accôrdo
com o estabelecido na iei de Fazenda;
v) apresentar. trimestralmente uma demonstração de
todo movimento, de accôrdo com o art. 7°, lettra (J.
Art. 10. Ao auxiliar technico compete:
a~· ;;t;:x.ílíar o direetor na parte tecbnii..·~ do serviço d1s
offieinas f:'m geral;
b J informar ao dirP.ctor sobre progre~sos e ndeantamf'ntos
reJativa" :ls arks gT:1phiea:=. ar'rc5entando pnra i~~o eatalogos
e insf.rucções:
c)
indicar os melhore~. livros e revistas technicns que
possam in!t'r'f''<sar no dc'senY0lYimrnfo dn t'Sf:~brlt'l'imcnfo:
d)
sup._,rintendt>e espccinlnwnte os scn h,:D~ de t!TaYura.
lilhogrnphia c <'.ongenN't':;-:
c) executar todo o serdf:o de cartog:rapllia e chromolithographia.
Art. 11. Compete ao mestre geral:
n; superintender o andamento de todo serviço das officin::t~. fi~cn lizandv,-3s com frequencia e corrigindo os erros
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que notar, dando· ao~ contramestres as instrucções para o bom
andamento dD\s serv1cos;
b) fiEcalizar rigorosamente o ap.roveitamento do material;
e J receber· d•Js eonlramestrcs os vales (modeJo n. 22)
para :::,n.ppr inH'uto de~ material a cada oTfieína e assignal-os.
avós lm:- verifieado a sua necessidade;
d J fazer por oscripto os orçamentos geracs em duplicata
no pape)! mof.lelo n. 14, numerando-os pela ordem que tomarem na earcclla em que serú archivada a duplicata;
e) Jazc>t' diariamente a apuração do ponLo geral ela Imprensa;
{; extrahir os bilhete:". de ofi'icina c distribuir os serviçus Wls mesmas;
rtl :.:JxtralJir do livro earcella de pedidos em dnplir-aLa as
r e la~;õe:ii vara fornocimeut ós pelo paiol;
ltJ recober do director ou do ajudante as ordens geraes
!.Jue transmittirá aos contramestre~. para Os devidos fins;
i) organizm·. scm.analmcnte O'll sempre qnc o director julgr:r nect>ssnrio, os boletins dos servicos em andamento nas
.oHieinas, ennformc o modlelo u. 13; ··
J) receber das ol'~icina.s os trabalhos promptos que guardará mh sua inteira responsabilidade, fazendo entrega ao
ajuuanto dos bilhetes de õfficina, na fórma do art. so, letf ra m, J.Wl'a que elle providencie sôbre a entrega do material ..
<los interessados:
k) auxiliar directamente o ajudante em tudo que elle jul::;ar ne·:ef'sario:
li ter a sou cargo, devidamente catalog:-td(J, 0 arellivo de
modelus.
Arl~. 12. Compete aos eontramestres:
u; responder pela .ordem, disciplina -e applicação dos ope-·
r·aria:s, pelo bom arwoveitamento e economia d.o material de
~~onsum:; que reeebcrcm e pela conscrvatiib do material fixo
C:e sua,;:. respectivas offiC'inas;
h) zf'lar pela perfeição das obras e pre"teza de sua execução;
t~) e1scripLnrar com a maxima cautela a entrada e sabida
das nb1·a-; a confcecionar;
d~ Hão effectuar, em a>solulo. trabalho nlgum sem o reBnecl.ivo bilhete díe .0\l~ficina, cu.io numero fS imprescindível
cÍlilSb·~ no livro de entradas e sabidas;
c) nãli consenti!· que se accumule na oHicina materi!!-1
de consumó, para ú que só deverão pedir aos paióes o estrtctamentc nece-:;:sario fazendo immcdiatamente entrega ao
c-ommis3ario do que por qualquer eventualidade venha a
subral··
(J' informar ao clirector e ::10 ajudant~ sobre ttabilita~ão,
nr,roY•~itamen t() f! assiduidadn ho T>f!ssria l, (~ 1>mrnnmrmndo-lhes
-,emJH'e eorn imparcialidade a-; suas falla~;
11
jnnunlli r aos Ciperarioi' mais ltaheí:; c d0 nwllwt· com ...
pnrl~Úneutn n en:":ÜHJI dt)S aprl'lHiízl's;
h) abrir e fechar as respectiYas offirina~;
1) relar p't'lo absoluto a:-sei 0 de sua3 offieinas, .:::em intcrrupl;ão dós trabalhos;
i) PXN'f'Pr vil;dlam~ia para que nfio SP.ia r~tl'ngado o mnh•J'ia I, 1'4'::-;IHHI~alJi I ir:awJu, pet'anl.e o ajndanll' o a11l0L' do Pfitrngo;
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k) passar cautela ao commissario 'de todo o materidl fixo,
instrumentos e utensiJios -exi~tentes em suas offieinas, que
assim ficarão sob a sua rep:onsabilidade directa;
l) escriptnrar pessoalmente <J·s livros constantes do art. 66.
Art. i3. Compete ao auxiliar do commissario:
a: ajudar ai') commissarin em tudo que seja determinado;
b~
assistir no~. rec~nhecimentos das cncommendas e
acautelai-as no'S pai6es, de accõrdo .com as instrucções do
commissario;
c) zelar pelo bom acondicionamento dos efifeitos da Fazenda r'acional. arrumaçãio e limpeza ds paióes. dando sciencia
a., eommissarí() de tudo que fizer e pedindo os necessarios
auxilias para o pP-rfeito <:umprimento deste artigo;
d) escripturar com a maxima regularidade u~. livros dos
pai6es, const:mt0s do m't. 61:
e) fazel' distl'ibuicã0 iís (Jfficinas do material pedido peJos yaf.:'lS. depois de cÔmpetentemente authent.icados e visados
pelo a.judante e pelo e,cmmissario (art. 8°, Iettra e);
f) aviar r acondicionar o material pedido pelos navios e
~staheleeinwnfós na Capit.al e nos Estados, mediante as relações quí: eJI~ entecgn.rá n0 commissario.
Art. 14. Compete ao escripturario:
a) fazer a corresponrlencia officiaL de accôrdo com as
instrucções que receber;
b) auxiliar todo e qualquer serviço de escripta que lhe
seja determinado pelo director;
.
e) guardar o archiv 0 da repartição, convementemente catalogado;
d) manter sempre em ordem um livro em que serão lançados os nomes, classes e residencias de todo o pecsoal, sem
excepcão;
· e) escripturar, sob a direccão do commissario, os livros
de registro de quotas e facturas;
f) extr::~hir, sempre que lhe seja deteeminado pelo commissario. as facturas dp. fornecimentos;
a) fazer a expedição, aos assígnantcs, dos trabalhos de
publicacão mensal da Imprensa Naval, parn o que receberá
do amanuense a competente relacão.
Art. 15. Comp~te ao amanuense:
a) substituir 0 oscrípturario em
suas faltas e impedimentos;
b) receber do ajudante todos os trabalhos de que trata
o art. 8°, lettra o, os quaes em livro especial lhe serão carregados pelo commissarío;
c) tér a seu eargo os livros constantes do art. 61;
d) entreg·ar ao escripturariCI no primeiro dia util do mez
a relacão rtog assignantes das pnblicaçõe:;: per1odieas, por ot·dem do ministro, editadas pela Imprensa Naval;
e) fazer mensalment~ um resumo
em duplicata, conforme o modelo n. 14, de todos os dinheiros recebidos, do qual
a primeü·a via apresentará ao commissario para cumprimento da lettra h do art. 9", e a segunda collar:i ao ultimo
talão .do mc::r:, no livro d 0 nrrecnd::u:ões grra~s. depois de lan!Cado no livro mappa;
f) não extrahir recibo algum sem que a parte interessada
tenha concordado com a sua importancia; devendo ns reclamacões ser dirigidas ao ajudante ou ao commissario;
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g)' não entregar trabalho algum antes de extrahir o respectivo recibo, por cuja importancia é responsavel;
h) auxiliar o servico de escripturação de facturas, quando necessario, sem prejuizo das attribuições ncima enumeradas.
Art. 16. Aos revisores compete:
a) fazer a revisão cuidadosa do todos f~ trabalhos que
lhPs forem apresentados pelas officinas, confrontando-os com
os respectivos originaes;
z,) rubric:1r todas as provas depoi~ de revistas;
c) dar a ordem «imprima-se,., nas ulfjmas provas. depois
de r.ompletamente limpas e emendada~:
d) receber por protocono ('-!; origiriaes dos trabalhos que
lhes forPm entregues;
c) catalogar mensalmente os orh:dna0s por ordem chronol~if~a. cntreganrlo-os mediante reriho, junf.ornente com
a
respectiva rclac:ão, ao cscripturario, afim dP sPrPm archivados.
Art. f 7. Aos conferentes de provas compete:
a) acompanhar a revisão de todos ct trabalhos;
b) substituir os revisores em suas faltns e impedimentos:
c) auxiliar o revisor no cumpri.mPnto do detm·minado na~;
)nttPas de• artiA'o anterior .
. Art. 18. Ao auxiliar de escript::-~. alf~m fie cooperar m'
serviço do factura~. rabe auxiliar. po1· deter·min~çi'ío do di··
redor, qunlquer das escriptas da repartição.
Ad. t ü. Ao mecnnico electricista compete :
a1 zPlar pela hrea conservação de todas as installacõeP
f)lectricas de baixa e alta tensu.o, hem rom 0 pela de todos o::
motores ·e machinismos;
b i conerrtar tudo fTll€', dentro do eampo de seus conhe-~
cimentos, lhe permitta a officina a seu cargo;
c) ter a seu cargo a officina mecrmirn com suas compe··
trntJ's fet·ramentr~s e accessorirts:
Art. 20. Ao photograpbo compe,te:
a) executar torlo~ os trabalhos em chapa seeca (photo··
graphia C(~mmum'. assim como suas cónia::; positivas. e pho~
tngraphar om collodio t()dos os negntivo::: necessarios ao~~
r:lirhér.: para phototypo ou photolito. cabendo-lhe tambem &
incumbencia de preparar as respectivas chapas de collodi();
b) dirigir a secção de gravura photo-chimica. para o quQ
deve ter 0 s necessarios conhecimentos, e cto g-abineto photogPaphico, responsabilizando-se peJa prrfeiçfio c prornpb
exPcn~fio dos trabalhos de~te:
c) catal<:l.srar f.odos os trnhalhos execut:lrlo-: e tm· sob su:t
g-nnrd~\ o archivo das chapas seccas, cnnYen icntt;mente nume·

radas;
d) ser o unico responsavet pelns chapas de nssumple
eonfidcneial ou T'C'servado -e por sua divnlgn~fio.

Art. 2.1. Ao gravador chimico compete:
Fazer os transportes dos negntivr~ pam os r:lichés, sr
gravação c montagem.
Art. 22. Ao ajudante de gravura compete:
Auxiliar o photographo e o gravador nos trnbalhos <14
:photographia e photogravura.
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Art. 23 . Ao paioleiro competem a arrumação, o asseio,

a vigilancia dos paióes e a fiel execução dos serviços que lhe

forem determinados pelo auxiliar do c01mmissar10, de cujos
serviços em caso algum deverá ser distrahido.
Art. 24. Ao continuo. servindo de por·teiro, compele:
a) receber .c protocollar toda a c-orrespondencia, papeis,
livros e demais documentos que forem remettidos ou entregues ú repal'lic:ão, delles fazendo immediata entrega ao ajudante;
ú) abrir .e fechar diariamente a repartição, de accôrdo
com as ordens que receber;
c) cuidar do asseio e arrumação da reparlição, sua mobilia e acccssorios;
d) determinar aos serventes o serviço de limpezas;
c) velar pelos gabinetes evitando neHes a presença de
, qualquer pessoa durante a ausencia do pessoal;
f) tratar com urbanidade todas as pessoas que vierem
á repartição, facilitando-lhes as informações do que necessitarem;
g) manter absoluta ordem na portaria e não permittir o
ingresso de pessoas nos recintos privativos da repartição sem
prévio cons.entimento;
h) ter em carga e sob a sua responsabilidade todas as
·mobilias e accessorios pertencentes ás dependencias da administração.
Art. 25. Ao continuo compete:
a) substituir o continuo servindo de porteiro em suas
faltas e impedimentos;
b) protocollar a correspondencia a ser expedida, providenciando sobre a sua remessa immediata;
c) acompanhar a entrega do material que tiver de ser
expedido por meio de protocollo;
d) auxiliar o continuo servindo de porteiro em todo o
serviço, sem prejuízo das suas funcções.
Art. 26. Aos serventes compete :
a) coadjuvnr ao continuo servindo de porteiro a quem
são dirccl.amnntc subordinados;
lJ) executar a:;; limpezas o qnnosqu.er outros Sf\rviços que
lhes sejam determinados.

CAPITULO III
ADMISSÃO E ACCESSO

Art. 27. Nenhum funccionar.io set·á admiltido no quadro do pessoal sem que prove :
a) saber ler e escr.ever;
b) ter a necessaria habilitação para o Ioga r a occupar •
c) a identidade por meio da carteira de identificação d~
nccôrdo com () .aviso n. 803, de 26 do fevereiro dr 1!H 5; '
· d) ter robustez p1tysica;
e) nfio soffrcr de mo1cstia contagjosa.
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Art. 28. Nenhum funceionario poderá ser aumittido f6ra.
do rtuadro ordinario constante do art. 6°, salvo caso de necessidade, prevista no art. 7°, lettra c.
Art. 29. Os aprendizes só poderão ser admittidos cçm
a idade comprehendida cntr.e os 1 li e 17 ::nmos c os operar10s
entre os 18 e 30 annús, além das exigencins do art. 27, provadas com certidão de idade ou documento equivalente .
.Art. 30. O auxiliar technico, além das e-xigenci.as do
art. 27, apresentará documento comprovando a sua competencia e idoneidade, bem assim exemplares de trabalhos graphicos, do sua lavra, provando habilidade artistica e profissional.
Paragrapho unico. Estes trabalhos constarão do cartas,
mappas, gravuras artísticas e chromolithographia.
Art. 31. A prova das condições estatuídas nas loUras a e
b do art. 27 será feita perante uma commissão, presidida
pelo ajudante c compQsta do mestre geral e de um dos contramestre-s.
·
Art. 32. Ao director cabe admittir e promover todo o
pessoal do scrviçQ geral c artístico não constante do art. 7°,
lettra b.
Art. 33. O auxiliar do commissario, o rscripturario, o
amanuense e o auxiliar de escripta, sem prejuízo do estatuido no art. 27, serão sujeitos a um exame, sem caracter
de concurso, em que provem ter pratica de dactylographia,
de redacção official e conhecimentos de arithmetica; quando
vagar o eargo de auxiliar do commissario será exercido por
mn fiel do Corpo de Sub-officiaes da Armada.
Art. 31. Os conferentes de provas deverão demonstrar
hem conhecer a lingua portugueza, n{lQÕes de. lições de cousas e regras de revisão.
Art. 35. O meoanico eledricista apresentará attestados
do pratica de officina mecanica e de electricidade, e poderá
ser designado dentre os do quadro de mecanicos navaes.
Art. 36. O exame de robustez physica de que trata a
lcttra d do art. 27 será feito pela junta medica da Armada..·
Art. 37. As vagas que se derem no quadro ordinario
do pessoal artistico e do serviço ge·ral, serão pelo director
preenchidas por accesso, tondo em vista o merecimento.
Art. 38. São cQndições de meredmento:
a) competencia profigsional;
b) assiduidade;
c) zelo e dedicação;
d) comportamento.
Art. 39. Os accessos serão sempre feitos da classe immediatamente inferiQr para a superior, desde o aprendiz ao
mestre geral.
Art. -'10. O nprcndjz que, rlontro de mn anno, não se
neh:u· nas condições dfl acccsso á elnsRc immcdintnmcntc sullC'l'ior, ou que, n.Uingindo nos dezoito annc~, não pndrr cx~:r·

as funcc;íírs tlc opcrario, dcvf"ní ser imJ.nediatanwntc eliminado.
Art.- 41 . O oper.ario que, depois de dous annos de pcrmanenCia em uma classe, não se achar nas condições de acccsso, será demittido.
f'PI'
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Art. 42. Para o cumprimento dos arts. 40 e 41 naverá
annuahnPltf.t•, na primeira quinzena de .faneiro, por determinação do director, exames de sufficiencia. cujos resultados
serão taxados com as notas sufficiente, regular e insufficiente,
após a inspecção de saude.
Art. 43. As vagas de revisores serão pr.eenchidas pelos
conferentes de provas e as de contínuos pelos serventes.
CAPITULO IV
PENAS, DESCONTOS E ABONOS

Art . .n .. •rodo o pessoal ao gerviço dn Imprensa Naval
fica sujeito :ís seguintes penas disciplinares e mais ás do Codigo }Jenal, na parte que lhes fôr applicavel:
a) admoestação;
b) desconto de gratificaç.ão até f5 dias;
c) suspensão eom perda da gratificação;
d) demissão.
Art. 45. Todas as penas do artigú anterior são applicadas
pelo director ao pessoal do serviço geral c artistico constante
do art. 7°, lettra d_: a pe_na d, do art. 44 será applicada pelo
ministro da Marinha, por proposta do director.
Art. 46. •rodo o pessoal da Impre-nsa Naval, que pm·
negligencia ou falta de cuidado estragar ou inutilizar qualquer material da Fazenda Nacional, será carregado de sua
respectiva importancia.
Art. 47. As faltas de comparecimento ao serviço serão
descontadas proporcionadamente ás gratincaeõcs mensaes.
Paragrapho unico. As faltas por motivo de moles tia, que
não excedam de tres ~in.s, poderão ser abonadas, quando
comprovadas por attcstado de medico miliíar ou civil conhecido, a juizo do dírector.
Art. 48. As faltas_ provenientes de desastres ou molestias contrahidns em serviço serão abonadas integralmente,
mediante comprovação do medico ou autoridade que constatar o accidente c fizer o corpo de delicto.
Paragrapho unico. Para cumprimento deste artigo poderá
o director requisitar da Inspectoria de Saude Naval um medico pa1·a visita ao enfermo em sua residencia, ou pedir,
após o desastre ou m-anifestação dos primeiros symptomas
da molestia, exame e attestado do medico de serviço no Posto
Medico do Arsenal.
Art. 49. A falta de comparecimento durante oito dias
consecutivos. sem participação ou sem apresentação de attestado medico, importa em abandono do logar.

CAPITUW V
PEDIDOS E FORNECIMENTOS

Art. 50. Nenhum pedido que exceda a sua quota será
attendido sem que preceda autorização especial.
Art. 51. Só ao ministro cabe conceder fornecimentos
fóra da respectiva rubrica orcamentaria.
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Art.· 52. Os pedidos para supprimento pela Imprensa
Naval deverão ser feitos em manuscriptos ou impressos. devendo os de concertos ser feitos em officio.
§ 1.." 11;stes pedidos serão cnlregw:s ua portaria devendo
r-, íntc>ressa:do entender-se com o ajudante sol.n·e o dia em que
devem ser satisfeitos.
§ 2. Depois de attcndidas as disposições uo art. 8" leLtrns c. d, f e g será pelo ajudante cumprida a. disposição do
art. 8" lettra 1n ao mesmo tempo que o commissario extrahir
as remessas de entrega, podendo então o interessado ser
nttendido, caso se apresente, ou scientificado lla promptificação em caso contrario.
Art. 53. Pela relação que acompanha os fornecimentos,
na fórma do art. 59 paragrapho unico e que será á cópia fiel
dos rPcíbos e remessas oe entrega • .serão extrubü.las as respectivas requisições que. depois de processadas pela Inspeetoria de Fn:~enda e Fü3calização, de accôrdo com as disposi,;ões em vigor·, deverão ser remetlidas á Imprensa Naval para
arehivo.
Art. 54. Pelos recibos do art. 8" lettra m e remessas
do commissario, sobre os quaes o official recebedor tenha
deixado recibo. serão confeccionadas em quatro vias ·as facturas (art. 61), ficando-lhe appensos os a11udidos recibos
e remess!J,s vara comprovar a factura.
Art. ~5. .H~ssas facturas, depois de registradas no livro
de quotas e facturas. serão envIadas aos interessados para
certificado, deventlo em seguida ser devolvidas us tr·es primeiras vias.
§ 1.." J~~stas facturas serão certificadas pelos assistentes.
immndiatos. eommissarios ou funccionarios de categoria. re~pectivamenle rubricadas pelos chefes,
commandantes ou
dlrectores de repartições.
§ 2. o 'rratando-se oe facturas de fornecimentos enviadas
por intermedio do Deposito Naval, de conformidade com o
art. 31. serão ellas certificadas pelo proprio Deposito Naval.
cujo directot· poderá verificar o conteúdo por occasião do
encaixotamento.
Ar·. 56. As tres primeir;1s vias das facturas serão enviadas á Inspect.oria de Baz:enda e E'iscalizacão, sendo as duas
primeiras parp recebimento das respec.tivas importancias c
a terceira para cumprimento do art. 9°.
Art. 57. Os p~didos devem ser feitOB de proprio punho
om rnemorantlurn modelo n. 20 e terão o mesmo ;:~.ndamento
(JUe os pedidos offieiaes.
CAPITULO VI
DOS PAIÓES E SUA ESORIPTA

Art. 58. Os paióes da. Imprensa Nlaval se destinam a
arautelnr todns os effeitos da Fazenda Nari<)nn l n c~r;z 0 c respnmmhiNdde do commisSJU'rito.
Art. 59. Nenhuma mud;mça; entrada ou sahida de matc,rial SP effect'Uará sem o conhecimento do commissario,. a
quem cabe dar ao seu auxiliar as necesStarias instrucções para
este fim.
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Ar L GO. 86 mediante apres·e.ntacão de vales do livro de
talões de .pedidos f:Jo paiol ou de relações de que trata o art. H
lettra g poderú o auxiliar do eommjssarío consentir na suhidn.
do material.
Art. 61. O paiol terú a :;ma escrípta composta dos seguintes livros·, todos escrípturndos pelo auxiliar do commissario:
a) livro de entradas:
b) livro de sahidas lle materipl para as officinns;
c) livro carcella de paiol;
d) livro indice do existente diario.
Art. ü2. No livro de entradas .para os :Pl<lióes deverão
constar o dia de enh·ada·; procedencia e nomenclatura com tas
rcspectiva·s quantidades (modelo n. i O) •
.Par.agrapho unieo. Depos de lan~ada a entrnda de qualquer material deverá o auxiliar entreg,ar au commissario a
nota de conferencia.
Art. 63. No livro de sahidas de material ás v.fficin;ts deverá constar a data de sabida do material; numero do talão
de pedidos a(> Wlioh nomenclatura c quantidade (mod·elo
n .. 11).
Art. G4. No livro cnrccJ1a do paiol serão collocadas a.s
segundas vias das relações de fornecimentos; entregues pelo
mestre g·eral no commissario, pelas quaes devem ser despachados os pedidos dos navios e estabelecimentos.
Paragrapho unico. A f n via das relações de l'oroecimentos deverá acumpanhl3r os ob.iectos fornecido8.
Art. 65. Do livro índice do existente diari 0 .~onstará todo
o existente dos :paióes, o qual deverá estar sempre em dia.

ESCRIPTURAÇÃO

:Art. GG. A escripturaç.ã.o da Imprensa Naval se comporá
dos seguintes livros e avulsüs resp.ectivmncnte escripturados:
Pelo aJudante:
Livro de regi:stro de entratias c 1)edidos (modelo n. 1);
JJivr0 carcella d.o pedidos; .
.
Talões de bilhetes de offiCma (modelo n. 2);
Talões de recibo (modelo n. 3);
Jjivro índice de preços de fornecimentos.
PeJo commissarhi:
l . ivro d.c remessas;
Livro de requisições;
IJivr.o mnppa;
'Livro de conta corrente;
Livro de termos:
Liv1·n rle socc,nTos:
J<'olha de

pn~::mnu.:nt0

(modelos ns. !t, 5

P. 6);

RcRnmos dP pngnmentos (modelo n. 7):
Retmmos de reeeita e d.('Sf)('Z<t (modPh1 n. ~);
Balancetes demonstrativos (modelo n. 9);
I .. ivro indico dn registro de preços de compra.
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P.elo auxiliar do coriunissario:
Livro de .entradas do paiol {modelo n. f());
Livro de sabidas de material para as ofricinas (modelo
n. 11);
Livr 0 carcclla do .pai{)l;
Livro indicc do existente dia·rio (modelo n .. f2);
Pelo mestre geral:
Boletms do serviço em andamento nas of.ficinas (modelo

n. 13);

n.

Avuls.os para orçamentos e relações .(modelo n. f4);
Resumo do ponto (modelo n. 15).
Pela revisão:
Livro protocollo de originaes (m.odelo n. 16);
Pelo amanuense:
I..ivro de cargas (em papel. modelo n. 10);
Talão de recibos de arrecadações (modelo n. 17);
Livro mappa do amanuense (modelo n. 18);
Talões de 1recibos d.e a·ssignantes (modelo n. 19);
Avulsos para entrega das arrecadações feitas ·(modelo

~4);

Pcl.os contra-mestres:
Livro de regi!stro de entradas e sahidas (modelo nl. 20) ;
Livro demonstrativo das -officnas (modelo n. 21);
LivrL1 de talões de pedidôs ao pai.ol (modelo n. 22).
Pelo escripturario e pelo auxiliar de cscripta:
Livro de registro de quotas e facturas (modelo n. 23);
Facturas de fornecimentos (modelo n. 21);
Livr0 de residencias.
Pelo continuo servindo de pol'lciro:
Livro de protocollo geral (modelo n. 25).
Pelo continuo:
Livro de protocollo de cxpecli«jão (modelo n. 26};
Geral:
Livro do ponto (modelo n. 27);
Livro de cautelas (modelo n. 28);
Memorandum para sel'viços partieularcs (modelo n. 29).
Art. 6'7. Dos livros acima menctonadüs. além dos rubricados pela Inspectoria de Fazenda. c Fiscalização, serão rubricados pelo director ou ú sua -ordem OR seguintes: Registro
de entr·ada~ de pedidos -- Livro índice dos preços d.c; compra
- Sabidas de material para as officinas - ProtocoUos de
originaes, de cargas - Talões de recibos aos assignantes Registro de entradas e sahídas das officinas - Demonstrativos das officinas
Protocollo gerai-Do ponto e os de cautelas.
Art. GS. No livro dG registro de entradas de pedidos, se
deverão lam;ar rigorosamente a data de entrada do pedido.
numero do documento, nome do requisitante, bilhete de offie i na c entrega, devendo a. numeração de cntl'ada pm·lir de um.
seguidamente. mudando sempre annualmente.
Art. G9. No livro carcella de pedidos se collocarão os
originaes de pedi~os. devendo estes manter no angulo superior, ú esquerda. o numero da entrada constante do livro de
registro de entradas.
roder Executivo -1915 .<Vol. li)'
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Art. 70. Nos talões de bilhetes ás offidnas serão lan'""!
ç31dos os artigos que necessitarem de c··mrecção, sendo os
.demais artigos constantes do pedido lanç:H1Ps pelo mestre ge....
ral em uma unica relação (modelo n. 1 /!). na fórma do ar-tigo 11, lettra a. destinada ao commiso:;nri q llfl providenciará
sobre a entrega, depois de cumprida a 1' Jr m: d idade estabele~
c ida no art.. 8° lcttra e.
Art. 71. No livro d'e talões de recib,)s SP"[O lançados todos os objectos confeccionados pelas offic:iuas e promptos a
serem entregues ás partes. Estes livros .~erãn numerados annualmente. constando cada folha de uma folha impressa e
outra em branco sobre a qual, por me::· i o do u .:;o do papel carbono, deverá ficar cópia fiel do que conELa do recibo.
Art. 72. O livro índice de preços para fnrnecimentos deverá ser organizado pelo ajudante com o am ilio do eommissario para a parte por elle fornecida, e pc lo mestre geral na
parte que db; respeito ás officinas. teod· •-se o mais possível
em vista os preços apurados nos bilhetes d•~ officina .
.Art. 73. Para a apuracão de preços dos trabalhos confeccionados nas officinas se terá por bas·:-, o 1:usto da mão do
obra e da materia prima, accrescidos d(~ 5 "i'· para o deterioramento de machinas e utensílios e de rna 1s 10 a 25 oi", conforme a natureza do trabalho.
Art. 7 L Os livros da escripturação a c:irgo do commis..
sario serão por elle escripturados, tendo o mais possivel
em vista as disposições que r.egulam as ef'Cl lptas dos navios
e estabelecimentos de Marinha, observando, comtudo, o seguinte:
a) o livro de requisições, que ser:í de systcma do dCS
depositas navaes, além de servir para fll(lllisitar tudo quo
se houver encOmJ;ll.endado para a Imprmtsa Naval, tambem
servirá para se effectuar a arrecadação d~~ suas rendas, por.
meio de requisição feita a quem tenha l]n:llquer quantia a
entregar;
b) o livro de remessa, tambem do :::ys~,ema do de depositas, servirá para se relacionar tudo que se houver de
entregar aos navios e estabelecimentos nn:vaes. Nelle se fará
em cada fim de mez uma remessa por (•fficina da Imprensa
Naval, de tudo que tenham diBpendido durante o mez, devendo o total dessas remessas concordai' com a despeza do
material constante dos respectivos demonstrativos das offieinas. Essas remessas serão asssignadas prlo ajudante e pelo
commissario, dando nellas recibo os rcspecfivos contrame-stres, ,juntamente com o mestre geral;
c) o livro de conta corrente será esc!'ipturado sob a
directa fiscalização do director e de ae~ôrdo oom a lei do
fazenda;
d} nos livros de soccorros, além do dehito e credito do
todo o pessoal, é imprescindível consta rem no historico de
cada um as noLas de elogios, castigos, muHas c exames de
sufficieucia previstos no capitulo IV.
Art. 75. No livro de cargas do amanuense, de accôrdo
com o art. 15, lettra b, serão, pelo comrni~fmrio; tarregados
ao nmnnmmsc OR livros e trakllhos quo ficarão sob a sua
guarda o rnAponsabiJidade.
Art •.. 76. No livr~ de talões de recibos de arrecadações,
9 amanuenS'e dará recibo de toda e qualquer quantia que s~
1),
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lhe entregue. Nestes 'recibos deverão ser especific-ados os
trabalhos entregue·s e seus respectivos preços, sendo no encerramento imprescindível a declaração por extenso do total.
Caso seja preciso inutilizar qualquer recibo, deverá elle
ser· collado no talão após feitas, a tinta vermelha, pelo commissario, as declarações que o motivam.
Art. 77. No livro mappa do amanuense, serão lancadas
na receita as cargas constantes do art. 75 e na de-speza o que
constar do resumo de que trata o art. 15, 1ettra e, e bem como
todos os livros de que o dircctor lhe haja dado descarga, na
fôrma do art. 5°, letlra tv.
Art. 78. No livro de registro de entradas e. sabidas serão
escripturados os bilhetes de officina com todos os esclarecimentos que se tornarem uteis, sendo imprescindível constar o
seu numero.
Art. 79. No livro demonstrativo. das officinas se procurará esclarecer do melhor modo possive1 o que a officina
rendeu, lançando-se na receita a renda produzida pela officina, que é apanhada do livro de entradas das officinas e na
despeza o pagamento do pessoal ordinarío e exlraordinario e
todo o material dispendid 0 durante o mez, cujo apanhado devorá ser feito do canhoto do talão de pedidos ao paiol.
Art. 80. O livro de talões de pedidos ao paiol se des1i na á retirada do material para as officinas durante o mez,
devendo cada uma dellas possuir um desses livros.
Art. 81. No livro de registro de quotas e facturas se
fará de cada navio ou estabelecimento registro da respectiva
cünsignação orçamentaria. bem como de suas respectivas faeturas de fornecimentot;, tendo o cuidado de trazer sempre
em ordem o existente das quotas, para fneilidadc do cumprimento do art. 10, lettra b.
Art. 82. O livro de protocollo geral estará sempre na
portaria, devendo nellc constar tudo aquillo que der entrada
na Imprensa Naval.
Art. 83. No livro de prôtocollo de expedição, além da
correspondencia official, será protocollado tudo aquiJlo quo
for remettido por intermedio do 2° continuo, para quo elle
el'Joctuc a entrega.
Art. SL Os livros de ponto serão tres, sendo o primeiro
para o serviço geral, o segundo para a impressão e lithographia 0 o terceiro para a encadernacão e composição.
CAPITULO VIII
DISP~IÇÕES GERAES

Art. 85. Todo o pessoal da Imprensa Naval, além de
snhordinadõ directamente ás ordens geraes do diréctor e á'S
detpr•mimu;ões contidas neste regulamento. fica sujeito:
§ 1 • o A entrar e sahir da repartição ús horas marcadas
para comera e terminação do expediente.
~ 2. o A ter sempre registrado em livro especial o seu
endereço, para o quo deverá fazer ao ajudante as communicaf.:Õos de mudança.
Art. 813. Nenhum empregado do serviço geral. contrames!re e mestre póde se retirar da Impren~a NavaJ sem
prévia licenca do director, mesmo terminado o expediente.
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Art. 87. E' prohibido aos operarios o uso de ferramentas
ou instrumentos de uso particular durante o trabalho, bem
.como entrar ou sahir da repartição com embrulhos que não
c~t.enham pecas do uniforme de serviço de uso nas officinas ou s.eu almoço.
Art. 88. Todos os operarios e serventes ficam obrigados
em serviço ao uso do uniforme de brim mescla azul.
Art. 89. Nmguem na Imprensa N!llval p~)dcrá se retirar
ou receber visitas durante as horas de trabalho sem permissão especial.
Art. 90. E' expressamente vedadia a entrada nas officinas ou depositos· a qualquer pessoa estranha aus serviços da
repartição.
Art. Oi. Qualquer remessa de material nos navios-, estabelecimentos e corpus fóra da Capital será feita por intermedia do Deposito Naval; que dará os competentes recibos
nas remessas.
Art. 92. O pessoal linotypist!U poderá ser augmentado á
medida que para isso seja adquirido o material necessario-;
Importando em diminuição relativ!U no pessoal de cum.posiçãQ manual.
Art. 93. De cada trabalho impresso nas officmas, depois
de entregue o primeiro exemplar ~o ministro da 1\:Jarinha;
será distribuido um exemplar a cada official da administração.
Art. 94. As horas de trabalho na Imprensa Naval serão
das 8 ás 16 horas, havendo das 10 ás 10 112 um tntervallo
para a refeição dos opcrarios. Htavendo, porém, grande urgencia de serviço-, o director poderá prorogar o trabalho até
completar oito horas de serviço.
Art. 93. Os continuos e os serventes cnfx,ariio na repartição meia hora antes dos operari,os .
.Al't. Uli. Na.s faltas do paio loiro, o commissario IH'oporJ
ao director um dos serventes !)ara substituil-o.
Art. 97. São clavicularios do cofre o director; a quem cabe
a guJ3.rda da chave n. 'L-:; o ajudante, a quem caberá a de n. 2;
e o commissarío, a de n. 3.
Art. U8. A Imprensa Naval terá par1a endereço telegrapllíco a palavra dmpremar».
Art. 99. No desempenho de suas funcções ficam todos os
funcehm;1rius da Imprensa Naval directamente subordinados
ao presente regulamento-; e revogadas as disposioões em con-

trario.

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITORL\S

Art. 100. J~mquanto ú quadro não comportar o gravado e
chimic:o·; será o photogrjtpho enca.rregndo de suas aUdbuíções, tc•nclo pm·n isso mais um ajudante (aprendiz) .
. . :\ri. 101_. O minü•t.I·o. da Marinha J)ude~ú dispensai· 0 auXIl~wt· tednuco. fran.SIL'l'lndo srws attribUiçõcs
no tucsf.re
geral-; si este satisfizer toda;s as condições para o descmvenlw
do cargo.
Art. 102. Sendo este regulamento ad referpndurn do
Congressl:) NacioníJll; uma vez approvada; poderá ser alterado,dentro de um anno;· si a pratica da sua execução o aconselhar.

QUADRO DO PESSOAL DA I\IPRENSA NAVAl, A VlGORAR DE
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Serviço gerat
auxiliar technico ..•..••••••.••.•....••.•....•••••..•••• ,
mestre geral ...•••••••..• , •••.•.••.••.••.••••••••••.••.••..•.••.
al!xiliar do commissario ..••••• , ..••••••••••.•...•...••....••...•
escri pturario ........................................................ .
amanuense ..................................................... .
2 revisores~······················································
~conferentes de provas •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•
:1 au>.iliar de escripta .............................................. .
l mecanicü electricista .•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•...
~ continuas ( sendo um com funcções de pot·teiro e outro servindo ele
:!. 0 continuo )• ••••••••••.•••......••••..••.•..•••••••...••..•.•
paioleiro ....................................................... , ....... , .
J set•ven tes. • . . • . . . . . . . . • . . . • • . • . ••••••••.•........• · ••.....•••.•
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Serdço a rtistico

Officina. de composição e linohpia :

J
I
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;;
.')
I

l
1
-t
.1

contra-mestre ................................................. " •.
compositores de ia classe .•••••••••••••••.••.••••••••••••••••.••.
compositores de 2a classe ........................................ .
compositores de 3a classe ......................................... .
aprendiz de ia. classe ............................................ .
aprend1z de 211 classe •••••••••.••••••••••••••••••..•••••••.•••••.
linotypista de i a classe •••.•••.••.••....••...... ~ .••••••••..•..•..•
linotypista de 2a classe ••••••••••••••.. , •••....•.••..••••..•.•.••.
aprendiz de 1a classe •••••••••••••••.••.•......••••••••••••••.•••
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Officina de impressão e pautação :

2
3
3
.3
6

I

contra-mest1·e ..•.••••••.•••...•.••.••••••••.•••.....••..••••••••
impressor de ta classe ••.......•...••.••.•••••••••••••.•••.•••••.
pautadores ••.•..•.•••••••••••••••••••••••••••••.•..••••••••••••
in1pressot•es de :2 11 classe •.•••.••••.•••••••••••••••••.•••••.••••••
irn pressores de 3a classe •••••••••••••••••••..•.••...•••.••••.••••
a rrendizes de f a classe .•••.•••.•••••••••.•••••.••...•.•••.•••••••
a peendizes de ;a a classe ••..•••••••.••••••.••.••••••.•...••••••••••
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()fficina de encadernação e serviG-OS accessorios :
1 e<.ntra-tnestre .••.•.••.....••••...•...••.••.•.•.• , , •.•••.•.•..•..
3 errcader·nadores de 1a. classe .•..........••.•••.••.•.•........••••.
'4 cncadernadores de 2" classe •.......•.....•••••••••...•••••..•••.•

5 encadernadores de :-ta classe •..........••....•••••••••••..•.••••••
t aprendiz de ta classe ••••••••••••••••••••••.•••...•.........••••.

~

a prendtz de 2a classe ........................................... .
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Officina de lithographia e gravura, cartographia e chromographia:
f gravador ( com funcções cte contra-mestre )••••••••.••••••••••••••
i lithograptlo de ta classe .••••••••••••••••.•••••••.•••••••••.•••••
i lithographo de 24 classe •••••••.•••••••••..••.••...•.•••.••.•....
i cond uctor de i a classe .••••••• ' •.•••••••••••.•••.•.•••••••.•.••••
! conductor de za classe ••.•••••••.••••••••...•.•.•.•.••••••.•.•. ".
f margeador de i a classe .•••••.•••••••••••••••••..•••..••••••.•.••

t tnargeador de 28 classe •••••••...••••••••••.•.•••••••.•••.•..••..
i ponsador ••••.•..•••••••••...•.•••••••••..••.••.••.•••.••...••••

Gra.t.
11

,,

!I

))

200S
170!}
2(10$
170S
1508

))

t20:~i

))

120S

1 aprendiz de 1a classe •••••......•••••.••••• ' •.•••.••••••••.••••..
f aprendiz de 211 classe ............................................. .

350S

~08
))

50S

Total .••••••••••••••.••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
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DECRETO N. H . 8 íO -

DE

29 DE DEZEMBRO

DE

f 915

Dá novo regulamento ao Corpo de Marinheiros Nacionaes

O Presidrntn da llrpubliea dos Estados Unidos do Brazil,.
usando da atltorização legislativa, concedida pelo art. 72,
alin1~a VII, do decreto n. :?-.0:!1, de 5 de janeiro ultimo, resolve
npprovar e mandar executar o regulamento do Corpo de Marinl~eiros Nacionaes, que a este acompanha, assignado pelo
alnurantc gl'aduado Alexandrino Faria de Alencar, ministro
do Estado elos Nego cios da Marinha.
fiio de .Janeiro, 29 do dl'zembro de 1015, !H" da Tndcpendeneia e 27° da Republica.
WENCESLAU BnAZ P. GOMES.
Aléxand1•ino Fo•ria de Alencar.

Regulamento do Corpo de Marinheiros Nacionaes a que se
refere o decreto n. 11.840. desta data

DOS FINS E D.\ 011GANIZ.\ÇÃO

Art. 1. O Corpo de Marinheiros Nacionacs 1í destinado a
fornecer as guarnições para os navios e estabelecimentos da
Marinha de Guerra Nacional e será eonstituido pelos aprendizes proveniPntcs das Escolas de ..:\ p1·endizes c de Grumetes,
r>elos sorteados, veios voluntaeios P rwlos Pngajados c recnsa.iados.
Art. 2. O Corpo serú formado por tantas praças quantas
as determinadas na lei de fixação de Força Naval, distribuídas
por companhias, eonforme os serviços de natureza tcehnica,
!~ r>Or urna :-1•cção de auxiliarrs espee ialistas.
_\ rt. ~~." As eompanhias não terão mlml'ro limitado de pra~as. Han'rÚ uma para as praças de cada CSl)ecialidade, uma
para as lH'a(:as s-rm. especialidade e uma para os auxiliares
Pspedal istas. Terão as seguint('s denominações e abreviações::
0

0

De
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lln
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artilheiros ................... _.............•.. ·-·
toqwdistas-mineiros ...................•.... ·-· •• -·
mineiros-mergulhadores ......................... -·..
signalciros-timoneiros . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... •.•..•
tclegraph istas ............................... ·-· . •
foguistas ............................... _..•..... ·. •
Inusicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... • . . . ... . . . . . . . . . . . • .
:mxilinJ'PS-Pspecialistas ................•.... _... ..• . .
L'oruetdros c tamlJorrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne ~e~l"_l . especialidade ....................... ·-· •... ·-·
l)e tarlt~n'os .................................. ·-·.· . • . .
De pl'aticantc::; df~ enfermeiro ................... ·-· ...
lk pl'aticantr dr artifi(~e (caldc~ireiro de ~~oln·P, nrnwii'O,
~rrrnlheiro, earpinteiro-calafatn) . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Paragrapbo unico. Quando for julgado conveniente, serão
creadas outras companhias technicas, como- aviadores submersíveis, etc., etc.
.
' Art. 4. No ·Corpo existirão as seguintes classes: grumete
-Segunda .classe- Primeira classe
.Cabo - Segundo sargento- Primeiro sargento
Sargento ajudante.
Paragrapho unico. ·Para os marinheiros foguistas e para
os musicos os grumetes serão denominados- Terceira classe.
1Art. 5. O numero de praças, para o effectivo .do corpo
. proposto annualmcnte ao Congresso, obedecerá ao srguinte,
1dentro dos recursos orçamentarios:
a.) haverá um só sargento-ajudante, que será da companhia de sem especialidade e só para o serviço do Quartel
Central;
b) o numero de sargentos e de cabos (especialistas ou
não) será calculado pelas guarnições dos navios e estabelecimentos, tendo em vista as necessidades do servi.;: o. A proporção
entre os 1os c 2"s sargentos será de um 1o para dous 2os; cxceptuando-se os auxiliares especialistas (art. Go) ;
c) as praças r·estantcs serão distribuidM na seguinte proporção para cada grupo de iOO praças em cada companhia:
nas companhias de cspocialiclade de curso de Escola ·Profissional (menos a de foguistas) :
50 de 1a classe ou 50 o/o;
50 de 2n classe ou 50 %;
·
nas outras c:ompanhias de especialidade c na de Mm especialidade:
40 de ta classe ou 40%;
30 de 2a classe ou 30 % ;
30 grumetes ou 3" classe ou 30 % ;
d) o numero de corneteiros e tamhores e de taifeiros será
o que fôr neecssario ao serviço dos navios, estabelecimentos e
Quartel Central, de accôrdo com o orçamento da Marinha.
§ 1. As companhias d~ corneteiros e tambores e taifeiros
não terão sargentos.
§ 2.0 Na companhia de musicos o numAro de musicos será
o determinado no orçamento da Marinha, sendo o de - cabos
(musicos dA ta dasse)- o determinarlo no art. 1·13 deste regulamento.
Art. 6. A eompanhia de auxiliares especialistas será
constituída pelas praças nomeadas para a secção de auxiliares
especialistas. Todas terão a classe- sargento
sendo o nu. mero de 1os sargentos igual ao de 2os sargentos.
Art. 7. A secção de auxiliares especialistas é destinada
, a fornecer inferiores idoneos e habilitai-os para effcctuarem os
serviços df) maehinas e caldeiras, de torpedos e minas, de
signaes, dr telegraphia, de artif'iccs e d-e outras especialidades
technicas, sob a direcção dos respectivos offir.iaes encarregados e como aux:iJiares dos snb-officiacs da mesma especia. Udade (art. 214).
Art. R.o As cmripanhias de- esp.ecialidade
que dependem de curso df\ Escola Profissional, serão eon~f.ituidn::: por
praças npprovaoas nos l'xamf's rle~sa escola.
Art. 9. A.s companhias de- espcc.ialidade- que não
dependem do curso de Eseola Profii'sional, scrfío con~tituidas
por praças com liabillitações ·comprovadas em exame r flc accôrdo com o que determina -este rf'gnlamento.
0
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CAPITULO li
DA ADMISSÃO, DA CLASSIJ..'ICAÇÃO E DAS 'l'BANSFERENCIAS

Art. i O. Para assentar praça no corpo é necessario :
o) ser brazileiro nato;
b) ser maior de 15 annos e menor de 30;
c) ter robustez physi'ca provada em inspecção .de saude;
d) ter moralidade e folha corrida limpa, conHrmarla pela
identificação;
e) ser vaccinado ou vaecinar-se.
§ 1. o Para o assentamento de praça dos m-enores de 21
annos, não vrocedentes das Escolas de Aprendizes .Marinheiros,
~~ exigida a autorização legal.
§ 2.'' Para o assentamento de praças dos aprendizes marinheiros sô é exigida a condição da lettra c.
~ :t" A ~·ondü:ão da lcttl'a b só é exigida para os voluntario~.

Art. 11 . O commandante do corpo é competente para
assentar 1n·aça ao::; voluntarios que se apresentarem nas condições do artigo anterior, e aos aprendizes remcttidos pela
Rsr.ola lln Grumetcs, tendo em vista a lei do fixação da forca
Ita\·al e o m·çamento da Marinha.
,Art. 12. Todo o ai-!senfamento de praça será dado em
onkm do dia do corpo.
Art. 13. Só poderá ser engajada ou reengajada a praça
on rx-p1·aça de boa conducta. (Arts. i -1, 15, 19 e 2U).
§ 1. Para as pracas, o commandante do oorpo é compntPntfJ pll.ra autorizar o eng-ajamento on rcengajamento.
§ ;J." Pam as ex-pra!,'af:i, fl.Ó o ministm da Marinha poder:á
autorizar o engajamento ou reengajamento em .despacho no
requerimento do interessado, informado pelo eommandante
do corpo. Jesso enga,jamento ou l'ccngajamento depende de
vaga.
:Art. 14. E' oonsiderada cx-praoa o individuo que, tendo
terminado ou não o seu tempo de ~erviço militar, teve baixa
ou exclusão.
Art. 15. Só é considerado oomo tempo .de serviço, para
a pra~a ou ex-praça poder ser engajada ou reengajada neste
corpo. o período de serviço militar como soldado do Exercito,
do Batalhfio Naval on marinheiro do Corpo de Marinheiros
iNrwionaC's. (Art. 40:1). O tempo de servico, exigido para en~ajanwnto ou T'f'Pngajamento, será o qne fôr determinado para
as praeas da Marinha, na lei em vigor.
Paragrapho unieo. Tambem é considerado como de serviço rnilitaT·, para a prar.a ou ex-praça poder ser engajada, o
JH•riodo rh• serviço e0mo fognista ou maeinhciro (contractado
JlaJ'a sPrvír nos navio;;, da ArmrHla); mas o Pnga,iarn~nto nunca
~l'l'ú <·ou1 ado dP data antPI'ÍOJ' it t t·anstr<'I'Pneia pa,ra o Corpo de
l\lar·inh('Íros Naf'ionaos~ mesmo que, nc~ssa data, ('SSC tempo de
::w1·vieo sc>~ja nmim· quP o rxi,~ido para o ':i Yoluntarios.
;\rt. Hi. Nos a~sPntanwntos de todas aE; praças sr~rá lançarla o <h-elamçfto do rn·üneiro tempo de serviço, do f'ngajament.o uu r-eengajamonto, que mm1~:\ Sl'l'fío mrnnt~'R (lo que os
fixados pela respectiva lei.
0
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A~., 1'7 O. tempo de engajamento ou reengajamento será
fM»ltádo da: data· 9a teriD:inação do tempo de serviço, quan_do
~ "''PI'aça nao ·realizar baixa, e da data de sua apresrntaçao,
quando a tivm· rE-alizado. (Art. 15).
Art. 18. ~o assentamento de praça para os aprendizes
será. sempre da data da .apresentaçã.o ·no Quoartel Central,
guando a este quartel for-em enviados para l's.;;;e fim.
ll
Art. 19. A prar,a que fôr engajada ou rí'engajada continuará na classe em que estiver.
Art. 20 ..A ex-praça quo .fôr ·eng-ajada ou reeng!a}ada
·terá a nova praç.a na Companhia de H-em Especialidade em
qualquer classe, mas nunca em classe superior :á que tinha
por occasião de sua baixa. Contará a antiguidade de .f?lassc da
data do engajamento ou reengaJamento, bem eomo o tempo
de embarque c outras condições para a promoção. 8i percebia
a gratificação de exemplar comportamento, só v~rá direito a
ella depois do 12 mezes seguidos com a respectiva nota. Si
percebia a ·gratificação de~ especialidade- s(l terá direito a
ella depois de approYada 0m (•xame de rrqualificação na espocialidade que tinba.
§ 1." Exeeptua-sc dessa disposição a Px-vraça de boa conducta que terminou o tPmpo de serviço e que foi engajada ou
reengajada, não tendo decorrido mais dn seis mezcs da data
de seu desligamento do corpo ú de sua apresentação para engajamento ou rcenga~jamento a qual terá a sua nova praça na
companhia e classe que tinha ao V•r baixa, e contarú a sua antiguidade d-e ·c lassr, bem r orno tempo d0 ('mbarCJue e outras
condições para a promo<;:ão, dfl. data da sua ultima promoção.
Para a ex-praça, de boa condueta, :que trrminar o primeiro
tempo de serviço sPndo p1·ncrllrmtn d(~ Pseola dn aprmHlizf's, ser:'t
elevado a 1:! JtH'ZI'S o prazo de s1•is nH•ZI':-< dt• flUI' lrnla t•sfp J1aragrapho.
§ 2. O ox-sal'gf'nto-ajudantP tná a nova p1':1r,a eomo IWimeiro sarg1~nto.
Art. 2l. A transl'er<'nl~ia dos foguistas f'xt1·anumerarios
para marinht•it·os foguistas depende das condiçõns das lettras
a. c e e do art. I O e dP autorizaeão do ministm da :\farinha ..
· Art. :.!~ • ._\s praças asyladas ·que, {'lll posterior inspecção
df~ saudo, forem .iulgadas prom11tas vara o sPJ'vico. terão praça
no eorpo si I10uver vaf!'a " si o rí'qw•rrr0m 0 th·PJ'('Jl1 df•svaclto
favoravel do ministro da Ma1·inlm.
Paragraplw uni co . .\ nova praça para os e~asylado3 será
Kmpre na Companhia do ~em Rspc!' ia lida de " nunca rnt classe
superior ú qur tinham an sPrrm as~· Jacto~. O (':x-;:ar~(·nto-a.lu
dante tPrú a IHWa prat;a ,_·onw prinwirc' ~arg:entt_~.
_-\t·t. :?~~. _\ admi~~ã·' d·• YC'lunta!·io;: '1rt •ad'J"'. e0111•} ma0

rinheil'('~ ff'~Ui;;\a;; o}• :2· ·\;):''•' . .j,•pt·-1tl·•· :; ;\>' lEr t'\:::ln-1·' ig1.13}
a(l Q\h' ~' f•\:idd,' v:n:t \';·:n t':' h1 ~t:i;;~3'. ' .,.~' :1~·>":'·':'.~~1·l·•'

iJ \l1' \hi'lllll:1' p:-~ra . :::.:::.•' th1.
_\rt. ::·,. ,\~ pr;~t,:a:' ,1,, Hat:1111}.• \~1\';11 •' d•) Ex•'1''it•1.
quand') t :·a n-:1 •·: ifl,>:-~ J•ara ., ,.. l1'H•. ,,·, 1''l ;it) t um'-l•'l'f'ncia em
classP ;:upt·rin:· .-, :2' l'la;:"l.'. si tiYPr••m "~i i:"\'t•ito ~;; condições
geraPs (nwno::- a d1• f,•mpn d,, Plll]larquf•: ,. . an PX<1lil1' ''xi·g:ido
para a pronHH.:ão dos marinlwil'os a e;:~a l'las;:c•.
Paragrapho unit•o. _\ transfprencia para o ,•orpo driwnde
do Yaga o de drsparho do ministro da .:\Iarinlw e 110 l'l'querimento do intf:'t'essad'.1, informado pPlo comnwndant,• do l'Ol'po.:

:\
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Art. 25. Os voluntarios ou sorteados terãÜ"";)racl'~g~.
mote, marinheiro de i" ou f" classe, segundo os cdnhee.itne!lkQS
tmuxcrem verificados em um exame geral sobre as·. mti
do curso elemeutae da Escola de Grumf'Les e solJre" co.:.
tl•elmicos. (Arts. :!9 e 33).
§ 1. o A cla ... sificação como marinheiro de 1 a classe só
~nrt't f-eita .si 110 exame o examinando mostra1· ronhcclmentos
J<'lru do commum c si houvee vaga.
§ 2." E;;se~ exames .serfío f'eitos antes da veri l'ieação do
IH'i:V;a.
Art. 2{i. Os marinheiros só serão transferidos para a
companhia de foguistas na 3" classe, sendo antes submettidos
a um exame em. que mostearrw saber ler, escrevct' e contar.,
Art. ':!.7. Os foguistas extranumerarios, quando transferidos para o corpo, terão essa tmnsfcreneia na mesma classe,
independente de exame.
Paragrapho unico. A ttansferencia devcndc· de vaga e do
autorização do ministro da .Marinha.
Art. 28. Para a devida apreciação sobro a applicacão e
conducta dos aprendizes, os ·commandantf•s das es·colas do
Aprcndit.cs e de Grumd-es, mandarão mencionar nas cader ...
neta~ dos aprendizes o gráo médio das notas de exame em
cada um dos cur:5os- elemcntal', profissional, aec-ossorio ~
bem eomo sobre o comportamento.
J..et. 2H. A eommissfto de veriificação dos aprendizes ma ...
rinheiros, com direito a serem classificados no .r·orpo como
marinlwit·os de 1" ou :J" elass-e, será eomposta d<~ dneo offi ....
~iaes, do prl'fcrencia O:'> quatro comnmndant.cs df' quarteis Q
o ajudantP. (Arts. 30, :H e ~;::).
l'al'agr-rtpho u nit·o. Ji"::-;:-:ps uwsmos of'fi,• iaes constituirão
a commi:;;:.:.;fíD de <>xanw para a dassifimwfto dt~ voluntarios e
so1·tpados e para os demais easus em quo Júr pl'cciso o cxame. 1
Ar· L :-w. O aJmmtliz que tiver oh tido na E:;:eola de Gru ...
met.Ps o pn•mio << Marcilio Dias», tPrú prat.:a HO eorpo como
mat'inlwi r·o dP 2" class·e. (Ar't:'. 31 e :35) •
Al'l. 31. Os aprendizes da Eseola do nrumetcs de bom
comportamento, que eompletar·em o em·::~o dessa escola, ob ...
tendo, nos 0xamf's final'~, nH;dia de !ll':'ío 7 a l''J no curso ele ...
lllPtlltu·. lN·fio pl'aça llo eor·rw, t•omo mtu·inlu,ir·o dP ~" classe.1
(.\J'L 33) .

A r·t. :3~2. O aprPIHliz da Eseola do f;rumntes de hom com ...
portamcnto, fiUP ('OmpletaJ· o ('nrso dPssa esenla, ohtel}do distinccão em todos os exames fiuaes do;;; eursos- elementar, ·
profissional, arressorio ___. tPr:'í pnt1:a 1l'o ~~nrpo como marinh··iro dr 1" cla:::se. (.\rt. 3:)) .
.\rt 33. Oi' ar,r•:ndiu~s nas erJHdif:úé;.: do art. 31 e os
(•U -i)I"f•·:.trJn" nr•" •·a~rJ;.; 13'J ar·t.. ~:-:;, qtJ~ nfío for~m
na- ··la~;;.!-. r:· falta d:~ .lJ'..!a- •
Jf> c•fJrlt.íflliai'f~m

<·

a t.·: ;l''" t'·'~lduda. --··:·ã·• >: ···:~:-~~yj.J ~ 1
_ t.·\a~--~· .- ·h· a·······nln ,·r·;n a '"•::a·~f··
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lA.l't •. 35 ~- · ~~ classificação ou .promoção das praças dis!t\Delas, â~ que tratam os arts. 30, 3-2 e 113, será feita, quando
"não houver vagas, sómente si, dentro do orçamento da IMarinha,
puder hav.er excesso temporario de praças nessas classes. 1Si
Isso não for possível, e~sa classificação ou promoção será
feita nas primeras vagas que se derem.
Art. 36. O aprendiz marinheiro, que no assentamento
de praça não tiver sido classificada na classe em que, pelas
disposiçõ·es destr regulamento, tinha direito, poderá requerer
ao commandantr do corpo essa classifica~ão.
1.0 Lo\ procedencia da reclamação será verificada ou pela
caderneta da praça ou por informar,:.õcs pedidas ao commandante .da Eseola de Grumetes.
·
§ 2." Verificada a procedencia dessa r()clamação será a
praça, si for de bom comportamento, promovida em ordem do
dia do cor·po, sendo citados os artigos em que se baseava a
reclamação c contando a antiguidade de classe da data em
que devia ter sido classificada, não tendo, porém, direito á
percepção da differença de vencimentos.
Art. 37. As praças classificadas em uma companhia de
especialidade, que forem matriculadas em escola de outra especialidade ou que 1Jorem pratitat· em outra especialidade, serão
desclassificadas da wmpanhia em que se achavam e classificadas na companhia de som esprf~ialidadf\ na mesma classe ou
P.m classe inl'erior, sngnndo o resultado do exame respectivo.
Art. 38. Os marinheiros approvados nos exames dos cursos das Escolas Profissionaes serão classificados em ordem
do dia do corpo nas companhias das respectivas especialidades
a que tiverem direito (art. 361).
Art. 3fl. ~\s praças que tivermn um anno de pratica -em
hospital serão submet.tidas a um exame de habilitação, e, si
obtiverem- plenamente- nN~sc exame, serão classificadas na
Companhia de Praticant-es de Enfermriro (art. 398).
Art. 40. '~\s praçaFl que tiverem um anno de pratica em
officinas serão suhmcttidas a um exame de habilitação, c,
si obtivcrl'm- pll'llamcnte- rwssc exame, serão classificadas
na Cornpanb ia de ·Praticant.es de Artífice (art. 398) •
.Art. 41. Os aprendizes das bandas de musica e marciaes,
das Escolas de Aprendizes c de Grumetes, serão submettidos
a um exam·e de-- habilitação- c, si obtiverem- plenamente
-nesse exame, serão ~~lassifirados nat; I·cspcdivas companhias, si houver vaga.
Art. 42. Os aprendizes da Escola dt~ 1Grumetes que, tendo
praticado, pelo menos seis mezes, na officina dessa escola,
obtiverem vlenamente em exame de habilitação no oftficio de
carpinteiro-ca)afate, serão elassifirados na Companhia de Pra;ticantes de Artífice.
·:Art. -13. Os aprendizes da Escola de Grumctns que, tendo
praticado, pelo menos seis mezcs, na officina dessa escola,
forem habilitados no officio de sarralheiro, caldeireiro de
cobre ou em offi cio de operario mecanico scri"io embarcados em
navios, de prcferencia typo desi'J·oycr e depois matriculados no
curso da ~scola de Fognistas, si tivr>rcm a I"obustcz physica
nccessaria para foguista.
Paragrapho unico. Os dos offidos de serralhriro e caldeirriro de cobre serão, depois de approvados no curso da
Escola de Foguistas, elassificados na. Companhia. de Praticantes
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de Artifice, si na Escola de Grumetes tiverem tido- plenamente- no exame de habilitacão no ofificio.
1Art. 4L A praça classificada em companhia de especialidade nii.o poderá ser transferida de uma especialidade para
nutra.
Art. 45. A praça .classificada Pm uma companhia de esper.ialillade de curso de Escola Profissional, será desquaUficada
e transferida para a companhia de- sem rspeeialidade- nos
S·rgni11tes casos:
â) a pedido, dependendo de despacho do ministro da Marinha;
b) por negligencia ou má conducta habitual, provada em
eonselho de clisciplina;
c) por ter sido inclnida na ·companhia Corrcceional, ou
por trr sido punida r.om a pe11a de baixa indefinida de classe
oq por trr sido condemnada a mais de tres mPzes de prisão;
d) si depois de trPs annos na mP-~ma rlasse não tiver sido
proposta para- promocão- 0 habilitada nos exames dar:-;p.ecialidade.
c) THW molestia, provada em inspec<,:ão de saude, que a
inlwbilite de exercer as func~õe::: de sua esprr,ialidade.
Paragrapho uni co. Para os marinheiros-foguistas :::e prorrdPrú romo determina o art. 327.
Art. .í!l. A prara elas:::: i Firada rm rompanhia rlr especialidadf'. que não depende rlc curso dP rscola profissional,
será excluida d-essa companhia e classificada na companhia
de- sf:'m especialidade- quando isso for conveniente ao servir.o, ou qu::mrlo f'lla tiYer m:í rondnda ou falta de applicacão,
ou qt1anrlo não rsf.iYf'T mais no f'Xf'rcicio rla -especialidade
(art. 3!H).
Art. ".7. A t.ransfercncia para a companhia iJe-sem
P:::pecialidaclf'- não é nma pPnn. c podanto. c:erá rmnirla, como
o mf'rerPr. a praça que por má eonduda for exclnirla rla com]lanhia de Pspecialidade .
.Art. HL A transferpncia para a companhia de- sem espN·ialilladr- será na mesma c1assP ou em cla~se inferior, .
Sf'~lmdo o rf'c:;ultarln rJn f'xarnP a que n nrnPn scr:l Sllhmettida,
r qlH' ~~ n nlPsmo pnra n::: prnmor.Gr~ d<1s r,r·ar,ar;; dPssa {lOmpanhia.
Art. 49. lA: classificmçfio das prar,as nn~ rliver~;as eompanhia.c: s1'i porlPrn s0r fcit.a f'm ordem do rlia rlo corpo.
Art. 50. Ao assAntarPm prar,n. rPcf'hPrão os m::~rinheiros
um numf'ro df' ordem. qur conservarno durant0 o tempo em
qne sPl'virf'm na Armada.
1\ rf. !11 . No twrimonial cio assPn~nmento de praç.a os marinheiros recf'm-alistadós P os cnga.lnrlos on ref'nga,jndos prestnT·i\o o sPgnintr compromisso:
«Alistando-me eomn pra~;a rlo f;nrpn f]f' Marinheiros Naeionans. pronwtto rPgnlnr minha conrlnr.ta w~los prcr.eitos da
moral. rrspeit.nr mPns superiorr.s him·archi<~os, trat:\r com
affpr.fo nwus rompanhf'irnc:; de armas e com honrJndr os que
vPnham a ::;Pr mPus subordinados. cnnmrir ri:;Yorosarncnte as
OT'rJf'llS das antoridadl'~ COmpetenfPS f' VOtar-ffif' inteiramente
nn sNvil:n da m inhn Patria. cuja intf'gridaclr. honra c institnit:.liPs clf'fendcrci, saC'l'ificando) :;;i IH~cess::trio for, a minha
propria vida.~
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. Paragrapho uni co. São dispensadas desse cerimonial as
praças que, terminado o tempo de serviço, continuarem nas
fileiras.
Art. 52. A praça .que tiver tido- Exclusão- no caso do
art. 72, só serú readmittida no sm·viço de acerôdo ·r·om o que
.dispõe esse artigo n si isso for autorizado pelo ministro da
Marinha.
Art. 53. A praça~ Exr,luida- nos casos dns arts. 70 c
'H não scrú readmittida no S·erviço da •Armada.
Art. 5,J. A praça que tiver tido- Baixa- no caso do
art. 69, nüo será. readmittida no serviço da Armada, salvo si
tiver modilfieado a sua condu·cLa. provado isso eom certificado
idonco.
CAPITULO III
DO TEMPO DE RERVIÇO

Art. 55. O tempo de serviço no corpo para as praças,
quer procedentes de escolas, quer voluntarios, engajados e
·reengajados, serú regulado p0ln que for determinado na lei
de fixação .da força naval, f'm ,-igor, na época dos seus assentamentos de praça.
Art. 5ü. Os marinheiros (~outeactados c os sorteados terão os respPctivos tempos dn servi(,~o regulados Jlelas leis quo
autorizarem os S·ous contractos ou sort.rios.
Arf:. 57. Para as pracas, não procedentes de escolas de
aprendizes, o inicio da contagem do tempo de serviço será
a data do assentamento do pl'aça, engajamento ou recngajamento.
Art. 58. No priineiro tempo dr sci·vir:o a praça pódP estar
·em uma das seguintes ·condições:
a) procedente dP esr~ola do aprr'lldizf's;
b) voluntario;
c) contractado;
d) sorteado.
No srgundo tempo de serviço, todas são engajadas. No
terc·eiro e Hos dPmais tempos de serviço, todas são reenga.iadas.
tArt. 59. A prara que, terminado o tempo do serviço,
continuar no scrvico activo, por qualquer motivo, ao se engajar ou rePngajar, contnrú pam todos os effC'itos o seu engajamento ou rcengajamenio da data em qun tiver terminado o
tempo legal de &PJ'viço (art. 15).
Art. no-. Não se conta como tempo de serviço para os
. effeitos legaes o tempo de cumprimento de sentença e os dias
de excesso de licença, e bem assim o de tratamento nos ·hospitaes ·e enfermarias, .que excedrr de trinta dias em um anno,
salvo si a haixa a CASPR rstallelr•eimrmtos for ~'IH consequcncia.
de accidentc mn acto de serviço.
Parag1·apho un ito. .Para as praças procedentes das escolas de aprrndizcs não s0 desconta, no prim0iro tempo de
serviço, os dias de tratamento nos hospitaes c enfermarias.
Art. Od. O tnmpo na Companltia Corrl'r~r·ional, c·r·,.ada pelo
decr·eto n. :t~s. dn 1:2 de abril LiP 18\lO, ser·ú (~flltladn vor mefado.
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Art. 62. O tempo de serviço anterior á desorç~o não será
contado para a reforma e sómente o será para a baiXa.
AI't. 63. o tempo de serviço em campanha será contado
pelo dobro.
CAJPITULO IV
DA BAIX,\, DO ASYLO, DA HEFORMA, IH EXCLUSÃO

Art. ü'í. As pra~as do corpo terão baixa:
a) por conclusão .do tempo legal de serviço;
lJ) por ineavacidade vhysica, provada em inspet·ção de
.saude;
(~) por isenção legal;
d) quanrlo tl'or julgado conveniente ú autllinislt'at;fio;
e) por transferencia para o asylo.
1Kos c.asos vrevistos na~ l-nttras c, d, ~' c, a baixa sú podcr;í.
SPt' eoneedida por ordem do ministro da .Marinha.
Art. 11)5. Em junho e dezembro de cada a1mo, o EstadoMaior da ~\rmada publicará em ordem do dia a relação das
praoas que deverão terminar o tempo do serviço no semestre
FH•guirltí\ de aecôrdo eorn a relação enviada pelo cornmandanto
do f'Ot;po.

''

Paragrapho uni co. Sobre essas praças serão enviadas pelos
comrnandantcs, um nwz. antes da tcrmina,;fio do tf'mpo de serviço, informações sobre a vantagem ou não de seu engajamento ou reengajamento.
Art. (H;. As praças inelu idas na Companhia Co1T0ecio11al
e as eondenmadas a mais de sPis mrzp~ de JII'isão serão excluidas do corpo, depois de cumprida a v e na.
Art. 67. As praças de máo comportamento habitual serão
exeluidas do corpo, a bem da diseiplin~art. 320).
Art. ()8. Nos assentamrntm; ldas 4ffraças, ao ,realiza-rem
lmixa ou ao serem excluida:::;, será mencionado o motivo da
Jm1xa ou da exclusão.
Art. Gn. As praças que tiverem tido haixa por conclusão
de tempo legal de ~erviço c que não tenham sido ·engajadas
por não convir ao J~staclo o séu engajamento, ú vista da sua
m[t eonduda, terão na nota fie haixa a expressão -não convindo o sPu engajamento, á vista da sua m(l conducta.
Art. 70. As praças que estiver.em em processo nos trilmnaes eivis vor crimes aviltantes, serão excluídas do .corpo
e cutecgues aos mesmos tribunacs .
.Art. 71. Os ir:tdividuos. viciosos, os que tivcrPm cumprido
se!lteuça, os que: t1 \'e rem sido. ~xpul.sos de outras corpor·acões
militares, que, Illudmdo a vigilancm, <'Onseguirem alistar-se
no corpo. serão excluídas a bNn da diseiplina, logo quo taes
far·tos s<'.iam verificados .
.\r.t. 7:2: lAs 1?~aças Pxcluidas n hem da di3ciplhm. (artigo
320) fl.cam mhabil~tadas Tlara QutlJ.qurr funcça.o publica, não
]l(ldf'THln Hf!l' l'{\fidmJttidn IIO sPeviço da Armada, nrm tnr emprt·go a hnrdn, nos quartei:-: ou estahder:inwnl.os d:1 Marinha,
5alvo quando HP v<'J'Í fic·ar Íf'l' havido eng<HIO on manifesta
j n.i ustiQa na appUeaçfio da JH'Ha.
Art. '73. Não poderá ser obtida a haixa de ser·viro mediante 1mgamcnto de qualquer importancia para os cofres
publicos.
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Art. 7 4. A. ordem da baixa ou exclusão será publiéada
pelo commandante geral, -em ordem do dia do corpo, organizando-se no quartel a folha de ajuste de contas, que será paga
com autorização do commandante geral pelo cofre do corpo.
Art. 75. O debito das praças á Fazenda 'Nacional, uma
vez julgadas ineapazes para o serviço, não impede a realização
de suas baixai.
Paragraplw uni co. Será communi'cado em officio p-elo
commissario que 1'izel' o ajuste de contas, a importancia desse
debito, c, si fôr por abonos indevidos, afim de ser levado o
facto ao conhecimento do chefe do Estado-Maior da Armada,
e ser· em responsabilizados os culpados desses abonos indevidos.
Art. ·w. O debito das praças :í Fazenda Nacional, quando
t.erminarem o teuwo legal de serviço ou forem excluídas a
bem da disciplina, não impede nem a baixa, nem a exclusão.
Paragraplw unico. O commissario que fizer o ajuste de
contas proccdcrú eomu esLú determinado no paragrapho unico
do art. 75.
Art. i 7. 1As praças, ,quando realizarem baixa ou forem
excluídas, reeelJei·ão suas .cadcnwlas subsidiaria::;, mediante re~ibo.

!Art. 78. As JH-;aças que tiverem baixa ou exclusão terão
direito a regressar ao Estado de onde forem procedentes, si
assim lhc~s convier, proporcionando o Governo a passagem
gratuita.
Art. i V. Não ~crú. tornada effecth··a a baixa ou exclusão
á pra~,;a que estiver respondendo a pro·ccsso no fôro militar ou
presa disciplinarmente.
Art. 80. As praças, reconhecidas como dese1·Ladas de outras coqJorações miltares, serão excluídas do serviç.o c apresentadas ás autoridades dessas corporações, com a declaração
das despe7:as feitas DJ;) corpo, afim de soffrerem descontos !futuros em seu:-5 v(•nciJ))eutos, pam inllenmiz::tçii.o á Fazenda Nacional.
·
Art. Hl. A praça que fôr recolhida ao Hospício ou estiver
em tratamento das faculdades mentaes, si não estiv-er respondendo a pro(~esso, scrú excluída das fileiras, si não se apresentar I·estabclecida dentro de um anuo.
Art. 8'!. '..:\s baixas ou exclusões das praças do corpo
serão cornmunicadas ao (Jahinetr~ d{J Identificação da Armada,
com as suas causas c hem assim as épocas e.xactas em que foram identificadas.
Paragrapho mtico. Caso não seja encontrada a sua identificação, as praças sc1·ão envjadas ao referido gabinete para
nova identificação.
t.Art. 83. As praças do corpo, de exemplar comportamento,
que realizarem baixa, por conclusão de tempo legal de serviço
(tenqo sr~rvido no mini mo seis annos), terüo prcfcrencia para
todos os empregos subalternos da l\Tarinlm.
Art. H'I. ;\s JH'3tas do •·.ot·po, de nxemplar eomportãillélito,
que realizar1.~m haixa, por conclu~ão de tempo legal de serviço
(tendo sc•tTirlo no mínimo seis annos). ficarão dispensadas
de pagar O:' r'moJumcnt.os para matricula nas Capitanias dos
Portos, dr!sdr· qne apresentem a respectiva cadornct.R de identirficação.
Art. 85. Serão estabelecidas para as praças as cadernetas
de identidade, mencionando-se nellas o numero, classe, nome,
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data c qunlidau'~ da h a ix:1, t~omluda, sigmH'S característicos e
tempo dr\ se.rviço.
Art. 86. A::. praça~ do corpo, independente de contribuir~ fio, terão dirci.lo ao asylo por invalidez proveniente dos
."fi8'UinLrs molivos, nos termos das disposições vigentes:
a) fcrinH•n to on lesfio rccehiua em combate;
b) ferimento ou lesão devido a desastre ou accidente ení
a do de servir; o;
e) mnlP-stia. adquirida em aclo de serviço;
d) Juo]Pstia por longo tempo de serviço on velhice.·
A.ri. Hi. Para s0rem incluídas no asylo torna-se necessario qm•, l'lll inspoeçã.o pela junta de saude, tenham sido considpradas ineapazes 11àra. o s•~rvit;o, não podendo angariar os
Hu·ios dr !-mbsistencia.
l'ant~J·apliO unieo. A iuel11sfln uo n:-;ylo depende de autoriza(:ão do ministro da Marinha.
Art. 8~. As praças do corpo terão direito á.
rdoemade accôrdo cmh as disposições das leis em vigor.
CAPrf'ULO V
D A S

P 11 O I\f O Ç Ú E S

As promoeões scrfto feitas em oruem do dia do
com as datas de H de junho .e 15 de novembro.
A r't. !lO. O accesso das praP,as ser :i gradual e successivo
1h uma elasse para outra .
.AI't. Ul. As propostas para promoção serão enviadas ao
:·otnmandau!.t\ elo corpo nos dias 30 de maio e 30 de outubro.,
Art. H~. :-::.crüo renwttidas ao reommandaute do eorpo as
carlcrw;i.as d;ls pra(}as propostas para
( :aho
2'' sargentof" sargento.
Pal'a as praças,· nessas condições, que estivc·L·em ·em navios
ou estabelecimento~ fúra do Hio de Janeiro, a .caderneta será
suhstitnida Plll' uma cuidado:~a eúpia do hi.storico da caderneta
da praen, na varie relativa ao período da dassc em que ella
f~"'lií. E si a cüpia terú. o-- Confere- do immediato do navio,
que sPrá o rcsponsavel pela sua exa'Ctidão.
Art. 03. r:l'odas as informa~ões mencionadas nos mappas
de proposta para promo~ão serfío <ladas até 30 de maio ou 30
de outubro.
Art.. UL Os rnappas de vropost.a vara promoção serão
:-~ssignado~ p0lo:;; officiaPs encarregados dos destacamentos, que
fprfio intdra e uniea rcsponsabWdade das informações nelles
contidas.
Parap;rapho uni co. Estes mappas terão a rubrica do com...
mandanll'. o qne signi.rümrá Sf\r a propo:o;ta por elle approvada.,.
Art. H!"i. Os t~ommandautPs informarão sob r r\ a compct~>nein. ZPlll P :wl ividade das prac;as propoF<tas 1>ara a promoQão,
se alguma dc~llas m<'recer mfmção especial.
ArL nrL O assisl-eniP r1o corpo organizará uma relação
unminal dns praças de rada e:-lH'eialidade. propostas J)ara a
JH'OlHil\~fin. Essas relar~õrs st:rfío enviadas pelo commandante do
I('Ol'l>O ás eommissões de exames.
Paragrapho unko. Todas as praças propostas para a promoção, quo já tiverem satisfeito a condição de
tempo .de
'.\ 1·L. H!l.
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:..einbarque na· classe- serão submettidas a exame, quer haja
vaga ou não. (Art. 106).
Art. 97. O assistente do corpo fará um mappa geral por
.especialidade, cópia das propostas enviadas, e conferirá as
diversas cópias desse mappa, que serão distribuídas a cada um
dos membros da {'OIHmissão de prmno1;ões, Sl•ndo .esse mappa
para o presidente. O assistente terá a in to ira responsabilidade
da exactidão desse mam)a e de
cópias.
Art. 98. No dia 5 de junho e do novembt:o se reunirão
e começarão os seus trabalhos a commissão de promoções e
cada uma das commissões de exames. Quando um desses dias
for domingo os trabalhos começarão no dia seguinte.
Paragrapho uni co. Depois de terminados todos os trabalhos de cada commissão de exames será lavrada a respectiva
acta, que será a~sígnada por todos os membros da commissão
e na qual serão mencionados os nouu.>s das pra1:as e as notas
que obtivm·am e.m cada um dos conlwcimentos exigidos .vara
classifieação _:__por uma
n promoção, sendo depois feita uma
nota final, na (Jual, ao criterio da eornn)is~ão de exames, ser•á
levada em conta a importanr la rt'lativa aos eonhecimentos exigidos no exame.
Art. m>. As notas vara o::; exames serão:
O- reprovado;
1 a 5 - simplesmente;
6 a 9 - plenametlte;
·lO- distincção.
Art. 100. Os commandantes n\andarão sn apresentar ús
eommissões de exames as 1n·aças vropostas llGI'a rn·omoção.
\(Art. 96).
Art. 101. Na sceretaria do commando do cor1w l'icarão

archivados os livros das actas das emnmi:::sões de Pxarnc e
commissão ·de promoções, os t]uac~ sPrfio ·~nviados a Pssas
commissõ•~s nas (~po.eaH dt\ pr·omoções.
Art. 102. A commissão de promoçõe;;; eome~~arli os seus
trabalhos comparando as proposta::; aprE':-:nntadas pelos navios
com os mappas organizados na secretat'ia de commando do
~orpo e sobre os quaes ella fará o estudo pam a promor::ão.
Art. 10;j . .A. commissão de vromo(;ÕPS, além dos mappas,
estudarú as ·eadernetas das praças propostas !)ara cabo, 2u sargento e 1o sargento, afim de lJem avaliar quaes os que tcrm
mais merito e quacs os qw-~ dPsempenltaram eommissõrs de
mais importancia.
·
Paragrapho uni co. Em eondiçõf~s snmelhantcs serão pre'
feridas para a promoção as praças quo Livf'rcm satisfeito, em
navios dn combate, os r·cquisitos exigido.., para a mesma promoção.
Art. 101. Quando nas ~~ondi~;õ1'~ para a promoção ·houver
a exi•gmHlia d1~ v~r· a praça cxt~reido dctPr'minadas funeções,
essa <'X igPneia sPrú saLisfeita se a pra~:a ti v r.· r I'Xercido quer
uma s(, dt·s~as Jmwrões, quer· mais d0 uma, durallff' o nel'iodo
determinado. Ontrnsi,{n, se n fmle<:iln W\:Pl'r.ida l'ot· df• maiot·
importmwia tfUP a exigida. sr·r·ú ('Oil~iclerada s<di~~r .. ila n ~~on
di~ão par·a a promoeão.
Art. 10á . . \s prat;as Ill'Ollos!as Plll ullla ~~lHH'.a, .d1~ promoção deverão ser propostas de 110\'o na ,;poca seguinte, se
ainda o mercerem ,_
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AI'L. 1OG. Os exames para uma épot·a de vromoçfw só
terão valor para essa épol\a, execv to vara as prat.:as quo estiverem servindo em eommissões o~1de não seja possível organizar as l\ommissões de exames e, nno ddPI'miua o art. 1 '12.
Para Pssas praoas servirão os exa111es da ultima e da penultima
(~poea de promo~ões, feitos no lU o
J aueiro.
Al't. 107. As com missões de oxames, tel'minallus o~ seus
tl'abalhns, mandat·ão ao eomman1 I ante dÍJ eorvo o 1i vro das
aetas ·com os resultados dos exallll'S da~ [H'a1;as (arl. U~, vaJ:agrapho unito) •
Pat·agmpho uni<:o. Os tra!Jallws ·"'~'''fio eous idt>J'ados tormiuatlos quando os pl'esidentcs da-5 commissõP~ d(\ Pxanws ret'PlJI'rem do vresidrnt1\ da commi~-;fí.o de pt·omoçõns eommunicação de que ,não .ha mais praça~ vara Sl~l'l'lll examinadas.
Art. 108. As ~~ommissões <k exauu·s são auxiliat'('S da
C!lllllllÍSSãO do J)I'OllHH~Üf'S, PlltPTHJt•lldO-SI' dil'f'l'lalJH'llfl\ 0:-i pl'C1-íi d1~ules dnssas com missões so!Jr•J todos o:; assu111 pLos relativos 'á promoção de praças.
Art. ton ..\ commissflo d1• iH'OIIIOI.:uPs IJL'ganiza1·:í a rela1;fío dn pl'at;as pai'U promoção. (Lista dt• pL'OIIIOI;ui'S) • (.\rtigo Hü).
Para·grapho unieo. .\ praça appr·ovada- simpll~smeutn
na elassifieação, pela nota lfinal (art. U8 paeagrapho uni co)
s(• poderá sc•t· incluída na li~ta ci<~ p1·omot,:Õ1•s s<~ houvet· boas
in l'onuac;ões sobre seu zelo ou adividade no :-il'l'V i1.:o c sobre
a sua iatclligcneia .
.\ l'l. I \0. Os I'<H1Unandanh•!':J de navios n dit'l\l'tm·es d·c
<•slalwlPI~imrnlos eommunil'arão ao I'UtumantlantP do ~·ot·po nos
dias I~ d1~ .i unho ~~ lO <dp IIOVPIIIIJI'o os nolllPH das pra1:as {)\W,
tJL'O\HISta~ paea IH'OIIloção, liVPI'I'lll ~~omuwttirln, 1kpois d1~S:-ilL
prnpo:~da, alguma falta ·que lhes f··z IH'l'ÜI~t· u Jw•rilo que Linham
a lt~ Pntão.
Pa1·ag;Tapho uuieo. Essa WlllllllUniea<)ío sei'<Í. lH'tlida IWlo
COJIIIIIalld:.tlltP du l'OL'lJO, anll'S df' ~'L' r ot·ganizada a Iisla ue vrumoções.
'\rt. 111. ~alvo nos ~~asos ])l'e\ istos twslt· t·egulanl!'nto o
!'OllllliUilUUll(P do !'Ol'pO não pOdl'l'tt IH'OlllOVCl' Henhuum pl'a<ja
qun não Pste.ia 11a relação organizada pPia <~ommi.-;siio de proJJHl(:.ik~ (Lista tie promoçõPs), 111 as nfio é obrio-ado a lH'OtnOV·Cl'
todas a:-; wa1:as dessa t·elação.
A1·t. 11 '.!. Quando al'guma !ll'al;a, sPm a~ ·1·owl i.;,ões <'Xigidas r>a,·a a pl'omoção, se tive1· salientado dP 11!11 modo f6L'a
do eommum, d(~ marwira a mel'l'e('J' eomo IIL'Pmio, !Womo<;ão,
•~sta ~6 spt·ú feita por ol'dmn do minist1·o da :\laJ·inlm, S!'ndo
dPI'l:tradas l'lll Ordem do Dia do eorpo ·essa JII'Oiltol.:fío <) a sua
l'azão.
Art. J l:J. 0:-: mai·inlH'it·os alumnos da E:->1·ola Pmfissional,
que forem approvadus tom llislineção 11os t•xatlll'S finaes de
todas as matPI'ia:-: do mu·so. lPJ'Üo 1:omn Jll'l'trl in a pl'OlliO(.'fío á
dassP ilnmPdiatamertt~~ su[H'I'lOI', I'Olll a data do dia ~'lll .que
ft~r1rlinamm os Pxamês das Es1~olas Pl'ol'is~ion:.ws. Sl'lldo disJH'nsadas as L'Ondit~ÕPs <·xigidas pat·a ~l JH'omoção (art. 11 '•) .
§ 1." A dh:;posi~:iio dt>slP :11'1igo s1·, sP ·l'lll!·udt> I'Oifl os
alumno:-> nnu·inh!'iJ·o~ gTumdPs, dP :2" l'la:;~;p 1• dP I" d:1ssP.
§ :!." Ef'ses alumnos, s•~ th;t•J·c·m sido pt·omovidos na (\fWL'a
do promoção de fim de anno ( '15 dr novembro), s!) lf~rão a
JH'omoeão, eomo premio, na primeira l>poca de promoção (H

uc

do junho).
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§ 3. 0 Não ficam comprehendidos nas rcstriccõcs dos dous
paragraphos anterior-es os alumnos que obtiverem o premio
- Saldanha da Gama -nas condições como f' oi instituído •.
Art. 114. Quando por falta de vaga não puderem ser.
promovidos DS alumnos a que se refere o art. 113 e seus pa...
t·agraphos. se procederá como determina o art. 35 .
. .t\J.t. 115. Nenhuma commissão substituirá a do em-.~
barque.
r.:
§ 1. Except.ua-se apenas, para o marinheiro telegra-.~
phista, o serviço de telegraphista, feito, de tfacto, em Estação
em ilha no oceano, 'Como sejam: H.aza, Abrolhos, Fernando de
Noronha e outras. Os serviços em ilhas na entrada e no interior de portos, como sejam: ilha das Cobras, \.Inhatomirim e
outras não estão eomprehcndidos nesta exccpção.
§ 2." A excepção do paragrapho anterior terá caracter
provisot·io, .devendo terminar logo que for possível fazer todas
as praças telegraphistas satisfa:t.erem a condição de embarque
. dentro do interstício de classn e sem prrjuizo do serviço das
estações.
Art. llü. Não sertt contado como tempo de embarque
o periodo em que as praças, embarcadas em algum navio,.
estiverem destaeadas em commíssõcs l'lll lr·na, doentes nos
hospitaes ou com t~xcesso Je lkença.
·Art. 117. AoR grumeU:s que, por uwtiH> Je for~:a maior,
não forem embarcauos para satisfaze!.' a eondição de embarque, não serú exigida essa condição para promoção.
Paragrapho uni co. Em caso algum t·s~a concessão será
extensiva ·ás vraças das outras classes.
Art. 118. Para as condições geracs de Pomportamento,
para a promoção, a praça será considerada:
a) ele exemplar, comportamento si, uo IH't·iodo exigido,
tiver % elo tr~mpo com a nota (seguida on nãn; /, tr~Y~ exemplar comportamrmto )> ~~ o T'~'Sto rJrJ lelliJIII t·rm• a llf1la «teve
bom eomportamrmto (não exemplar; »;
b) de bom comportamento si, no w:l'indo exigido, tiYer
todos os mezes a nota « ten• bom eompodamento (não
exemplar)».
Paragraplw unieo. ?\o caso de JH'a1;a dt~ nwl'ito e habitualmente de exemplar comvortamer..to, podPrú a t·ommissão
do promoções, dnpois de informações a resptdlo uão levar
em desabono da IH·aç: uma nota «punida 110r Jaltas leves»
para a promoção a ca o e a sargento, c duas notas do mesmo
genero para a promoção á segunda c á primeira classe.
Na acta se fai·á reJerencia a es:::c facto.
Essa tol<'rmwia, em caso algum, diminuirú o numC'ro miniuw exigido de notas,
tcYo exemplar eompod.amento.
~.Art. 110. •.\. commissão de JH'onJoçc)f':-; eommunica1·á ao
chefe do Estado Maior da Armada todas as irregularidades
ou erros que forem encontrados nas infomwrõ<'s dos mappas
de propostas para promocõel', afim de rr•sprm;;;alliliznl' os IJUC
assignaram es~m; mappa:-; (:nt. Wt).
Art. 12.0. O eommaudante do (':H·po tPJ!l '1 mP:'nJO deYer,
sempre que tiver -conhecimento que proposta~ ('nadas forem
enviadas á commissão do vrorno~~ões, trnrlo --ido l'l'ita, ~obro
essas ~nforma~õ0s, a promor.üo ck ai suma pr:u.:a.
0
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Art. 121. Toda a promocão feita em contrario do que
determina este regulamento, seja por equivoco, seja por informação errada no mappa de vromoções, seja por qualquer
outro motivo, será annullada, sendo em Ordem do Dia do
corpo citados os fundamentos dessa annullação.
§ Lo Bi essa promoção não tiver sido feita pelo commandante do corpo em cxorcieio do ("at·go suná amJUllada por
ordem do Ministro da 1\l'arinha, a cuja autoridauc será reommunicada a illegalidade havida.
§ 2. As praças que já tivPrem satisfeito todas as condições exigidas para a promoção não tPrfío a promoção annullada, mas sim contada súmPiltc da época de tn·omo,;ão em
que poderiam ter sido promovidas.
Art. 122. As praças qlw se julgarem preteridas nos seus
direitos poderão reclamar, pelo~ meios legaes, dando os fundamentos da sua rnclamação, f}tw scr·ão infonnadas 11elos commandantes dos navios ou c1hcfes de repm·tiçÕ('S onde servirem.
~rt. 123. Para as ex-praças que forem engajadas ou recnga.iadas, o periodo exigido para as condicões {t promoção
recomeça da data do engajamento ou J·nengajarnmtfo.
Paragrapho unicp. ExCI.'J1[uam-se ns casos provistos no
§ 1°, do art. 20.
Art. 124. 1A commissão de promoções pedirá ás commissões de exames, aos navios, corpos e eslal>elecimcntos, todas
as informações que julgar liCePssal'ias para que as promoções
das praças sejam feitas com toda a justiça n respeitando
todas as exigencias regulamentares.
Paragrapho unico. Essas informa~.ões serão pre~tadas no
mais curlo prazo, pelos presidentes das commissõcs de examc3
c pelas autoridades a quem forem pedidas.
·Art. 125. O tempo de intct·sticio na clas~e Het·<i ·contado
até a data de promoção (11 de junho ou 15 de novembro).
Art 126. Todos os mappas de propostas de promoções
c outros papeis relativos a promoções da mesma dpoca serão
archivados na Secretaria do Commando do Cmpo o guardados
durante dous annos para rcsoher sobre qualquer duvida, reclamação ou irregularidade na proposta vara promoção.
Art. 127. A com missão de promoções srrá nomPada pelo
chefe do Estado Maior da Armada, antes dos dias 30 de maio
e 30 de outubro.
Art. 128. A Commissãu de PI·omoçõt>s sPr:i composta do
commandante do •corpo, do diroctor das escolas prol'ission.aes
e dos tres commandantes mais antigos no ltio de Janeiro
.(capitães de mar e guerra ou de fragata) .
Paragrapho unico. Tambem farão parte da com missão,
o secretario do eorpo, como secretario, e o assistente, como
informante, ambos sem direito de voto .
..Art. 129. Podendo ser feitas prnrnocõns indevidas, baseadas em mappas de propostm~ nom infoJ·maçõP~ erradaA,
deverão os eommandantes das diYisões, navios solto:-; e dirP-clores de rstabclecimentos, que venham a tPr dellas conhecimento, communicar essa il'regularidade ao chefe do Estado-Maior da ·Armada e as mziws pnr qtw silo í•ssas pJ•omoções
indevidas. a rim du eommaiHlanl o do corpo pt'ovhlrneiae de
m~cordo eom as di:'iposições destP l'(!gulameuto (art. 121) .
Art. 130. ú commandante do 'Corpo deverá faeilitar a
todas as praças o embarque para que ellas possam salisfazer
as condições exigidas para a promo~.ilo.
0
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Art. 131 . 'Serão mencionadas no historico das cadernetas
das praças as datas do começo e do fim do desempenho das
funcções exigidas para a promocão, quer tenham gratificações especiaes, quer não.
Art. 13:2. Para os exames pmlieos de exerdeio de infantaria n psgrima. o ~~ommandantn do eot'JW porü :'i disposição da eommissão ut> (•xamPs lllll Illltlll't'o apmpl'iado de
pra~.:as para Psses oxercicios e o ]ustntdor·.
Art. 133. :\ lH'a~a rebaixada quando t·eittfngl'ada, t~on
tará de novo, da data df• sua reinlt'gradlo, 1odas a:-; c·oudi(~ões
para a promoc.:ão.
Art. 13L '.\ praca rPhaixaua pot· tmnpo inddrrminado
poderú ter o aeeí~~so gradual, si o met'('c't't', depois dP ter
satisfeito as I'Ondü;õt'S para a pt·omoc;ão :'i. dasse :-;u perior
áquella em qnP foi rebaixada. O twriodo para toda~ as eondiçõos eomeçaJ·íi. a ~~ontar-sP da data do LTIJaixamento.
Af't. 13:-íl. :As pmcas incluída::: na eomvan h ia correccional
c as eondemnadas a mais dl' tt·Ps mpzp:-; de' pt·isão, ao tel'lllinar·em a pena, contarão d1~ noYo, dc·~la data, loclas as condições par·a a promoção.
;A1·t. 130. lOs (•xames pam a pt·onto~~ão do.-; marinlwiros
sel'ão fcitoK pet'aniP eomrnissõf•s mmwada.c;, autPs dos dias :10
de maio P 30 dl' outulJt·o, pl'lo I'IJI'l'r' dil E-;tado-:\taiot· da
'Armada.
Art. 137. As commissõcs de ••xanH~ pat·a i·ada cSilPcialidado serão eompostas u~ tres offieiaes da nwsma especialidade, sendo um instruetor da l'CSJWef.iYa Pscola proUssional c os outros dous- chef(':s da ineumln·uf'ia
a bordo
(attigos t.w e 15:2).
§ J." l'am os
tclegt·ap 1Jislas- Ulll dns
t'·ltPI'f'" d1· iueutuberwia
será substituido pelo PtH·arrt·gado gc~ntl do H!~rYii;O Rarliogt·aphico da :\larinha..
§ :2.'' Para os Joguistas os ellef'Ps di• Íll~"lltlll•"lll'ins sel'iío
substituídos JHH' diefes de nw:l'ltinas.
Art. 138 . .\ cnmmissão de Pxanws pam a:-; prar;n:-;
sem
cspeeialídade
st•rú composta dP tres offieiaes l!neanegado::;
de destacamento a bordo, n do ajudanfp do rmtrão mür do
\Atsenal dn Marinha do Rio de Janeiro, eomo auxiliat· nu
parte relativa á arte do marinheiro.
Art. 13U. As pt·ovas das condiçõ·~s gei'Uf':; (ar'l. l'dí', que
dependem de exame, serão feitas perante as respcdiYas commissões de exames.
·.\rt. HO. r.\s p1·ovas das eondi~ões c·omplement:u·(•s (aL·tigo J 5.a) para a vromoção das praças d(• esiH'c·ialidadl', (JUI~
tiverem sido appr·ovadas nos cxamPs da (•spceialidade ~et'f\o
feitas pnrartte a eommh:l.-;ão de exames pa l'a a:-; prar;a~, sem
espeeialidatle .
.Art. J•1l. (h; exanw:-:; das p!'a(:as e.~pt•t·ialislas :-;c~ n~ali
zarão em nav.ios ou estalwlecinwnlos navaes mais apt'OJH'iadns
a eada cs]wdalidade, determinados pelo :t'lwi'P do Est.ado!.'\'laior da Armada, e os das llra•:a~, st-m I'SJH'('ialidaLIP no
ouartol ePntl'a l do 1~m·po.
Art. 1·í:!. Para ·os exames das pr-at~as PllllJatTadas em
navios f6ra do Rio de Janeiro nu Pm flotilhas. o enmmandante
da divisão; navio ou flotilha nom~ai'á as enmm issões, observando quanto possivel o determinado nos artigos anteriores.
1
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Paragrap'ho uni co. As com missões de f'xames para promoção a cabo, a 2° e 1" sargentos, serão constituídas com
tres officiaes e como se acha determinadó nos artigos anteriores. Não serão feitos esses exames si não f1ir possivel
constituir essas commissões de exames com rsse numero de
offieiaes.
Art. 1ft3. ';\s lH'omncõrs dos mn1·inhPir·os nmsit·os serão
reguladas do seguinte modo:
a) a promoção entre os marinheims dessa Ps(wdalidade
fica substituída por mita elassificaçãn tempol'aria, mediante
exame, sendo a t·cfrrida ('.lassifi<>a~;fio I'Onsidf'rada 1·omo dasse
no corpo, para todos os Plieito:-1 da antiguidaclP, l'ol'maturas e
vantagens r1~spectivas;
b) essa classificação dos marinheiros musieo::; dependerá
de nota em exame semestral, feito na sPgunda quinzena dos
mezcs de maio e outubro, devc~udo sPJ.' a elassifit·.ação lrvada
n eff~:ito nos dias 11 de ,junho e 15 de novembro, >COmo si~
rn·neede com a promoção das d.rmais praças dn t~ot·po;
c) :í. vista do Tf'sullado do P:xanw, os mar·inhPir·os musicm:;
serão elassi fkado::~ na nwsma f'la~sP, na. in f"pr·inr nu na SUJWI'ior ·
'tl) pal'a a dassifieaeãn Plll I'Onlm-nwslrP dP musica
(Z" sargento) ou mPstl'e de musica (l" sargenlol. haverá, depois dP tPr-sP dadn a vaga, um cnncut·so musi1·al. organizado
pelo l'eSjll't'Í,ÍYO ]H'Off'SSOI' POtn ft'I'S f}li~ZPS dt~ anl PI'PdPIWla;
e) os marinlwiL·os nm:.:d1~os, flUI', Pm dmrs anno:-; ~~onse
cutivos, forem elassifieados t·omo musieos cJP prínwira 'elasse,
terão a elassl' de
eabo
st'ttdn o Sf'H IHilliPr'o ]imitado á
quarta parte do effeetivo do:-; musico:-; tJ., p1·imPi r·a dassr,
ntareado na lei dP fixaoão dr fcwcas;
f) só poderão srr t•.lassifümdos na ('.lassP suppr·io1· os marinhPiros musi.r•os que obtivPr'Pm a 11nta d(' plenamente ou
distincção nos exames ou eoll<~ur·sos r q1w .i:'t ft>nham satü;fc~ito
as condições geram~ para a pt·omoçãn das pracas do eorpo,
sPndo, porôm, reduzido o Lnmpo de Pmha rqllf' a quatr'o mezps;
(J) os marin'heiros mu:-~icm; s1í srrão l']assil'if•ndos em dass(\
supC'rio1·, si houver va~a no instrumento quP t.n1~arem;
h) os marinheiros nmsieos
r~alJos -- q1tt• f'ol'f'ln elassificados enntm-mC'SÍl'PS (2" sargt>rllo), S~'L'iln eon'>idf'l'ado espcdalistàs de curso (lPttras rl P () ;
i) a mrsa ~xaminadora, qun1· para o con,·urso, qurr para
os exames, srrá compo:;::.ta dP lH'ofc:;::,:;::,or· dn nmsif•a do corpo,
de um outro professor eonvidado pam PssP fim <' lln segundo
Nnnmandante de eo1·po.
Art. HH. ~\s p1·aças do enrpo, para podf'l'rm ser· promovidas. d<'verão ter satisfcHo as eondieõ1~s gcrap:;::., f'SJlCeiaes e
complenu•ntares, determinà1las neste rrgulamPnto, salvo nos
rasos tambem prPvistos ncstf' regulamf'nto (art. .1 Hi).
\:\ rt. U 5. ·~\s ~~ondieõcs f!'~' nws p:1ra a JH'omoefio são (artigos 115, l16, 117 P J IH).
DI~ OIUL'\1 ETE .\ l-\EWT.NIJ.\ CL.\SSJ·;

a) ter um anno de classe;
b) ter seis mczes de rmbarquP;
c) t.er bom comportamento no rwriodo dos t:.? mrzrs antrriores :\ data da proposta.
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DE SEGUNDA: CLASSE Á PRIMEIRA CLASSE

a) saber lêr e escrever, pelo menos pouco;
,
b) ter 16 mezes como S€lgunda classe, sendo 12 mezes

do embarque;
c) ter bom comportamento no período dos 12
teriores á data da proposta.

mcz~

an-

DE PRIMEIRA CLASSE A CABO

a) s~bcr, regularmente, lêr, escrever, trr conhecimento
das quatro operações;
b) ter 1.6 mezcs como primeira classe, sendo 12 mc:ws
de embarque;
c) ter oxcmplar comportamento no pcriodn dos 18 mczcs
anteriores :.í data da proposta;
d) ter qualidades de mando, dPmonstradas na rlirPI'.I:fio dos
serviços que dirigiu.
DE CABO A SEGUNDO SAnrH<:N'1'0

a) saber, bem lêr, rsr.rever e as quatro orwrar,õcs;

ter noções do systcma mAtrieo de·c,imal:
ter 16 mcr.es como cabo, sendo 12 mPzes de Pmbarque;
ter exe-mplar comportamento no pcriouo dos 12 mezes
anteriores .ú data da proposta;
e) ter qualidades de mandn, rlcmom:;tradns na rlirecçfío
dos serviços que dirigiu.
h)
r)
d)

DE SEGUNDO SARGENTO A PRIMEIHO R.\HGENTO

a) ter 16 mezes como segundo snrgen to, snndo 12 mczcs
de embarque;
b) ter exemplar comportamento no J1Priodo dos 12 mezes
anterior á data da proposta;
c) t~r qualidades de mando, demonstradas na r1irecçfío
dos serviços que dirigiu;
d) ter conhecimento pratico do systema mctrico decimal
e de suas applicações;
e) ter conhecimento das quatro operações sobro fracçõcs
decimaes.
PARA TODAS AS CLASSES

!Ser proposto pelo commandante do navio nu chefe do
estabelecimento naval onde servir.
Paragrapho uni co. Para as praças das rnmpan h ias de
- musicos ~c de- pratieantcs de cnfNmPiro- n IPmpo de
embarque {~ reduzido a quatro mezcs.
Art. 146. As condições cspcciacs para a 11romoe.;.ão são:
A-·IPara os marinheiros sem 0sprrialidarlP (nrts. U!l
e 152).

Dfi: SEGUNJJA GLASSTi: Á PRJMF.TnA CLARRT:

conhecer os deveres das scntincllas, planlõrs e vigias;
saber eomo- guarnição- a manobra de cs·caler a
remos e a :vela •.
a)

b)
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DE PRIMEIRA CLASSE A GABO

a) con1hecer.. todos os deveres das sentinellas, plantões e

[Vigias;
b) ter conhecimento da nomenclatura gPral da carabina
da montagem, desmontagem c limpeza das suas principaes
peças;
c) ter conhecimentos dos apitos usnaf's nas !'ai nas de horcln
o nos escaleres;
d) saber como- patrão- a manobra de um esrmler a
remos c a vela, o governo c a atracação df~ lanchas a vapor,
as regras geraes de navegação dentro tlos portos, os apitos
usados rara prevenir abalroamentos;
e) ter conhecimentos gcraes sobre a manobra flp p:í.os de
ear~a n guinchas, sobre amarras c amarrações;
ter conhecimentos gemes da Escola de HPerutas, de
obras de marinhPiro, de esgrima de bayoJl(~ta;
g) tne eonheeinwnto pralko do tiro ao alvo ~~om mtrahina.

c

n

DE CABO A SEGUNDO SARGENTO

a) Ler conhecimento dos mappas c partrs usnars a bordo
·on no quartel central c sabPr faze l-os;
b) sa1Jer fazer exercícios de infantaria c C'sgrima df' bnynilf'fa eom uma esquadra;
c) ter- conhecimento ·completo sobre o servh;o UI'- gnal'fla
...__a hol'llo, nos quartcis c Pstabeleeinwntos;
d) saber o ecremonial do içar e aníar bandeira, quer a
]Jnrdo, qu~r nos quarteis;
e) saber apitar os apitos da!'i fainas de hordn;
f) tt>r eonhedmcnto pratico do tiro ao alvo com carabina;
a) ter conhecimento geral sobre as fainas de sPrviGOR
nsuaes da guarnicão a bordo e em viagPm;
h) eonhecer bem as regras de navegação dPntro dos pOl'tos,
n atracação c dcsatra.cação das lanchas a vapot· Pm t~:ies n a
hordo, as regras para evitar abalroamentos P os avitos usados;
i) ter conhecimentos gemes ~ohrP o halizamento dos
portos c canaes.
DE SEGUNDO SARGENTO A PIHJ\lEIIlO SAHGENTO

a) ter conhecimento pel'feito da rscripturaçfío qnP compeLe aos sargenteantes a bordo e nos quarteis;
b) frr· con1hccirnnnto pratico do tiro ao aln1 com cara),ina;
c) ter conhecimt>tüo da instnH~(:ãu ;lratit·a tlP tiro ao alvlt
eorn ·t·arahina ·
ll) salwr' fazer exerci e i o df\ in r:111t::uia t) Psgri ma tlt~
hayunda eom um pelotão;
c) ter conhecimento eompleto da escola dt\ rf'el'lltas c
saber nnsinar· inl'antaria r: Psgrima tk hayonf'!a;
f) l<\r um eonhecimnnto completo dos st•t·viços das guan1as
a bordo, nos quart.cis o estahclecinwnlos;
a) ter conhecimento::~ geraes sobro o balizamento dos
portos e canaes;
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h) conhecer bem as regras de navegação dentro dos
portos, a atracação e desatracação das lanchas e rebocadores
em cáes, e navios, as regras para evitar abalroamentos e
os apitos usados.
A sargento-ajudante será promovido aquelle que dentre
os primeiros sargentos da companhia, sem especialidade, tiver
mais competencia, instruccão e mrlhor comportamento, revelando condições indispensaveis a esse importante cargo do
Corpo de Marinheiros Nacionaes, ficando a juizo e critf'rio
do commanduntf~ geral do corpo a es<~olha pam o l'eferido
cargo.
B
Para os marinheiros artilheiros (art. 101).
DE SEGUNDA CLASSE :\ PJUl\tEIRA CLASSE

a) ter sido como 2" dasse, durante um anno, apontador
chefe de ean1hão de pequeno calibre, C·hefc de met.rallmdm·a,
car·regador, cmltPirador de canhã.o de mPdio calibre:
b) ronhecer os servieos corrf'spondPntes a essas func·ei'if's.
DE

PnL~fEin.\ CLARSl~

A Cc\BO

a) ter sido como 1" classe, durante um a imo, apontador,
chefe de canhão de médio calibrf', ·earregador, eontf'irador d(.'
canhão de grosso calibre;
b) conheeer os serviços correspondentes a todas esRas
funccões o mais o de ehefe dP paiol de mnniçãn f!p ,·anhão
de m1~dio f~ gmssn 1·a 1ihrl~.
DE C:.\BO A SEGUNDO A.\fiGEN'TO

a) ter sido como cabo, durantP um armo, c·herc de torre
em navio:;; do typo Deodoro, rhefP de canhão dP grosso calibre, fiel de artilharia;
b) conhecrr os senti cos corrrspondrnt.es a todas essas
fun.cções.
DE REGUNDO

~.\HGEN1'0

A PTUMEJHO SAHGENTO

a) ter sido como 2° sargento, durante um anno, chefe de
torre em navios do typo kl'finas, fiel de artilharia em navios
em qun nstc eargo é de sargento;
b) cc}[tlllccer os serviços corrnspondentes a es:;;a;;; funec:ões
e mais todos os serviços dos artilheiros a bordo.
C- Para os marinheiros torpedistas-mineiros (art. 149)'.
DE Sl:XJUNDA CLASRE Á PniMEIIL\ CL.\RRJ':

a) ter sido como 2" classe, durante um armo, gnarnü;ão
de tubo de torpedos;
b) conheeer ('Ssrs serviços e mais o ser\·içn do ctwfP do
tnbo de torpcdos.
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DE PRIMEIRA CLASSE A CABO

a) ter sido como 1• classe, durante um anno, chefe de
tubos de torpedos;
b) conhecer esses serviços e mais o scrvico de fiel de
torpedos;
c) con'hecimentosr geraes sobre o~ ultimos modelos de
torpedos e minas.
DE CABO A SEGUNDO SARGENTO

a) ter sido como cabo, durante um anno, t'hrff' do tubo
de torpedo~ em navios typo Dendm·o ou suhnWJ':4i\·PJ, l'if'l dP
torpedo;, em outros navios;
b) conhce('r bem esses serviços;
c) conhcrcr bem os ultimos modelo!'\ flr torpNlns r mina~.
DE SEGUNDO SARGEN'fO A PRIMEIRO SAHGENTO

a) ter sido como ~o sargento, durante seis mezes, fi('l de
torpedos .em navios do typo Deodoro ou submersivf'l;
b) ter conhecimentos completos sobre a especialidade;
c) conhecer bem. os ultimos modelos df! torpedos e minas.
D- .Para os marinheirM telegraphistas.
DE SEGUNDA CLASRE ;\ PHDJF.lR\ CL.\S!·m

a) f.('l' eomo 211 rlass(' sPrYido um anno 113 sna f'SJif'ria-

lidade;

b) receber, no minimo, .quinze palavras por minuto;

.c) conhecer algum; typos d(' esta<;õPs P!ll uso ];lU nossa

mannha.

·
DE PRIMEIRA CLARA E .\ C \BO

a)

lidadc;

ter como 1 11

cla~sc

s('rvido nm anno na

~ua

('Spccin-

recebe·r, no minimõ, vinte palavras por minuto:
Pslar_:õPs Plll uso na
nossa marinha c o t:H'U funrcionam('nto.
b.)

c) conhecer os diversos typos dP

DE C.\BO A SEGUNDO SARGEN'fO

a) ter sido como cabo, durant(' um anno, c·hef~: de

tação;

es-

b) reccb~r, no rninimo, YintP c cinco 1mlavras por minuto;
c) conhecer bem todos os typ_os dP Pstaçõe::~ Pm uso na
nossa marinha P seu funccionamento;
tl) conhecer o trabalho com batm·ia de ar.rnmuladores;
c)_ ter con'hf>cimento pratieo de motoef's a ''xplosüo •.

810

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DE SEGUNDO SARGEN'OO A PRIMEIRO SARGENTO

a) ter sido como 2° sargento, durante seis mezes, cllcfe
de estação nas estações que oompetern a sar.gcnto;
b) ·receber, no mínimo, vinte e cinco palavraR por minuto;
c) ter ·conhecimento perfeito do todos os typos de estações em uso na nossa marinha e do seu funecionamento;
d) conhecer o trabalho completo com batrrias de accnmuladores;
e) tN· conhecimentos thcoricos (~ prath~os dP motores a
explosão.
Nota- As palavras são contadas po1· grupo d•~ ~~iiH.'O
lettras.
E - Para 05< marinlwiros signalrirns-timnnrit'n.". (Artigo 10:1.)
DF. RE!llJNDA CL.\SSF. .\ PHE\fEIIl:\ CL.\SSI•:

a) tPr sido, como 2't clasPP, durante um annn, signaleiro
chefe de quarto a bordo dos navios typo Tupy, destroyet•s
ou de categoria rqnívalPn(A ou infpr·im·, patrão df\ l'scalm'(''i
pequenos;
IJ) conhreer os son it.:os relativo:-; a fnda..; I'Ssa:-; flllll'eiil's:
c) conhecer bem rumos de ag11llm;
d) conhecer bem todas as handnir·as do signaPs .:m wm
na nossa marinha c ns do Godigo Intemacional P o modo d"
fazer os signaes;
e) saber como
patrão a manobra i!f~ nm f'Scalf'r JH:queno a remo c a vola;
f) con he.ecr as }Jandoira:::~ das naçür~s da F.uropa c da
:America;
g) ter conhecimentos df' signacs lnminnsns ~' ~ahPr fazel-os regularmente;
h) saber prumar com prumos f]p mfio e f0r r,onlwcinwnlos
ger:ws lln t.ndos os prumos Pm 11:-;o na nn<.;sa marinha.
1

DE PRIMEIRA CLASSE A C.\BO

a} ter sido, como 1a classe, durante um anno, signaleiro
cbcfn dn quarto a bordo dos navios typo S. Paulo, Bar1'oso,
Floriano, Bahia, BenJamin, signaleiro ehefe nos demais navios, patrão de lancha, escale r, homem de Jerne em viagem;
b) con!hecer os serviços relativos a todas essas funccões;
c) sabnr eorno
patrão a mauohra de esea1eN•s a nmw
e a vela, o governo e atracação das Ianehas a vapor mn e:íns
e navios, com bom e máo tempo;
d) saber bem rumos de agulha e governar a rnmo;
e) conhecer brm todas as bandeiras P Ri!:m~wc: em nso
na nossa marinha, as do Codi.tm fntermwioiJaf P o mnlln do
fazer e interpretar os signaes;
f) conhecer hnm todas as bandeiras das nar,õPs;
g) conhecer os signaes luminoso~ P ter pratica de fazel-os bem;
h) conhecer bem as regras para evitar abalroamento c
o emprego dos apitos;
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i) saber encalhar em praia, passar ecboque, andar a reboque, preparar, arriar e manobrar um escaler salva-vidas
eom máo tempo;
.i) saber prumar bem como todos o:.; penmos em uso na
nossa maTip h a.
DF: CABO A SEGUNDO SATIGEN'l'O

a) ter sido ·como cabo, durante um anno, signaleiro chefe
nos navios typo Floriano, Raltia, Benjamin P Barroso, patrão
de lanchas com motor, vedeta, rebocador, hom1!m (]P. leme
em navio em viagem;
b) ter conhecimento completo de todos os serviços de
signalciro-timoneiro;
c) saber manobrar bem com um escale r a remos c a vela,
lanehas, rebocadores, atracar e desatracar em c:íes, navios.
COill bom e máo tempo; tomar reboquP tH> porto t•.om hnrn
nu máo tempo;
d) conhecer bem rumos de agulha e governar a rumo;
~) ter conhecimento completo do modo. ele fazflr rapidamente os signaes e interpretai-os, quer st•.iam signaeí-1 dP
bandnims nu signaes luminosos;
f) conhecer hem as regras para evitar abalroarrwnto, emprPgo dos apitos e sua applicação oppol'luna;
fi) saber encalhar em Jlraia, preparar, m·riar e rnanohrar um escaler salva-vidas com máo t.empn:
h) ter conhecimento completo de todos os pnnnos nsados
na. nossa marinha e saber prumar fiem;
i) saber a:;; regras de navcga\:fi.O em ea.nar•s halizadoR ou
não; eonllccrr as rmnvcnçõc~ rlo balizamento :ulopl.atlas no
Hr·a1.il.
DE SEGUNDO SARGEN'l'O A PlUMEIH.O SATlfiEN'l'O

a) ter sido durante seis mezes como 2" sargento Rignnlr>iro-C'hefo a bordo de navio ty'po S. Paul();
1J) tf'r eonhecimento compldo de !.o dos os servi em c flf~
llHlo o que diz rm;peito.
F - Para os marinheiros mineiros-mergulhadores:
DE SEGUNDA CLASSE Á Pn.IMEIRA CLASSE

a) estar apto a mergulhar até oito metros de profundidade nos apparelhos em uso na nossa marinha;
bl. ter conhecimentos geraes do offír.io rlc carpinteiro e
do modo de fazer qualquer trabalho no mnbono dos navios
f'rn estacadas, etc.;
'
c) ter eonhecimento dos trabalhos para suspPnr]Pr o fundoar minas;
ll) ter cbnhecimento sobro os divr:rsos lypos 1lo minas
PIH uso na nossa marinha.
DE PRIMEIRA OT.. ASSE A C \BO

. a) estar apto a mergulhar até 1~ rnetros flf• profnndidade nos apparclhos em uso na nossa mar·inha;
lJ) conhecer o modo de fazer bem .qualquer trabalho no
costado dos navios, em estacadas, etc., etc.;
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c)

reonhecer bem os trabal1hos para suspender c fundear

minas;

d) conhecer bem os diversos typos de minas em uso
na nossa marinha
DE CABO A SEGUNDO S.\RGENTO

a) estar apto a mergulhar até 20 metros dl' profundidade, nos apparelhos em uso na nossa marinha;
b) conhecer bem todos os serviços c trabalhos d0 sua
especialidãde;
c) conhecer bem os diversos typos de minas em uso na
nossa marinha e tudo o que diz ri'Spl'ito a seu emprego e
fnnccionamcnto.
DE SEGUNDO Sc\fiGEN1Xl A PRDTEIRO SARGENTO

a) estar apto a mcrgulher a mais de 20 metl'os dl' prol'nndidade, nos apparelhos em uso na nossa marinha;
b) ter conhecimento completo de todos os serviços c de
tudo o que diz respeito á sua especialidade.
G- Para os marinheiros foguistas:
Dr~ TEHCEIRA CLASSE

A

SEGUND.\ CLASSE

a) ter, como 3n classe, 30 dias dr navegaçiio a Yapop rom
trabalho nas caldeiras;
h) ter ronh0cimontos d1~ trabalhos prntir·ns d0 fog:o, nas
caldcit·ns, P dos t'Psywdivos appar1•llws.
DE SEGUND,\ CLASSE

.<\

PRIMEIR.\ CLASSE

a) ter, como 2n elassc, um anno df~ emharquf' nos navios
dos typos Minas, Bahia e Pará;
b) ter, como 2n classe, 30 dias de naYI'gação a vapor
com trabalho nas machinas ou caldeiras;
c) conhecer os trabalhos de fogo em geral;
d) ter conhecimentos dos apparclhos do u111a rald0ira mnritima e da nomenclatura das suas respectivas pecas;
e) saber Tegular a agua nas caldeiras:
f) ter conhecimentos da construcção e reparo das 11ar0des
das caldeiras;
a) saber fazer gaehctas e juntas.
1m PHIMEilL\ CL.\SSE ,\ C.\DO

a) ter, como 1n c-lasso, um armo de cmbarrtuf' nos navios
dos typos Minas, lJahia e Pará;
b) ter, como 1" classe, trinta dias de nnYI'I::meiin a vapor,
com trabalho nas machinas ou caldeiras;
c) conhecer o serviço de quarto nas raldPirns ou maohinas;
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d) ter conheeimentos praticos de clcctr:~~i~ade, m~t01·es
de explosão, lancha~ a vapor e de um dos ol 1wws relat1 vos á
rnachina;
c) sabe e fazer bem. revaeos nas parede:; das caldeiras,

eugaehetamentos e juntas;
f) saber bem regular· a agua nas t.:aldcit·as.
DE 1.:.\BO .\ ~EliUNDO S.\HUENTU

a) ter, eürtw cabo, seis mezes de embal'L(Ue 11us navios
<los typos Jlhws, Bahia e Parú;
ú) ter, eomo cabo, trinta dias de naveguc:ão a vapor com
lraballtn na~ machinas ou caldeiras;
r) eottllt'ePI' LH'm o sendt;o de quaelu nas ealtleil'as ou ma-

chinas ·

d) • ter sido approvado nu em·so de ~:;cola de 111fcl'iot·es
Foguistas;
'
c) tPI' eonheeimento de um elos sc~guintP:-; of!'i1\io:-;: a.iustadm· tiP ma1·llinaH, Pledt·ieisla, ealdeircii'U de Jeno ou de
eohre, torneiro, feneiro c sarralhciro;
f) conhecPt' a app1ieação pratica ua:-5 water·ias esLuuadas
ua Escola de lnfcriOI'('S l•'oguistas.
llE

Illh

81~Ul'NUO ~.\B(;EN'l'U

.\ Plll.:\lEinU

~.\LH..iENTU

a) ler, como segundo sal'gento, :::;pis HH'Zt•s de ~~1111Jarquo
nados .. dos typos Jlinas, Bahia e Paní;
ú) let·,-como segundo sat·gpnto,
dias de IlU\egarão

:.w

a Yapor, com f.l·almllws nas maehiuas ou ealdf'iras;
f:) ~~oHhecer bem os :;ervi~,;os ele quat'lo 11as HJUcltiuas ou
caldeiras;
d) !t·r :-;ido apvrovado 110 eunm da .l~scola dP lnl'eriores
Foguistas;
e) f.t•r eouhccimentos eumvletos sobre louos o:s serviços
uos foguistas a bordo;
f) mm;lrar cou;hcdnwuLos Jll'atieos de Ulll lraha1lw de ofl'ieinas sohr.·e o oft'icio que eseolller;
o) conhecer a applicação pratica das IHalet·ia:-; eslueladas

na Escola de Infel'iores Foguistas;
h) ter conhecimento pratico de electrkidadP, molores a
Pxplosão, lanchas a vapor.
Art. J .í7. Jlara as vrac.:as que fm·am ('.las;-;ifieadas
estH'eialistas
na classe em (}lW se aellarn, nfio st•J'Ú I'X igido quo
o pf'l'ido d('
embarque na dasse- tenha sido stíllll'lllt! como
-

especialista.
1.\ l't.. 1·18. Para as praeas tJue foram da,;s i fkada:s
esJWI'inlistas
na classe em qup se a~ham t' qw• Já tiverem
::;atisfr·ito as eondicões de- interstieiu 11a !'lassf•
lt>mpo de
eu1harque lla elasse
uão set·ú Pxigida a c·mHI irfín dr•
um
ar111o de ext•reieio nas fuut·.çõr·s th~ sua I'S(JI'l' ia Iidade
para
a JH'ormH;fio ú classe superior.
~\1·t. 1 í9. ,Para a pra~;a ela eompaultia dP
HPm espe~~ial idade
ou dn
tortwdista-mirwiro- qur .it'i tiver na elassr~
sris JIH'ZPs de embarque ('tn submf'I'síYel P que c·sl ivr•t· t•mbarcado em. :-:ul.lemrsivel, as- c~ondiçõPs espPeiaes
para. a pro-

moção (art. H.<)\) serão substituídas vor- conhecimentos com-
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pletos sobre os serviços diversos a-, bordo de um submersível e
sobre os de sua especialidade nesse typo de navio.
Paragrapho uni co. A commissão de exames para a
promoção será composta de tres officiaes lpmbareados em
submersíveis.
:Art. 1GO. Os corneteiros c tambores -nessa especialidade- só terão promoção até -primeira classe.- As condições ospcciaes para a promoção constarão de um exame
prati'co, sobre os toques de corneta ou Lambo r.
Paragrapho unico. Esse nxame será feito no Quartel Central, perante urna commissão composta do 2° commandante c
dos professores de musica e do corneta e tambor.
tArt. 151. As~ condições ospeciacs- para a promoção
das praças das companhias de- praticantes de enfermeiroe de- praticante~ d0 artífice- serão:- ennhedmentos tcchnicos sobre sua :---especialidades.
.
Paragrapho uni co. Esses exames serão feitos, respectivamente, no Arsenal de Marinha, no Hospital de l\larinha e na
Dircctoria do Armamento, perante eommissões de exames nomeadas para esse fim.,
Art. Hí2. Para as praça~ da companhia de - Sem Especialidade-, pertencentes á escola do apontad~)jres, ascondições especiaes- para a promoção (art. Hü) serão substituídas pelas seguintes:
a) pratica de tiro ao alvo;
b) eonlhecimento pratico dos apparolhos de ]Hmtaria, das
alças do mira;
c) ser bom apontador, conteiradoi', obtendo, iH~lo menos
uo exame, 70 o/o de acertos.
Paragrapho unico. tA. commissão do exames para a promoção será composta de tres offieiaes- f~hcfrs da incumbcncia
do artilharia- nos navios grandes.
Art. 1G3. 1As- Condir;:õos Complementares-- Pxigidas para
a promoção de todas as praças habilitadas nos exames de sua
- especialidade - ou exames de natureza 'especial, são ras
das__. Condir;:ões Espr~ciaes- para os marinheiros- sem especialidade- (art. 146 •A) sendo:
De 2 dasse para i a classe, as da lettra a;
De 1a classe para cabo, as das lettras a, b c o;
De cabo para 2° sargento, as das lettras c, ll, e, f c a;
De zo sargento para 1o sargento, as das loUras b e f.
CAPITULO VI
DO COl\IPOilTAMEN'J1Q

Art. 1G1. O comportamento das pra<;:as SI'I':Í I'Xfll'f•sso da
fórma .seguinte, mediante nota lançada mensalJuc•nL(• nas n·speetivas cadernetas:
a) tPvc f'.xcmplar comportamento no mez de •.. ;
b) teve bom comportamento (não exemplar) no mez
de ... ;
c) foi punido por faltas leves no mrz de ... ;
d) foi punido com ... por ... no dia ... de ... oc ...
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Art. 155. Serão discriminadas, nas cadernetas das pracas,
as notas das faltas punidas com um ou mais dias de solitaria
simples ou rigorosa, com cinco ou mais dias de fachina, com
penas equivalentes ou maiores.
1Paragrapho unico. Além de ouj.ras, são consideradas faltas
graves as que Jorem relativas· á - embriaguez em serviçoinsubordinação
desobediencia- excesso de licew;a- abandono do posto de plantão ou sentiuella ou dormit· nesse serviço.
Ar I.. 15G. Terão nas eadenwtas a nota FOI PUNIDO POR
FALTAS t.Evgs ns praças que foeem punidas eom venas menores
que as do art. 155.
Art. 157. Terão nas cadernetas a nota TI~vg BOM COMPOR~
T.\"1\mNrro (NÃo I~XEMPLAR) as praças de exemplar comportantento, que forem roprehendidas ou crnsur:Hla.", e as vraças
ele boa eondueta que não revelamm no st•rviço zelo ou actividade.
,Art. 158. Terão, nas cadernetas a nota TEVI~ EXEMPLAR
OOMPOH.TAl\lENTO, as praças que, não tendo incorrido em pena,
mesmo disciplinar, revelarem no s1~.rviço- zelo ou actividade.
,Paragrapho unico. O official chefe de incumbencia dará
no livro de -castigos, no ultimo dia do mez, uma parto abran~
gendo todas as praças de sua incumbeneia qw) pm· cllo foram
censuradas ou reprchendidas durante o nH~z. O commandante
eon firmará ou não essa censura ou reprehcnsão vara os effr~ilos de
nota na caderneta.
Ar L. 159. A praça .que se salientar de um modo notavel
dentre a:; outras será elogiada em formatura, HmHlo isso notado em um livro
livró de elogios
c mencionado nos
mappas para proposta de promoção.
Paragrapho unico. Esse elogio sPrá mencionado na caderneta da praça, com autorização do chP,fc do Estado-Maior
fJa Armada.
Art. lüO. Para a praça qur) já tivet· no mc•z anterior ao
embarque em paquete ou á baixa ao hospital a nota de
exemplar comportamento, lhe será considerado como de
Pxemplar comportamento o periodo de viagpm em paquete ou
dr~ estadia ern hospital, si não houver nenhuma queixa contra
o seu modo de proceder.
Art. 161. 1Aos officiaes
encarregados de destacamento
-compete o lançamento das notas de- comportamento
e
de castigos nas cadernetas das praças, assignal-as c facilita~
ás praças o conthecimento das notas em suas cadernetas.
Art. 102. lOs commandantes farão lôr, mensalmente, em
formatura, a relação nominal das praças, que mereceram no
nwz anterior a nota de
exemplar comportamento (art. 158).
Art. 163. O official, encarregado do destacamento, no
navio ou repartição onde a praça se apresentar, communicará
logo, para as devidas providencias, si na cadernCJta da praça
lwnver faltas de notas mensaes de- comportamento.
Art. HH. Quando em uma caderneta de pra\a nã.o houver
nenhuma nota de comportamento ou punição, relativa a algum
mm;, se1~á considerada para lodos os cffcitos qtw a prar,a teve
-- hom Pomporlamento (não exemplar)- dl'sde rtuc não haja
in foemação alguma de castigo.
,Art. 1 G5. r.rodos os livros relativos üs notas rlc rnRtigos e
de comportamento exemplar serão guardados durante quatro
annos nara .aualauer informação.
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L-\rt. 16,6. A praça, que se julgar prejudicada em seus
direitos com as notas de comportamento ou de punições lançadas em sua caderneta, poderá requerer, dentro do pr·azo
maximo de seis mezes, ao Ministro da Marinha as notas a que
se julgar com direito, dando os fundanwntos de :ma reclamação.,
Paragraplw uni co. Esse requel'imento será informado pelo
eommandante do navio ou chefe de repartição, onde a pt'a(:a
estiver servindo, e pelo do navio ou repartição onde tiver
~ido lançada a nota que motivou a recta·mação.
1Art. '167. As praças do Corpo de Marinheiros Naeionaes perceberão, desde a data em que completarem tres armos
de serviço eomo praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes
ou do Batalhão Naval, com exemplar comportamento, urna gmtificação igual á metade do soldo simples dt> sua t•.las~·il', SPm
lH'P.iuizo qos demais vencimentos e vantagens a que tiverem
direito (arts. 1.6:8 c '1'70).
Par;agt·apho unico. Esta gratificação set·ú chamada deexemplar comportamento- e scrú a mesma para todas as
pi;aças do corpo na mesma classe, seja qual fôt· a com}mnhia
c igual artigo que comvetc ao marinheiro da ·companhia
sem especialidade.

·Art. H58. O

(~omportamnnfo PXI~mplat· (~sLal':Í c~OtnJH'O\·mlo

·quando, durante ~{G 'mews cons,~eutivos, a lH'aça tivPr rm sua
cadenwta a nota mensal- teve ext•mplar eomportamenlo.
Art. lôD. Tambcm terá direito á gratificação de-exemplar comportamento- a prac;a que, em um per iodo de
quatro annos t;eguidos, como prat;a do Corpo de :.\ladnheiros
Nacionaes ou do Batalhão NaYal, no quar tiver tido sónwnte
~ bom compol'tamento c - !'XPmplaJ· comporl amPnto - ,
apresentar em sua caderuda :Jô mezcs a nota mensal- teve
exemplar comportamento (art. 170).
,Art. 170. iO trarH"amentu de uma uola uc• l'astigo ~~111 ea~o
alg·um farú :mppôl· que a praça adquiriu nesse mez o direito
ít nota d('- exemplar comportamento-, vis lo ('Omo o ti'ancamento da nota de castigo não dá ú vraça a qualidade deexemplar~, quP ella não teve.
Paragrapho unico. A apreciação- bom eomportamento
(não exemplar)- para a condueta da praça no mez rPlativo
á nota de castigo trancada, depende de despacho do :\Iinistru
da Marinha, no requerimento da praça, informado pelo commandante do navio e pelo commandántc do e.orvo.
i.\rt. 171. A gralifica1:ão de exemplar· romportamPnto só
set·á abonada depois de autorizada cü1 onlew do dia do commando geral do eorpo .
•.\rt. 17.:!. O abono da gratifiea(,'ão de exemplar· comportamento sô será autorizado depois de euidadoso. estudo da
caderneta da praç.a e de organizado o rpsp1~divo wappa feito
na se ereta ria do couunando gc ral do co r·po.
Parag1·aplto unieo. Caberá ao assi~t.en!f' do I'OI'JH) illtt'im
responsabilidade das informações prestadas IH·sso mappa c da:-;
suas consequcncias.
Art. 173. ·Es~H·s mappas, qu~ sf'rvirão de uase á ordem
do dia do commando geral do corpo sohr(~ o abono de gratifieação de exemplar comportamento, serão arehivados c guardados durante dous annos. ·
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!Art. 17 4. Não poderá ser abonada a nenhuma praça a
gratificação de exemplar comportamento, sinão depois de transcripta na respectiva caderneta a ordem do dia do commando
geral do corpo, que a autorizou.
Art. 17G. Os commandantes de navios ou estabelecimentos e os chefes de repartições, que tiverem conhecimento
de ter sido abonada, em desaccôrdo com este regulamento, a
alguma praç.a a gratificação de exemplar comportamento, deverão dar logo disso conhecimento ao chefe do Estado-Maior
da 'Armada, eom as informações precisas sobre essa irregularidade.
Art. 17·ô. Será annullada em ordem do dia do corpo, para
todos os effeitos, a ordem do dia que tiver autorizado o abono
da gratificação de exemplar comportamento, uma vez provado
ter sido rsse abono indevido.
Art. 177. 1A praÇa que estiver no goso da gralificação
de exemplar eomporlamento não a perceberá no mez que ineorrer nas faltas do art. 155 ou responder a procc'sso civil ou
mil i tal'.
Art. 178. A praça, que no decurso de scis mezes tiver
tres vezes pelo menos faltas do art. 155 r a quo fôr rebaixada temporariamente, será privada dessa vantagem por
tempo indeterminado.
§ 1. No caso desse artigo, a gratificação de exemplar
comport.amflnto podedt ser rrstabelecida se posteriornwnte, durante I:'? mezes consecutivos, a praça tivet· tido a nota- teve
exemplar eomportamento.
§ ?." O abono dessa gralifieação .sú poderú srr autorizado
pr>lo ministm da l\'larinha, mediante rPqur>r·imcnto do intcre~sado, informado pelo eommandante do eorpo. .
Art. 179. A ex-pmça proveniente das eseolas de aprendizes marinhPiros que tin~r realizado sua baixa por conclusão
do tempo lPgal do ser·vi~:o, e (]Ue poL· oecasião da baixa per~ehia a grati!'icação de Pxemplar comportamento, continuará
a ·perceber essa gratificação ao ser engajada, si entre a data
.do desligamento do corpo e a da sua apresentação para o enga:inmento não tiver decorrido um período de tempo maior de
um am1o.
Art. J RO. A rx-praça, Yoluntaria, engajada, L'erngajada,
que tiver realizado sua baixa por conclm;ão do Íf'rnpo legal
,cJc scrvico, e ;que, POl' oecasião da baixa, percebia a gratificação de •~xemplar eompoLtamento, continuarú a perceber essa
gratificação. ao ser engajada ou reengajada, si entre a data
do desligamPnto do corpo e a da sua apresentação para o engajamento ou rcengajamento não tiver deconido um período de
tempo maim· de seis mczes.
Ar~. 181. ~A: ex-praça, 1que ti':et• l'Palizado sua baixa por
conclusao do tempo legal de serviço c quP, por occasião da
h~ixa, l.lL'I'ePbia a gralifieaç~•?.. de Pxer~lplar comportamento, si
nao P~llvrl' llJl::> out!·as f'r~nch~~ocs mcncwnadas nos dous artigos
anif'l'lOI'!'~, ~o eontllluara a pet'L'Pbcr Pssa gt·at ifiea~ão dPpoiH
(I f' ÍPl' tulo durantP um aunu a nota ~Pt;uida- 'TPvc I'Xf'nrplaL'
eorUilOrtamrn lo.
Art. 1:-;.:!. '.\ vraça, {l'llC estiver no goso da gratificação de
('x..ernplar •~ornpm'tauwnto, a pcr·derá si fôr· ~~ondemnada defiuitivameutp 110 fôro <'Ívil ou militar·, si desertar, mesmo sPndo
0
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indultado si fôr incluida na companliía correccioool, si fôr
rebaixadà por tempo indeterminado.
§ 1. Essa praça só poderá de novo perceber essa gratificação, depois de um período de cinco annos, no qual tenha
tido todos os mezes a nota- Teve exemplar comportamento.
§ 2. O abono dessa gratificação só poderá §.er autorizado
pelo ministro da Marinha, mediante requerimento do interessado.
A\rt. 183. As disposições do artigo anterior serão tambem
applicadas, nos mesmos casos, ás praças que ainda não percebiam a gratificação de exemplar comportamento.
Art. f8lt. A praça •Que tiver a gratificucão de exemplar
comportamento será ~referida ás de sua classe, que não .gosam da mesma gratificação, para o desempenho de incum. bcncias mais rolevantPs ou que proporcionem mais vantagens
e. depois de desligada do corpo, por conclusão do tempo legal
de serviço, por invalidez para o serviço activo, por ter sido
reformada, para os empregos que flossa c;xet·cer na administração naval.
Art. 185. 1As notas de· eastigos por· fallas gravC's, relativos a embriaguez em S·oeviço, desrespeito, insorbordinação
e outras, sô poderão snr trancadas si, depois d1' eada notà,
tiver tido a praça, durante doze mczcs seguido:5, a nota- Teve
exemplar oomportamento.
Art. 186. O trancamento dP uma nota de eastigo só poderá ser autorizado pelo ministro da Marinha, mediante requerimento do interessado, informado pelo commandante do
navio e pelo commandante do cot·po.
Art. 187. Nos reQuerimentos de pedido de trancamento
de notas de castigo deverão ser meneionadas as falLas, os castigos e as datas dessas notas.
·Art. 188. O trancamento de uma nota de castigo só poderá ser feito depois de ter sido mencionado, em ordem do
dia do commando geral do .corpo, o despacho autorizando esse
trancamento. Nessa ordem do dia serão meneionadás as f~pocas
das notas que fomm tmncadas, não sendo mencionadas essa~
notas.
Art. 189. P•ara as pracas, pertencentes ás guarnicõcs dos
navios .que estiverem na séde do Quartel Central, o acto do
trancamPnto da nota será feito no Quartel Central.
::\rt. 190. Para as praças embarcadas em navios fóra da
séde do Quartel Central, o trancamento sPJ'á feito por bordo
e scientificado o commandante do corpo desse trancanEmto,
para ser i;;;so notado no livro mestl'e.
Art. 191. Para se dar execucão, a um despacho autozando o trancamPnto de uma nota de castigo, procedcr-sc-ha
da seguinte maneira:
a) sená lançada na caderneta da praça a ordem do dia do
corpo rcfm·cnt.e a. esse tr·ancan:ento de nota (ar·t. 188).
b) a nota scra traçada a tmta enearnada n pt'f~ta dn modo
a. tornal-a inelPgivf~l. A' mat·gcm d0sta nota será lançado a
tmta encal'nada o dPspaeho da autoridade, qur> autorizou ess·o
trancamento, com a respectiva data. nota ••:.;ta que scní. assignada pelo respectivo eommissatio.
'
. Paragrapho unico. Nas côpias ôe assentamcmtos não so
fará menção desso despacho lançado ú nmrgPm Ja nota trancada.
0
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CA:PITULü VII
DA SECÇÃO DE A,UXILYAHES ESPECIALISTAS

Art. 102. Hav~rú no ·COI'PO urna secçi'ío de auxiliares especialistas, cujos fins sã.1) os determinados no art. 7.
.
tA.rt. 193. A secção será constituída com praças de mais
de cinco armos de serviço como praça do Corpo de Marinheiros
Nacionaes ou do Batalhão Naval, de bom ou exemplar -comportamento nos ultimos cineo annos, de reconhecida competencia, zelo, aetividadr e intclligPneia P que Pm exame deem
provas de •habilitações.
§ Lo Essas praças deverão st•r ou ealJos, {!Olll as eondiçõeR
de tempo de classr, tempo dP embar.qw.', tempo d1• funcção,
comportamento, exiRidaR noste r·cgulamcnto (arts. 11.5 e 146)
para a promoção a 2° sargento ou sargentos.
§ ·2." A nomeação para a §,•cção traJ'á cou10 eousequencia,
para os eabos, a promoção a 2" sargento.
:Alrt. ·I !l1. A sceçiio do auxiliares CSIH'I:ialistas devm.i;i
eomprC'hendrr o cffectivo d(' 200 sargentos, distribuídos pelas
esJwcialidadcs do seguinte modo:
Auxiliares especialistas:
lA:rtilheiros . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
'l'orpedistas-mirwiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •
10
~~lcgraphist~s . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • .
10
Stgnaleu·os-tlmonetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •
10
1\f!n.eiros-mergulhadores . . . . . . . . . . . . . . • • . . ... . . . . . . . ..
4
FIClS •••••••••••••••••••••.••.••.••• ·-·.· ................ ·-··
20
l~nfern1eiros .......•................ ·-· ....•..•.• ·-· ..•.. •.
20
Escreventes ...........•.•.......... ·-· ·-· •• ·-· ...•.•.•.• ·.•1
20
Armeiros-torpedistas . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
4
All'lneiros-artilheiros ...................•... ·-· . . ... • •
1O
Carpinteiros-calafates . . . . . . . . . . . . • • . . ... . . . . . . . . . . . .
10
Serralheiros ... ·-·.. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
10
Caldeireiros de cobre .................. ·-· .•.•. ·-· .......-· ·-·
·1 O
1\Iecanicos ................................ ·-· .... ·-· . .
32
;Paragrapho unico. Este ('ffeetivo póde i'l'l' diminuído de
accôrdo .com o orçamento· da Mat·inha e alU~radn em eada cspceialidadr, d(' accôrdo com as w•ecssidad('s do serviço.
Art. Hl5. ·A pl'opor·(:ão do ~"s sargentos para ·I"'' sargentos
será de um 1" sargrnto par.·a um ·!" sargento. 11a seecão de auxiliares <~sperialistas.
Art. 106. Os candidatos, .que não fot·Pm procedentes de
Escolas de Ar1rondize~. :;;(, TJm.krfw s('r admittitln:-;; a exame si
se compromcttcrrm a servir por mais sei:-: annos na ~\.'rmada,
como praça do Corpo de MarinhciJ•os Naciomws. si forem nomeados pa1·a a secção de
auxiliares-especialistas.
IParagrap·ho unieo. Esse c:ompromisso Sfll':Í. frito do mesmo
modo ((111' n do arf. 35R• e a
dPelm'a~:ão
snr·;;Í sf•r•w11mnte :i
desse ·aJ•tigo.
Art. ·J·n7. Os eandidafos. alt:m do tfUP dPfPrtnina o m·tigo
Hla, doveriin satisfaz.PJ' as sPguini.Ps eotHlÍ\:.ÕPR pnra serem
admitt.idos a exame vara a seeção do au:xiliar't!~ PspPe_ialistas:
a) para auxiliarPs espneial h; tas :utilheiros. toJ'[IPdistasmineiros, signaleiros-timoncii'Os, mineiros-mergulhadores, telegraphistas, terem o curso da escola profissional respectiva;
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-b) para auxiliares especialistas armeiros-art~lh~irosJ ar ...
meiros-torpedistas, terem o curso da escola prof1ss~o~al res ....
pectiva e ~2rem da companhia de praticantes de artlfwc (artigo ftl(});
. __
c) para auxiliares especialistas mecamcos, terem .o c~~so
da Escola de Inferiores .Foguistas c eonhccel'em um off1c1o;
d) para auxiliares especialistas caepinteiros-.calafate~.
serem da companhia d-e praticantes de artífice (art. 4(}) ;
c) pat·a auxiliares especialistas serralheiros, caldeireiros
de cobre terem o curso da Escola de Foguistas e serem da
companhia de praticantes de artífice (art'. 40);
f) pa1·a auxiliares especialistas enfnrmeiros, serem da
companhia de rH·aticantes de enfermeiro (art. 39);
a) para auxiliares especialistas Pscrevcutes, fieis, serem
da companhia de- sem espeeialidade.
·Art. 108. Os com mandantes, nus rrquerimcntos das praç.a~:; candidatas ú scccão, infol'marão sohr1• a eouducta eivil e
militar, sob1·r a eompcteneia, zelo I' adividacle 110 scrdço em
geral e nus .serviços teehnicm; e si s:.!Lisl'az,~m ou não as cxigeneias deste regulamento.
Art.. 1 !l!l. Os exames para admissão na secção terão lagar
regularmente em janeit·o e julho dr eada anno, no Hio de
Janeiro, sendo validos pelo esrmço de seis mezL•s. Constarão
de uma parte Lheorica, de uma parte pmtiea c de urna parte
geral, de aeeôrdo I'Om o pi'Ogramrna seguinte:
a) pal'<1
~u·tilheiros,
lOl'JH'distas-rninei!'ll~,
signalriro:-;tirnoneiJ·os, ,Jnineit·os-tnc,·gul.lwdor·es, lt>legrapltislas, soln·p a
ma teria eonstantP dos I'Ut'sos das t·espectivas es1weialidaues;
b) vara armeiros-al'tBhciros c armeiros-turpedistas, sobre
a materia eonstante dos eursos de artillJI'il'os ou tm·prdistasrnineiros; pl'alica d1~ reparos e eonfceção de peças de earalJina~.;,
canhões e torpedos;
c) para earpinleiros-r~alafates sobre assumpto de sua especialidade, pratica dc seu offkio;
ll) par·a .'-iPJ'J'alheiJ·os, r~aldeireit·os dn cnhrP, so}H'ü materia
constante do <.:urso ua Esr:ola de FoguistDs, pt·aliea de seu
officio;
e) para m(•eanicos, sobre a matreia c[Htstaúlf~ do -curso da
Escola de Jn fer·iorcs Foguistas; pratica de um ofl'icio ·
.
{J J~ar-a fi1)is, Jlnm.IHWl~tura do~ oh.i•·dos quc Jigu~·am nos
1 nvenLar·1os d1!s I'OIIJJJIJssar·Jos, eoul ~~~:•_;õ,~s dos mappas usuaes
c outros SN'VIços em't'l~spondr•utPs a osta espeeialidadP <~ respectiva escripturação;
g) para enferrneir·os, conhecimento da uomcnrlatura do
material dos hospitaPs n ambulaneias, conhe•~inwntos sobm
o servi•:o dn sua •~spee ialidad••, prati(~a uo sr~t·vico de <'li l'mmciro;
"
·
h) pa~·h t>screven~e. rcdacr_:.ão de um ofl'ido mediante minuta, serviço de an~hrvo c de protocollo, mando de machina
de escrcve1· em uso na Marinha, ~~onfceç:.flo dr mappas usuaes.
iA parfn .~eral pa1·a todos ns r~andidaJns S!'I'á a segu intn:
sah!;l' lwm-l••J·,, ('SI~t'PVP!'. (~~~~tlia (~ dietado). as quatJ·o opnraçoes sohty os nuJJIPros mtc•lf'os n snln·p ft·ar~,_:õPs dr>l'imaes;
ter conh~em~Pntos sobro n. syslema mdrieo deeimal c sobro
sua apphea•:ao; lL'l' eonheeuncnto d1' g,•onwlria pratica.
·Art. 200. As provas de llahilita~ão scl'ão prestadas:
, . ~ a) . para. os c::~ndidatos. a. artilheiros. toqwdistas-mineiros,
Signaleiros-timoneiros, mmmros-mergulhadores, telegraphis1
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tas, armeiros-artil:heiros e ~rmeiros-torpedistas, pera!lt~ uma
eomrnissão composta do dtrector das escolas pi·ofissionaes
eomo prcsid•~ntn, dP um dos instrurtores dos !'PS[Wetivos .cm·sos
e de urn official chefe de ineumtwHeia da especialidade nos
grandes navios.
Quando os exames fOJ'f\m para- armPÍI'O- o official
1·lwfe da iili~umbencia será substituído po1· um offieial da Din•etoria do Armamento.
Quando os e;xames forem para~ tclegraphisLa
o official ~~hefe da incumhrncia sNú substituído pdo PuearTcgado
gcml do Sm·viço Hadiographico da Marinha;
b; para {)S candidatos a senalheiros, nwcanieos, caldeireiros de cobre, perante uma commissão l~ompost.a de douschefes de rnachinas
sob a rn·csidcncia do sub-inspcctor de
il\Iaehinas;
c) paL'a os candidatos a fieis, perante uma commissão
r.omposta de dous commissarios, sob a pr~t,sideneia do suhinspedor de Fazenda;
tl) para os .candidatos a enfermeiros, perante uma eomfinissão eomposta de dous chefes de clinica do Hospital de
Marinha, solJ a. presidcncia do sub-inspeetoL' flo Saude Naval;
(~) pal'a os üamlidatos a. rscrcventes, perante uma eornmissão composta 1h~ um official auxil in1· da [nspeeLol'ia de
Marinha o um funceionn.rio da Direetoria do Expc•dientc, sob
a IH'Psidencia do sub-inspeetor de Marinha;
j') pa l'a os candidatos a carpinteiros-cu Iafatcs, perante
uma I'Ollllllissfio eomposla. dn dons ofl'i1~iat>s dn I'OIHÜ!'Ueçfips
Jmvaf's, ~oh a JH'L•siden~ia do sub-inspectoe de Ma1·inlta.
Art. 20 l. Para todas as provas prati11as S(~rflo designados
rrwstres das respectivas offíeinas, como auxiliare;.;; das ~Com
missões de exames.
:A1rt. 202. As notas dos exames serão dadas como as das
promoções dàs praças (art. 99).
Art. 203. As provas praticas serão prestadas uns navios
e estabelecimentos julgados mais apropriados para eada Pspecialidade c designados pelo chcfn do E~tado .Maior da 11\rmada.
Art. 20 L Findos os exames, o mais moderno da commissão lavrará a competente- acta
que SPt'k'i assignada
pelo presidente e mais membros da commissão exàminadora
e enviada ú Tnspectol'ia de Marinha, Juntamente eom a classificação dos <~andidatos approvados ~(:om plenamentP ou distincção (art. 98, paragra1)ho unico).
§ J ." :São ronsidemdos inhahilitndos os fJUP fo1·0m approyados HímpiP;;nnente ou r·Pprovados.
~ '2." ·:\,-; vrovas ~Prão ar1:hivadaR apt'1H o PX::mw P (•onserYadas aU'í a l;~wca do Pxanw sPgu in te.
Art. 203. 10:s resullaflos dos f•xames spr·ão pnbl ieudos em
ordf'm do dia do Estaoo l\laior da Ar·mada, afim tlP .('OIJstarem
nos assentamentos dos concorrentes.
. Art. 20~ . . O exam0; para a admi ...::são na S!'eçfío de auxi1taecs PSJHlela listas sm a reque eido, pt'lo.:; 1:and idatm; an minis~r:o da Marinha..: O~ requerimentos de t.~das as pt:aças, in(~lt~stvn do Batalhao Naval, devem ser cnvmdos ao eommandante do Cm·po, para informações, até 30 dias antes das datas
marcadas 'Para a época de exame -jan('iro c julho (arts <>4
198 e 403).
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'Art. 207. l() exame para a admissão será pe.lo mi:qistro
da Marinha eoncedido, sempre .que julgar convementc, mdcpendente dt; vagas. ~a secção, afim df~ ser forr!mda, eom pessoal idonco c habllttado, a reserva dessa secçao.
Art. 208. ~\. admissão na secção sel':í fnita por portaria
do ministro da Marinha, depois de ter a praça obtido approvação com- plenamentó ou distineção -nos Pxames.
Art. 209. São eonsidnradas .c·m1d irõ('s dP mais merecimento para a admissão:
1a, boa eonducta civil c militar;
2", maior tempo dr cmbarquo c im])(~l'lancia dos cargos
da especialidade, desempenhado.~ em navws de gu!'rra, em
completo armamento;
3'\ zelo, intclligencia, instrut~ção, ad.ivir.ladP, disciplina militar c aptidão nos serviços tee·lmicos.
A.rt. 210. A nomeação para a srcção scl'á feita nos seguintes termos: «E' nom(mdo pam a ,::ptcão di' auxiliat·cs nspecialistas · como auxiliar nspeeialista (artilheiro, tm·pcdista,
escrevente, etc., ntc., etc.)».
·. .:\lrt. ~'i 1. Os eandidatos approvado:;; simplesnwntc poderão prestar novo exame na {~poc~a dP PxamP spguinte f' os
reprovados sô um anno depois.
Art. 2l2. Os candidatos reprovados tamhem no segundo
exame ficam iulmhilitado~ dP prdl'ndPr uovau11~nlP a admissão
na secção.
Art. 213. L\s praças d<' curso dP Pstola nrofissional sú
poderão ser norneadog para a st~eeão dP auxiliares espcr.ialistas nas vagas qw• sP d1•I'f'lll nas suas n·spr-etivns 1':'->pedalidadcs.
Art. 2H. Os auxiliares l'Spr•eialistas eomo praças do
Corpo que são, alt~m dos serviços d(~ sua eSJWcialidade. auxiliarão, tanto no po1·to eomo em viagem, os eontra-mflstros ou
os mecanicos uo .serviço d1~ ·quado e tomarão pm·tn em todas
as~ formatm·as c scrviç.os- d!l t>.ar·acte1· gPral .
Paragrapho unico. São disp.cnsados de auxiliar o serviço
de contra-mestres os
cnfcrnwil·os
e os- artifices.
Art. 215. Os auxiliares espeeialistas, •quando substituindo
sub-officiaes, farão os sm·viços qu1• a esses eompPtem, sendo
dispensados do ~wrviço dn .quarlo os ·(jlH~ suhstituil'nm snbofficiacs, aos qua!~s não compete este serviço.
Art. 21ü. Os auxiliares espPcialistas 11ão IH~rdPm a ·qualidade de praça do Corpo e e:;tão sujeitos ús disposições que
regem o mesmo Corpo.
·Paragrapho unieo. Não pod!~rão Hl'l' l'Phaixados de posto,
nem incluidos na Companhia Corrcecional, sinilo depois de excluídos da seer,ão.
Art. ~17. A Pxelusãn da sceção -.el':í l'l'ita: IHH' falta de
cumprimt·ntns ck devt•r· ou rmi eonduda ltabitual, provados
em eon:;elllo de di.-wiplina, unmeado vor ot·dPm do ehnfc do
Estado :\laior da ·_\rmada; put· duas J'PJH'II\':JC,:íH•:-: tws exames
para. admi~são pa1·a o Cot·po dt• ~uJ,_();I'Jt•ítws t'll nos PxamP:::
da.E~eola d\•

Oft'it•inPs. :\lar·inhPít·p:-: •.. pnr qnalqu.·r· ínfm·mn(:ãu

JUH-llt'llft 11 )JI. llPS hnlf•tllJS St'!llt'Sl 1':11':'.

t'ltl

11 t;lll'!

t

-'t'lll\'~ll·p~ ~t'-

guidos.
·
Art. 218. Os abxiliarcs rspncialistas Hão dPVPrão Pmbarcar em navios da reserva ou LlcsarnJ:ulo;;:.
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~rt. 219. Os auxiliares especialistas poderão ser designados para servir em estabelecimentos como auxiliares dos
o l'fieiam:; e dos sub-officiacs das respectivas Pspecialidades.
Art. 220. O embaDque e desembarque dos auxiliares esl.}neialistas estão dircctamcnto subordinados ao f'ltcfc do Estado l\1aior da Armada.
·Art. :?.21. Os auxiliares especialistas guaedam a sua antiguidade rf'lativa em relação ás praças de sua classe no Corpo.
Art. 2:!2. Os auxiliarmo; cspPeialistas. em relação a outras
JH'rtças da mesma especialidade f' classe, terão prefer·(•rteia para
us t'argos de sua espccialidadP.
AL·t. :!?3. Na secç,ão dP auxiliares Pstwe,ialislas dos se~mndos sargentos só poderão ser promovidos depois de satisfaz.Nem as eondiçõcs gemes exigidas neste regulamento (artigo U5, lrttt'as a. b. c c í para a promoç,ão a 1" sargento on de
tPrf'm sido hahilitadns nos t~xames da Escola de Offieiacs Marinheiros.
§ 1. 0 O maior tempo de embar<eiUf~ crn navios p.romptost
a importancia das commissõcs desempenhada:;.;, o znlo, a int.Pllignneia c as aptidõPs ncllas dcmonstmdo!'i, a boa eonducta
civil f' militar darão prcfrrcncia para a promoção.
~ 2." Essa promoção sení fPita pelo eomrnandante do
corpo, sendo estudada pela Cornmissão de 'Promoções, em
Yista do mappa de proposta pa1·a peomoção, enviado pelo comm::mdantP do navio ou eltefe da rppartiçãn onde servir a praça.
~ 3. N f'stt> mappa sPrão dadas as in fornmçõ(~S sobre todas
0

fls

(~ondiçõPs

do § 1".
1:\ rt. 22ft. Os auxiliares-espceialistas :'-l('rfio os nscoll1idos

para prcenCthcr as vagas •qUP se derem no Corpo (J(~ Snb-offieiacs da Armada, nas suas <'RlH'eialidadPR, satisrf~itus as cxigcneias regulamentares c habilitados nos exames lHH'a a admissão para Psse corpo ou nos da .Escola de Offidacs Marinheiros.
§ 1. A nomeação reeahirá sobre o dr maior mcl'ito, que
j:i tenha sido habilitado nos exames da Escola de Officiaes
Marinhf•iros, para os •quo se destinarem ao quadro do contramestres c sobre o de maior mcrito que já tenha dons armos de
servito na sPcc;:ão de anxiliarPR Pspreíalistas, para os que se
fkstinarem aos demais '(]uallros do Corpo de Snb-officiaes da
Ar·mada.
~ :?." Em igualdade rle .rondições df' nwrito IPJ'Ú prcferenda o qu" tiver maior anLig'uidado de classe.
0

CAPITULO VIII
no

ESTADO ,-:\1AIOH E

::\TENon

·Art. 2:25. O c::~ lado maior se compor:\ dP:
f commandantc geral;
1 assistente;
1 SPgundo commamlante;
t n.iudanlP:
t ~l'l'l'C'ta rio:
Ofl'il'iaL'S subaltrrnos de nccürdo com as nere:::sidades do
sPrvi~o •lo Quartel Central;
1 ma~,hinista
clwfc de machinas e um marhinista- segundo mac·hinistn, l'llearregado da eledrieidade;
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!Professores e instructores necessarios ú instrurção das
praças;
1 commissario do pessoal;
1 commissario do material;
1 eommissario do peculio c fa.rdamento;
Commissarios auxiliares, necessari o~ ao:'l scrvh;.os do
Quartel Central;
2 medicos;
i pharmaccutieo;
l dentista.
Art. :!:.!ü. Todos os officiacs do r·,;;tatlo maior se1·ão do
quadro aetivo da :\D·mada e íJaA Classes Annnxas.
1Art. 227. O estado menor se eompnrtt do:
i mestre;
1 sargento-ajudante;
2 fieis;
Enfermeiros - carpinteiros - armeiros - serral_heiros caldeir.riros
mecanicos- de aer·Ordo com as necessidades do
serviço do Quartel Central.
Art. 228. O numero de officiaes P sub-offieiaf's não fixados neste capitulo ser'it o fixado nas lotaçõt•s m·gauizadas
pelo Estado Maior da Armada.
Art. 229. O eommandante geral serú nonwado por decreto; o 2" commandante, o assistentP, o aJud~.mtP, o secretario,
os professores, os instructores, TJOl' portaria; o~ dr-mais officiaes pP1a repartição eomvetrutr.
CAPiiTULO X

Art. 230. Ha na administração do Corpo do l\Iarinhciros
Nacionaes tres dependencias:
A secretaria do commandante;
L~ secretaria do 2° commandantc- (Casa da ordem) ;
· ~-\ secretaria dos commissarios.
Art. 231. A' secretaria do commandante compete principalmente:
a) todo o expediente do commandante geral;
b) providmwiar no •QUf' {)i7. respeito ao assentamento de
pPaça no eonJO, aU• Sf't• dado l'in ordem do dia do eommando
geral;
c) providenciar sob o .que diz I'C'S[Jeíto a praça depois
de ser dada em ordem do dia do eommando gPt·al a sua llaixa;
tl) organizar os mappas de pt'OIIIO(;fH•s a set'f'nt a [H'Psentadas á Commissão de 1Promoções;
e) organizar os mappas rPlativos ao abono das gratificações dn 1O <:'lc, de J 5 o/o P de- exr-mpla1· eompol'famento
e
tambem os mapJ)US relativos ao tempo de serviço P'Ha engajamento, reongajamento e baixa.
Art. ~32. A' secretaria dos eommissarios compete tudo
o que diz respeito á escripturaç.ão dos livros mestres, livros
de soccorros, cadernetas, fardamento, }Wculio, pagamento c
de;mais serviços de- commissarios.
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compet{·m a escripturação
•quer relativos ao
relativos at• Corpo t'r :\tadnheiros Na-

dn alardo geral e todos os demai:-:

serviço~

()nal'tel CPnLral, •fJUOL'
eionacs.
Art. 234. Para o serviçü dP escriptu ··ação dessas secretarias haverá na secretaria do eommanda1 te tres praças; na.
Casa da Ordem, tres praças; 11a ~~~cretariD dos eommissarios,
~de 1)raças.
Pamgmpho unico. Essas praç.us t'Ol1 habi li taçõrs para
esfw seL·vh;o de cscripturução ~et·i"t•l de pt· ·ferclleia sargentos,
não devendo ser de classe inl'~"l'Í• · · á 1'" 1 !asse, e perceberão
as gratifieaçõcs determinadas peli1s d íspos; ·;õPs em vigor.
~\.rt. 235. As praças das :-:ecn tal'ias ~ ~~·ão dispensadas do
serviço diario, menos dos exei·cil'ios gera··s, mas sm·ão escaladas para o serviço :nocturno qm· competi · ao seu quartel alternando com as demais pra~;.as dPsse ;qua t'tel.
CAPITULO X
DEVERES

no

PESSO.\L

Do cmnmandonte

flr'rll'

Art. 236. O cmnmandante ~eral ~~ o principal responsavel pela instrucção, administra~_:ão, di sei 1lina ·e exaeta observancia das ordens em vigor na .\.rmada, rPlativas á unidade
dn seu commando, .eomo supcriHtendPnh· de todo o sPt'Viço.J
.\wt. 237. Incumbc-l'he:
1", cumprir e fazer cumpdr o presenLe regulamento;
2", velar pela instrucção e disciphn t de todo o pessoal,
eomparecPndo ines1)eradamenLc ao local las aulaH, exeecicios,
i'ainas, ete., JH'ocurando corrigiL' as it··egularidados encontl'adas;
3", dar a todos os seus suhordinadC>.; o exemplo da mo.xima correcção;
·í", providenciar sobro a guar'nição d >S navios, de accôrdo
com as suas lotações;
5", esforçar-se para que os .:;cus off ciaes sirvam de bom
exemplo ás praças, quanto ú. instl'ucção, discipHna e procedi ...
monto eivil e militar;
6", dar as suas ordens, sempre 'que fôr possivel, por int.errnedio do segundo commamlaute, c lUando o fizer direetamPnte aos encarregados, recommoQdar .. Jhes .que dellas façam
seienle ao mesmo segundo cornmandante, l()go que sr lhe:.; offel'('Ça opportunidadP, sem dt.'mnt·ar, von"11, a f'Xl'l'Uçfio das refel·ülas ol'CJens;

'

7", aHPndf'r ás reclamações de todos os sr•u:::: ~mhordinados,
quando ,justas, ou encaminhal-1:\S coHv 'nicnf.Pmeilte, quando
f(ít·a de sua alçada;
·
8", it~formar devidamenfP, eom a po.;;si\·el brevidade, todos
os l'C'querunentos das praças, salvos OR n:io dil'igü~os <'m termos
d.ü;~iplinare::; ou de natureza eapciosa e q:-; 0ontrarios fts dispoSiçoes expressas pelos regulamentos em vigor. os !Ctuaes fará
UI'C'hiYar, depois .ele despachar, explican•lo as í·azões desta resol'!<;ão, par~ o que todos o:s requerimPntos de praças lhe devm'!W ser d1rectamente envmdos, antes de subirem ao Estado
1\Iawr da !Armada;
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9°, mandar proceder aos inqueritos necessarios p~ra esclarecimentos de factos não apurados ~ nonwn r os conselhos
de sua eompetencia, para julgar as praças, do accôedo com o
Regulamento 'Proeessual Militar;
10, informar sobre as propostas tlf~ indusão na ·eompanhia
corroocional;
11, communicar com presteza á autoridadP superior .qualquer facto· grave occonido eom o vessoal soh as :mas ordens,
solicitando providencias;
12, velar e insistir sobre a mais J•igorosa n pontual obcdiencia ás ordens superiores;
13, corresponder-se directamente •eom as autoridades etvis
e mi'litares, .quando o assumpto nã.o fôr rle intervenção de autoridade superior;
14, reunir, após os exercícios geraes os offieiaes que nelle
tiverem tomado parte, e fazer a eritiea. dPssP-s Pxercieios,
salientando os ponto:'i que julgnr mercef'dOI'('S de t·eparo ou
elogio;
15, punil', de aecôrdo com os regulamentos em yigor, os
officiaes, sub-offieiacs, inferiores f' praças 1wlas faltas disciplinares commettidas;
16. reintegrar na sua graduação, após n eonclusão do
castigo, a praça rellàixada temporariamente;
1.7, annullar, si ftlr de sua adrninü.;traçfio, qualv~Juer nota
que tenha reconhecido injusta ou i Ilegal;
18, fazPr em ordem do dia do corpo, do acc<lrdo com as
disposições em vigor, os alistamentos, engajamentos, reengajamentos, rebaixamentos, promoçõP-s, transfcrf'ncias, matt·iculas nas esf~olas JH'ol'issiona(·s, elas::~ifieação " qualifieação das
praças do corpo, etc., etc. ;
19, prover todos os encargos .que ~ejam dl"scmpPTthados
por officiacs, sub-offi.ciaes e praças, mcndonancto em ordem
do dia essa nomeação ou designação;
20, designa,. os eonLíngcnf f'S dr· pl'a(;as •IJllf! tivPrem df!
ser embarcadas. de:-H•mbarcadas cu fransfel'idas df' navios;
21, determinar as baixas do servír;o por eouclusão de
tempo legal do serviço, por incapaeiuade vhysica, e a exclusão
a bem da disciplina;
22, enviar mensalmente á autoridade eompotcmte os
mappas demonstrativos do estado do ('Ol'f.lO c bem assim a
parte sobre os exercícios realizados;
23, fazer archivar, depois de convenil'ntemento llll;ITIOrados, os termm; de deserções das praças;
2,1, autorizar as licenças ús praças aquarteladas, nos limites marcados em lei;
25, nomear .commissõcs de inspecção sobre os diversos
serviços da escriptnraç.fw do corpo, quH relativos a vencimentos abonados, quer relativos a fardamento pago, quer relativos a escripturação dos Jivros mestres, eadernetas, etc., etc.;
26, desempenhar todas as funeções df' eommando dP foi·cn,
adaptaveis ao s~:rviço do coFpo, ôn ael't)rdo eom as lc>is <~m
vigor e eom a Ordenança Geral da •.\,rmadn.
TJo assistente e do Sf'r-t'dai'iu

Art. 2~{8. Ao assistnnte incumbe:
1", dirigir a seei'Pl:lría ~'o t'XtH•dit•IltL' do tf.\Hmwndo geral;

ACTOR DO PODER EXECUTIVO

827

zo escrever ou fazer escrever os officios c rncmoranda,
ordens' do dia, circulares, ordens gcraes 011 partirularcs, a
serem assignadas pelo commandante geral;
.
3'', registrar ou. fazer registrar em livros proprws os referíuos officios, mctnoranda, drenl:u·cs e ordens;
.
·
-í", minutar as JH.'(:as officiae:::~, quando llle onk11ar o eommaudante geral;
5", cxtrahir ou fazPr cxtrahir as c6pia!', •CJUP o rommandantc g«~l·al determinar, <' autlu•ntinal-as t·nm o ;;.;Pn « {~onfcro »
o assiguatura;
•ô", escrever e rcgibtrar com a sua propl'ia lottra a corrcspondencia offieial reservada do eommando geral, c cxtrahir
a:-; r·ópias dessa uorrespoudencia, 'l]uando lhe fúr ordenado;
7", passar as certidões á vista de despacho competente;
8°, conservar-se junto ao commaudante geral, pol' occasião de eomhat<>, de qu:üqurr Iaiua ou t'Xf'ITÍI~io g~>ral, para
tomar apontamrntos do tudo que oeconer " díl'igit· .o sPrviço
d ,. s igmtes e transmissões de ordens;
Q", Ice as ordens do dia do eommando geral, por occasiãn dr mo::;tras geraes, •quando o m·.iJ1•nai· n eonnnandante
gBral;
10, ler a seu cargo f~ por ;.;i fisealizado o livro registro
dos tm·mos de deserção;
,
1 '1, enviar a cada uma das commissõc::~ de exame· a respe.etiva relac;ão das praças propostas para rn·omoção;
-1:2, fiscalizar a conf(•cção dos mappas l'Plativos ao abono
dP gratificaçõns de exemplar eomportanwnto, ao tPmpo de
s1~rviço par·a baixa ou cnga.ianwnto ou l'Pt'nga.iamcnto, ao
tnmpo de ser·viç.o pal'a o abono de gratifieaf;ão dP 1 O % n 1.5 %,
aulhcutieando-os com o seu « ~:onfPl'l~ », ant.-s th~ apJ'CHrmtal-os
ao eommandaute geral para os dt~vidos cffcitos;
13, confcl'ir os mappas de eomportamt>Jltn relativos aos
}wdidos dP trancamento de nota de castigo;
1·1, eon l'ceeionm· o mappa getal das praças propostas para
lll'Omocüo a sm· apresentado á eommissão tle promm;õPs;
15, organizar a lista geral das p1·aças iudic~adas }lf'la com1
missão de promoções para serem promovidas;
1ô, P mais as obrigac;ões de assistent.r, rn·Pvistas na Ordrmança (:oral da Armada f' adaptavPis ao ser·vieo do corpo.
Art. 23'!). O secretario ,, cncanegado dos trabalhos de
e::~cripta referentes á cor·respondencia geral, de arr.·hivo e do
rí•gistro de todos os papeis c documentos pertencentes á sonr·etaria do commando do col'po
Art. 240. Incumbe-lhe:
1", dar pareeer sob r· e todos os papeis, extraef.ando os assumplos, bem como referir os ]Wecedrntes, os estylos do
enrpo, a ?isposiçNão da lei n a.iuntat· os papnis importantes,
nualogos a questao;
2", l<'r· f~Hl dia o rngistro d0 todas as infm·maçõrs c offidos;
3", tl't' ,·.onvPn iPntenwnte eonsPrvadns ns lHliWis P livros
n l'ehivados;
!1'', ~'XIH'dir a I'Orrespondt'lli'Ín, fazendo o ''ompdent.c .registro;
·
5", não rlcixar sahir livro::~ ou doennH'ntos da sPnrdaria
~f'm onl1•111 compf'tcntP c respectivo recibo;
'
li", l'azer o pPdido do üXfletliente {l<'tl'a a Rf't·relal'ia.
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Do scaundo comnwndante

Art. 241. O 2" commandante é o auxiliar e substituto do
comrnandante geral. Serve-lhe de intermediario :na transmissão
de ·todas as ordens, cuja execução fisealizará. Ordem sempre
em nome do commandante geral, afim de ser patente a upidade
de dirercão.
'AU·L. 212. Incumbe-lhe:
i o, a dirccção de todos o::; serviços que dizem respeito ao
municiamrnto, ao pagamento, ao recebimento, ao ctestnl'amento
de vraças, aos PXt>rdcioR g·eraeH, ti instwevfto dn tjuaL·tnl, ao
serviço interno, aos ranchos, e te., de aecúnlo eom as ordens
~'ccebidas do commandante geral;
2'', dar as suas ordens, sempre por intermedio dos encarregados; quando o fizer directamente, recommendar que deltas
tenham ·conhecimento esses encarregados, logo que 1hàja opportunidade, porém sem haver demora na execução dessas ordens;
3°, ser o chefe dos serviços chamados da Casa da Onlern;
4°, fazer o cerimonial do assentamento de pt·aça e o ue
e~clusão a bem ua disciplina;
5°, assignar as notas nos livros mestres, livreR ue soccorros
r cadernetas, de aeeôrdo com as disposições em vigor;
6", e as demais obrigações {•stabelccidas na Ordenança
Geral da !Ar·rnada em ·cargo correspondente a immcdiato dn
navio de 1" classe.
Do ajudante
Art. 2.13. O ajudante é o auxiliar immediato fio ;.,t>gundo
commanuante no que se refere aos ~etviços da Casa tV. Urdem.,
Art. 2.H. Incumbe-lhe:
1o, a direcção da escripturação do ~\Iardo ({C'ral, .que .ser(\
feita pelo sargento-ajudante;
2", a direeção da confecção do detafhe uo serviço diario
do quartel, ·que sceú foito pelo sargento-ajudante;
3°, a fiscalização diaria das diversas ordens e intrueções
sobre a hoa execução do detalhe, sendo nesta fiscalização auxiliado pelo sargento-ajudante;
4", a di1'ecção dos exercícios de infanteria, •quando nfio
houver instruetor;
5°, tomar conhecimento de todas as ordem~, serviços e
resoluções que tenham l'elações eom o ::tlardo, ·eom o detal·lw
e com os exercícios;
-6°, ser auxi1iar dos serviços ehamados da Casà da Ordem
de que o 2" commandantn ~~ o :ehefe, cOmJH'ehendPndo os serviços emnplcmeitlat·es ·pm·a a baix.a da p1·aça, para o seu alistamento, para o embar~que, pa!'a a sua transfererwia {]e companhia, pat·a eomparecinwnto !le test'Pnmnllas de conseHw
comparecimento de presos de eonsc1ho, recibo de va.s;';agens
e outras dPste caractr~r;
7", a instrucção dos sat·gentos do eol'po:
81), a dii·ecção do serviço dos e;.:;polios;
Ho, USSÍgl!Ul' O livro de lit•ew.:ns l'Xlt·aot•dinurias, COllCNli<las
pelo I'Ommantlante get·al;
10, fazer todos os ínferiore8 tomarem eouhrcimento da.
ordem do dia;
11, dirigir a parada diaria;
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12, inspecoionar todas as guardas, escoltas, O•l'dcnaw;a~
e destacamentos antes de seguirem o seu destino e K!UrtndD
se recolherem ao quartel, dando parte do resultado ao :2" coromandante;
13, sPr o 1;ommandante do .quartel de nmfiieo::; P banda.
marcial ·eom a::; mesmas attribuições que os commaudantes do::;
oulms qmu·teis;
14, ter a seu cargo um livt·o devidamente aulhPnLkado,
unde fará a escripturac;ão da caixa da musica;
15, lavrar, de accôrdo com as ordens do commandautc
g(•ral, o contnwlo das tocatas da banda de mmiica, assignando
u:-; rcsrH:ctivos recibos;
Hi, ol'ganizat· a folha dP 1mgamt>nto para as gratifiPações
das pmt;as da ·banda de mnsiea, com a tquantia arrPI'adada ·da
l'PS[Jt~etiva. tocata, attendondo á olasse de cada um dn::; reft~ddos
musi!:os, st.~wJo que dons tel'(:os da importllncia da respPt\tisa
Vwata sPrfio di::;tt·ibuidos pelos mu~icos c unt terç:o pcrlencerú,
:í. t•aixa;
1 I, m·ganizar e assignar as J·daçõe~ do~ peoido~ do instrumentos para a banda tlo musica c assignar os pedidos de
eone1~t'lo do instrumental, tudo dentro dos limites das verbas
orçamentarias;
18, nas formaturas geraes ou parciaes tomar o commando
da força P Yerifical-a antes de a entregar ao commandante
dPsignado; si l'sla forca tivet· o cffC'ctivo inferior a uma eompan'hia, ddm'minar ao sargento-ajudante (JUP, sob a sua fist'alízat.;:io, o substitua no cammando da forc.a;
J!1, nuxiliar a administração do eorpo de modo ~Jue a
in:-;tnwçfío, o arr·nveitamento e a di~eiplina :-:ejam as melhores
possiveis.

Vos commawlantes llus tfW.Uleis
,\,rl. ;! í3. Incumbo-lhes:
J ", todos os serviços que são aLtrilmições do official encarregado do destaüamento a bordo, menos na parte relativa
ao dntaltw do serviço diario, armamento fJOl'tatil o aos exercieios para os .quaes ha instructores ou officiaes designados;
~", assignar o livro registro de licenças diarias nol'maes
uc seu quartPl, determinadas pelo commandante get·al·
:1", instruir nos deveres militares .c soeiaes as pr~ças do
seu quartnl;
1°, apresrntar diari_amentc o mappa relativo ús praças de
seu ~~mt·tel, de accôydo com o modelo adoptado;
<> , faz~~r oygamzar os mappas para o abono de fardamento d!wHlo a::; praças de seu •quartel c assignal-01-1;
G'', assi~til' . ao tmgat~wnto .do faedamento diu; pí·a(:as de
Sf~U quartel passando rce1bo P fazendo as dcclara~õe;; relativas
a esse pagamento;
i". l'azer as rn·opnstas pal'a pl·om0(:·<1es das praças de seu
quart~>.l. ''111 c.ondições de ~wrPm promovidas;
H", far.e1· parte das eommh:sõPs de exame a ~~nw ~t.· refere
c·~h·

l'!'~llhllTIP!llo (al'l. :!~l);
!)", as:sbtíl' ao paganwuto

tnc•nsal da:-; pl'<ll;.a;; 1lo ;;eu
quartel;
•
J o, 31t1xiliae a ?drnillistt·ar:ão do r~orpo dP modo qU(' a
mst1:ne~.no, o atlrovettamcnto c a diseiplina sdam as melhores
possrvms;
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11, ôirigir os servicos e exercicios .que forem ordenados
pelo cornmandante ~eral; .
.
. _
.
_
1.2 auxiliar o Immediato na flscahzaçao da escr1pturacao
em dia' das cadernetas e livros mestres feita pelos empregados
:da secretaria c relativos a.o ~wu quarte!;
.
i~l ter rm dia a cscripturaçfio do livro registro das praça~
de seu' quartrl, .quf' servirá para organização das fol·has de
pagamento;
1 ~. c as demais obrigações c~.talwlecidas na Ordenança
Geral da Armada para os officiacs em geral.
Do o{{icial mwm·1'f!(/(Ulo da nrtilhcria

Art. 2,1G. Além das obrigaçõcH ••Rtab('lccidus na Ordennnca
Geral para os ol'fkiaf'" f'm geral, ilwumlw-1111~:
1°, os exereicim• U<' artilheria de campanha;
2°, instruir na espccialidadn de sua ineumlJeneia as praças
que lhe forem aprcsf•ntadas;
3", dirigir os serviços e e:Xereieios que llw f<H·cm ordenados pelo commandante geral;
4°, c as demais obrigaçõrs qur incumlw ao official de art.ilheria a bordo.
Do of{icial cncarrcagdo do annamenlo JJOrlatil

L<\irt. 217. IAJf.m das obrigações cstah•~h·eidas na Ordenança
Geral JHU'a os offieiacs em geral, compete-lhe:
i'', as mnsmas obrigações que aos ol'fieia~>s ••ncarregados
do armamento portatil a bordo;
zo. dirigir os sf'rviçoR o cxercieio~ -llH' ilH' forPm ordenados pelo commandante geral.
Do o{{ióal

enr~,u·rertwlo

de

S'Í(JIW.J'S

c fd,·rJJ'apkia

Art. 248 . .Além das obrigaç-ões estabelecidas na Ordenança Geral da .\rrnada para os officiacs em geral, compete-lhe:
1°, as nwsmas olJrigaçõ•·s qur as do oHieial encarregado
'de signaes e de tc1rgraphia sem fio a bordo;
2°, o scn·iço de ehronomPfro o da hora no .quadcl;
3", instruir na pspceialidade de sua innunbenda as praças
que lhe forem apresentadas;
4... , dirigir os sPrviços P t•XPt'cidns que Jlt,. forem ordenados nelo ·comm:.mdante.
Do o{{icial cncm·1·euwlo das umúarcar;<J.cs

..:\,rt. 219. AJ,:m das obl'igaçõPs PstaheJr·r~idas na 'Urdcnaw·a
Geral para os offieiaes em gcl'al, compct·r-lhe:
·
1°, a~ HH'RllHts nhrigaeiíPs fflll' no ol'f'ieia I t•nt·arTPgado da::::
embarea1:.iks a hordo:
•
~"t instruir' n~ patrões das Pmhat·ca({Ô(•s no ·ctue diz rcspmto 110 pf!V~~l'l10 das l~lesmas 4~ IÍS .l'Pgras dP na \'l'gação;
3 , du·1gu· os SN'VIços c exercH'ios quP lhe forem ordenados pelo commandante geral.
0

ACTOS DO PDDEfi EXECUTIVO

831

Do of{icial encarregado dos presos
Art. 250. Além das obrigações estabelecidas na Ordenança
para os of'ficiacs em geral, compete-lhe:
1", ter ('In dia a escl'ipturação do livm de rngistro . dos
presos, qucw diseivlinaros, 'quer.· eorrcecionaes, hJUer· J'('Colh_Idos
ú pr·isão aguardando sentença, quer condemnados ~:umprmdo
sentença;
.
. _
2°, forn1~cer os dados nceessanos para a eonfceçao da folha.
dn pagamento dos presos e assistir ao pagamento dos mesmos,
quar no quartel, .quer fôra delle;
3°, tm· sempre informações dos Jli'OCeSSOS a que as praças
respondem;
4°, fawr organizar o mappa de fat·damcnto dos presos e
assistir ao resw'etivo pagamento;
5", todas as veze-s 1que recolher-se ao quartd um preso,
verificar a causa da sua prisão c data da mesma c bem
assim sn foi apresentado ou eaptut·ado e mandai-o ú secretaria
do com mando;
G", apresentar diariamente o mappa discriminativo dos
presos;
.
.
7", apr·psmltar mensalmente uma relaç.ão do::; lH'osos corrPedonaes. em processo, ou gual'dando tL•rminação de J)Cna,
trwneionando a rn·oredeneia dos mesmos, a causa c a data da
prisão e o local em tque estão rn·esos;
8", di l'igir os sorviços e I)XCrcieios HJUe lhe forem ordenados pelo commandantc geral.
t :,~J·al

Dos mcrlicos c vharnwccuticos
,Art. 251. Os medicas serão os responsavcis pelo sorvico
do corpo.
·~\Jrt. 252. lncumbe-llws, alt~m das obriga.,;fíes tJ n·cvistas
na ordf'nança geral do serviço da Armada:
1°, inspeccionar com frequ(•ncia, sob o ponto de vista hygit'Jlieo, todas as dcpendencias do quartel. informando-se de
tndo .que disser respeito á saude do pessoal c providenciando
para ~· cxPcução das medidas ,julgadas Ilf'r~essarias;
2'', transmittir aos seus auxiliares as ordc11s ~~manadas
das autoridades superiores, com mla1:ão ao sPrviço a seu .cargo;
3", enearregar-se da instrueção sobre noções de hygienc,
p['irneiros soccon·os aos naufragos e fazf'r prelcc1;ões geraes
sobre a hygiene individual dP marinheiro;
4", examinar os gcncros alimcntieios, por occasião do recehirrwnto do fornPCI'doe c ús Vl'zcs QUP julgar eonvenirnte, ou
J'f'I~PhPr' ordens para isso, e'sLando os genPt·os no paiol ou a
scr·c·m distribuídos;
5°, tomar parte noH exci'Cicios ou Jonnaturas geracs ou
parciaes flo eorpo;
.
Go, soli1~itat· inP.pe1~ção dP saud(' para.. as pt·ac:as ·tftlH .il1lgar
me a JazPs para o srrvü.:o;
7", inspr'ci\ÍOnat· as praças qw• tf'nllant tlP S!..'r ·e1as:-;ific~ulas na tompanhia dP muskus P dn cornf'leiro.'; " aquellas rquP
, solieital'f'tll Pxelusão dessa companhia, por· moles tia:
8°, fll'cstar os soecorros medicas, não só aos officiaes inferiores c praças, como r:fs suas Jamilias residentes no 1qu~rtel;
~anitario

1
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phatmaooutico incumbem os servicos de sua

espe6ialidade e responsabilidade da pharmacia e do preparo
das prescripcões medicas.
DOS COMíMISSARIOS

Art. 254. íAo commissario encarregado do material incumbe o recebimento, arrecadação e respousahilidadc dos gonero.s, sobresalentes, munições de guerra, armamento e cspolios, tendo a seu cargo a respectiva escripturação de receita
e despeza, de accôrdo com o regulamento para o ·serviço de
fazenda , e demais disposições em vigor.
Art. 255. Ao ~e.ommissa'l·io encarregado do pessoal incumbe:
.
1o confecção das folhas mensaes de pagamento do pessoal e· do ajuste de contas das praças, que realizarem baixas
ou forem transferidas para o asylo;
2°, assignar as notas lancadas nas cadernetas, livros de
soooorros e as dos livros mestres, podendo as das cadernetas
e dos livros mestres serem assignadas por um dos commissarios auxiliares, respeitadas as disposições em vigor;
:,
3\ t.odo o serviA;o de - escripturaqão '-1 relativo a seu
(largo.
Art. ~5{). Ao commissario encarregado do fardamento e
peculio inc'llmbe o recebimento, arrecadação e responsabilidade de fardamento e peculio, ficando a seu -cargo a escripturação e os lançamentos nos livros proprios e nas cadernetas.
DOS SUB-OFFICIAES

Art. 257. Aos sub-officiaes incumbem as attribuições dos
cargos das especialidades de cada um, de aceôrdo com as disposições previstas na ordenança geral para o serviço da Armada e demais disposições em vigor, adaptaveis ao serviço
do quartel central.
Art. 258. O mestre será. ü chefe do estado-maior o como
tal incumbe-lhe o que fôr relativo a esse ·cargo nos navios de
f a 'Classe e applicavel ao quartel central. Aos demais subofficiaes incumbe o exercici·o das f·uncções para que forem
designados, além da escala geral do serviço do quartel, de
accôrdo com as ordens do commandante geral.
Dos inferiores do cm'[)o '(sargentos)
Ar·t. 259. Os inferiores do corpo devem primar :pelo

·exemplar eomportamento, actividade e zelo no serviço, serem
·babeis em tudo que diz respeito ás qualidades de um bom ma.rinheiro, principalmente nos mistéres da especialidade a quo
!9e dedicarem.
Art. 260. lneumb(~-lhes:
1o, prestat• grande attenção ás faltas e c-ontravenções di:;eiplinares das praças, principalmente das mais modernas, procurando encam inhal-as;
2°, mostrai' no desempenho de ;.;cus devet·ps a maior firmeza e inflexibilidade em conservar a diseiplina e subordinacão, usando de moderação nas suas palavras e observações
~ evitando toda qualidade de violencia;
'3°, oommunicar á autoridade competente toda a oeontratvenção que obs~rvar ~o s.eryiç() ~ qu~ esteja fóra de sua al-
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C)ada providenciar, embora não estando de serviço, no quartel
ou em terra;
.
4°, tratar seus subalternos com benignidade, evitando comtudo qualquer familiaridade ou transacção pecuniaria, afim de
manter sempre a sua f .orça moral;
5°, esmerar-se em cumprir as disposições em vigor na Armada.
Do sargento-ajudante
Art. 2ü1. Ao sargento-ajudante compete:

1o, auxiliar o ajudante em todos os serviços que couberem
a este official, tendo perfeito conhecimento de todas ns ordens
relativas ao serviço do corpo;
zo, fazer, de accôrdo com as ordens que recebet· do ajudante, o detalhe do serviço diario das praças aquarteladas;
3'', auxiliar o ajudante na instru-cção das praças;
4", vigiar a conducta individual. limpeza e garbo militar,
modo do fazer a continencia de todas as praças, principalmente dos sargentos e não consentir descuido ou infl'accão,
corrigindo sempre essas faltas por menores que sejam, ou tomando nota para communical-as ao ajudante, não perdendo
occasião de lhes dar exemplo de moralidade, obediencia, asseio,
garbo e interesse pelo serviço;
5°, fisralizar os serviços dos empregados da casa da ordem;
ô", passar revista em todas as praça~.;, destacamentos ou
guardas antes de as apresentar ao ajudante e bt.•rn assim pre·.parar o pessoal para parada díaria;
7°, estar sempre prompto a informar o cffeetivo de praças
de qualquer quartel, quer destacadas, quer aquarteladas, e o
numero de praças destacadas em navios ou estabelecimentos;
8°, tor a seu cargo o alardo geral das Ill'aças do em·po (por
ellc escripturado), o livro registro dos desertores e ~~xcluidos
e o dos fallecidos;
9", communicar ao ajudante toda a tL·ansferencia, destaque
ou recolhimento de praças, que se dér durante a sua ausencia;
10, apresentar ao ajudante todo o preso disciplinar, quer
por oecasião do inicio, quer pm· oecasião de te1·minar a pena
imposta pelo commandantc geral, para que .por sua vPz sejam
apresentados ao segundo ('Ommaudant<>:
11, apresentar diariamente ao ajudantP as vraças que tenham se recolhido ao quartel .central;
12, possuir uma escala dos inferiores aquartelados, para
bem poder indicai-os para qualquer serviço;
13, conhecer bem todas as praças, prD<.mrando informar-se
de suas eonductas;
H, varticipar ao ajuda11te qualquer urdem dada, em sua
auseneia, com rcferencia ao s1m serviço;
15, receber e fazer distribuir toda eorrespondPJWia parfi.cular das praças em quartel, fazendo seguir a seus destina...
tarios a das praças destacadas;
1G, distribuir aos sargentos as OJ'dt~ns rPlaLivas ao serviço;
17, lür· a Dl'dcm do dia do commando geral aos inferiores
do corpo, exigindo que .cada sargento annoto em lhTo especial
o que se referir ao seu pessoal, afim de see dada cxreução a
qualquer determinação da ordem do dia;
18, presidir as l'cfeições dos inferiores no eorpD c pro ...
curar manter sempre boa harmonia entre ellcs •.
P~er E:zecutlv~ -1915
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Paragrapho unico. Será substituído em seus impedimentos
pe\o sargento mais antigo.
..
.
. .
· Art. 262. Te:rvá como aux1hares dous mfcnores ou pra~.:a~
de exemplar comportamento e reconhecida eornpctcncia, ficando
·uma encarregada das alterações do pessoal no quartel central,
para as necessarias rectificações no municiador.
Dos saraenteantes

~

sargentos auxiliares

Art. 263. Aos sargentean:tes incumbe:
1o, exercer fiscalização directa e c-onstante snbre todos os
inferiores e praças que lhes estiverem subordinadas;
2°, esmerar-se em conhecer a conducta, caracter c aptidões de cada uma de lias;
ao, fornecer ao commandante do quartel as ncccssarias
informações;
4°, tratar os seus subordinados eom respeito c severidade;
5°, ser responsavel pelo asseio dos uni rormrs, rmTI'Cção,
disciplina e instrueção do seus subordinados;
6°, evitar familiaridade c trausacçõPs prcunial'ias rntr·1'
praças de seu quartel;
7°, levar ao conhecimento immediato do comrnandante rlc
seu quartel, e na ausencia deste ao official de servic:.o, qualqul'r
falta que verificar ou de quP tivf't' eonheciment-o;
8°, ser responsavel pl'lo as~eio e boa ordem dos alojamentos das praças;
go, responder perante o commandantc de seu quartel pela
escripturação dos livros de registro das praças;
10, apresentar diariamente -o mappa do ywssoal de seu
quartel;
11, communicar ao commandante de seu quart1~l todas
as occurrencias, destaques, apresentações dl' praças. d·c.:
12, no quartel .central, anxilial' o sat·gento-ajudantc na
instrucção individual das praças:
13, no quartel central, fazer o servico dP Estado, de al~
côrdo com a respectiva escala.
Art. 26.J. Os sargentos-auxiliares auxiliarão DS sargentea·vtes nos diversos serviços relativos á instrueção, ordem,
disciplina das praças e asseio dos seus quartcis.
Do sw·aento, da arrecadação e dos espolias
Art. 26G. O sargento da arrecadac:ão c dos rspol i os LPm
a seu cargo no quartel central os espolios qu(~ lltf' fnt'f'm Pntregues devidamente cscripturados cm livro vrorrio, ·~ iuoéumbe-lhe:
1o, .conservar a arrecadação em estado de assrio e ordem;
2°, apresentar mensalmente uma rPlaçfío dos Pspolios Que
devem ser vendidos em leilão, de ae•~•iJ'(lo eom as disposições
deste regulamento;
ao. entregar mensalmente a rPlação dos cspo1ios vendidos
em leilão para as devidas averbações nos Livros :\lPst r·ps:
4°, verificar todos os espolias remettidos ao qual'tel central, registrando no respectivo livro as diJferenças encontradas;
5°, entregar os espolias ás- altas- do hospital, depois
de autorizado pelo ajudante.
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Do {iel de artilharia

Art. 266. Ao sargento fiel de artilharia cornpetem as
mesmas obrigações que ao fiel de artilharia a bordo c applicaveis ao quartel central.
Do cncm'i'e(Jado dos presos
AtL. ~6 i • O sal'geuto encanegado dos presos no quartel
central serú escolhido dentre os de exemplar .comportamento,
confiança e dedicaçfw a esse serviço.
Art. ~68. Incumbo-lhe:
1o, apresentar diariamente ao official encarregado o mappa
demonstrativo tios :presos e h·ahalhos em que são cmpl'«~gados;
~o, revistar os pr·esos sem[H'P que sallirmn ou entrarem
para as prisões;
.
3.,, apresentar ao encarregauo dos presos a escala dos
castigos diseiplinares a serem cumpridos;
4.", levar ao coulteeimento do of'ficial l'lltatTngado e, na
sua ausencia, ao offidal de serviço, tJ.ualquet· occurreuda quo
houver no xadrez;
5o, assistir e verificar o t'edüunento das vrisõcs, entregando as chaves ao oJficial de serviç.o;
6°, verificar a conducta dos presos durante os diversos
serviços que lhes forem coi1fiados, aJim de poder dar as informações necessarias;
7°, aprpsentar ao offieial Pueal'l'egado do~ pres-os, por oceasião da inspeeção diaria, os presos recolhidos ao quartel
central.

Dos sar(Jentos-mestres e cuntJ·a-mcst)•es de 1nwáca

Art. 269. Os mestres de musica são os auxiliares directos
dos professores em todos os serviços, substituindo-os, sempre
em ensaios e aulas, durante os seus im.pedirnentos.
Art. 270. Compete aos mestres:
1o, fazer os ensaios e dar as aulas d•~ aet:ônlu eorn a
tabella do serviço do quartel central;
2°, tomar a direct;ão da musi•:a mu locatas e formaturas,
cxcrcicios e marchas no quartel central ou em lt~na, exigindo sempre que as praças tenham boa conducta;
3°, zelar P.ela boa conservação do instrumental, de que é
directo responsavel, providenciando para que ~cjam limpos
sempre que fôr necessario;
4", ter preparados e promptos o -con·eiauw e armamento
eompleto para todos os musicas e aprendizes addidos;
5°, communi~ar diariamente ao ajudante tudo que occoner
na banda de musica, não só no quar·tel central como lambem
nu::; tocatas externas.
Art. 271. Os contra-uwsLres de musica auxiliarão os
me::;tres de musica c os substituirão om. seus im[wdimentos.
Dos 1JI'O(cssm·cs e instn.tct'm·e.'i

Al't.

27~.

Aos pr·ofesl:!Dl'es compete:

1o, instruir as praças no quartel central, esforcando-se

para que essa instrucção tenha u melhor aproveitamento;
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2°, requisitar do segundo commandante do corpo tudo o
que fôr necessario á boa ordem do ensino a seu cargo;
3°, dirigir as aulas ou exercidos de sua especialidade, de
accôrdo com o horario approvado pelo com mandante geral;
4°, comparecer ao quartel antes do inicio das aulas ou
exercícios.
Art. 273. Os vencimentos annuaes dos acluaes professores e instructores serão fixados no orçamento da 1\larinha.
Art. 27 4. Quando os actuaes professores e inslructores
deixarem os seus cargos ou forem aposentados ou demittidos, os seus substitutos serão- de preferencia
escolhidos
dentre os inferiores do ·Corpo de Marinheiros Nacionaes DU
ao Batalhão Naval, com mais de 10 annos de serviço nesses
corpos, com boa conducta civil e militar, e com habilitações
para .o cargo, provadas em concurso.
Paragrapho unico. Na exigencia do- tempo de serviçosó é contado o tempo como praça do Corpo de Marinheiros
Nacionaes ou do Batalhão Naval.
Art. 275. Os vencimentos que são abonados aos actuaes
professores de musi,ca, de corneta e tambor, c· ao actual instructor de gymnastira e esgrima de baioneta c espada, cessarão quando elles não estiverem mais no exereicio do cargo,
tendo os seus substitutos os vencimentos que forem abonados
aos mestres de musica e gymnastica na Eseola de Grumetes,
sendo .o ensino distribuído pelos professores e instructores
pelo modo por que fôr julgado mais conveniente na época
em que se derem as vagas, podendo ser o mesmo o professor
de musiea e de corneta e tambor.
Art. 27·6. Aos professores e instructores que fizerem narto
do estado-maior do corpo fica assegurado o dirnito de aposentadoria, de accôrdo com as leis em vig.or, e permittido contribuírem para o montepio, como o () para os proff'ssoreg e
mestres das escolas de Grumetc e Aprendizes l\larinheiros.
Art. 277. AoH professoi'es, instruetores n demais funccionarios civis que Jizen~m parte do estado-maio1· do corpo, serão
applicadas as penas dos arts. Ri e 83 do rngulamcnto das
escolas de Grumetes e Aprendizes Marinheiros, approvado• pelo
decreto n. 11.479, de 10 de fevereiro de HH5 •
. Art. 278. Os professores, instruetOt't'S c demai:; funccionarios civis que fizerem pal'te do estado-maior do corpo não
são vitalícios, mas só poderão ser dcmittidos nas mesmas condições que as determinadas para os professores e mestres das
escolas. de Grumetcs e de Aprendizes·:
CAPITULO XI
D.\. ESCRIPTUIL\ÇÃO

Secretal'ia dos com:missa;·ios

Art. 279. A nseripturação geral do que :--n refel'ir ás pra,~as
feita em cadernetas e em livros espceiat>s, dcnominados·Livros l\lnstrcs
cscripturados llelo vessnal da seerctaria sob
a direcçã-o c responsabilidade do eommissarin do pessoal.'
Paragra'[lho unüm. Quando houver commissarios designados para cada um dos quarteis a esses conunissai'ios caberá a escripturação relativa a cada quartel, sob a direccão
geral do commissario do pessoal.
~erá

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

83'1

Art. 280. Nas cadernetas das praças do corpo serão lancadas, de um modo resumido e daro, todas as notas relativas
ao historico e de um modo discriminado todas as notas relativas ao debito e credito e ao fardamento.
Paragrapho unico. Como notas de historico serão consideradas as seguintes:
Assentamento de praça, embarque c desembarque, apresentação, comportamento, incumbencias ou funcções desempenhadas, curso de escola profissional, baixas e altas do hospital, viagens, promoções, prernios, elogios, punições, dias de
excesso de licença, licenças cspeciaes, etc., f•tc., etc.
Corno notas de debito c credito serão consideradas, entre
outras, as seguintes:
Pagamentos, differenças de pagamento para mais ou para
menos, dividas á Fazenda Nacional de qualquer natureza, etc.,
Pte., tudo de aocôrdo com .o quB dispõe o regulamento para o
serviço de Fazenda.
Art. 281. As cadernetas terão na pagina de alJertura o
numero, nome, classe, filiação, idade da praça cm determinada ôpoca, etc., ef.lc. Em .cada uma das folhas tO- 20-30
-110 ~50, etc., terão no alto da folha o nurncr'o e o n-ome
da praça, escriptos pelo comrnissario que abrir a eadcrneta.
Art. 282. Nos livros-mestres serão lançados o nome,
classe, numero, c-ompanhia, filiação, naturalidade, idade em
determinada época, data da identificação, averbações de historico, de debito c credito e tudo mais que se referir ás
praças.
Paragrapho unico. A escripturação de cada praça no livromestre servá feita em separado, sendo as notas assignadas, de
accôrdo com as disp-osições em vigor.
Art. 283. A escripturação do fardamento serú feita pelo
respectivo comrnissario nos livros a isto destinados.
Paragrapho unico. Nestes livros serão lançados .os nomes,
classa c numero das praças c o fardamento que lhes fõr pago,
com as respectivas notas e épocas.
Art. 284. Cada quartel do ~corpo terá um livro-registro
das praças aquarteladas a elle pertencentes, onde serã-o lançadas as alterações havidas durante o mez indispensaveis á
organização das folhas de pagamento. Este livro será cscripturado pelo sargenteante do quartel, sob a responsabilidade
do commandante do quartel.
Art. 285. Cada praça do cor.po terá urna caderneta sub~idiaria dos Livros-Mestres, na qual serão lançadas todas as
illotas relativas ao historico, ao debito e credito c ao fardamento.
§ Lo Todas estas notas serão escriptas com muita clareza,
sendo. as relativas ao pagamento com a discriminação das
quantms ab-onadas e das pagas.
·
§ 2. Esta caderneta acompanhará sempre a praea e será
com ella apresentada para onde fôr designada ou transferida,
tendo sempre em dia e assignadas as notas rPspeetivas, de
accôrdo com as disposições em vigor.
Art. 286. As praças, quando realizarem as baixa-;, receberão, mediante recibo, as suas cadernetas subsidiarias e bem
assim as de peculio.
§ 1.o As cadernetas subsidiarias terão em dia todas as
notas 7 inclusive a de baixa.
0
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§ 2." Nos Livros-Mestres o .comrijissario do pessoal fará
lançar a nota de terem sido entreguPR c~'-;as duas nadf'rnet.a~,
sendo antes postos em dia os assentarnPnfns nesses livros.
Art. 287. As cadernetas das praças l'allecidas serão incineradas seis mezes após o eompetentn pr·m•.psso dP espolio;
as das praças extraviadas ou desertadas a pús dom; annos do
ausencia, as que não forem reelamadas por neca~..,ião da baixa,
a pôs dous annos da data da baixa.
Art. 288. Nenhuma eaderl)eta s0rá incinerada antes de
ter sido pelo commissario do pesRnal verifkado que os assentamentos da praça dPssa radernPla PRtão pel·fpitamPntP Pm
dia no livro-me'itre.
·
Paragrapho unico. O commissario do IWssoal fará lançar
no livro-mestre uma declaração df' que a t~aderneta foi inc.inerada, de a('côrdo com este regú lanwnto P dPpoi:-:; dn trrntscriptas todas as notas da eadN'HC'ta da praça.
Art. 28H. A unidade para o serviço da esrripturação é
o grupo de 500 praças do nurneraçflo seguida. () :primf'iro
grupo tnrá os nu meros de 0001 a 0500.
Art. 290. ~Emquanto as praças aquarteladas na fortaleza
de Villegaignon estiverem dividida~ em quatro quarteis, para
o serviço diario, os primeiros grupo~ (lf' peaca~ par·a cada nm
desse8 quarteis serão:
1° quartel ns. de 0001 a ·0500
2001 a 2500
2" quartel ns. de 0501 a 1000
2501 a 3000
3° quartel ns. de 101H a 1500
3001 a 3500
fto quartPl ns. de 1501 a ~000- 3501 a 4000
Art. 291. A cada api·rmdiz 011 volnntnrio quP as~Pntar
praça no COI'JlO S(•r·á dado um IIUifH'I'O J'ixo, que• a pra1;a (•.onservará até a sua baixa.
Art. 202. O nmm~ro dado a uma praça não srr:í dado a
outra, si não df'11ois dP de1~nrTido o praw df' ·J o annos da baixa
desta praça.
Paragrapho unieo. f' i a baixa ftll' por fal1Pi~inwnfo, o .pr-riodo decorl'ido ser·ú sômente dn eiueo annos.
Art. 293. As ex-praças que fmern engajadas ou rrrnga.iadas terão df' novo o numero que tinham ao rPalizarem a
sua baixa.
·
Art. 291. A osel'iptumção s(•t·á feita por quarteis, havendo, a1ém dos quatro quarteis para o sPrviço, mais o quartel
da muska e o quartel dos prpsos.
Art. 295. As praças que {'Om{)ÕPm o quartel da muRira
são as praça~ daR com11anhia-; fie mu~ieos .. dP I'OJ'netr>iros o
tambores.
Art. ~!Jü. A teansl'et·otwiu das JH'a~:as dt• umaR eompanhias para oub·as não llws far. mudat· o munNo que recebf'I·am
ao sentar praça, o qual ''· fixo para todo o Ü'mpo de praça.
Art. 297. As eadernetas terão eollada na ~~apa uma :papeleta do modelo adoptado, na qual i'!et•á imiH'f'RSO o numero
P osN•ipto"' a eompanl1ia, a dassl\ f\ o rwnw da pl'aça.
Paragrapho unieo. Nl'ssas }Ht(JCl('tas nada devt•t·á ser escripto, nem r·mPndado, nem annotado, Halvo ,·orn ,·ommunicação da secrPtaJ'ia do eommando do eorpo.
Art. :z·oR. Serão seguidas no eorpo a~ disposições doB.flgulamento para o serviço de Fazenda
c todas as demais
disposições em vigor sobre o lançamento dP nota~ e sobre o
serviço de commissarios, que tivPrcm appli,•aeão no quartel
centrai.
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CAPITULO XII
DO PECULIO

Art. 299. O peculio dos aprcndizcg marinheiros será enviado pelas escolas de aprendizes por inter·mcd i o da Inspcctoria
de Marinha, mediante um vale postal cmittido para o commandante geral, e recebido mediante endosso, pelo ·commissario
encarregado, sendo-lhe carregada esta quantia, pelo segundo
eommandante, no livro de pedido de peculio, de accôrdo com
o mappa demonstrativo enviado pela escola.
Art. 300. A distribuição dos peculios rf'ccbidos por vale~
pm;;taes será feita da seguinte maneira:
o) ::i ·Caixa Economica, das quantias a que tiver direito
cada aprendiz ao assentai· praça;
b) oá Escola de Aprendizes para a qual fôr o menor transferido ou remettido, quando não assentar praça por faHa de
desenvolvimento physieo ou por ter sido ,julgado iiwapaz para
o serviço;
e) folhas de pagamento das fracções de pE)culios aos aprend ir.Ps que tiverem assentado praça.
Art. 30L A liquidação do peculio, formado pela praça
durante o tempo de aprendiz, será effectuada na o1·r.asião da
baixa, sendo-lhe entregue; a respectiva caderneta em mão ;propria. para o que o commandante geral, mediante portaria,
antorir.arú ao commissario a entrega da respectiva caderneta.
Art. 30:?. Haverá em mão do segundo .commandante um
liVT'.o r0gistro daR r.adrrnPtas de pcfmlio onde as pracas passarão recibo.
Art. 3!03. A nota do entrega da cadel'neta de prculio será
lançada na caderneta subsidiaJ'ia, mencionando-se o numero
da caderneta, numero e data da portaria de autorização.
Art. 30/l. A caderneta de peeulio das praças fallccidas
Rcrú f'ntregue a quem de direito, mediante as formalidades
da lei e documentos que estabeleçam direitos.
Art. 305. A caderneta de peeuli.o das praças fallccidas não
reclamada pelos herdeiros e as das praças desertadas serão
entreguf's ao Deposito Naval, mediante guia de remessa, qm~
eonterá detalhadamente os nomes das praças a que .pertenciam
as eadernctas e os nunwros das cadernetas.
CAPITULO XIII
DOS PREMIOS F! DAB PUNJÇÕEB

Art. 3flô. A praca que por acto de heroismo evitar que
o navio se perca em virtude de incendio, explosão ou naufragio.
poderá t0r um premio pecuniario arbitrado pelo Governo.
Art. 307. Este premio sevá dado pelo Ministro da Marinha, mediante proposta do commaHdante do navir> c ap6R
mn inquerito feito por r.inr.o offlciar.;; rstranhos ao navio, nomPados pelo inspector de Marinha.
Art. 308. Além do premio acima indicado, poderá ter a
praça a sua promoção á classe ímmediatamente superior, independente de vaga, dispensadas as condições exigidas para a
pPomoçfio (art. 112).
·
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:Art. 309. As praças poderão usar as medalhas do.~ pre..
mios- Marcilio Dias e Almirante Alexandrino Faria de A!ennar,
obtidas nas escolas de aprendizes .ou de grumetes, e as me, dalhas do premio~ Saldanha da Gama- obtidas nas escolas
.profissionaes.
Paragrapho unico. As medalhas do premio- Marcilio
Dias e Almirante Alenxadrino J.i'aria de Alencar poderão ser·
usadas pelas praças até a sua promoçã-o a 2" sargento e as
medalhas do premio- Saldanha da Gama- até sPrem nomeados sub-officiaes.
Art. 310. As praças que forem elogiadas pelos commandantes dos navios, divisões e chefes de repartições, terão este
elogio em suas cadernetas, sendo pedida a neeessaria autorização ao chefe do Estado-Maior.
Paragrapho unico. Essas notas de Plogio serão mencionadas em todac; as informações que forem dadas &obl'e essas
praças.
Art. ·311. Os elogios individuaes publicados em ordem do
dia do Estado-Maior da Armada s6 serão transcriptos nas .cadernetas das praças quando se referirem a
actos- em que
.a praça se tiver salientado dentl'O da collectividade. Quand.Q
forem, porém, de caracter collectivo, como exer·cicios, paradas,
revistas, ete., etc., só .será mencionada na caderneta a ordem
do dia do Estado-Maior da Armada relativa a esse elogio.
Paragrapho unico. A praça que, no período a que sn rnferir o elogio, fôr punida pela sua má conducta, não terá
nenhuma nota relativa a esse elogio.
Art. 312. As punições ás praças do corpo serão applicadas de accôrdo com o Codigo J)isciplinar.
Art. 313. A Companhia Corrnccional, creada por decreto
!n. 328, de 12 de abril de 18'90,- será constituída com as praças
de máo comportamento habitual, as quaes destinm'-se-ão a
trabalhos pesados nos navios, arsenaes c t>stahelecimentos da
Armada c ao serviço dos diques e depositos de carvão.
Art. 314. A inelusão na Companhia Correccional traz
como consequencia para os cabos e sargentos .o rebaixamento
á primeira .classe e para as outras praças o rebaixamento a
grumete, todos por prazo indeterminado.
Art. 315. A pena de baixa indefinida de classe será de
preferencia applicada aos cabos e sargentos nos casos em que
merecerem a inclusão na Companhia Correccional.
Art. 316. A praça rebaixada contará a antiguidade, na
nova classe, da data de sua antiga promoçã-o e rssa elasse.
A praça rebaixada, quando reintegrada, contará a s·ua antiguidade de classe da data da reintegração.
Art. 317. Nas penas applicadas as praças das companhias de especialidades fH' ohservar\ú o que dispõe os artigos
.45, 46 e 47.
Art. 318. As praças punidas com prisão rigorosa ou cellular (solitaria) nos dias de prisão perceberão sómrmte o soldo,
perdendo todas as gratificações, e nPssr> nwz a dP que trata
o art. 167, paragrapho unico.
Art. 319. As praças punidas com pena de - fachina·serão recolhidas, durante a noite, ao xadrez no quarLel -central
e ás cobertas dos navios.
·
Os trabalhos de pena de- fachina- começarão de manhã
e terminará~ aq- pôr: d~ sol._
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Paragrapho unico. A pena de
fachina
se ent.. nde eom
trabalhos de fachina pesada, como sejam: limpeza de dique,
porões, fundo duplo, etc., transporte de carvão, etc., Ptc.
Art. 320. Continuam em vigor as disposições do derreto
n. 8.400, de 28 de novembro de 1910.
Art. 3~ L. Toda a praça que, pela stm má condu da ltallitual, merecer exclusão, será, si isso fôr julgado conveniente,
submettida, no quartel central, antes da exdusão, durante 20
a 30 dias, a um regimen semelhante ao da Companhia Correccional, r omo preliminar da exclusão.
Paragrapho uni co. Exceptuam-se os sargentos e (·abos que
serão logo excluídos.
Art. 322. Os sargentos só poderão fH'I' rehaixadqg dPpois
de um conselho de disciplina vara julgar a falta .eo,nmettida
ou a sua má conducta habitual.
Art. 323. Toda a praça condemnada, em ultima instanr.ia
no fôro civil ou militar, a mais de seis mezes de prisão será
rebaixada de classe por pl~azo indeterminado.
Art. 324. A pena de baixa temporaria de r I asse não .:;erá.
por .prazo maior de quatro mezes.
Art. 325. A pena de baixa indefinida de das~ e, que é
por prazo indeterminado, não será por prazo menor lle quatro
mezes. Esta pena depende sempre, pelo menos, de eons('lho de
disciplina.
§ L" A baixa indefinida de classe para o;;; sarg•mtos poderá ser ú classe immediatamente inferior.
§ 2. A reintegração na classe só póde S('r autorit:ada pelo
Ministro da Marinha e em despacho no requerimenLo do intf'ressado, informado pelo commandante llo navio on m~tahrle
(',imento onde servir e pelo cornmandantP do I~OI'po.
Art. 326. Os cabos, presos para responder a eonselho,
serão logo rebaixados á 1 classe, continuando esse rebaixamento por todo o tempo de prisão, si forem .condemnados.
Paragrapho unico. Si forem absolvidos serão reintegrados
em sua classe, e trancada a nota de rebaixamf'nto para todos
os effeitos, inclusive vencimentos.
Art. 327. A praça incluída na Companhia Correccional,
ou rebaixada por prazo indeterminado, sNoá desqualificada da
espeeialidade a que 11ertencer, exceptuado.;; os marinheiros foguistas.
Paragrapho unico. Os marinheiros foguistas de curso de
escola profissional perderão todas as vantagens desse curso,
como se fossem desqualificados, ficando nas mesmas condições
que os marinheiros foguistas sem curso.
0
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CAPITULO XIV
DO FARD:\ME'NTO

Art. 328. As praças receberão o fardamento que lhes competir na época regulamentar, de accôrdo eom as talwllas em
vigor.
.
Art. 329. Ao assentarem praça receberão os voluntarios
os respectivos fardamentos.
Art. 330. Igual fardamento receberão as ex-praças que
forem ~ngaja~a~ ~ reengajadas._ .
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. Art. 331. Os mappas de abono de fardamPnto ás praças
serão assignados pelos commandantPs de quar·tpis ou ~~m·ar
regados dos destacamentos, que terão inteira rf'sponsabilidade
quanto ao numero de pecas do fardamento que compete a cada
praça (1) • Esses mappas serão r·uhrirados pelo ~wgnndo com. mandante do corpo.
Paragrapho unico. Quando as pracas tivrrem direito a
algum fardamento extraDrdínario (caso dos rlr>stro!Jm·s, •ruhmf'rsiveis, t•tc.), serú isso Uf'{']arado no mappa pP!o sPgUIHlo Pnmmandantc do corpo.
Art. 332. O pagamento do fardamento se1·á autorizado prlo
commandantc geral do c.orpo, no;;; mappas conff'f'I'Íormdos, como
determina o artigo anterior.
Art. 333. Depois de effectuado o pagamento do fardamento, os commandantes de qua1·teis ou os enearregadoq dos
destacamcntos a bor·do dos navios Cflrtifkarão nos mappa~ psscs
pagamentos, declarando as peças dt> fardamento que não tiveeem
sido rrcebidas })(lias praçac:;. Essr crrtifinado ser:í tambem assignado pelo segundo commandant(' do ·1·orpo, dPpois dP infor·mado sohre .o pagamento feito.
·
Art. 334. O commissario do fardamPnto mencionará nas
cadernetas das pra(:as R nos srus livros, com toda a claroza.
o fardamento· pago ás praças, afim de qur~ pos"am Pilas rPceber mais tal'df' as flP(~as de fardarnrnto que não Jhrs tiverem
sido pagas.
Art. 335. As praças que estiver·pm ~H~i~ mPzPs no hospital
perderão o dirPito ao semestre.
Art. 336. O fardamento dado aos aprendizc-; e aos Yohmtarios ao scrmn alistados, q·uc naturalmenf<· fi iJado pm· adPantamento pm·a ser usado durante um IH'azo delonninado. nfí~• ~~
comüderado fardamento a veneer c sim fardamento vencido.
Paragrapho uni co. Do mesmo rnorlo r> eonsidPrado o fardament.D dfl sPmestre f' quatriNmio. quf' •; dado ·nas rnf'qma~
condições.
Art. 337. Toda a praça (> obrigada a fpr sf•rnvrC' o numero de peças de fardamento nmTcspondPntr ao ultimo semestre e quatriennio vencidos.
Art. 338. As praças que na occasião dP suas baixas tiverem semestres e quatricnnios vencidos, R() rPcPlwrão as Jwr:as
de fardamento do ultimo semest t'n venddo, que -;p J)l'estam ao
tra,je civil.
Art. 339. · Sómentc as praças que tiverem suas baixas por
conclusão de tempo legal de serviço poderão rert:>ber em dinheiro a importancia das peças de fardamento a que tivf'rem
direito (art. 338).
·
Art. 340. O abono de fardamento por adcantamento serú
regulado pelas disp-osições do regulamento para o sf'I'vic;o de
Fazenda.
Art. 3H. As praças pre'3as respondendo a ronsrlho s6
perceberão as peças de fardamf~nto qnf' são abonadas :ís pra~;as
sentflnciadas (não excluídas).
Art. 312. A praça qup, fH•J·unr os :-wus uniformrs Pm incendio ou naufragio, reeeberú o que teria dirPito si assPntassc
praça na oPc~asiãn e tambom uma quantia em dinlwir·o indPpendonte dn indPmniza~ão :'i FazPnda Nar,innal.
'
(1) Regulamento para o serviço de Fa7.f'IHla, art. 97.
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Art. 313. As praças que desertarem pcrd~rão '> rlirrito a
qualquer fardamento VPTH~ído antes da dP~Prç.ão.
Art. :H l. As pt·aças qne ti v Nem haix~ pndf'l in u~ar OR
seus uniformes durante seis meze<s, devendo estar f ~mpre corrodamento ·uniformizadas.
Paragraplw unieo. Essa autorização r. essa l".Í l(,_;o quo .f~r
possivel dar ús praças algumas peças de ro~p~ de- traJ~. mvll
-para substituir todas a5 peças caractPrlslH'as d" nmiormc
do~ marinheiro, que sPrão arrecadadas.
Art. :Vt5. As pracas ~xcluidas a bem da di~dplina n~o
poderão usa1· as peças características do unifoJ·m~~ do marinheiro, pomo sP.iam: bon~t. fita, gola, fiPl, lrnço dl' seda, rtc.,
as quars Hel'ão arrPI'adarlas antPs do dt>sligamrnto 11· ssas praças
do •~orpo.
Paragrapho uni co. Essas .pl'aças, si tivf'rf'm -Pnwst rcs c
qnatricnnios vPncidos, s6 I'PCPhceão as pP<:as flp )l: im ntPsela,
do nlt.imo sPmrstrr vencido.
~APITULO

XV

Art. 3H1. 0'3 vencimentos e vantagens das PJ'::u as do >rorpo
sPeiío os que constarem das diversas disrJosirõf•s d1• I ~i I'IH vigm·.
A1·t. 3 i7. Chama-se: vendmentos a rntmião dn soldo e
grat.ifica<:ão de classe a quP se reú~t'P · a tahPlln armPxa ao
dPereto n. ::?.:.!Sl~l, de '13 de dPzrmbro de HHO (J).
:f~hama-sP: vantagrns todas as dPmai'l gTati f'i1~a~õPs, SC'.ia
JWl' ineurniH'IH~ia ou fmwc,:õPs esp1~1~iaes, sP.ia 1·omo l'on:-;equNwia
de estudos profissionacs, s1~jam etapas ou outt·ns ilhonos previsto>;; nas disposições de lei, gratificaçõPs essas lliiP não ·eomJH~tem a todas as praças, maR <]UI) depPndmn dP t·orHli~õf•s ou
,.i !'eumstandas espPciacs ( 1) •
Art. 3-18. De um modo geral é empregada a palavra:
vencimentos. para todas a:' importancias abonada<: na:;; folhas
dP pagamento.
Art. 310. Nenhmu. venei mento ou vantagPm :~Prá abonado
sem haver ·na caderneta da praça a respectiva nota Pscripta
f' assignada, de aooôrdo com as disposições em vigor.
Paragrapho uni~eo. Será sempre esJH'cificadil a importancia da gratificação dn incnmhencia ou funcção, abonada á
praça.
1
•
.Art. 350. As gratifieações de inr.umbcncia ou funcção,
que são variaveis, segundo a classe, o typo de navio.s1 e a
natureza da incumbencia ou funcção, terão srmpre um limite
maximo para cada r.las~e da pmça no rOl'JHI, dn WPôrdo .com
ní'l disposiçõ~'~ em vigor (2) .
Art. 851. As praças ineluida~ na Compauhia Corrrr<·ional
n o,~ prf':;;as para l'esponderom a eonsellw. pPt'I'Phr rfín ~ôrnento
n :-:oldo, pcrd~ndo todas as gratificações.
~ L" i\s flUP forPm r.ondemnadaí-1 VPfl<'Pl'ito st 'mPntP meio
RO]do.
( 1) Ordrm do Dia dn .Eslado-l\Jaior da Armada n. 112, de
28 de maio de 1"915.
·(2) Aviso n. 3, 9rl7, de U do novrmhro de Ht15.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 2. 0 As que, pela pena imposta, forem logo exduidas do
eff.ectivo do corpo, nada perceberão.
Art. 352. As praças que baixarem ao hospital ou enfermaria em consequencia de desastre ou acddente em serviço perceberão o soldo e a gratificação de classe nos seis
primeiros mezos em que estiverem em tratamento, percebendo
depois o que perc·eberem as demais praças em hospital, de
accôrdo com as disposições em vigor.
Paragrapho unico. Na nota de baixa, será mencionado o
de.sastre ou aooidentc que deu causa a essa baixa (art. 413).
Art. 353. ~.As gratificações de especialidade, de exemplar
comportamento, de 10 o/o, de 15 o/o, de voluntario, de engajado,
de reengajado só poderão ser abonadas depois de autorizadas
em ordem do dia do corpo e transcripla essa ordem do dia
.
nas respectivas cadernetas.
~rt. 354. Periodicamente, com um intnrvallo de dous
annos, será feita no quartel central a liquidação das eadernetas das praças do corpo.
Art. 355. Para proceder a essa liquidação de cadernetas
o commandante do corpo requisitará as cadernetas das praças.
Paragrapho uni co. As cadernetas das praças, que na época
opportuna se acharem fóra do Rio de Janeiro serão liquidadas
quando essas praças regressarem ao quartel •central ou seus
navios ao Rio de Janeiro.
Art. 356. Procederá á liquidação de cadernetas uma commis.são composta de dous commandantes de quart.eis e um
commissario do corpo, a qual lerá cuidadosamente a caderneta da praça, afim de verificar si lhe foram abonado-:; o~
vencimentos devidos, fazendo na caderneta a declaração de
ajuste de contas feito.
Paragrapho unico. O commandante do corpo ~communi
cará ao Estado Maior da Armada os abonos indevidos. encontrados pela commissão na liquidação periodíca das cadernetas
das praças.
Art. 357. Quando a praça tiver de •Sf'l' des-ligada, por
baixa ou por qualquer outro motivo, terá o seu ajuste de
contas feito pelo eommissario do pessoal do coqJo, que fará
a liquidação da caderneta, a partir da data do ultimo ajuste
de contas, sendo, pelo commissario, communi•cados ao commandante do corpo todos os abonos indevidos encontrados e
esse facto levado, pelo commandante do corvo ao eonhecimento
do chefe do Estado Maior da Armada.
Paragrapho unico. O ajuste de contas das praças em tratamento no hospital e que não possam ser recolhidas ao quartel,
em virtude do seu estado de saude, será remettido ao dh'ector
do Hospital de Marinha para os devidos fins.

CAPITULO XVI
?.1:\TIUCUL!\

N.<\H

ESGOL\S

PfiOFTSST!O~:\ES

'Art. 35:9 .. Só poderão ser matriculadas, como alumnos das
profiSSI?naes, as praças do Corpo de Marinheiros Namonaes pro':ementes d!J-S escolas de aprendizes, de hôa coadp.cta, que tiverem aptidões e robustez physka, e os volunta~Jos, menores de 25 annos, que S!:! obrigarem antecipadamf'nta
e~colas
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~ servir por mais seis annos além do tempo que já devmn servir
como voluntarios ou engajados (~ satisfizerem ús mesmas condições.
§ t.o A declaração do- v o luntal'io- de servir por mais
seis annos será feita na Secretaria do Commando do Corpo,
em livro apropriado, que será a "C hivado. Essa declaração será
transcript.a no- Livro-Mestre--- e na caderneta de praça. Os
termos desta declaração são os .Eeguintes.:
« CompTometto-me a ,servir na Armada por mais seis annos,
eomo praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes, si fôr matriculado em escola profissional, qualquer que seja o resultado
dos meus estudos. e comportamento, durante o curso es,colar .»o
§ 2. 0 Antes de matTi,culados deverão ser submettidos a
um exame de habilitação sobre 1er, escrever e conhecimentos
das quatro operações fundamentaes da arithmetica, exame esse
que serú prestado na sé de das esrolas profissionaes.
§ 3. Os candidatos á Escola de Marinheiros Foguistas e
InferlO'res Foguistas deverão .s1~1~ submcttidos, anteriormente
á matrieula, a uma inspecção d1• .saude, afim de se verificar
se teem robustez phy.sica necessaria ao serviço do fogo.
§ ~. Os candidatos, á Escola de Signaleiros- Timoneiros
e de Telegraphistas- deverão, anteriormente á matricula, ser
submettidos a uma inspecção medica para provar o funccionamcnto perfeito dos orgãos visu aes e auditivos.
Art. 339. Os candidatos á matricula não poderão ler classe
superior á primeira classe.
Art. 360. Os marinheiros da.s. dasses- rabos- e sargentos- s6 poderão ser admittidos como ouvintes e com permissão especial do Ministro da Marinha.
Art. 361. A matricula, nas escolas profissionaes será feita
pelo commandante do cmpo, depois de approvadas pelo chefe
do Estado Maior· da Armada a;, relações das praças em condições de serem matri,culadas em cada escola, relações essas
que serão pubUcadas, em ordem do dia do Estado Maior da
Armada. Essa matricula será pa·ra os eursos relativos ás espeeialidades das companhias do corvo que são ensinadas nas
escolas profissionaes.
Paragrapho unico. À rela!ião dos candidatos á m·atricula
terá por base as indicações da Escola de Grumetes e as dos
eommandantes. de navios e di'rectores de estabelecimentos tendo
vreferencia os marinheiros de 2" classe ou gTumetPs de bom
comportamento, que, como aprendizes, obtiveram boas notas
na Escola de Grumetes.
Art. 362. As praças a sürcm matriculadas nas escolag
se·rão recolhidas ao quartel central, afim de serem apresentadas na respectiva escola na época conveniente.
Art. 363. Todas as praça~. que terminarem o curso da
Es,~ola Profissional serão rcr~olhidas ao quartPl 1~er1Lr·al para
os e_l'feitos dr elassifieação nas 'eompanhias e distl'ibuic.:ão pelos
navws.
A:rt. 36·L No •curso da Escola de Inferiores Foguistas sâ
poderão ser matriculados os marinheiros foguistas, de boa
conducla, com o curso da Escola de Marinheiros Foguistas e
de classe superior á primeira classe.
·
0

0

.\C'l'OS UO PODEH EXECl!TfVO

Paragrapho unico.
matricula nesse curso :
a) maior tempo de
boas informações sobre
petencia technica;
b) aperfeiçoamento
canico.

São eondiçõcs de prdcrcneia para

a

embarque crn navios de eo~nlwtc ('Um
o zelo c actividade no .~ct·v 1ço c comna exeew;ão de algum tt·abalho mc-

CAPI'fULO XVII
DO EMB.\BQUE E DESE.\18.\HQUE

·Art. 365. As guarnições dos navios e e~talJelc~eimcntos
serão constituídas por praças de varias dassPs e Pspeeialidades,
conforme as lotações estabelecidas velo Estado .Maior· da Armada.
Art. 366. As praça:3. do corvo sô voderão Pmbarea L', de::>embarcar ou passar de navio por ordem do d1efe do Estado
-Maior da Armada ou do eommandantc do corpo.
Paragrapho unieo. Fóra do Jlio de Janeiro os commandantes de forças vodcrão, de al!.·c~clrdo eom a ronveniencia do
serviço, passar de um navio para outro as vra~.:as que julgarem necessario.
Art. 367. Quando o eommandaute da fonja, navio ou estabelecimento julgar neees.~arjo, no intnrc~:-;s.- do ~l't·vic:o, o dr~
embarque ou passagem de alguma praç.a, dc•v('I'Ú rcquisital-o
ao commandantc do corpo .
.&rt. 368. O commandante do eoqHl lH·oviden·dará para
que as praças não se conservem vor mais dn dous armos um
commissõcs dn terra, afim de não pc~rder1~m Pilas o habito da
:vida de bordo e dos exercícios em um navio ele guerra.
Paragrapho unico. No qua·rtel eentral o tempo de permanencia será no maximo de um anno, excepto para os sargentos, com o tempo de cmbarquP, •tujo vrazo não deverá ser·
maior de dous annos.
Art. 369. Para as comrnissúf~S de L1~rm, df•vet·ão de r,t·eferencia ser escolhidas praças de temvo de embarque completo,
na classe.
Art. 370. O commandantf~ do •eoT·po provideneiadt pam
que as praças não fiquem mai~ de dn11~ a11nos nas eommissÕe"
das flotilhas.
A!rt. 371. As praças deverão ser collS('T'\·adas nus navios
por. um periodo não menor de um anno, salvo motivo <.le força
mawr.
Art. 372. A :mbslituição da'< prat;as das guat·nições doH
navios não deverá ~er feita, ~alvo easo:-; r•stH•eiat•s, por- gr·upos
maiores de um qua·t·Lo da guantif;ão, atfPildf~udo ao que dispõe
o artigo anterior.
Art. :n~~. Salvo easo de UL'gt~Iwia, o PmhaJ·que ('. de:'H'mbarque ·de praças snní. Jeito sümentP liJlla vez c·m L'ada mez,
entre os dias 10 c 15.
.
Art. 37 ·L .As vra~.:a."' es pedalisia-; scí pudt:·t·ão ~'111 bat·-ear·
em navios e st•rvir em estalwledtuPnl.o.-; ondn pu:-::..;am PxerceL'
a sua especialidade.
~)aragrapho unieo:.. Os mal'inheiros al'lillteiros, logo eru
segmda á sua promoçao a - cabo- doYerão ~e r embarcados
em navios do typo Minas Geraes.
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Art. 375. As praças das companh!as de --e.specialidaqe
-serão empregadas a bordo nas funcçocs eorrc~r~ondcn~cs .as
Ruas especialidades, devendo tomar parto uas Jamas dmrm~
ordinarias e extraordinarias.
Art. 376. A.s praças em navios e e~tabeler:imeutm; na sé~c
do quartel central propostas para a inclusão na Companlua
COI'l'eeeional o as que estivcrr>m presas pata responde'r a prof:('sso serão rc·colhidas ao •Juartnl eenti'Ul, mucpendPnto de requisição do commandante do corpo.
Art. 377. As praças julgadas incapazes para o .~erviço
em insocc.;ão dn saude ~erão immcdiatamcnle recolhidas ao
quartel central, independente de requisic,:ão do commandante do
corpo.
•Art. ~riR. As praças tJl.W terminarmn o tempo 1le set>viço
oeYerão ser mandadas apresentar ao quartel central oito dias
antes da terminação do tempo de serviço.
ArL 37H. Por occasião das $ahidas dos navios para commissõc~. o~ Pspolios c cadernetas das Jll'aça:; em tratamento
nos hospi.taes .serão enviados ao qual'tel central, duixando essas
praças de fazer parte da guarnição do navio.
Art. 380. O commandante do corpo facililarú a todas as
praÇaS 0 embarque, logo depOiS OP promovidas OU lfp dassifif':tdas- cs(wciali.s.ta:;;
afim de poderem satisfaZL'l' as '-'Xigcn•·ias para a promoção.
Art. 381. As praças da ~ompanhia dt• praticantes do artifieo serão embarcadas, afim de continuarem a vraLiear na
sua especialidade.
Art. 3H2. As praças da companhia de vraticantes de enfl't'meiro serão emba:rtcadas, quando os navios sahi1·r•.m rm
commissõos, rrgressando aos 1wspitaes, quando os navios voltarem ao llio de Janeiro.
CAPITULO XVIII
DOS ESPIO:LIOS

Art. 383. Os espolias das praças desertadas ou fallecidas
vendidos em leilão, a bordo, no quartel ou no estabelecimento em que serviam, dentt'o de 30 dias após o fallreimento

s~·rão

dias após a deserção, em presença de autoridade competente.
Paragrapho müco. As. joias, ob.iedo:; dn valor, titulas e
tudo o mais quo pos·sa ser Yendido eom mais vantagem f6ra
do navio, estabelecimento ou quartel não fará parte do leilão
e st•rá Pnviado, eompetentemente relaeionado, ao Df~po:-;ito ~aval.
A:rt. 38L O producto do leilão do espolio sPI':'t ~~atTcgado
ao t·.ommissado com indicação do nome, classe e nunH·eo da
praça, data e Jogar do fallf'cimf'nto ou deserção, Jlal'a a l'Pspediva entrega ao Deposito Naval e dfeilos do rPgularuento para
o serviço de Fazenda.
Art. 383. Quando sn apt'e::\.entar· ou h) r uaplurada qualqtwr praça da dcsf'rção, ser-lhn-lm NltrPgue o P~polio ou o
:-:eu produdo. ca~o ainda estl'ja 110 cofre do qual'tcl. 11avio ou
~~stabe1eeimento. Para esse fim o <~ommamlan.te autrírizarú por
escripto a restituição e esta se fará constar dos livros de soecorras e cadernetas subsidiarias.
P ~H)
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Art. 386. Quando o dinheiro já tiver sido recolhido ao
Deposito Naval, o commissario, autorizado pelp comman~ante,
fará a requis1ição com as formalidades prescnpta~ na lei e. o
Deposito Nav·al o entregará prBcedendo a carga no hvro proprw.
Art. 38'7. Quando o dinheiro já se achar no juiz de ausentes a autoridade competente communicará ao Ministro da
1\Iarinha, afim de ser feita a 1requisicão.
Art. 388. Os espolias das praças baixadas aos hospitaes
serão enviados ao quartel central, por occasião das sabidas dos
navios. iEstes espolios serão acompanhados de uma relação
detalhada contendo os nomes. .classes, numeros das praças c
as peças de fardamento que lhes pcrt,cncem.;
:CAPI'fULO XIX
DISPOSIÇÕES Dl \.EHSAS

Art. 389. O serviço no quartel central srrá feito pelo
mesmo modo que a bordo dos navios de gw:na, observando-se
tudo o que determinam a Ordenança Geral para o serviço da
. A.rmada e outras disposições em vigor, no que fôr applicavcl
ao quartel central.
Esse serviço será regulado por um regimento interno o:ç-ganizado pelo eommandante do corpo.
u\rt. 3!)0. O ·SC:rviço dos officiafls seJ'á o de
Estadodevendo haver pelo menos dous officiaes em cada divisão de
serviço.
§ 1. O num~:ro de divisões de serviço não HPI':Í maior de
-quatro.
§ 2. Os officiaes excedentes a dom; I'JH cada divisão de
serviço ficarão promptos vara os exercício:', desembar-ques n
serviços extraordinarios.
Ad. 3!H. Os offidaes, não escalados nas divisões de serviço, pernoitarão no quartel, como está determinado p~ra os
embarcados em relação aos navios.
Art. 392. Os marinheiro.s nacionaes desempenharão, além
das obrigações marcadas nas diYcrsas diRposições em vigor,
todo o serviço como pTaças dos navios {'m que se aeharem embarcadas.
Art. 393. As incumbencias, que derem direito a maiores
gratificações, .só dev.em ser exepcidas por praças habitualmente
de- exemplar comportamento-, sendo essas preferidas ás
outras da mesma classe e ·especialidade.
Art. 39-1. Serão desclassificadas das companhias de especialidade (S'f\m cur.so da Escola Profissional), as praças que
não estiverem em exercido r:ffechvo da espncialidade, como
sejam: musicos, corneteiros, tambores, ar-tífices (art. .\6).
Art. :l95. ·Annualmente, no mez de janeiro, o chefe do
Estado-l\Iaior da Armada dett'rminartí. o numt>ro de praças quo
podmn. praticar em. hospital r: Pnt offieinas, attendendo ás
necess1dades do serviço.
Art. 3Bü. Só poderão peaticat· PJH officinas on nos hospitaes as praças com mais de quatro anno~ de serviço romo
praça do Corpo de Marinhoiros NaJcionaes ou do batalhão Naval,
de boa conducta c que i-> tenham dous a1mos de embarque
como praças.
0
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rAxt. 397. rAs praças, não procedentes de escola de aprendizes que quizerem prati~;ar em offi.einas ou nos hospitaes, só
poderão ser aLtendidas si se obrigarem anlecipadamcnte .a
servir por mais seis annm, além do tempo que já. devem serv~r
como voluntarios ou engajados como praça do Corpo de Ma!Inehiros Nacionaes. Essa declaração será semelhante e feita
do mesmo modo que a do art. 358.
Art. 398. As praças que, depois de um auno de pratica
nas officinas e as que depois de um a1mu de pratica nos ~hos
pitaes, não tiverem boas informações sobre o ,seu comportamento, ou não tiverem as approvações dos arts. 39 ~ 40
serão recolhidas ao quartel central e embarcadas como as
demais praças de suas companhias.
1
tA:rt. :3B9. Os sargentos e cabos, designados para as incumbencias a bordo, serão escalados para auxiliar o serviço
de contra-mestre ou para um serviço semelhante, nos navios
em que não ha contr·a-mestre . .li':sse serviço não lhes dá direito
a outra gratificação além da incumbeneia que exercerem e
será feito sem prejuízo ila incumbcncia.
Art. 400. Os diversos modelos de mappas 'para os diversos
serviços do corpo serão os que forem approvaclos pela autori ...
dade competente.
Art. 401. As informações, as partes, os mappas, as cópias
são de inteira responsabilidade de quem as assignar si não
houver o- Confere-, c de quem a.~signar o- Confere-, si
houver.
§ f.<' A rubrica da autoridade superior só indica que o papel- obedece ás disposições regulamentares.
§ 2." Todos os papeis assignados por officiaes não terão
o - Confere de outro official.
·
Art. 402. Todo o papel, 'confeccionado por práça, terá a
assignatura da praça e o-- Confere do official a quem competir essa conferencia.
Art. 403. Todas as praças que requererem transferencias
para o Corpo de Marinb eiros Nacionaes, bem como todas as
praças do Batalhão Naval que requererem exame para ~ secção
de auxiliares especialistas e todas as ex-praças, que se apresentarem para assentamento de praça, engajamento, reenga.iamento, terão tudo o que lhes di ~ser respeito regulado pelas disposições deste regulamento.
·
Paragraplw uuico. Todos os requerimentos dessas praças
ou ex-praças serão enviados ao' commandante do corpo para
as devidas informações, antes de subirem a despacho do Ministro da Marinha.
Art. 404. Os requerimentos de todas as praças do corpo
devem ser enviados ás autoridades por inLermedio do commandante do ~corpo.
.
§. 1. (_)s commandanles darão informações eomplcf.as sobre
as cx1gencms regulamentares a que devem RaLisfazcr as praças
para serem atíondidas em f'uas pretensões.
§ 2. Alüm do que fica determinado, o commandante do
c9rpo compi~tará todas as informações para que- a auLotndade supcr2or tenha pleno conhecimenlo do assumpto.
Ar& . .JíO;). O command~Ilte do corpo dará as devidas informaroes, mesmo nos papms que não foram por seu intermedio
;(art. ,J,O í), ainda que .iú despachados favoravelmente visto
como p_odcl!l ter sido enviadas á
autoridade superior- in,formaçoes mcompletas ou erradas sobre u assumpto.
0
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Art. 406. Sempre que fór pos.sivel, sem inconveniente

para o serviço, ·as praças do corpo embarcadas virão

tomat~

parte nos exerci~Cios geraes. Quando as praças não puderem
vir aos exercícios, virão, em dias determinados, os sargenteantes dos dest.ooamentos para assistirem aos exercícios.
Art. ·107. As vraças da banda marcial e de musica virão
•assistir ás aulas dos respectivos professores. Quando isso não
fôr possível, por convcniencia do serviço de bordo, virão, pelo
menos, os chefes das bandas de musica e !Jlarcial.
,
Art. .1()8. A todas as IH aças promovulas a
L"alJo sPra.
dado; si o pedirem, um c;:xemr)lar deste regulamento.
Art. 1:09. Poderá ser permittido ús praças da companlt ia
Ide- .sem especialidade procedentes de escolas de aprendizes, l{!.om mais de quatro annos. de serviço como praça do
Corpo de ::\larínheiros Nacionaes, de primeira cla~s-e ou acima,
praticar na navegação do Rio da Prata e sPus afflueutcs ou
no rio Amazonas.
§ 1. Si no fim de dous annos dP pratka não mostrarem,
em ·exame,
habilitações
rmra esse serviço, serão de novo
embarcadac-; como os marinheiros- sem especialidade.
§ 2. Si forem habilitados no exame, continuarão a praticar, podendo ser nomeados- IH'aticanll:s d0 ptatico- depois
de satisfeitas as exigeneiaf:3 do l'CSiwctivo rPgulamento do Corpo
de Praticos.
Art. !.dO. O commandanto goeaL o 2° eommandante c un1
medico residirão no quartel .central, sempre quo houver casa
para elles morarem.
Art. HL A taeifa para o seniço do quaelf'l eentl'al será
de accôrdo com a tabella para os~ navios de 1" categoria.
· Ar.t. H2. As praças que, de accôrdo com o ultimo re.gulainento deste corpo, estiverem classificadas Pm companhias
que não exist(~m mais por este rng·ulamcnt.o, snl'ão ·Classifi.cadas
nas cmnpanhias quo lho~ competPm, s1~ndu subrndlida-: a um
·exame de- qualificação~ si isso ú)t· necessal'io.
Art. 413. 1\s praças, que fot'Pm victirnas de accidentes ou
des·astres em serviço. terão em suas .r:aderneta~ a nota bem
explicada como o facto se deu e em que circumstancias, afim
de terem as vantagens do art. 352.
Art. 1.1:14. Emquanto tiver o Corpo <lo Marinheiros Nacionaes o seu quartel na fortaleza de \Villegaignon, ser-á considerado como formando a gua·rnição da mesma fortaleza, da
qual será commandante o commandantr; ge<'al do corpo.
Art. 4.15. Sempre que fôr reduzido o effpct,ivo do corpo,
o commandante poderá dar baixa ús praças que não forem
de bôa conducta, afim de ficar o effecliYo dentro do orçàmento da Marinha.
Art. H 6. As :e.Aigencias_ deste regulamento para as promoções das praças não F:eeão diminuidas, w~m dispensada~.
mesmo q:1'.: haja um grande numero de vagas e pnueas prac.;a::::
nas cond1çoes para -a promocão.
Art.. 417. Para os easos não provisLos npstf~ rr'gulamenfG,
:se observará o que estil determinado n('sl ~' l'Pg-ula rnf'ntn p mn
outras dispoE'ições para os tas o:; 1pw t'OllJ P]]p.; t ivPr'Pm relação ou ::;~~mclhança.
. Art. H~. D~>vcrHlo O:'i
tPIPgTaphista~
eon:::.en·al' a pra·~
bca da rapHla. tl'ansmissão e l'N'Ppr:ãn (],, nvliogTammas, de
chefes de estaçao (mnsmo .:'argentos; f' a n1o o ~erdc·o de quarto
nas estações a bordo e €liD. terra.
·
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Art. 419 ~ :As disposições deste .r~gulamento poderão ser

alte,radas dentro do primeiro anno da sua ·execução.
·
Art. 420. Ficam .sem effeito todas 8JS disposições que, de'
algum modo, ·contrariem o que fica estabelecido neste regulamento.
Rio de Janeiro, ~g de dezembro ue 1915.-Alexandrino
Paria de Alencar.

DECRE1.,0 N. H .SH

-DE

20 DE DEzEMnno DE 1915

Abre ao Minístcdo da Fazenda o credito de 40 :ooo$, supplcmcntar á verba
«Ajudas de custo», do orçamento vigente

2ztt,

O Presidente da Republica dos Estado.s Unidos do Brazil.
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 3.060,
dusta data, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
de 40:000$, supplementar á verba 22", «Ajudas de custo~, do
m'L. 101 da lei n. 2.92·í, de 5 de janeiro do •C·orrente anno.
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de 1915, 94n da' Independcncia e 27° da llepublica.
\VENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

J vão Pandiá Ca&oge1·as.

DECHETO N. 11 .81:2- DE :20

DE DEZL\lBHO llE

HH5

.\IJllrova o Re,gimcnto de Cnstns da .Justi(:a Local do Distrido Federal

O Presidente ·da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaç.ão conferida pelo art. 10 da lei n. 2.924, ·
<le 5 de ,janeiro de 1915, resolve approvar para a justiça
local do Districto Federal o Regimento de Custas que a este
acompanha, assignado pelo Ministro de Estado da Justiça e
Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915, 9!i da Indepen..
dencia e 27° da Republica.
0

WENCESLAU BrtAZ

P.

GOMES.

Carlos Maxi1niliww Pereil·a dos Santos.
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Regimento das custas judioiarias da Justica Local do llistrioto Federal
CAPiTULO l
DAS CUSTAS

As custas dos juizes, membros do 1\Jinbterio l'ublieo, ofliciaes e
procuradores jndiciaes da Justiça Local do Distrjcto Federal ~erão
pagas de conformidade com as seguintes tabellas, (~ujas taxas não
terão applicação por analogia, ou qualquer out1·o fnnda.IJiento, a casos
não comprehendidos nas respectivas rubricas.

TABELLA

l

ACTOS DOS JUIZES

SECÇÀO I
NO CIVEL

N.

i. Abertura, numeração e rubrica dos

N.:

dos o!Iiciaes do registro geral e do e:-:p~~daJ,
tabelliães c de outros quaesquer, execpto ns do3
escrivães do juizo, de cada folha
2. Abertura e<< cumpra-se,, dos testamento;; e
codicillos, inclusive, quando haja
3. Alvarás para qualquer fim.

N...

livro~

so~o

fSOOO
S200

N .1. 4. Assignatura :
a) de cartas de emandpação, ou sttppl(!-

mento de idade, insinuação de doação,
legitimação ou adopção, e de senteiiÇil,
comprehendido o respectivo exame. . .
lJ) de mandados de qualquer natureza, precatarias, editaes ou instrumentos, pl'ovisões de opera demoliendo e quacs()llC['
outras, excepto as de solicitador
c) de qualquer portaria de nomeação e tl(~
provisão para solicitador.
N.

5. Decisão de aggravo ou carta

S200
5$000

te~temnuhavel:

a) nas causas até 5:000SOOO • . .
b) nas causas de mais de 5:000$000 .

N.

1SOOO

6. Decisão sobre artigos de suspeição c conflictos
de jurisdicção ou de attribuição

f$000
~lSOOO

3$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

N.

7. DepoiDJ.ent.o de parte e inquirição de cada
testemunha ou informante, incluídos o juramento ou compromisso e a reinquirição:
a) nas causas até 5:000SOOO • • •
b) nas causas de mais de 5: OOOSOOO •

N.

8!)3

StSOO

fSOOO

8. I:>iHgencias, nas causas de jurisdicção gra-

ciosa ou contenciosa, procedidas ex-o(ficio ou a
requerimento de qualquer das partes, e a saber:
arbitramentos e vistorias, por uma só vez, e até
a terminação da diligencia:
a) dentro de seis kilometros da séde do

juizo.

.

.

.

.

b) além desse limite.
c)

6SOOO
i5SOOO

nas causas até 5008 as custas deste numero serão pagas pela metade e nas até
5:000$, com o desconto da terça parte.

As mesmas custas das lettras a e b, no
dobro, serão devidas pelo casamento fóra do
pretorio, salvo caso de molestia grave de um
dos contrahentes, em que não serão devidas
custas.
Nas custas de divisão e de demarcação de
terras perceberão os juizes os mesmos emolumentos das letras a, b P- c, pelas diligencias a
que assistirem no local do immovcl demarcando
ou dividendo.
Nos emolumentos estabelecidos neste numero comprehendem-se os compromissos ou juramentos deferidos aos louvados ou informantes,
e mais actos que os juizes praticarem por occasião e causa da diligencia ou que nella se euvolverem.
N.

9. ExaDJ.es em papeis, livros, autos, ou na
pessoa de alguem, por uma só vez e até terminar o exame:
a) na casa das audiencias ou na do juiz
b) fóra della. . • . . . . . .
c) nas causas até 5008, as custas deste numero serão pagas pela metade, ~ nas até
5:0008 o serão com o dP~conto da terça
parte.

Si a diligencia ou exame (ns. 8 e 9), podendo fazer-se em casa do juiz ou na audiencia,
se praticar em qualquer Jogar a requerimento
especial de uma das partes, o excesso de emolumentos será á custa do requerente.

t.•

Jí.

f. O. .Ju.lga:rnent.o' ou homologação de partilhas

ou sobre partilhas judiciaes, de calculos e divisão
nas liquidações commerciaes, de adjudicaçã.o ou

tSOOO
-iSOOO

ACTOS DO PODEI\ EXBCUTl\',0

N. U.
N. t2.
N. f3.

N.

i~.

de liquidação de herança nas arrecadações de
bens de defuntos e a usentos:
até f:OOOSOOO • • • . . . . • .
e dahi para cima tS sobt•e cada conto
de réis ou fracção de conto até o maximo
de
Para o effeito do pagamento destas custas
toma-se por base o valor do monte a partilhar
sem que se tenha em consideração si a partilha
refere-se á successão de dons conjugas ou á de
herdeiros ou herdeiros que venham a fallecer
durante o curso do proeesso.
JuraDl.ento., affirmaçã.o ou compromisso que
deferirem •
Proroga.ção de prazo para inventario,
pelo processo e julgamento do pedido. • . •
Reuniões., presididas pelo juiz, dos credores
da. massa nos processos de fa.llencia:
a) nas massas até o passivo de f: OOOSOOO .
b) nas massas de passivo de mais de 1 : OOOS
As custas deste numero serão reduzidas á
terça. parte sempre que a reunião se não destinar á concordata ou á prestação de contas.
Sentenças:
a) definitivas nas acções de qualquer natureza, quer proferidas afinal na causa, quer sobre
algum incidente, pelo qual se ponha termo ao
feitol' conforme o valor rla causa:
I, até 500SOOO • • • • • •
. li, de mais de !.iOOS até f ;OOOSOOO
111, de mais de 1 :0008000.
b) definitivas nas acções de qualquer natureza, quer proferidas afinal na cansa,
quer sobre algum incidente, pelo qual se
ponha termo ao feito, sendo as acções de
valor inestimavel. . • . . . . .
c) definitivas sobre embargos de terceiro
senhor e possuidor, ou prejudicado, con·
forme o valor dado ao objecto dos em·
bargos, e sobre artigos de preferencia ou
rateio, conforme o producto liquido da
arrematação ou remissã.o, ou valor do objecto adjudicado, acerca do qual se tenha
disputado a preferencia on rateio- as
mesmas custas da lettra a).
d) definitivas proferidas em embargos oppostos á sentença ou sua execução, qualquer que seja a natureza delles, ~ em
artigos de liquidação por arbitramen'f.oa metade das custas da lettra a).
~) definitivas que condemnarem de preceito,
absolverem de instancia, julgarem fianf;a,

tSOOO
f0$000

S200

5$000

fSOOO
38000

!SOOO
2SOOO
55000

58000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

desistencias, composições amiga.veis, accordos, cessões, excepções dilatarias, dissolução de sociedades nos casos do art. 23!J
do Codigo Commercial, artig:os de atten·
tado ou de habilitação, justificações e vistorias requeridas para resalva de direitos
e que são entl·egues ás partes, emancipação, divordo por mutuo consentimento,
confirmação de adopção, legitimação on
doação, rectificaçã.o de registro civil,
abertura de fallencia, rehabilitação de
t'allido, e todafl as sentenças definitivas
não e~pecificadas, qualquer que seja o
valor da causa e sua natureza, ou tenha
ou não valor designado o procedimento
requerido . . . . . .
.
f) sobre tustifica<:ões para embargos, sequestro ou detenção pessoal, ou definitivas sobre a su bsistencia ou nlio do qualquer desses procedimentos, exhibições e
deposito em pagamento, seja qual fôr o
. • • •
valor da causa. • . .
g) definitivas que julgarem a interdicção ou
levantamento de interdicção, supplemento
de licença para casamento, subt·ogaçfto de
bens inalienaveis, reducção de testamento
a publica fórma, contas de testa menta ria
o classificação do creditos . • • . •
h) definitivas que julgarem contas de tutela
ou cm·atela, conforme a importancia total
dos rendimentos dos bens administrados
no período comprchendido pelas contas
prestadas - a metade das custas da
lettra a).
Não havendo bens, ou rendimentos, não
serão devidas as custas desta lettra.

856

iSOOO

2$000

2SOOO

i) em appellações:
I, até 500$000 • • • • • •
li, de mais de 500S até i :OOOSOOO
111, de mais de i : OOOSOOO • • .
IV, nas causas de valor inestimavol .
i) em embargos ao accordão, qualquer que
seja o numero dos embargantes, a metade
das custas da lettra i).
Si o processo não terminar com o julgamento no incidente a quo ~e refere a lettra a, não
serão devidos novos emolumentos pelo julgamento final da causa cujos autos se farllo conclusos e,om o preparo feito pà.ra o dito incidente.
Havendo .reconvenção, o pedido uosta se
juntará ao da acção par·a calculo dos emolumentos ; estes, porém, não seri\o augmontados
pelo facto de haver no prot:esso assistentes ou
oppoentcs.

f.SOOO
2SOOO
5SOOO·
4-SOOO

SliB

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Os·emolumentos do julgamento da. reconvenção são igua.es aos da acção por esse modo
proposta..
Não são devidas novas custas pela reforma
ou emenda de partilha, sobre-pat•tilba, ealculo
de adjudicação ou liquidação, ou por nova sentença proferida no mesmo feito, em consequeucia
da annullaçfw da anteriormente proferida.
N.

i5. Vendas judiciaes, adjudicação ou remissão de
bens de cada. lote arrematado em prac;:a ou
do valor total da adjudicação ou romjssão:
a) até 5:ooosooo.
.
b) de mais de 5:000$000.
Quando um mesmo arrematante adquirir
diversos ou todos os lotes, as custas serão calculadas Eobre importancia da venda, e não sobre
cada lote.

f$000
2$000

SECÇÃO IJ
NO CRIME

N.

N~

N.

H>.

Assignaturade mandados, alvarás, preca·
torias e editaes •
•
·Será gratuita a assignatnra d(.. alvará-: de
soltura.

i7. Assistencia pessoal a buscas, não sendo
ez..atficio, á formação do corpo de delicto ou a
qualquer outro exame, inclnsh·e o julgameJJto:
a) na séde do juizo.
• . . . . .
b) dentr·o de seis kilometros da sóde do juizo.
c) além desse limite.
São applicaveis a este numero as disposki'ios
das alineas aa, 4&, 511 e 611 do n. 8.
i8. Auto de

quali:fica~;~ão

do réo

N. !9. Despacho de pronuneia ou não pronuncia.
N. 20.
.N.
N.

N.

Deío!~pacho

$200

f$000
35000

iOSOOO

$500

2SOOO

ou decisão que ponha termo ao
processo, ou sobre prescripção ou perempção .

iSOOO

2i. Despacho que sómente julgar o lanr.amento,
tendo de continuar' a accusação por parte do
1\tinisterio Publico.

S500

22. ln(Jllirição dccada testemunha, infot•mante,
ou interrogatorio do réo, inclusive o jurameuto
ou compromisso que deferirem.

uooo

23. J·ulgatnento:

a) de fianças ou suspeições •

28000

ACTOS DO PODER BXECUTIVO

N..
N.

b} final:
J, por juiz singular . . . . . . • •
H, pela aa Camara da Côrte de Appellaçfto.
c) de recursos e appellações.
21- ••J u.r.·uincnt.o, alfirma;;ão oo compt•omi!:'~n qtw
tie!'orirem .
2!i, !l>r<c>!'-lidencia do Jury, de cada Julgamento,
il1clusive todos os acto~ que nt..'llf' e pat·a c11e
p1·atiearem.
Prolongando-se a sessão do Jury além de
seis horas da tarde, de cada noite ou dia
que accl'escer, mais.

8ü1
38000
6$000

nsooo
8500

fOSOOO
58000

OBSERVAÇÃO

As custas quo competem aos juizes pelo~
actos praticados no juizo collectivo, só serão pagas
depois de designado dia para os Jnlgamentos,
uxceptuados aquelles que se verifiqoem em mesa,
independentemente de revisão ou passagem de
auto:-:.

TABELLA 11
ACTOS DO 1\HNISTERIO PUBI...lCú

SECÇÃO 1
i\<..'TOS no

PROCUI~AOOR

!).-\ FAZENJ)A

GERAL DO DISTRICTO, DOS PI\OCUR.-\OORF.S 005 FEITOS
.!\IUNICIPAI,, llOS PUtJMOTORES PUBl..ICOf> E SEUS AIHUNTOS

N.

21:. A(·cu!i';a.çiio perante t' .Jur-y, haja ou qfío ae~

N.

cu:o:ador particlllar •
27. Addição á queixa ou libcllo.

N.

28. A.ssist,encia:

108000
38000

a) a julgamento final de processo crime, in-

N.

N.

cluido o de contravenções sanitarias, infracções mnnicipacs. façam ou não uso da
palavra. . . . . • • . .
.
b) á inteira e completa forma1;ão da eulpa,
c) às justificações quer para fins dP. defe~a
em proce~so cl"ime, q1u~r para ,_~m~ito~~
civeis, por testemunha .
29. Libello de accusaçrw.
30, <.u·ncio ou parecer em proces~os eriminaes ou
civeis, de qualquer natureza, orphanologico~, da
pt·ovcdoria, inventarios, arrecadações ete. por
uma só vez, sobre o mesmo assnmpto, incidente
on principal, ou resultado de diligencias feitas.

3SOOO
38000
38000
68000

38000

8!)8

N.
N.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3i. ]:">etição de qoeixa ou denuncia, ou inicial de
contravenção sanitaria ou infracção municipal.
;l2. Razões de recursos ou appellação que interpuzerem ou acompanharem.

5$000

tOSOOO

OBSERVAÇÕES

f a. Quando officiarem em processos cíveis ou
commerciaes, intentados contra orphão, menor,
ausente ou interdicto, perceberão a metade das
custas devidas pelos actos que praticC~.r'rm como
advogados, de accôrdo com a respectiva tabella,
pagas logo após a expedição dos mesmos aetos,
c, nos casos em que tenham vista dos autos,
qando estes lhes forem entregues para offictar.
2a. Nas causas qne propuzerem e nas que
defenden!m por parto da Fazenda Municipal ou
da .Municipalidade, perceberão a metade das
custas quo são marcadas para os advogados.
Estas custas, devidas só quando a Fazenda Municipal ou a Municipalh 1 tde fOr vencedora, serão
pagas afinal, em cartorio.
3a. Nos executivos fiscaes, as cu~tas corrt·sponderão á metade do que está dispo:"to na
secção dos advogados com relação ás acçõcs executivas.
4a. Além das custas, os membros do l\linisterio Publico teem direito ás porcentagens que
lhes competem pelas disposições em vigor.
!>a. As custas do n. 30 são novamente devidas si depois do offieio ou parecet· definitivo
tornar a parte a requerer relativamente ao
mesmo ou outro assllmpto.
6a. Os curadores á lide perceberão as custas
do n. 30, e si os seus curatelados forem vencedores, terão direito aos emolumentos marcados
para os advogados, descontadas a.qnellas custas.

SECÇÃO U
ACTOS DO CURADOR JJOS ORPU,\OS

N.

33. 1-:>iligencia: por assistir a qnalqm~r acto ju-

dicial, não sendo de a.udiencia no auditorio costumado, nem derivado de qualquer exigencia ·
que haja feito ou complemento de outro acto ou
facto sobre que t~nha olllciado, cada dia:
a) no auditoria costumado. • • • • .
b) dentro de seis kilometro:q do auditorio.
c) fôr·a dos seis kilometros ou no mar

N.

6SOOO
128000
HlSOOO

34-. ot·ficão ou parecer :

a) sobre avaliação, vistoria ou exame

•

5SOOO

AC'OOS DO PODER EXECT:TIVO

b) sobre contas de tutela ou curatela:
1, sendo o valm· dos bens a tó 50:000$000 •
lf, sendo o valor dos hen· de ma.i~ de
!W:OOOSOOO •

8~9

55000
108000

c) sobre as dividas reclamadas por credores

no inventario: as mesmas custas, confol'me o valor da divida, ·leste numero,
lcttra b);
d} 8obre declaraç
para encmTamento de
inventario, ca
os .e partilhas : as mesmas custas, eonforme o v:tlor· do montemór, deste numero, lettra b);
e) sobre emancipação, mtPJ dicç.ão e levantamento dest:-~ .

58000

N. 35, Petição :
a) para iniciar [n veu tario,

(~ nando a pessoa.
obrigada deixar do fazel-o no prazó legal .
b) para imciar prestação de ·~.ontas ac tutela
ou curatela, quando n~io o fizer nas époc:t-:;
devidas, ou se tornar suspeito. . . .
c) para nomeação ou romo1.;ào de tutor ou
curador, outorga de menor por soldadc'l. on
destituição do responsavel

N. 36.

125000
105000
6SOOO

1~espos tas

:
a) em petição da parte pa1·a louvação em
peritos, avaliadores ou para qualquer
outro fim •
b) nos autos •
OBSERVAÇÕES

i a.. Quanto aos actos que o curadol' dos orphãos praticar, como advogado legitimo dos menores e interdictos, nas demandas em que ell~~
forem interessados, applicam-sc ~ as obsm·va<~õe:s
ta e 2a. da secção l desta tabelb.
2a.. Prevalece tambem em rPlação ao curador
dos orphãos a observação 5a da mesma sec(~ão f
desta ta bella.
3a. As custas do n. 34, lettra b, pagar-se-ào
por biennio ou quadriennio de que se prestem as
contas.

SECÇÃO Ill
AC'fOS DOS CURADORES DE AUSENTESt DE RE'ilOUOS, E DE
:\IASSAS FALLlDA')

N. :n. ·Dilig·encia: para a~istir a qualquer acto judicial, não sendo do audiencia. no auditol'io co<:tumado ·nem derivado de quasqucr exigenc1a~
que hajam feito em complemento de ontro acto

4SOOO
53000.

SGO

AC100S DO PODER EXECUTIVO

ou facto, sobre que tenham officiado, cada dia, e
não excedendo de tres :
a) no auditorio costumado. . • • .
b) dentro de seis kilometros do auditorio
c) fóra dos seis kilometros ou no mar .
N.

as.

6SOUO
f28000
t8~000

011-"icio ou parecer :

a) sobre avaJiação, arbitramento, vistoria ou
exame . . • • . • . . .
· • ·
b) sobre dividas reclamadas por credores
no inventario ou no processo da arrecaua<;ão dos
bens de defunto ou ausente :
I, sendo a divida até 50:ooosooo.
11, de mais de 50:0008000 •
c) sobre qualquer outro assumpto •
N. 39. I:>etiºão para inicio de presta(~ão de coutas
testamentarias.
N. 40. 1:~esposta em requerimento ue parte.

5SOOO

68000

f28000
68000
12$000
~;sooo

OBSERVAÇÕES

ia. Applicam-se aos curadores de ausentes,
de resíduos, e de massas rallidas, as observações
1" e 2a., da secção I desta tabella, sempre que.
em razão de seus respectivos officios, tiverem de
intervir no feito ou de o iuiciar, como autores ou
réos.
2a. São-lhes igmdmente applieaveis as obsrrvações 4a. e !la da referida secção; tendo o curador
de ausentes a percentagem de 2 '% sobre o valof'
<.los bens arrecadados e das nividas cohradas, se
o acervo não exeeder de cem contos, dahi para
cima, 1 1/ 2 °/0 •
aa.. O curador das massas fallidas quando
funccionar em processo-crime perceberá. as mesmas custas que cabem aos promotores publico~,
em razão dos actos praticados.

TA.HELLA III
ACTOS DOS PROCURADORES JUDICIAES

SECÇÃO I
ACTOS DOS 1\DVOGADOS

N. 4t. Aec nFiiaçiio :

a) perante a Côrte do Appellacão ou o Tribunal do Jury. • • • • • .•
b) perante o juiz singular.

fOOSOOO
B0$000

:ÀaOOS

Do

PODER EXECUTIVO

861

N. 42. Artigos:
a) de acção ordinaria, reconvenção, opposição, assistencia, preferencia ou r a tci11.
b) de e~cepção, habilitação, attcntado, liquidação de sentença ou outros incidentes tl.lS
causas • • • • . • .
•
c) de acção summaria, especial ou executiva

248000
18$000
18$000

N. 43. Contestação :

a) em acção ordinaria.
b) em acção summaria.
c) por negação, •
N. lt.f. CoutranJ.in.u.ta de aggravo ou carta tost3munhavel •

24$000
t8SOOO
()~1)00

15SOOO

N. 1,5, Contrariedade a libello criminal

a) não sendo por ne.gação.
b) sendo por negaC<ão. ..

N.

~6.

Defesa:
a) oral, perante a Côrte de A ppclla(;ão ou o
.Jury. . . .
• . •
b) oral, perante o juiz singular, não se tr <ltratando de infracção sanitaria ou municipal, nem de contravenção.
c) oral, nas iufracções ::;anitarias ou munir;ipaes, e nas contravenções. .
d) escripta, perante qualquer juizo crímitlll.
N. 1:7. 1! ) i 1 i,g·encia : para assistencia a qualquer a~::.to
judicial, não sendo da audiencia, ou de inquirit;ã.o
de testemunhas no auditorio costumado ---- ·~111
cada dia de assistencia :
a) dentro de seis kilometros do auditoria
b) fóra de seis kilometros.
:~

25$000
6$000

1.008000
50$000

' GSOOO
25$000

i8SOOO
30SOOO

. ·Í:R . JJJtu bargos :

a) de (lcclaraçã.o
•
. .
b) opposto a preceitos comminatorios ou
qualquer acção smnmaria, especial ou E xecutiva, em que sllo a fórma de contesta~ão
c) oppostos a :;entença ou accordam, a owcução, e os de terceiros. . . . . .
d) sendo recebidos para serem discutido:~ em
processo ordinario.
N. '~:'.J. Lill.l)Ugna(tão úe embargos ou de excepçlio.
:'l. ~íO. Ln.quirição ou reinrpliri<~:lo tte ca.d<J u~~:t.e
munha:
a) em causa civel .
b) em causa crime.
N . 51. Li bello em causa crime
N. ti:!.. t\.linuta. de aggt·avo ou carta. testernuuhavel

!2$000
18$000

i8SOOO
24$000
18SOOO

98000
tiSOOO

25SOOO
i5SOOO

862
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l'i. 53. Petição :
a) de queixa.
•
o; inicial de acção ordmaria.

.
.
c) inicial de acçllo summaria especial ou executiva, ou de processo pr<>paratorio, pre··
ventivo oo inci:jent(~.
.
d) não comprehendida nas cspecies m~r.clOnada.S . . . . . . • . . . .

2~SOOO
~í$000

1~8000

63000

N. !;4. Quesitos para qualquer exame, vistoria ou ar-

125000

bitramento.
N. 55.

l~azões

ou allega(;ões :

a) finacs em causa ordinaria, ou sendo do
appeUação :

I, teudo havido contestaç:w . •
U, tendo a causa corrido á revelia •
b) finaes, em causa snmmaria, especial ou
executiva, processo preparatorio, preventivo, ou
incidente :
I, tendo havido discussão.
11, tendo corrido á revelia.
c) sJbro documento offcrecido pela parte
contraria . . . . . • • • . .
d) de recurso ou appellação em processo criminal • • .
e) em inventario.
N. 56. Replica :
a) r.ão sendo por negaçiío
b) por negação .

N. 57. Requerin1.ento por cóta. nos autos (excepto
si fôr de prorogação para dizer nos termos de
vista) ou em audienci<!, inclusive a accusar:ão de
citação .
N. 58. Resposta nos autos ou em petição sobre
qualquer requerimento ou exigencia .
N. 59.

Sustenta~•ão

de embargos •
OTI SER VAÇÕES

P . .~.. s taxas desta secção, fixas quanto aos
processos cr1minaes, s[o applicaveis ás causas
civeis do valor de ma.is de 5:000S até 20:0008,
ás incstimaveis, aos processos para documentos e
aos protestos para rcsalva ou couserva(;ão ele direitos.
Nas causas de valot· até :JOUS pagar-sc<t um
ten:-o da taxa; até 5:000$, dons tel'ços; até
20:0008, a taxa ; até 50:000$, mais um terço;
até 100:0008 mais dous terços; até :;oo:OOOS, o
dobro da taxa ; de mais dt~ 500: OOOS o triplo.

608000
308000

30$000
155000
9SOOO
508000
245000
128000
68000

6SOOO
6$000
15$000

863

ACYróS Dú t>Ob!Üt É::'\ÉCl'TtVà

211.. Nos processos de inventario c partilhas,
divisõe:;: de terra ou de eousa com mum, as custas
dos advogados serào reguladas peJo valm• do
quinhão do respectivo constituinte, ou pelo do
montemúr, si o con~tituinte fôe o mvcntariante.
Quando no inventa rio o passi\ o a hsorver o
activo, ta.es eustas eoutar-sc-ão c )JUO das e a u~as
inest1m:1 veis.
3". Pelos aetos nãn comprel1endiuos na tabolla 11, c quP praticarem no ex<·rcicio das suas
fnncções, perceherflo o;:; membro'3 do Ministc•rio
Publico as cm:tas d· ·sta sec<~ão.
~P~ÇAO

li

ACTOS DOS SOLLICITADC·tU:S

S. 00. Agencia :
a) na primf~irn instancia 1 pc 1' mez
b) na seg-unda instancía 1 pN' mez

98000
65000

OB ~E!\ V AÇÕES

i" As taxas desta secçfto < stão sujeitas a
dimimw;ão c augmeut•), de conf>rmidade com a
observa1;ão I da sect~ão autecedente.
2;'. Na conta.g·~m dos salar·1~ 1S do u. 59 será
dednúda. do temp1• UL'l:orr·i•lo totla a int:JITUIH;flO
excedente de 10 clJa::;, ·!m qun a cansa não tenha
tido andamento, salvo os prazo5 lcga.cs em qnc
os auto,:; são .jettdos pelo juiz, pa:·a os despachar,
o~ pelos advogado5, pa.1 a dizen·m.
3n.. Pelos

acto~,

eompt·ehettdtdos na:-; suas

a.ttribmções, que os sollic• tadoees praticarem 1
terão as custa!' designadas na sccc~ão antecedente, c suas ob::;nrvações.

TABELLA IV
ACTOS DOS OFFlClAES J UDICIAES

SECÇ}~O I
ACTOS DGS TABELI,ÜES

~

íH.

~

!!u(iõ;ea,s no.,; livr(ls iin los ou p tpois

:tt

<·l:ivadc:S

no (:artorio :
IÍ)
b)
c)
d)

até um auno . . .
de mais de um anno at·: 10 annos
de mais de 10 a1mos aO 20 auuos .
de mais de 20 annÓs at ~ 30 :nwos

2$000
·íSOOO

8SOOO
108000
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e) passados 30 annos :
si!a parte indicar o anno
I, de mais de 30 annos até 50 aBnos
JI, de mais de ·50 annos •
~i a parte não indicar o anno :
IH, de mais de 30 annos até GO annos •
IV, de mais de 50 annos • . • . • •
V, não sendo achado o documento em qualquer dos casos previstos, pagar-sP-á f/5
das custas taxadas.

208000
30~000

408000

toosooo

N. 62. Certidão:
a) narrativa de facto conheciôo em razão do
officio, ou constante do., livl'o:-:, on d(í8
papeis archivadns. .
b} de teor, além da rasa .

N. 63. Concerto e conferencia de puhlica-fôi ma ou
traslado
a '*a parte da rasa a qne tiver direito
o official que tiver escripto o doeumento.
N. 6-i. Diligencia, quando sahirem para ac·tos do
officio - além do que para o:s mesmos adns estiver taxado :
a) dentro de seis kilometros do cartono
b) tora. de seis kilomett·os. . . • . •
c) sendo de noite para approvar testamento
ou codiciJlo :
1, até 9 horas, mais • .
li, depois das 9 hora<;, mais •
d) além das custas taxadas, pagar-se-á a
cónducção, que será a do costume~. preterido o meio de transporte mais barato,
nos vehiculos pu hlicos, porém, a 1n classe.

2$000
!8000

78000

HSOOO
20$000
'~osooo

N. 65. J:i::scrij>ta feita nos livro" ou em avulso :
rt) si o Jivro ou papel avulso tivP,r 22 ermtimetros de largura, para eada linha ele 2i)
letti'as, pelo menos . . . . . . .
b) si tiver mator largura, para cada linl1a
de 50 lettras, pelo menos • . . • .
c) st a escrípta fôr em forma mercantil,
, neccssaria no caso, as <~nst<Js sor·;ío contadas no dobro.

N. 66. E@criptura, incluido o primeiro traslado,
além da rasa:
a) sendo o valor do contracto até 3:0005000.
b) de mais de 3:000S até 20:0008
mais
2S por conto ou fracç,ão de conto ele réis,
até . . . . . . . . . . . .
c) de mais de 20:000$-mais U pot· eonto ou
fracção de conto de réis, até o maximo de

so:w
SOGO

10$000

21-SOOO
805000

AO'l'OS DO POllEl\ EXECUTIVO

N.
N.
N.

N.

N.

N.

N.

d) de adopção, perfilhac;ã.o, reconhecimento
de filiação, autorização para mnlber casada commerciat·, ou outra qualquer que
ni'lo tenha valor determinado . • • • .
c) s1 a escriptura contiver varias estipulações independentes umas das outras, não
sendo conseqneocia do acto ou contracto,
de sorte que, por si sós, constituam convenções distinctas, ainda que se refiram
aos mesmos contractantes- as custas
daquella para a qual maiores estiverem
taxadas.
67. Exa.;ue em livros, documentos on firmas para
verificaçã J de falsidade ou do qualquer
outro facto, aiw.la que fóra do cartor10 •
68. Guia para pagamento de imposto.
64J. InstruiD.ento :
a) de posse - além Lia rasrt . • •
b) fóra das notas, não sendo du acto especificado nesta secção.
70. I•rocuraQão, incluído o primeiro traslado,
impresso ou mannscripto :
a) em livro e3pecial, com folhas impressas
e os claru:: neeessarios. • .
b) no livro Je notas, em ma.nuscripto . •
c} si houvo1· mai'i de um outorgante- mais
!S para. cada um dos excedentes; serão,
porém, roputados um só outorgante : o
marido e a muJhcr, on qualquer conectividade que eoustitua. pessoa juridiea,
como soc1edades, ü·mandade~, etc.
d) sendo procuração em causa propria, qnc
opere desde lo~o a transmissão de propriedade, do mandante para o mandatario, as custas (10S a 80S) do n. íi5, lettras a b c c e.
7i. ll,econ.hechuen.to tle lettra e firma, ou
sómente de lettra ou •le tlrma.
a) sendo nnis de uma fi1·m;t
as mesma::::
custas para c<J.da uma.
72. Su bstabeleeb~ento de procuração, incluido o primeiro traslado as custas (48 a 51))
do n. 69, t~~ttras (t e b, com o accrescimo da
lettt·a c.
'73. 'J..,cstaJUento ou codicillu nu livro de nu tas,
ou cerrado, escripto a rogo do testador • • •
a) sendo sl·mente a approva(;,ií.o ~
OBSERVAÇÕES

:t•. Na sommadas rasas (u. 6·~) não podnrá
ser carregada qualquer fracção de Stoo (art. 2'',
I'cu~~· Ex~:u:tho

-l!JLJ ('foi. Il)

Ü>SOOO

i2SOOO
8500

iOSOOO

4SOOO
5$000

$500

20$000
:12$000

861
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paragrapho unico, da lei n. 539, de i 9 de dezembro de t898).
28 • Para o efi(~ito da contagem das rasas,
nos impressos e nas escriptas dactylographicas,
observar-se-á o n. 64.,

SECÇÃO H
ACTOS DOS

OFFICIAf~S

1>0 REGISTRO GJ<:tl:\!.

N. 74. Archiva1nento de jornaes em que tiverem
sido publicados os dacumentos referentes ;'t constituição de sociodades anonymas, em corHmandita por acções, e outras; ou dos documentos comprobatorios de iuscripção de emprestimo
por debentures .
N. 7õ. Averbação. .

10$000
25000

N. 76. Busca nos livr·os findos ou papeis arehivados,
qualquer que seja o numero uos Urros nella.
comprehendidos, ou dos papeis archivados relativos ao mesmos immovel ou ao mesmo assumpto:
as custas do n. 60.

Jf. 77. Certidão:
a) narrativa. . • • .
b) de teor, além d <1 rasa .

•

• •

.

•

c) sobre qualquer immovel, seja aHirmativa
ou negativa, e qualquer que seja o assumpto da certidão, inclusive alim1ações,
hypothPcas, e onus reacs, além das cu::tas
do n. 60, mais .

N. 78. Guia p<.wa pagamento de imposto.
N. 79. In.dica<:~ao no indicador rea.l ou pessoal comprclleudidas ::ts referendas •

2SOOO
fSOOO

iSOOO
S500
tS500

N. 80. Inscrip<:ão:
a) ::;enfio o va.Im· do a.eto on contr·acto até
ti: ooosooo

. • . . . • . .

b) de nlais de 5:000$ até 10:000$000
t:} de mais f0:0008 até 20:000$000.
d) de mais de 20:000$000 . • • •

~sooo

35000
48000
68000

N. 8:1.. Referen.cia:
a) acs numeros de ordem e paginas do mesmo
livro em que fôr feita a inscript~fio, transeripção ou averba.t;ão. . .
. •
b) aos numer·os de ordem e p:1giuas de
outro livro •
·

N. 82 • .Rubrica das folhas dos titulos
para cada folha

•

S600
tSOOO

apresentado~

$050
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N. 83-, '1..,ra.nscripção- as custas (2S a 6$000) do
n. 79; send~>, porém, duplicadas quando a parte,
além da inscripção por extracto, quizer a transcripção verbo ad verbum.
ORSERVAÇÕES

ia. As custas desta secção ser:'l.o t•ednzidas á
ru8tade nos actos ou contrados 'le valor inferior
a f: OOOSOOO.
2a. Aos officiaes do registro geral são appli<~aveis as observações ia e 2a da. secr:ão I desta,
tabella.
3'l. Para cobrança das cust2s referentes a.-A\erbaçã.o- Busca --Certidão -- lndi,~ação --Tra,,scrin<;ão e Heferencia-serãc· reputados uma
sú pesSf·a: os conjugo,:;, < s co-intcl'cssados no
acto ou eontracto, activa ou 1:assivamentc, o representante e o representado, o mancbmte e o
mandatario, e qualq11er collectividade que constttuir pessoa jurídica, como soeiedades, irmandades, etc.

SECÇÃO Ill
ACTOS DO OFFICIAL DO REGISfnO

N.

ESl''~CIAL

S~. ~L\.rchivainento

de contracto social, compromisso ou e:- tatu tos de sociedades para fins religiosos, moraes, scientificos, al'ti:;;ticos, polit.icos
ou de simples recreio.

N. 8ti .

6SOOO

.L:-~verbação

do titulo, documento ou papel,
de cada uma das firmas reconhecidas, além da
rasa (n. M)

tSOOO

N. 86. Busca nos livros findos ou papDis :1.rchivados,
qualquer que seja o numero dos livros nclla
comprehendidos, ou rlos papqi:; arehiva.dos relativos á mesma pes~oa on a.o mesmo as'-!umptn,--as custas do n. 60.
N. 87. Certidão :

a) narrativa . . • . .
b) de teor, além da rasa. (n. G·i).

2SOOO
tSOOO

N. 88. 1->ilig·encia, quando sahirem para actos do
officio, e incluídas quaesquer notihcações-além
do que para os mesmos actos estiver taxado :
a) dentro de seis kilometros do cartorio.
b) fóra de seis kilometros.
N.

7SOOO
HSOOO

8~l •.l.tulicação,

no indicador pessoal, comprellenclidas as t•eferenciac;; .

!8500

ACTOS DO PODER E:XECtn'lVO

N. 90. Rcfereucia :
a) aos numeros de ordem e paginas do
mesmo livro em que foi feita a avcrbatttto,
ou em que se fez o registro ou o caucelaInento . • • • • • • . •
•
b) aos nu meros de ordem e paginas de outros
livros

5600
1$000

N. 91. Reg·istro:
a) de titulo, documento ou papel, e de sociedades civis, além da rasa (n. 64) . • •
b) das notificações e mais diligencias solici- .
tadas pelas partes, além da rasa . • .
N. 92. Rubrica das folhas dos titnlos apreseutados,
de cada uma •

f$500

s:_;oo
S050

OBSERVAÇÕES

ta. Applicam-se ao olHcial do reg-istro especial as observações f a e 2a da secção J desta tabella.
·2a. Para a cobrança das custas referentes aAverbação - Buscas - Certidão - lndical~ão e
Referencia, é tambem applicavel ao dito otricial
a observação 3a da ser.•~ito alltl\('/~dente.
SECÇÃO IV
ACTOS DO ESCRIVÃO PfliVATIVO DOS PHUTESTOS DE LETRAS

N. 03. .A. nuotaçã() ou apontanwnto de letra de
cambio, nota prornis~oria, ou de qualquer outro
titulo de divida
N. 91:. Busca nos livros findos ou papeis archivados,
as custas do 11. GO, let1·as a, b, c, de e.

GSOOO

N. 95. Certi<láo :
a) narrativa de facto eunhoeido em rnii.o do
officio, ou constante dos livros, ou papais
archivados .
• . . • •
b) de teôr, além da rasa (n. 6í-). .
.
c) negativa, por ser desconhedda ou ufi.o tor
sido encontrada a pessoa a quem se tem de
intimar ou notificar . . • • .
d) de títulos protestados, além da rasa
(n. 64) e da busca (n. \>3), - para cada
titr1lo •
N. 96 • .I>ilig;eucia~ qu<mdo sahir o official ou seu ('Screvento paea ser assignado protesto fóra do eartorio, além do que para o mesmo estiver taxado.

N. 97.

Inst~.. urnento

do protesto •

28000
18000

28000
8!500

48000

3SOOO
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N. 98. Inthn.a.çã.o dentro ou fóra. de seis kilomotros
do cartorio.
rt) sendo feita pela imprensa,- além das
custas taxadas, a despeza. de impressão.
N. 99.

l"l.e~+~tro

do protesto •

869

t.SOOO
tSOOO

OBSERVAÇÃO

Ao escrivão privativo do protesto de letra.:;;
igualmente applicaveis as observaçõe:4 t" o ~a
da see~ão [desta ta.helln. e :t letra. d <lo n. fl:l.
~ão

SECÇÃO V
AC1'0S DOS ESCRIVÃES NO CIVF:r, E NO CRIMP.

N. 100. Actn.:.
a) de reuniã.o de credores para concordata,
ou prestaçã-o de contas, além da r a~ a. .
IJ) dn reunífl.o dP ercrloi·es, para qualCJnm·
outro fim, além da rasa_ . • .
c) de sessão do .Jury, além da rasa • . .
d) de audiencia de julgamento pelos j ub-.es dn.
direito das varas crimlnaes, além da ra.~a.
e) de audiencia de julgamento pelo juiz de
direito dos feitos da Fazenda Municipal,
nas infracções municipaes, além da rasa.
!')de audiencia de julgamento pelos pretores
criminaes além da rasa • • • • • •

!05000

4SOOO
108000

8$000

HSOOO

r.sooo

N. fOi. Alvará:

a) de soltura. .. . • • • • . . .
b) de supprimento de licença para casamento
rJ) para qualquer outro fim
N. i02 .. A1"renu.lttação, adjudicação, ou remissão de
bens immoveis, moveis, on sl".movcnto,:, de r·arln
auto ou termo :
a) sendo os bens de valor até 500SOOO •
h) de mais do 500S até f:OOOSOOO . • .
c) de mais do 1 :OOQS até fO:OOOSOOO,-mais
1S por em1to on frací;ão de cnnt.n do róis,
até o maximo de • . . • . . . .
d) de mais do !0:000$000, ---mais 5500 por
cauto ou fracçfí.l) de cnnto do réis, até o
maximo de.
N. tOJ • ...:\..uto: de peuhora, cmlHu·go, seqncstm, invon·tario, partilha pdsão, detell!~ão, ou qualquer
m~tro não especifiearlo, inclusivf' a a.llirmac:iio ou
o Juramento, tomados :
a) sondo o valor da causa até 5008000 .
b) de mais de :wo~ ató ;;o:ooosooo •

5SOOO
88000
3SOOO

iSOOO
2$000
!i~OOO

25SOOO

2SOOO
lt:SOOIJ

870
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c) de mais de 50: ooosooo . . • . . .
de vistoria, exame, posse, ou arrolamento:
d) nas causas de valor• até 5005000 • • .
e) nas causas de mais de 500S até 50:0008000
fJ nas dausas de mais de 50:0008000 • .
g) de qualificação, perguntas, corpo d(.l dclicto, sanidade. ou outro qualquer nos processos criminaes .

N. iO,. Autuação .

6$000

asooo

4SOOO
ôSOOO
5$000

iSOOO

N. t05. Busca :
a) de processos findos ou parados, ou de
livros findos, -as custas (28 a !008000) do
n. 60.
b) de livros findos do registro civil, de mais
de seis mezes, - 8500, para eada anno,
até o maximo de • . • . . • • •
c) si a parte indicar o anno, no caso da letra,
antecedente, a metade das custas taxadas.
N. i 06. Carta. de emancipação, supplemento de idade,
perfilhação, adopção ou insinuação de
doação •

10SOOO

wsooo

N. i07. Certidão:
a) de desentranhamento de papeis passada
nos autos, comprehendida a nota lançada
nos mesmos papeis, além da raqa do
traslado. . . . • . • . . .
b) narrativa, a requerimento da parte, de
facto conhecido em razão do officio, se
constante de livros ou papeis archívados,
de cada item . . . .
c) de teor, além da rasa . .
. . .
d) de folha corrida, nada percebendo a ti·
tulo de busca . . . . . . . . .
e) nos autos, de estar findo qualquer prazo,
ou outra qualquer, não cxpressamcnto
mencionada

2~)000

2SOOO
15000
i8000
8500

N. 108, Citação, intimação on notificação, incluída a
certidão :
a) sendo em audiencia, ou em cartorio, as
custas do n. 103.
b) sendo fóra da andiencia ou do cartorio,
além da conducção (n. 63, letra d) :
I, nas causas de valor até 5005000.
II, ne mais de 500$ até 50:000SOOO.
lU, de mais de 50:0008000.
Taes actos o escrivão só poderá praticar, ou
quando lhe fôr expressamente determinado em
lei. ou por ordem expressa do jnir., nn a roquürimento da parte.
Pelas certidões de - scieneia - de scmten<;a
ou accordão as custas serão as da letra a.

iSOOO
U500
28000

ACTOS
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N. {09, Concerto ou conferencia do traslado : n fie ..
Cima pai'tto da ra;;Ll l\ que tem direitO
que houver •·'leripto o documento.

I)

Olnf'Íé\l

N. HO. Dilig·enciiá para acto praticado fóra do cartorio, cxc(•pl;uadns os de audiencia, praça á
porta do anditorin, citação, intima~ão on notificação, e artw~.lles a que são obrigados e{IJ·officio:
a) sendo dcutro de seis kilomotr·o~ do auditori~, :
1, na:; eausa&": de valor até 5008000
11, de mais ile 500S atú 50:000SOOO.
lU, de mais de 50:0005000.
b) son(lo fóra de seis kilometros ou uo mar.
conta t·-se-fio em dobro as custas da
letra a;
c) não sondo conclmda a diligencia uo mesmo dia, por dia que accre;-;cor, ató o
numcy·o d(~ tres, a met..1.rlo cios ~alario5i das
letra,s a e b ;
d) alétn dos salarios taxados, pagar-s<HÍ a
condw:ção, que será a do costume, preferido (\ meio de transporte mais barato,
nos V< ·hicu los publicos, porém, a. tn cla;;so.
N. ti f. Escripta" de traslados. carta prrcatoria rogatoria ; carta de sentenr,a ; cart:t de editos ;
editaes de ;1raç;t; carta d<' arrematação, de
adjudicação ou de rr.rni:;siio; lançamento de
avaliações, partil.ha ou sobreparti1ha; dili~enchl
para mcdiçiío, ou aviventação de marcos e limites ; ma1 1da.dos executivos; certidões verbo
ad verbum, não computado o preambulo declarativo do nome ou do titulo do escl'ivão ; e
quaesquer rmtros instrumentos extrahidos dn;:
autos : as custas dn n. 111·, letl'a~ a, h e c.

43000
6$000
~sooo

N. H2. Guia:

passada nos autos ou fót·a delles, para
pagalllento de imposto. ou para deposito,
excluídas as notas referentes ao sello do..:
autos e a taxa jndiciaria • . . . .
b) si contiver a transcripção do calculo feito
nos autos para pagamento do ímposto sobre heranças e legados, e mais as declu.raçõe:.:: do decreto n _ 2. 708~ de 15 de
dezembro de 1860, art. 43 .
Nas custas mencionadas neste numero estão
incluidas as duplicatas ou triplicatas.
N. H3. _[n:fhr:tna.~~~ão a requerimento da~ narte:~
as custas du n. !03.
'
Nada, porém, receberão dai; íntorma~ões
deter·minada.s pelos juizes, e das quo deverem
prestar em razão dos seus officios, ou para cvi~
tarem a re::::ponsabilidade.
a)

S500

l$500

872
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N. H(. .. :tnquÍrição de cada testemunha, on depoimento de parte, além da rasa :
a) nas ca.usas ~e valor até ãO:OOOSOOO •
b) de mats de uO:OOOSOOO • • • . .
Havendo repergunta ou roinquiri<.;ãu, contestação ou contradicta, a respectiva rasa. niio
será contada além de 28000.
N. Uã. Leitura. de processo ;
a) no Jury .. • . • • . • . • •
b) na Côrto de Appellação e nos jui?.os singulares, excluidos os prOCt~ssos de eou tt·avenções sanitarias ou de infnwções mnnicipaes.
N. tiG. Mandado:
a) executivo ou de eondomna,~ão dn pl't~·
ceito, além da rasa :

45000

f0$000

85000

~sooo

l, nas causas de valor de 500SOOO •

H, de mais de 5008000.

•.

TJ) qualquer outro mandado, :tlém dn
as custas do n. i03.

23000

25000

ra~a,

N. H7. Precatoria ou requisitorio, além da rasa,
as custas do numero antecedente, letra a.
N. H 8. Procuração on 5lubstahelecimento rzpud
.zctn..
Si houver mais de um outorgante, rmtis !S

:~sooo

par·a cada nm dos excedent<)s; Herão, porém,

reputados um só outorgante : o marido c a mulher, ou colkctividade que constit.n:1. pc~sna

iuridica, como sodedadc~,
N ., H 9. 13 :ro,~ i sões em geral.

f'. f20. I~econhech.nento

irm:~ndad~·~. 1•k.

5$000
em razão do oficio,

nos documentos das contas dos testa meu los, par:J.
cada um- as cnstas ($500) do n. 70, l''Jr-1 n.

N. i2f. Registro :
a) de testamento, para
1b)

c;l!)a.

fr~~-

lauda. rJ,,

tamr~nto r~gistradn, alfnn da r:l'-:a.
rln s~ntnnça., além da rasa.

•

•

N. !22. Revisão da numeração das folhas dos autos
apresentados na 2a in::taneia · S020, 11fío r•.xeedendo o maximo de .
N. t23. J.~ubrien. ele tt·a.slado; carta prec<~tor·i;l, ou
rogatoria ; carta de sentença ; carta de arro·
mataGilO, de adjudicação ou de remissã.o ; mandados, procatorias e provisões ; ccrticlõe.' ; thrmaes de partilhas; e instrumentos de r·arta tt•stemunhavel on do aggr·nvog de iustrnmcntn: -de cada. folha . . • . . . . . . • •
Nada perceberlo os escrivães P"l~ r1: hf'ic•;1,
em livros ou nas folhas dos autos.

iSOOO
1.8000

205000

S030
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N. !24. Terlll.O:
a) de affirmação ou juramento, no crime •
. . • • . •
c) de vista, data, juntada, conclusfío, pnbli·
ea1;ã.o, remessa, recebimento, appemm<~:ío,
on qualquer outro não espcdficado :
I, nas causas de valor até 5: OOOSOOO •
H, nas de mais de 5:000SOOO.
rl) de audiencia, assentada, aggravo, appellaçã.o, protesto, desistencia, cançã.o de
rato, caução de opera demoliendo e todos
os demais que s1í.o assignados c não c:('
achem espcdficaclos neste numero :
I, nas c a usas do valor até :.; : OOOSOOO •
H, nas de mais de :.>:0008000.
e) de perdão ou quitação, as f:nstas (!S :1
28000) do n. :1.07, letra b, I, H c fll.
/) de transacção, fiaw~a, cessão on suht'ogação- as custas {15 a 258000) do nn~
mero 101, letras a, b, c e d.
fJ) de assento de nascimento ou obito • •
!1) de rectificac;ií.o de termo dr1 :tSS('nto d('
na'icimcnto ou ohilo •
b) de tutela ou curatela

3SOOO
4SOOO

S200
S300

S500
t$000

18000
8500

OBS[!l VAÇÕES

P. Nos processos criminacs e em ~m·al,
sempre que não fúr conh<'eido o valor ria eausa,
:ts eustas p!'opordonacs dP:--;ta ~e<·ç;lo ~?ío li\ad,,
como nas can~as d1' vahw d0. :):OOOS ;1 •••••••
~i O: 0008000.
21\. Alóm das custas taxada::; n das porccu··
tagens quo lhes competirem pelas lei:-: em vi~or·,
têm ainda os escrivães a porcentagem de 1 %.
do residuo, quando o testamenteiro prwdn 'l
promio, igualmenü• do producto liquifl11 ,Jp..:,
bens de defunto;-: e anscntes n do evento.
3a. O assento do easamcnto eivil é gratuito.
Si, porém, as partes obtiverem d<t juiz" a eelehração do acto f{H·a do pretorio, o <~s<·t•ívão vencorft as custas de 21'tn, o será paga a condncç:ín
nos termos dos ns. 8 e 109, lc·tra. d.
4a. Applicam-sc tambem aos c:-;crivães as
ohsenaçr,es P e 2~ (b sprçfio T rl<·st;t b hnlh.

SECÇ\0 VI

''i.

12:;, I ... anc!aJuento lJ()S ll\TI)S r: IJI,t;t'' da distriIJUiçã.Ó d12 1:;ula prrwr~-~~. que f,·,r· :'!'rn:'~llt.iri•J,

illC]Uido f) termo tlrJ :!pL'PSf~JJf.;tr;;}r; f)IJ rr;r·r:IJiIIIIJTI to :
a) nas r~a 11sas d r~ Ya lo r até !; : 0()0~~000
l1) JJ ;ts do mais de !í: noosow1 •

3SOOO

unooo
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N. i26. Begistro profissional para advogar ou sollicitar nos auditorias deste Districto Federal . .
N. f.27. Provisão de prorogaçã.o de prazo para inventario. •

10$000
ãSOOO

OBSERVAÇÕES

ta Competem ao secretario da Cilrte de Appellação, no que forem applicaveis, as custas
da secção v, ns. f.OO, Wf, !02, wq., !07, f08,
HO, H2, H3, f U, H5, UG. H7, i2t, f22 e f23.
2a. Sfw-Jhe igualmente applicaveis as observações t• e 411 da secçflo referida (v desta tabella).
SECÇÃO VH
AC'fOS DOS DISTRIDUIIJORES

N. !28. Dist.ribuição, ou baixa, qnalqüor qne snja,
inelnid:t a vorba no livro . .

2:)1100

1.a. As custas do n. GO (~ompetmu am; distt·ihnidores peJas buscas que• derem nos livros do
'leu archivo e eertidõos que passarem.
.
2a Aos distribuidores silo applícaveis, no tocante ú.s eertidnes negativas, as rpgras do
n. 76, 1ettra c c a 3n. observação d:t sof~l;iío JJ
desta tab31la.

SECÇÃO Vlll
ACTOS DOS PARTIDORES

f..

t29. Partilll.a ou sobrepartilha :
a) até f :0008000 • • • • • . • •
fJ J dahi para cima, mais 2S em earla conto
ou fracção de conto de réis q•w a(:cr·escer
até 20:0008000;
c) do quo exceder de 20:0008, mai~ fS em
cada conto ou fracção de couto de réis
até o maximo de.
N. t30. Rateio pelo que houver, iguaes salarios ao do
numef'O antecmleute, não podendo, pot·óm,
cxcndor de

•

•

.

•

.

•

•

•

•

•

OR'-ERVAÇÃO

As taxas acima serão calculadas sobre n
valor do acervo, ainda que neste se envolva suecessão dos dous conjugcs ou de hcrdeirns f:tllrcidos no curso do inventario, e caber~o a e:Hh
um dos partidorts.

3~000

2UOSOOO
W0$000
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SECÇÃO IX
ACTOS llOS

N.

t~i.

CO~'fADORF.S

Calculo :
a) final em inventario :
l, de herançt:.. 1 para adjudicar;ão, quando
houver um só herdeiro ;
U, para o pagamento de imposto de •rausmissão causa mortis ;
b) para a verificação do excesso do pa;-;;:;ivo
sobre o activo, ineluindo o rateio :
custas (1.8 a 258) do n. !01, reguladas
pelo va:tor do montemór dos bens do de
CUJUS, qualqnee quo seja o numero de
herdeiros ou ,especio ou natureza 1los
bens transmittidos ;
c) da cobrança dos impostos para a oxf.in·
cção de usufructo ou fidei-commisso ;
d) de impostos para snbroga1:ão de be11s iualienaveis ;
e) de liquida1;ão de bens de defnuto;-; ou :IHsentes, on do evento :
I, sendo o producto hrnto da arrecndação
f:OOOS até. . . . . . . . .
H, de mais de 1:0008, mais S500 por eon: ,
ou fracção dP eonto de réis, ai{~ o maximo·
de .
Nos processos das varas cíveis, par·a o pagamento dos impostos, - as custas (i S a 25$) deste
numero, lettra b, reguiadas pelo valor dos bens
sobre que se hão de pagar os impostos;
calculo para verificar a vintena arbitrada;
g) calculo para verificar responsabilidades
de tutores ou curadores ou outros quaesquer;
h) calculo de divisão de direito, titnlos on
apolices.

~sooo

258000

n

N. 132. Conta:
a) de capital liquido - as custas ( 1S a 2$)
no n. 107, lettra b, conforme a impot·tancia do capital ;
b) não sendo liquido, - as cnst as (2$ a üS)
do n. 102, 1a parte, lettras a, b e c.
c) do juros, premws, ou rendimentos, comprehendido o rateio, si tiver logar, de
cada anno; - as custas (18 a 2$) do:-;w
nnmaro, lettra a ;
d) havendo rateio, nos casos das lottras a
e b e cxced••ndo de 50$ a importancia a
ratear para cada pessoa, de cada. pessoa
por quem tenham de ratear •

iSOOO
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e) de reducção de papeis de credito ou titulas de divida publica a moeda correntn
ou vice-ver·sa, - M custas (38 a 68} do
n. 102, 211 parto, lettras d, e e f ;
f) si a conta onvolrcr reducçfw de moeda.
estrangeira a nacional, on viec-vcesa nas
causas de valor :
f, até ;i: 0008000. •
IJ, de mais de 5:0008000 .

g) de custas, incluindo o rateio :
I, em acção ordinaria, havendo disenssão,as enstas (48 a 68} da lettra f', rogu!auas:
pelo valor da causa ;
n, em acçao orrlina.ria, nrw h a vendo di;;:~~nssão, ou acção surnrnaria, havonrlo disCllssão, assim como nos autos de inv<-mta~
rio e partilhas, --- ag eusta" (3$ a (i;))
deste numero, Jettra e ;
.
lll, em acção summaria, não havendo discussão, assim corno em <}llalquer iuddcnte
rle acç.ão ordinaria ou summaria. e u os
pt·ocessos criminaes ou outros actos judiciaes, as custas (2$ a oS) rlc"to JJillllf't''J:·
lottra b.
N. !33. Gloll!'a de salarios indcvido'3 on rxee;;;sivos, rl0.
cada nma .

'•SOOO
68000

2$000

OBSEHV.\ÇÜES

1a. A glosa ser;'t paga por aquelle quo tin·r
recebido os sa.larios indevidos.

2a. Applica-se aos contadnro::: a obsona1:ãl)
18 da secção Y desta tallr.lla.

SECÇAO X
ACTOS DOS PORTEIROS DOS AUDITOniOS

N. {3-i. Certidões:
n) dos editaes que affixal'om •
• •
h) qnaesquer outras que passarnm em razão
do scn officin,- as custas (U) do n. i0:3.
N. f.35. Citações on intimações em :wdienda qne rrrtificarem nos a.ut.os .
N. !36. Dili~;eucia fi'lra de !'Ois kilomoteos ou no
mar,- as custas (48 a 88) do n. fOIJ, lettra ''·
['{, i37. Porcentag;en!"4 nas nrromataçües, a.djudicaçõe~ 011 remissües, na praf;a 011 depois de...;;ta,
sobre o valor dos bens arrematados, adjndit:ados ou rernido3,- de l 01 0 até fO:Il"OS. I·~'"
domai:;. de H':Ot't'''· at~· ;10:t1t'(1..: . . . 1 ,1!,i 1• :r·
dm;\ na1\a m:li:;..

25000

S500

877
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N, !38. I•regões :
a) nas audieucias, <linda que comprehe11·
dam mais de um.
b) nas posses.
N .. i39. Vistorias, com ou sem arhitramcnt.o, e som
que percebam em caso algum os salarios do
n. U:i .

t$000
68000

f2SOOO

OllSEHVAÇ,\0

Nos aetos uil.o osprwificados nesla sct·t;;io,
em quo fôr uecessaria a presençn. do:;: porteiros
tios auditorios, terão estes os mesmo~ salarios
taxados para os officiacs o~: justiça.

SECÇÃO XJ
ACTOS DOS HFFICJAES DE .JUSTH,;A

N. HO. Auto de penhora, Pmbargo, sequestro, deposito,
levantamento, anombamento, pri:;ão, detctJçfw
pessoal, c outros não especificados, além cto que
fôr devido pelas citaçõe~ ou intimações,- para
cada nm dos omdaes :
fi)

3SOOO

nas eausa-;; de valor até 5:000$000
~:OOOSOOO •

b) nas de mais de

91()00

Seudo lavrado tluis on mais antos, os posteriores ao primeiro, resnltantes deste, eomo o
do deposito depois do arromhamonto ou da penhora: pBlos po:iteeiore~ ao primeit·o stjr·-~~· as
custas contadas na metade:.

N. H:L (_jertidão de não ter sido encontrada a pessoa
que devia ser citada ou intimada, de oceult.ação
proposital ou de outra. tliligcncia não eflectuada:
a) uas eausas do valm· <ÜI~ ~;:ooogooo
b) nas de mais de !.i:000$000 .

•

fSOOO
3SOOO

N. H2. Citação ou intimação, incluida. a t·outl'a-lé,
qualqum· quo seja. o numero do vezes que tenha.
qdo rrocurada a pessoa a citar-se ou intimar-se:
a) rm~ ('ausas de valor até 5:000SI}OO
b) nas do mais de 5:0005000 •

••s officiaes de ju4iça na fé das cita,;õr:s ,_-, ''
'- brL;;.td···s a declarai· o lo2:ar onde tizoram ~ r:it:u~ã.;, vu a intimar;ã<•, sob tJ~na de nl.o !'?':r;b,~r::m
o:S :-alario:c:, O'l dt- re~tit•li:<•", ca:: o~ tr;nh·· ·~1 j ·.

r-:cebi<Jo.

:{$000

G$000
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N. tt3. Diligencias, incluidas as citações ou intimações, fóra de seis kilometros ou no mar. as custas
(4S a 8S) do n. 109, lcttra a, e a conducção do
n. 63, lettra a.
OBSERVAÇÕES

ta. Nos processoii das varas o pretorias enminaes, em geral, sempre que não fôr co11hccido
o valor da causa, as· custas proporcionaes desta
secção serão fixadas como lias custas de valor
superior a 5:0008000.
2a. Nos executivos fisc~aes o nas iulr acções
municipaos, nos sala1~ios aos otnciacs <lo justiça
do juizo dos feitos de Fazenda Municipal ~''J'ão
eontadas as custas como nas causas dP V<tlur·
inferior a 5: 000$000.
3a. Os olficiacs de justiça das preto1·ias,
quaudo servirem de porteiros dos a.uditorios,
terão direito ás custas da sec(;ão antecedente (x).
4a. Quando acompanharem o juiz em diligoncia, terão os officiacs de .Justiça as custas do
n. 139, resalvada a observação 211. desta secção.

SEGÇí\.0 XII
ACTOS DOS AVAf,IADOiltS

N. t4t·. A-valia~ão:
a) de casa,comprehemleudo quintal,chacara.
muros, cercas o todas as snas (lr.twndencias
e bemfeitoria.s:
l, sendo terrea, com sutão ou sem sotfw. •
11, sendo assobradada ou de sobrado, com
um ou mais andares. •
. . . .
lU, sendo grupos de pequonas ..:a-;as denominadas estalagens . • . . . . .
IV, sendo grupos de casas conhecidas pela
denomínação de villas ou avenidas-para
cada uma das casas que tenham fr·entc para
a via publica as taxas dos ns. I c H desta
lettra, e - para cada uma das demais, a
met:lde dessas mesmas taxas.
Casas asso bradadas são aquellas que teuham
no minimo 60 centimetros de porão.
b) de hemfcitorias •
c) de embarcaçõe~
para eada uma:
I, sendo miudas (canoas, hotcs, sa vch·os,
pranchas, bareas, laudw.s, falúas e outras)
11, sendo de alto bordo, de navcga1~ão
barra-fóra, com todos os 8e.us pe1 tences,
como botes, ancoras, amarras, etc.

t5SOOO
25SOOO
80$000

10$000

~sooo

208000
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d) de estt·adas de ferro ou ruri::; ueuanos,
comprehendendo os semoye;ltC's, todo u
matel'ial 1ixo e rodaute, e~taçüe-;, aemazens, officinasger-ado' as de f<·rç;t elcetdca
ou outras quasqncr, telegra1,Jw, comhns·
tivel etc. de 10$ a .
c) de fa~>rica ou ofliciua com s·~m motores,
machinismos, transmissões, ma1waes, ap..

3008000

pcrteun, .-; -- de ':!OS a

~

f) de fazenda ou de sitio de Cllltura, eom-,
prchondendo easas, terras, moveis, semof
ventes, plantrH:ões, machinisrno:.; c outras
bemofitor·ias

30~000

parelhos,

utensil10~,

879

Q) de geuoros de negoeio:
f, sendo a varc\jo -- de !.i$ a
li, sendo pot· atacado
de I O>; a
h) ue movei::;, Jóra. dos casos pt·cvistos <teima,
-de 5S a •
• .
. . •
.
i) de ouro, prata, joias, brilh:wte:> c ontt as
pedras ou objectos pr~ci11S· )S, iucluf:'ive
relogios - de 5~ a .
.
.
J) tle pedr·eiras, cawiras, e outras minas já
exploradas ou trabalhadas - dn lO$ a .
k) de rendimento ou aluguel, 011 de valor de
coutractu • . . . . . . . • .
l) de semoventes, 1ôra dos ea:-:os previstos
acima, cada um, até o maximo de 2;;

l, nxcedendo de 25:mais 1$ para cada.<'abeça;
U, sendo avos, ovelhas, porc(ls, cauriLus,
qualquer que seja o numero - o ::;ulario
1ixo de 38000.
m) de teneno urba.no Oli J·ttr:d, lúr::;. do!'
casos pt·evistos acima.
. .
1t) de carros, cal-roças e autorncvPI:-::, ,,·n·a
dos casos prevh;t<Js acima: c a, la um
·'

H~1. <.~onducç~-.,o!!'

a do costume, nos tl:nnos do
a. 63, lettra d, quando a avaliaçfto tôr feita f4')r·a
de seis kilometros (lo anditorin ou do mar.

r•.

Com excepç.-tn cios easos pmvisto~ tw.:s
a, b, c, /, ''' t, m c n, do n. H:J, as euslas de:-;ta sect;ão serrto lixada-:, a at·bitrio do juiz,
ontre o minimo e o maximo, que~ em caso
leltra~

ab:um, ;;erá excedido
:~''.

As custas deHa. sec;ão

CI)!Hpd;clll a
dc::~cm
o mun1~en, ;,,,

eada. 1tm do:- avaliadores privativm. n ao

patador, caso haja. Seudo maior

custas de tres sprão rateadas pot· todos.
3". Quando, por defeito da avaliação se pro-

ceder a outra, desta nada perceberão os avalia-

:lOOSOOO
200$000

208000
100$000
803000

9$000
3$000

10SOL'O
:t$000

880
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dores, podendo ser com pelUdos a fazel-a. sob pena
do desobedieneia, perda das custas da. avaliação
reformada e reponsabHidade pelas despezas resultantes de nomeação de novos avaliadores.
SECÇÃO XIII
ACTOS DOS ARniTRt\DORJ::S E PEJUTOS

N. U6 .....~rbitra111en'to:
a) de fiança criminal, de multa ou de liquidação de objecto sobre o qual se tiver de
determinar a multa de respousabilidarlc

pat'a

t~specialização

'te hypotheea legal .

b) do valor de causa eivil ou commercial •
c) de honorarios de rnndico.;;, advogado:-;, P
de out[·as profissões Huer;.ws, de ~OS a •
d) de p<wdas c intcre:-;ses ou IJtmlcpwr uutt o
não especificado de 1OS a

!i$000
5SOOO
IOO:)OWl
~iOSOOO

N. H7. A.ssistencia. dos arbitradot·es, nas ílmnarcac<()es e divisões de tenas, iuduidas a:-:; iuformal(ões que pres1 arem, dn 20$

f00$000

:1

N. H8. Corpo de delicto:
a) quando nâl} depender do l':>.a m1: :11edko

ou cirurgico

.

•

.

.

IO;)OGO

b) quando depender de exame medko ou

drm·gko
N. f49.

~OSOOI)

ICXLl..Ul.C:

a.) de sanidade •

•

•

•

.

•

.

•

h) sendo relativo á molcstia mcrrtal, d'3 lOS a
r:)

physieo on ehimirno, rio 30$ a •

•

á) de e.seripturação mercantil dn 20S :L •
e) de levantamentos rle balanços de 205 a •
f) de levantamento de estripta, para. eada

mez da cscripta, de 10~ a 20~ atô o rnaximo ele • • • • • • • •
!)) de verificação de coutas, do toS a .
ll) do firmas de documento;:;, de n;s a .
t) qualquer outro urw especiticado .
N. 150. Vistoriu. com ou sem Ul'bitrameuto, -<lo
!OS a •
OJ3St:.:llVAÇÕES

-ta •• \s ctl::ltas do:-; us. H(), lett.ra b, 1 iH, 1 i-8,
lettra b, c, d, e, {, f!, h, e i, 149, ~nr:to lixadas
pelfl juiz, conforme o valor da cau:-:a, e a impoC··
tancia, tlilnculdadc e objecto do tr:tha.lho, PntrP
o miuimo e o maxjmo, qne, em cn.so ~tlgnnL scr·á

exeedidf~.

2a. As custa:s desta sec(;ão competem a e.tda
um dos peritos, at6 o maximo de trcs. St•ndo
maior o numero destes, serão ratciadas por· todo~.

208000
2003000
1008000

2008000

fOOSOOO
:?.00$000
50SOOO
1008000
20$000

1008000
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XIV

uns llii:POSITAIHOS PAJHlCUL\ttES

N. HH. P'reuaio dt~ :le~•u!..;it.o:

dinheiro, --- sohre a ímpo1·tancia 110
tempo da entt·ada . . . . . • •
b) de tmmoveis, --do rendi monto arrecadadp,?
pelo depo,itario . .
• •
c) do moveis, semoventes, artigos de commercio, e quasquer objectos corruptíveis,
-do seu valor afinal apurado em arrematação, remtssãP, ou adJudicação, ou determinado, na falta de arrnmatação, remissão
ou adjudicação, pela avaliação já feita noF>
autos, ou pelos flValiadores do jmzo . .
d) de papeis de credito. como titulo~ de divida publica, acções de companhias, lettras
bypothecarias, debentures ou quaesquer
escriptos de obrigação por sommas ou
valore!'l. nominativoR ou ao portador:

a) rl'l

5%

i%

l, do valor verificado por adjudicação, arr-em~ta
~ão, remissão, ou por· tran~ac<~ão que se tt!llh~

eeahzado ~ntre as partes. . . . . . .
ll, em falta dos mews indicados no 11. 1 desta
l!!ttra,
do valor da cotação olficial rio dia
da entrada no deposito . .
.
.
m, l.lm alta de cotação, - do valo!' real do titulo, conforme a estimação dos avaliadores do
juizo •
,
e) peça8 da ouro, prata, joias e pe,iras preciosas,
- do seu valor afinal apurado em arrematação, adju ticaçâo ou rvmissão, e, na falta,
pelos avaliadores do juizo
OBSERVAÇÕES

t•. As custas desta secção apenas eompetem
aos depositarios particulares que os juize:;, na
causa, podem nomear, na conformidade das leis e
regulamentos em vigor, ou aos que, na conformidade dessas mesmas leis e regulamentos, forem
constituiltos pelos o!Hctaes de justiça.
2a. Não terão dtreito ao premio os depositarias
distitmdos por culpa ou falta sua; mas, si dois ou
mais depnsítariO!; tivf-!rem :;ido successívamente
nomeados ou constituídos, o prem1o será i~ual
mente ;ntrH elles ,Jividirlo
aa Além Jo premio, os deposita.riü!' terão
direito ás 1e~pez·:1s justificadas com a ~uarda,
conservação e administração dos bens ou objecto:o;
Licpo:-:itaJos,
Poder Flxecutivo -1915 (Vol. li)

t %
1. %
11 ~~~

2 °/•
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SECÇÃO XV
ACTOS DOS INTERPRETES E TRADUC'fORES

N. i52. Elxa.ID.e para verificação da exactidão do traducções.
Si o exame durar mais de um dia, o juiz no
fim delle marcará uma diaria que não excederá
"~e. • .
H. !53. Intervenção em depoimento, interroga~
rio, ou qualquer outro acto j ndicial, de cada acto
N. us~. TradUC(,~Õ.o de q•alquer documento:
a) não excedente de 25 linhas ou regras:
I, contendo cada linha ou regra 30 lettras
pelo menos. . . • . . . . . .
11, sendo cada linha ou regra de menos de
30 lettras •
b) de cada linha ou regra que exceder elo 25:
[, com o numero de 30 lettras pelo monos.
11, de menos do 30 lettras.

iOSOOO
5$000
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38000
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CAPITULO li
OAS O€~PEZAS QUE SE CONTA!\1 COMO CUSTAS

\rt. f o. Contar-se-ão como custas:
a) os sellos do Correio;
b) o sello fixo dos autos;
c) a taxa judiciaria;
d) a impressão de anuuncios e editaes;
e) as despezas de conducção;
f) as despezas com a aposentadoria do juiz nas divisões e domarcaçOes;
g) o salario dos agrimensores e ajudantes nas divisões e demarcações, podendo o juiz arbitrar a quantia quo se deve levar em conta
quando contra o seu exet:sso reclamar qualquer dos interessados;
h) a porcentagem do depositario e a.s despezas a bem do deposito;
i) as porcentagens marcadas pelas disposições em vigor a juizes,
membros do MinisteriO Publico e escrivães;
1 a metade do imposto de transmisslo de propr·tedade nas arrematações e adjudicações, devendo ser paga a outl'a metade pelo arrematante ou adjudicatario;
k) as certidões negativas dos onus sobl·e os bens arrematados;
t) as custas taxadas no cap. [deste Hegimento.
A.rt. 2°. Não ~el·1o contado~ em re~ra dP custa~:
a) as cu~tas do dtk'llllll'lltü imtwrtinetttl', l)ll dt• qu~ j;\ lwuver nos
autos algum exemplar;
b) a escripta superOua, ou os auto:;, termos ,. , peti~õ~s desnecessarios ao andamento regular do processo.
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Art. 3°. As sentenças oxtrahidas dos processos civeis, quando fôr
caso de extracção, conterão:
§ i 0 • Nas acções ordinarias:
a) a autoação;
b) a potiç:lo inicial ou os artigos de acção;
~) a fé da citação;
d) a contestação;
e) a sentença e os documentos em que ella se fundar.
§ 2°. Nas acções summarias e outras de processo es~Mfi 't·;a) a autoação ;
a petição inicial;
c a tê da citação ;
:) a contestação ;
e) a sentença e os.documentos em que ella se fundar.
§ 3°. Nas acções executivas, as mesmas peças do paragrapho antecedente, e mais o auto de penhora.
§ 4°. Nos embargos de terceiro:
o auto de penhora, embargo
sequestro;
b os embargos de terceiro;
c a contestação;
d) a sentença(-~ os documentos em que ella se fundar.
§ 5c. Nos artigos de preferencia ou rateio;
a) o auto de penhora;
b) o conhecimento do deposito, ou o edrtal e tormo da ultima
praça, si o concurso fôr instituído sobr·e os bens, por não ter havido
arrematação ou remissão;
c) a petição do promovente do con<.;urso c as citações;
d) os artigos ;
e) a contestação ;
f) a sentença e os documentos em que ella se funoar.
§ 6°. Nos formaes de partilha:
a) autoação;
b) o auto de inventario;
c) a declaração de herdeiros, feita pelo iuvt·ntariaute ;
d) a collação daquelle em cujo favor se passar o formal ;
e) as declarações para o encerramento oo inventari(l ;
f) o despacho de deliberação da partilha e a citat.~ão do& herdeiros para verem proceder-se a ella ;
g) o auto o calculo da partilha, e o respectivo pagamento, com a
descripção do bem óu bens do quinhão sómente ;
h) a sentença que julgou a partilha e conhecimento de transmissão de propriedade e do imposto predial e de agua, do ultimo exercicio, referentes ao bem ou bens do quinhão.
§ 7°. Na especialização para a hypotheca legal, conterá. apenas a
sentença ou as sentenças proferidas nos autos, assim como a decisão
superior, si houver aggravo.
,\rt. 4''. As cartas de arrematação contoril.o:

~

al

a) a autoa~ão;

ou

b) a ::enten1:a t•xequenda ~
c) a p•'tlhora ;
d) a avaliaçào dos beu~ arromata~1os ;
e) o numero de praças que corrora.m :
f) o termo de arrematação ;

ACTOS DO PODER EXECU'flVO

g) o conhecimento do pa~amonto do imposto de tranJO:missão de
propriedade o o •te qualquer outro a qur~ a cousa ·~sttver sujeita ;
h) a quitação do deposito.
Ao adjudrcatario, remissor ou arrematante de varíos lotes, ou
objectos, no mes•no processo, é licito fazer cxtrahir· uma. só carta de
arrematação, remissão ou adjudicação.
Art. 5°. As cartas de remissão ou de ~.djudicação conterão, além
'llS do artigo antecedente, excepto o auto de arrematação:
a) ']O de remissão, ou cP-rtirlão de não ter haviJo lançador;
b) a :serlL~nça de remissão ou a de adjudicação.
Art. 6°. As cartas executorias terão a fórma das provatorias e
conterão:
a) a autoação ;
b) a petição e o despacho sobre a extracção da carta ;
c) a sentença exequenda ;
d) a procuração.
Art. 7°. Sendo as sentenças embargadas e os embargos despre..
za.dos, a carta conterá os embar4'os, a decisão e os documentos a que
esta se referir, si não forem os mesmos em que se tenha fundado a
sentença embargada. Sendo o::~ embargos re...:ebidos, conterá mais a
impugnação.
Art. 8°. Si a sentença tiver sido proferida na segunda instancia,
por appellação, a car'ta conterá, além tas poças meucionau:as, con..
forme a nutureza do processo, a interposição da appellação, o accór...
dão do tribunal superior, e os documentos a que se referir, na.o sendo
OS mesmz~ ;ID quo se tenha fundado a sentença appellada. •
• Art . . ~. Em qualqu~r caso, havendo habilitaça.o incidente, a
carta d . sentença coutera:
os artigos de habilitação ;
a conte:-:tação ;
a sentunça o os documentos em que ella ~c fundar.
rt. 10. Além das peças mencionadas nos artigos antecedentes,
m as partes fazer inser·ir outras quaesflum· que lhes convier.
.
Não se contarão contra o vencido as custas das peças assim
accrescMas.
Art. H. Nos processos criminaes as cartas de sentença conterão:
a) a autoação ;
·
b) a petição ou officio inicial ;
c) o termo da afflt•mação ou juramento da queixa on denuncia;
o corpo de delicto ;
e) o despacho da pronuncia ou não pronuncia;
a sustenção ou revogação da pronuncia ou não pronuncia;
g) o libello;
h) a contrariedade ;
i) a sentença o os doeumentos a.que ella. se refcrit·.
Art. i2. Sendo o processo por infracção municipal ou contravenção sanitaria, a carta conterá, além das peças me11cionadas, --o auto
ae infracção ou de contravenção.
Art. 13. No caso de appcllação 1 a carta eonterá, além (las peças
mencionadas no art. i f, ou uo art. 1·~. - a ~K:nt·mça da 2a rnstancia
e 'OS documentos a que ella se referir, si não tm·em os mesmos em que
se tenha fundado a setltença appellada.

'
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Art. i4. No caso de recur ~ 1 conterá:
a) a petição de recur·so;

b) a sentença da 2a itJstatt Ia. e os
fundar.

.ocumcutos em que ella sQ

Art. t5. Não se extrahirú arta de s ntença, mas simples mandado executivo:
a) para o ingresso de ex( 11ção de ;;entença, passada ~
gado;
b} quando a execução fôr . . :. nas custas ;
c) r.o caso de existir o int i I'O traslauo aos autos :
d) nas condernnações de JII'HCéiro.
Paragrapho unico. No m<t !H lado ctew ser inserta a. sentença exequenda juntamente com aqueiJa ou aquellas a que se 1·eferir.
Art. i6. Nas acções exec11 Li vas (inclnido o exeemivo fiscal) proseguirá a execução independet t·~ do mat~::lado executivo.

DA CONDl !:\'AÇÃO NA~' CUSTAS

Art. 17. A sentença. ou a · .)rdão que. julgar a ac·~ão ou qualquer
dos seus incidentes ou recursc•< deve couclemnar nas custas o vencido,
seja ell~ autor, chamado á au: ·l'la, réo, nss1stente, ou oppoente, ainda
que não fossem as custas pedi ' 1s pela. pa J'te vencedor a..
§ 1. 0 Havendo mais de UPt venddo, rcpartir-se-ã·> a:;~ustas prorata, salvo as que ~e tiverem · ito no int· re:'se exclusivo d~\nn dos litigantes, nos recursos e exce1 .-.es.
§ 2. 0 Nos processos crim •t.:~es e mn qnasquer outros pl'ocessos
intentados pelo ~linisterio Pul !r ::o, como advogado da lei e fisca ~e sua
execução, não haverá condem•ta.ção nas •:ustas, si o vencido fô~" Ministerio Publico.
§ 3. 0 Não havei'á tem bem , :~sa cond0·mnação qua1 :do o vencid.'"lfôr
pessoa que tenha obtido assist .. ~:cia judiciaria.
Art. 18. Sendo o rt'·o · 'J~olvido s~~~mentc de parte do pedido dL
autor, as custas são pagas pot t~mbos, cada um 11a porpurção da parte
em que houver d{'cahido.
Art. f 9. Nos proc,"ssos <: · inventa ri•) e partilha, ou divisão de
cousa commum, são pagas po1 todos os interessados, 11a' proporção dos
_
•
respectivos quinhões.
Art. 20. Nas medições · · demarcações são pag·as pelos inter·e~
sados, na proporção do valor rh propriedade de cada um.
Art. 21. Noo..: auto!:' ou pr·•1ees~o em que nào ha contestaçào, nem
se tem em vista uma decisão 1ue torne f)tl'cctiva alguma obrigação, são
pagas por quNn requer.
Art. 22. Nas habilitaçõ<·' incidentes, não conte~tadas, ~a.o pagas
por quem requm·, mas, prose~tlindo-se na acç~lü pl'ineipal, o são, afinal,
pelo vencido.
Art. 23. Das procm·açõc', cc•rtidõcs. publieas-fúrmas c traslados,
juntos aos autos, são pagas, . !1nal, pelo vt·,.cido.
Art. 24. Tt·rnünando a causa por dcsistencia ou confissão, as
custas serão pagas pela part(: que desistiu ou coufcssou; c si termmar
por t.ransacção, as custas ser<r•l pagas a roeio, não havendo accôrrioem
contrario.
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Paragrapho unico. Quem desistir da parte do pedido, ou confessar
parte delle, pagará das custas vencidas a quota proporcional á parte de
qu\l tiver ·desisti Jo ou que tiver· confessado.
·.Art. 25. O chamado á autoria. sendo vencido, paga as custas que
forem contadas de sua citação em diante.
Art. 26. O successor universal está. sujeito ao pagamento das do
tempo do seu antecessor; mas o que se habilita p•Jl' titulo ~:in guiar uão
~~~ado senão ás posteriores ao seu ingresso no jui:w.
-~ · .:..::~,.:t. 27. Os condemnados por obrigação solidaria, ou indivisível,
oif _[Jb. .
'lpO delicto, no mt·smo prl)ces~o, responrlem solidariamente
pelas cu~ .. _c.:~
Art. 28. Nas execuções as custas são por conta rlo executado, mas
ás dos incidentes e recursos são applicaveis as r·egras estabelecidas
iJara as acções.
Art. 29. Havendo malicia conv<'ncida e inexcusavel, da parte do
vencido, deve ser condemnado no dobro ou tresdobro.
Art. 30. Não se contam contra o vencido, mas são pag·as por quern
requer ou promove: a) as custas de retardamento; b) as custas da diligencia, quando o acto determinativo della pódc ser feito no auditorio
do juiz.
Art. 3t. São custas de retardamento:
a) as que paga o autor, quando, por falta de comparecimento
delle, é o réo absolvido da citação e instancia, antes da SPntença final;
b) as que paga o excipiente que decahe da excPpção ;
c) as que paga o aggravante, quandn o juiz a quo nega. seguimento
ao aggravo, ou o juiz n.d quem delle nã.o conlwre on "'~ga-lhe provimento.
, Ar~. ·~. Tambem não se contam contra o vencido as custas do
juiz, es . ,vão e porteiro nas arrematações e remissões, as quaes são
pagas ~los at-rematantPs c rnmissores.

/t~

33. Tem logar a compensação das

custa~:

a) quando o réo é absolvido sómente em rarte do pedido e tanto o

a~Jr

quanto o róo são condemnados a pagai-as ;

· b) quando o réo e condemnado no pedido ria acção, e o autor no

( J.a reconvenção ;
·
c) quando em .diversos litígios, entre as mesmas partes, uma dellas
é vencedora em algum.
Art. 34. A Fazenda Municipal, sendo vencida, não fica sujeita a
pagar as custas dos funccionarios do juizo dos feitos, aos quaes ~ão
abol'tados vencimentos pelos cofres municipaes.

Art~. 35. Paga o _juiz as c~stas:
a) quando prosogue no feito, sem procuração legitima da parte ou
depois de ter sido opposta. :-:uspeição, dando lugar à nullidade ;
b) quando não supprir os erros do processo, suppriveis, contea os

quaes a parte prejudicada tenha opportunamente r~clamado
Art. 36. Pagam as custas, os tutores, curadores, syndicos, Jiqnidatarios, em geral os que litigam como represeutante d1~ outrem,
quando não tiverem justa causa para litigar, não havendo sido para
isso autorizado~ legalmente.
Art. 37. As cu-.tas de diligencias ou actos judiciaes que tiverem
de repetir-se por culpa de algum official judicial, serão pagas por eHe,
e responderá ainda por qualquer prejuízo que d'ahi resulte.
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Art. 38. As custas resultantes do adiamento da qualquer acto
judicial que deixar de verificar-se por falta de pessoa qun devia
comparecer, serão pagas por ella.
Par·agrapho unico. Sendo a falta commettida por mais de uma
pessôat serão todM eondemnadas solidariament\' nas custas, salVo
áquella que devia compare~er o dit•,Jito de exigir Jas outras a quota.
correspondente.
Art. 39. A parte condemnada em custas de retardamento deve
pagal-as, a seu proprio requeriment.fl, no prazo de cineo dias d~t~
mação. ~ob pena de não poder '>er· ouvida, emquauto não bo~DS f!jl
a importancia equivalente.
Art. 40. No juizo de appellação dever-se-á condemndr o vencido
nas custas de ambas as instancias.
CAPITULO IV
DO MODO POR QUE SE PAGA\\1 AS CUS'fAS

Art. U. As custas e quasquer porcentagens estabelecidas neste
Regimento para oo jt1 izes, de quasqner aeto, despaehos, sl!ntenças e
diligencias por elles ctfectua.das, scH'ão pagas em estampilhas federaes
appostas aos acws á proporGão em que se fot·om t'(•alizando.
Art. 42. As demais custas taxadas p;\ra o Ministorio Publico e
para os officia.e" judiciaes serão pagas pelos int.eressartos na expedlçllo,
ao .Ministet·io Publico, rle accí•rdo com a ol>sr·t·vaçã.o J''t da Secçlo I,
da Tabella 11, o aos ntliciaes jnrlieiae:-, lop;n dopois dn eonclnidos os
acto~ respectivos.
r...
Paragrapho unico. A por·Mntagnm do curador de au&~.
tes (tabnlla 11, se~. aa., obs. 2a) ser·á paga ú. Vl~t;t rlo ealeulo de Hqnf ção do
a.corvo, {JII feito pa.ra ent1·ega dos h\'ns a seus douos fHI ao:- sG s herdcir·os.
Ar·t. ft3. As di:-~posiçõcs dos art. H c 42 não eomprehendé' as
ensbts dos autos, termos, traslados, diligencias e.x-o{ficio, ou em,· 1ja
expedição forem interessados o Ministerio Publico, on a Fazenda". unicipal, ou orphãs, iuter·dietos, ou pessoas qtll' tonham dirnito á as~ tPncia .indiciaria.
Taes custas, salvo o disposto na observação tn. da Secção I, da
Tabella 11, não podem ser exigida.s, nos casos em que fôr devido o
seu pagamento, senão depois de findo o proces~:n por sentença, transacção, (1esistencia. ou outro meio le~itimo, qun torne individuada e
certa a responsabilidade por ellas.
Art. 44. Terão tambem andamento antes dos preparos, os conllictos de jm·isdicção suscitados pnlas autoridaues judiciarias, os
confltctos de attdbnição suscitados palas autoridades judiciarias ou
administrativas, os proc~sso-. crimina.e~ em 'lHe caiba. a acçl\.o puhlica.,
ou o proce<limento do Ministerin Publico. e os proce"'sos de habeascor1ms.

Art. 4ü. As eustas que se tonm1 vencendo serão nos autos debit<tdas, ou ei·eclitaclas, afinal, a. quem de direito.
Art. 46. Pa1 a os actos que pratíc:u·em f6ra do nmlitorio, será fornecida conducção ao:-; juizes, membros (lo 1\fini!-':tel'io Publico e oftlcJaes
judiciat·s, pela parte que tiver requel'iclo a diligcncia, ou que mais interesse tiver no andamento da causa.
§ 1°. O .tuiz exigirá que as contas de conducção acompanhem os
preços ordinarios, desattendendo-as quando excessivas.
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§ 2•. Juntar-se-á aos autos uma nota da despeza, para se contar
afinal.
§ 3°. Quando tiver de efkctuar-se no mPsmo lo~al' mai~ de um
acto ou diligPncia, relativos a diversa~ causas. a~ custas da conducção
serão rateadas entre rs iuteressados. (c', na proporção da demora havida para o acto ou diligeucia dos respecrívo!' iutPressados, no caso de
não ter sido em vehiculos pu blic· s o meio de transpot·te.
Art. 47. Sempre que o juiz. membr·o~ do Minif'terio Publico e
':~s judiciaes (menos os officiaes de justiça em relação aos actos
ot:: '· . ~.e t42, do Cap. I) sahirem para a diJigPTJcta e esta se uão
reahza1, (t~\o devidas as custa~ pelo m\nimo da talwlta respectiva,
observado o pr·eceito do art. 38 para o easo nelle previsto.
Paragrapho unico. Nas veríficat:ões dt> C••nta, porém. o requerente
da diligPncia snrá obriga·to ao pat!amento da~ cn~tas devidas sempr-e
que a mesma se não flffectuar pela falta do supplicado.
Art. 48. Os ttscrivães são ohrigarlos a n~metter ao coutado1' todos
os feitos até um mez depois de findos. ainda que nenhuma parte o requeira.
Paragrapho unico. Nos incidentes em qul3 houver condemnação
de custas de retardamento a rémessa será fEita in-.continenti.
Art • .i9. A parte vencedora executará a sentf'nça condemnatoria
do vencido em custas. para delle h a ver as que tlespendeu no feito.
Art. 50. Nos feitos, que se processam, índependentemonte do im..
mediato pagamento das cu~ta~ (art. 43 e 44), o t>Scrivã.o do feito, como
fiscal neste caso, haver.\ da parte vencida a import.ancía do sello fixo,
das custas dos j mzes, e as suas.
Qg juizes, com os quae."~ servirem os escrivães, ticam encarregados
de ftscaliz~:r a maneira por que ellE's cumprem esta d1spo::-ição.

CAPITULO V
DA ACÇÃO COl\IPETENTE PARA A COBRANÇA DAS CUSTAS

Art. 5:1. Os membros do l\Iimsterio Publico, os officiaes e pr.-,curador-es judiciaes têm o dtrPito de colwar, mediat•tt> acçfw exe•HHiva,
a importancia da:- custa~ judic1arias que lhe lol'em dev1das e contadas,
quer das partes pelas quaes r·equPr•·m, ou a. favor de qnem se tizerem
as dtligencias e praticarem os aetos ante~ da sen 1 ença, qner dos que
forem condemnadus.
§ f 0 • Quanto aos advogado~, a ac<;ã.o executiva tem cabimento não
sómente para a cobrança de custas taxadas neste Regimento, mas
tambem para a da importancia, cet·ta e liquida, dos seu::-; contt·ac,.os,
sendo fe1tos por oscripto as~'gnado pr lo iidvogado e cliente.
§ 2°. Em falta de contracto eseripto, e uão quet·endo o aflvogado
sujeitat·-se simplesmente ás taxas do Beg,monto. proporá a acção or.linaria ou summaría, eon orme o valor oo pedido, para havH do diente a importancia a qne enteuder-.-;e com direito pa1·a a remuneração
dos Sfms trabalhos.
Art. 52. A petição micial da acção ex0cntiva sm·á. mst.ruida com
a S!•nwnça ou despacho qtF" mandou paga,. as cn:-;tas, P a conta feita
pelo funccionariLJ comptjt.cnte, ou. no caso do § 1o do artigo antecedente, com o contracto.
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Art. !S3. O mandado executivo sr.rá expedido de conformidade
com o art. 3t0 do df'creto n. 737, de 25 de novembro de t~50, e prosegu,r-se-a nos termo . . dos arts. 311 a 317 do me~mo decreto.
At•t. 54. Quanto ás custas que d~wem ser arrecadadas em estampilhas federaes, si não pagas nos termos do capttulo anterio!·, deverão
os escrivães rernetter as necessarias certidões ao Thesouro Nacional,
para se proce(1er :'t inscripção da divida, e, em ~eguida, iniciar-se o
executivo fiscal.
Art. 55. l)s membros do Ministerio Publico, procuradores .•~
ciaes judiciacs devem demandar as custas judiciarias que Ih~~~~ -..~.:.
vidas, dentro do prazo de tres mPzPs, contados do dia ew··~;~~. :iôr publicada a scnt<'nça tt>rminativa do t'eito, sob pena de não as poderem
deman: lar depois
Art. 56 As disposições deste Capitulo não se entendem com as
custas judiciaris do art. Hl, devendo a execução destas iniciar-se e
proseguir-'\e perante o juiz de ta instancia da causa principal, como
em execução de sentença, qualquer que seja esse juiz; e qualquer que
seja a importancia das custas.

CAPITULO VI
DA FISCALIZAÇÃO REI,ATIVA ÁS CUSTAS- DAS PENAS E RF.CURSOS

Art. 57. Os tabelliães, escri\'ães e mais serventuarios e empregados da justiça cotarão á margem dos actos respectivos a \Qlportancia
das custas ; declarando si foram pagas, no caso affirmativo, \.de quem
as hoUVl'ram, e rubricando a cóta.
Paragrapho unico. O juiz que tomar conhecimento de . processo para dPspacho interlocutorio, sentença ou d<>cisã.o de fl urso,
imporá a pPna de suspensão por um a ~eis mezes e a multa de _\OS ;t
500$ aos escrivães, tabelliães e mais senventnarios da justiça, , pm
deixarem de cotar á margem de cada acto que lavrarem, o s~u t1~ o·
rarw, b3m corno áquelles que cotarem salarios excessivos ou i. o
previstos, pot este Regimento. -\s mesmas penas imporá o juiz n-..
serventuariocontra o qual se provar, pelos meios de Oit·eito e summarissimameute, que cobraram custa~ indevida~, (~mbora não cotadas á
margem de actc s ju·llciaes ou ~"Xtrajudiciaes.
Art. 58. A' excep,~ão das certi,fõ<>s, t dos os rraslados, mstrumentos ou qnae~quet• documentos escriptos ou extrahidos pelos tabelliães, escrivães, officiaes do registro ge• al ou do especial, ou
por outro qualquer ~erventuario ou empregado cia justic;a, deverão
conter em cada pagina, menos a primeira e a ultima, 25 linhas ou
regr·as escriptas com o numero de letras prescr ipto na Tabella IV,
Secção I, n. M.
§ t.n Os que se afastarem deste formato na eseripta, diminuindo
o numero fie linhas ou de lettra::; que estas devem conter, per·
derão a metade da rasa qu·' lhes compt>tir·ia pela escripta regularmente feita.
§ 2. 0 Não se considerará culposa a diminuição para e\·itar o
truncamento de syllahas, ou quando a falta de lettras em algumas
linhas ou regras se cornpcn-ar com o exce!'so deltas em outras.
Art. 59. Os tabelliãPs, escrivães, officiaes do rf~gistro geral c do
e-pecial, peritos, arbitradores, avaliadores, porteiro dos auditores,
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bem como o secretario da Côrte de Appellaça.o, são obrigados a entregar ás partAS recibos das quantias que receberem para custas.
sellos e quaesquer despezas a seu cargo.
Art. 60. Nlo poderão os escrivães retardar o andamento, remessa e expediçlo dos autos, e a extracção e entrega dos traslados,
a pretexto de falta de pagamento das custas que lhes são devi.~as sob
pena de se lhes tazer effectha a responsabilidade pelo d~licto do
art. __ 207, n. 4, do Codigo Penal.
c~:~l;{t. 6f. Da exigencia ou perCI~pção r1os sa.larios indevidos ou
àAv-.
·-1 feita pelos escrivães e mais ser·veutuario~ e Pmpre~ados da
justiçà., . ~~-3rA a parte recorrer para o te:5pectivo Juiz pnr uma simples petiça.o; e, este, ouvindo o escrivão, • serventuario, ou o empregado, de quem a parte se queixar, decidirá sem mai~ formalidade nem
recurso algum.
I
§ f. 0 Do secretario e demais serventua.rios e empregados da Côrte
de Appellação, poderão as partes recorrer· para o respeetivo pr esidenk,
do mesmo modo.
§ 2. 0 Dos tabelliães, escrivão do protesto de lettras, omciaes do
registr, · geral, do especial, o recurso, tambem do mesmo modo, será
para o jui~ de Direito da 1a vara civel.
Art. 62. SPndo o recurso procedente, o _juiz condemnará na pena
do paragrapho unico do art. 57 quando se verifica,. ter o recorrido
effectivamente recebido custas excessivas.
Art. 63. As demais infracções deste Regimento, prati<'..adas pelos
serventuarios e empregados da justiça. e para as quaes não houver
nelle expressa a penalidade, serão passivei~ da~ penas disciplinares
previstas no art. 87 do dec. n. 9.263, de 28 de dezpmbro de f9H.
Para }apho nnico. Taes pC'nas bem como a8 no artigo anterior,
slo ind ,;t:mdentes da responsal"lilirladc criminal, que no (~aso couber.
A '· 64. O membro elo Ministerio Publico quo exigir· ou receber
salarí ·~ indevido~ ou exc··ssivos, será t•osponsa.bili:mdo eriminalmont.P,
e, a .n drsso, ohl'igado pelo PresidPute da Ctwte de Appellação, para
o _:.í.l recorTm·á a par·tB, na fórma do art. li I, a r·0st.itrrir· em dobro o
q 1 de mais ou indevidatnento houver recobido .
. Art. 65. Ainda som declaraçiio da pa I'tn, o juiz que notar nos
,atos ou papeis que lhe for.•m pr1~-entes qualquer infracção do~ ar'igos do presente Capitulo, pr·ocoderá om rel<t1~ão ao:4 sni'Vontnarios e
empregados de justrça corno nolle ~·~tá. def.•·rmiuado.

CAPITULO VIl
DISPOSIÇÕES r.ERAES

Art. 66. Os tahdliães e mais serventunrios ou empregados dt~
justiça são obrigados a rubr·kar os traslados, pubtica-fórmas e certidões, em cada uma d~ suas folhas, quando tonharn mais de uma, ~em
que por isso, excepção fetta dos 'scr1vães, levem cousa alguma.
Art. 67. Os autos findos serão racolhtdos aos respectivos cartorios, para o fim determinado no art. 335 do decreto n. 9. 263 de
t9H.

Art. 68. O Presidente da Côrt(> de 1\ pp': Haçã o, os j uize~ de direito
e os pretores, informando-se comenientem<>nte, determ,narão os extremos da distancia de seis kilometr•,s dos r8spectivo::~ auditorios, para
a execução do que é relativo ás diligencias.
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Paragrapho unico. Ao juiz de direito da i" vara civel competo
fazer tal determinação relativamente aos tabf'lliães, official do registro
especial e escrivão dos protrstos de lettras.
Art. 69. Os escr·ivães n!io podem lavrar em autos qua('lsquer cer...
tidões sem qne sejam expressamente determinadas ou permittidas nas
leis e regulamentos processu IAS.
Art. 70. Para ai! diligencias ex-officio e a:; q~r} forem necessarias
nos proces'~sos criminaes intentados polo Minist~~rio Publico, pode rã~
juizes requisitar conducção gratuita nl?s tren:; de estr·ada:,. de rey~ lf
propriPdade da U111ão, e, relativamente a essas mesmas d!r;:-zt;.,.::ü.::.,
1
em veh,culos de propriedade particular, ou •le quaesqup·' •• -íweza-;
concessionarias, apresentarão mensalmente a reBpectiv~ conta, para
o effectivo pagamento.
Paragrapbo unico. As requisições o as cc.nt1s serão dirigidas ao
Ministerin da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 7t. Para as custas proporcionaes deste Regimento servirá.
de baso o valor do pedido, quando cert...
§ i. 0 Nas causas estimaveis, em que o podido não tiver valor
certo, o autor é obrigado a e~timar o valor n:-~ petiç:lo inicial, e, n!io
o fazendo, o juiz nomeará dons advogado~ qtw rn·ocedam em conformidade rtas regras de dir.1ito • n Pstylo:;;.
Da mesma fórma se proceder-á quando :~o jniz pa.J'Peer· manifestamente insufficiente o valor nado pela. pa.l't(•.
§ 2. 0 Nas causas i1wstimavcís o valor da ran;;a :';Crá daon por dons
advogados nomeados pelo juiz.
§ 3. 0 Depois de paga a taxa jurliciaria. e~ d'ahi em diante, as
enstas proporcionaes terão por base o valor ddla..
r~
Art. 72. As custas que competem aos advog:ados pela a\: liação a
que se refere o § i' do artigo autf'cedente, assim como, pelá oncernente á. taxa judiciaria, são as da Tabdla. IV, Secção XIII, 1.. U-5,
lottra b, sem augmento ou diminui~ão, conl~lrrno o valor da clusa.
Art. 73. Em cada parcella ou rubrica da:' contas dP ensta.i, le-verão os contadores fazer precisa referencia a cada uma das fo.- as
dos autos, donde constam Ofl actos, cujas custas eor1tam, n, bem ass1 ,
ao numero ou artigo deste Regimento, em cn1a confol'midade são •'''
custas contadas.
Paragrapho unico. As conta.;; que assim nl\.o forem organizadas
serão por ordem do iuiz ex-officio, ou ainda a reqnerimnnto da parte
ou do Ministerio Publico, reformadas pelos eontadores, sem que per-·
ceham, por i~o, outros ou novos salarios.
Art. 7,. Continuam em vigor, quanto ás fallencias, os arts. 2-í- § t 01
n. 3, e t87 da lei n. 2.02~, de 17 de dezemt-ro de t908, <>, quanto a.
fiança á.s cm~tas, a Resolução Legislativa n. !il)t, de tO de junho de
t850, do art. 736 do dec. n. 737, de 25 de nPvembro de i850.
Art. 75. Este Regimento ent1·arà em vigor der. dias depois da
sua publicação no Diar'o 0/ficial.
Art. 76. Revogam-se as disposições em eontrario.
ltio de :Janeit·o, 2.9 de dnzcmhro de HH5. -- Carlos Ma.r,irnilinn'l.i Pm·r·irrr. do.~ Santo.~.
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DECRETO N. H .843 A.~e·

29

DE

ao Ministedo da Agricultnra, Industria

1915

DE DEZEMBR1 ) DE

Commercio o creJito especial
a José
Dionysío Meira no período de r de jandro de I9I4 a 3I de dezembro
de Igrs, na qualidade .:e assistente do a:1tigo Observatorio rio IÜo de Janeiro addÍdo á Directoria de Meteorolog-i:l e Astrono11tia.
t'

de 7:2oo$, para occorrer ao pagamento dos vencime:lto:> devidos

O Presidt:lrlte da Hepublica dos

~sLados

Un:116s du Braz•l,

... .-. ~ ·.. da auturizaçãú que J11e foi conferida pe1 0 tlecreféi
legisl. ):\ n. :l.OtiJ, d~sta data. rE·~<~lve nbrir_ ao Mini.stet'io
da. Agrwüttura, lndustrta e Commer·c1o v credTtu especial de
'i :~00$, para occorrer a 0 pagarnent( dos vencimentos dt:wid<,s
a José Dionysio Me1ra, no períúdo de 1 de janeiro de 19 ·J•
a 31 de dezembro de t915, na qualidnde d·e assistente do an··
tigo Observatorio do Rio rle .Janeil'n, adrhd'u ,.i Direetoria 'ie

Meteorologia ~ A:;tnJuomm.
Rio de Janeiro, 29 de d·ezeGlbro de 1915, 94" da lnrt.epeudeneia e 27<> da Republica.
WENCESLAU

BRAz I:J.

GoMES.

José lW,fiuo Rezer1·a Cavaleante.

DECRETO N. t f. 844 Abrê ao

DE

29

1915

IJE DEZEMBHO DE

· inistetio da Justiça e Negocíos lntt ri ores

o

credito

especial ... e
r Do·

r4: >o$; para pagamt-nto de despez;1s com a 'rnpressão de A1111ars
c :umtos Parlament,ve.,. ».

O Presidente da Republica dos I<~stado~ Umdtls do Braz i I,
:hdo da autorizaçã(i conced.ida pelo decretr. legislati\·n.
3. 063. Jesta data, resolve abl'ir ao :\Iinisterio da Justiça
Negociú"s Inte6ores o eredtio especial de 1!1: :610$, para.
pagamento 1e tles,}ezas, n0 çorrente exercicio, com a impressãõ de A rmaes r: D6cumentos Parlamentares.
·
Rio de Janeirú, 29 de dezembro de 1915, 9io óa Independeno_ia e 27° da Republica.

i

p. GOMES.
PNrdrn dos Sanlns.

\VENCESLAU HRAZ

Cm·los

illa:~:imJliano

DECRETO N. U . 845 Abre

ao

Ministerio

da

Justiça

og
f'

29

nE DEzEMBRo DE

Negocios

Interiores

'>S

1915

credites

de

.a.:~:i2o7$224; c 26:195$594, s•1pplemt>ntares 'csprclivamentC' 6s \·erbas 27a e

ga do art.

2°

da lei n. :.>.924, de 5 de janeiro de 1913

O PresidPnte da Repubtica dos J:i~stados lJnid()S do Brazil. usando dn aut,oriz3ção ('Oncedid;l P''lo decreto legislativo
n. 3. 063. desta data, resolve abrir a 0 :\Jini~tertt) da Justiça
e Negooios Interiores os oreditos de ~? :20~:3:2:? í. supplemen-
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tar á verba 27• do art. 2° da lei n. 2. 924. de 5 de janeiro de
HH 5. sendo: 16:27 .f:$254, para occorrer ás despezas da subconsignação «Alimentação e combustivel~; 2:332$970. para as
da sub-eonsignação «Medicamentos. dr.ogas. etc.~; e 3 :600$,
para as da sub-consignação «Calçado, roupa. etc.». referentes
ao Instituto Benjamin Constant; de 26:195$5S·4, supplementar á verba 8•
~3ecretaria da Camara dos Deputados do
mesmo art. 2° da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, P»~
oc(·orrer ao pagamento de despezas. até o fim do cg;Jt<ss t
exercicio. p.or conta da consignação «Material» daA 1 ·c, .-~.ua
seeretaria.
·
/
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915. 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

Carlos JtaximUiano Pereira dos Santos.

DECRET~

N. 11.846

-DE

29

DEZEMBRO DE

1915

Abre ao Ministerio _2a Justiça e Negocios Interiores, por conta do exerdcio de
1915, o credito fUpplem~ntar de 77o:ooo$, sendo: 176:400$ á verba
-- Subsidio dos Senadores
e 593 :6oo$; á verba - Subsidio dos Deputados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. usando da autodzação concedida pelo art. 101. f:',, da lei
n. 2.924. de 5 de janeiro ultimo. e oLvid.o o Tribunal à"' Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°. do regulamento appr~ ado
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembr.o de 1896, re::.\ lve
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. ': or
conta do exercício de 1915. o cr.edito supplementar ' e
770:000$, sendo: t76 :4JJO$, á verba - Subsidias dos Sen~
dorês - e 593:600$, á verba - Subsídios dos Deputados. afim de occorrer ao pagamento do subsidio dos membr.os do'
ümgress.o Nacional. durante a prorogação da actual sessão.
até o dia 31 de dezembt·o corrente.
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de 1915. 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DF~CHETO

N. H. R . ] j - JJE 2fl

DE DEZl.::l\lDRO DE

HHG

Abre ao Ministerio da Justiça c Negocios Int·eriores, por conta do exerciciÔ de •
1915, o credito suvplementar de 3o:soo$; sendo: u:soo$ á verba Se·
cretaria do Senado - e 18 :ooo$ á verba
Secretaria da Camara do~
Deputados

~r.it.
11.

O Presidente da Republica dos Estados Unido.:; do Brausando da autorização concedida pelo art. 101. I, da lei
2.\l~ 1. de 5 de janeiro ultimo . .e ouvid.o o Tribunal de Con-
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tas. nos termos do art. 70. ~ 5°. do r;.egulamento approvado
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Justiça e Negoci.os InteriOres. por oonta do exercício de 1915, 0 credito supplementar de 30:500$.
sendo: 12:500$ á verba
Secretaria do Senado - e
18 :000$ á verba - Secretaria da Camara dos Deputados. afim de .occorrer ao pagamento de despezas com o serviço
~+impressão e publicação de debates do Congresso Nacional.
-<:.-:~~·~~nte a prorogação da actual sessão. até o dia 3t de del.tt .._
•... "orrente.
lt1tJ}:~e Janeiro. 29 de dezembro de 1915. 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

Go.MBB.

Carlos Maxüniliano Pm·eira dos Santos.

DECRETO N. H .848

-DI!:

2ü

UE DI1ZEMtmo DE

1915

Crêíl mais duas brigadas de infantaria de guardas uacionaes na comarca da
capital do I~stado de Sergipe

O Presidente da Republiea dos J~stados Unidos do Brazll,
para execução do decretú n. 131, de 1 ,í de dezembro de 1896,
decreta
/tigo unico. 1 'icam 6readas na Guarda Nacional da comar :tt da capital do Estado de Sergipe m~lis duas brigadas de
inf .ataria, com as des~gnações de 23" e 24'", que se constit .ião cada uma, de tres bata1hões do serviço activo, sob
. • 67, 68 e 69 e '70, '71 e 72, e de um do da reserva, sob
1 .:Í. 23 e 24, que se organizarão com os guardas qualificados
• 'J.OS districtos da referida comarca; t·evüt;adas as disposi<;ôes
em contrario.
.
Rio de Janeiro, 29 de dezembt'o de 1915, 9·1° da lndependencia e 27° da Republica.
1

"'RNUEHI-AU

Btt\Z

1'.

GOMES.

Carlos Ma:âmilirmo /'ef'•!Ü'a dos Santos.

DECRETO N. H .84{1 -

DI~

29

DE DEZF<~MBIW DE

1915

Abre ao Ministerio da Viação c Obras J>ublicas o credito especial de
r. 497 :.z68$7 47, destinado á liquidação dos compromissos assumidos pela
Commissão de Linhas Telegraphicas
Amazonas.

Estrate,r!icas de

l\fatto

Grosso

ao

O Presidente da Repubhc'l doE; g.:.!ado,.; Un1Jo.:; do BraziJ.
usando da autorização constant.e do de-:r-eto '"'gl~;at!vo n. 3.066.
desta data. resolve abrir ao l\linistcrh. da . '::H;;1:.1 1: Obras Pu-
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blicas o oredito espeoial de 1.497:2&4,747. destin3dtt á !Iqmdaoio dos compromissos assumidos p~la C0mm1~~i'{~o de L:J!l
Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Am&.zt.•nas.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro :ie 1915, 9'll (:i ind··pt~n-·
dencia e 27° da Republica.
WENCESLAU J:lRAZ

P. GVM.ES

Augusto Tavures ./•

DECRETO N. i 1 •t:JóO -

DE

2l}

D!!i DEZiiltlBR•

1-1Fr~

H

!

Abre ao Ministerio da Viaçl.o e Obras Publicas c-; credito es.pec:n
para papmento aos herdeiros •le Carl.os Pereira J li;

• ·:--

\!1 :)
·14

O Presidente da Republh'J. Jo~ Estados IJn;·!•; tl,. L1 , L
usando da autori
o constante do decreto legislati ''> n J.IH>5,
desta data. resolve rir ao l\1inisterio da V1aç~o E u~rJGH 1 • J-blicas o credito especial de 4 :~69$, para ocl.!orrer ·w pagaJJH.'tJto
de indemnizacão devida aos herdeiros de Carlos PneJra U1as.
proveniente de fornecimento ue pedra.-s. no annc •it 1\108. l• H a
as obras do novo abastecimento de agua á Capital FPderal. (·m
'raquarussú. 1punicipio de Uguassú. Estado do H!o ck Jarte!''O,
de accôrdo com ó termo lavra-do nil Repartição de i~ ~lL ·~ ,. )l r a..;
l 1 ublicas. em 2 de jupho ~ 1915.
\.
'\
Rio de Janeiro. 29 ele dezernb,:o ct<> 19th. 91' j,a J].
~peu-·
dencia e 27° da Republiea.
\
!

WENCESLAU BRAZ

P.

Utt1\IEE<.

Augusto Tava1•es 't ~ ,·,urCt.

D.LiiCR.E'J'O N . 11 . 85 t

DI<~

;W DE DEzgMHRo IH! I t 1 1 r

Abre ao Ministerio da Guerra creditos supplementares ás v·erba' t', ·l
13a do art. 42 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de ·, ·

O Presidente da Republica c.os Estados Un io~,~ do 1 azil. usando da autorizacão qué llw confere 0 decn~l·J lu.:t:-!ativo n. 3.068. desta data. t·esolve abrir ao Mílll:il(·t"o da
Guerra os creditas seguintes:
to, de 153:356$342. supplP.mt·ntar á verba ~~·;
2°. de 651:523$771, supplementar á verba 8";
3". de 3.632:803$896. supplementar á verba !•
4o, de 2.150:000$. supplementar á verba 13'. toda- do
nqiflmenf.0 vjgente; sendo que o credito de 2. t5n·qom .,,H•á
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assim dist-ribuido pelas diversas sub-consignações da verba 13a:
1.500:000$000
!H• Fardamento e calcado. etc ........... .
100:000${)00
24• Acquisição de insteumentos, etc ....... .
25• Luz para quarteis, etc ................ .
50:000$000
11
500:000$000
26 Transporte de tropas, etc ............ .
~ Rio de Janeiro, ao de dezewbro de 19J 5, 94° da Inde~Ú1.t,:lncia e 2JO da H.epublica ..
'-·'U.~te L
- ~"'.OL

DECRETO N. H .852 -

P. GoMES.
Jose Caetano de Faria.

WENCESLAU BRAZ

DE

31

D8 DEZEMBRO DE

1915

Abre ao Ministerio da Agrkultura. Industria e Commercio o credíto
de 3 :879$032 destinado a attender ao pagamento de trabalhadores e
differença de vencimentos do porteiro da Directoria do Serviço de Agri.
cultura Pratica

O Presidente. da Republica dos EstadoE Unidos do Brazil,
usando da autorização contida n.:• art. 79. n. VUI, da !ei
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 19 t 5, e tendo ouvrdo o Tribunal
de Contas, na fórma dú nrt. lO. § G". do r{·soectivo regulamento, resolve abrir ao Ministeiio da Agri.cultura, lndustria
e Com arcio o CI"edito de :3 :879$032, destim1du a attender
ao pa 4-mento dos trabalhadores necessari-tis ao~ serv1çôs de
emb tf~gem c distribuição gratuita de plantas e sementes aos
agri .1Itores; de desmfec{~ão dos rstahelccnnentos de horticul ~ra n·Ci Districto Fed-eraL c djf!'er·Pn~a de \'UlclmenMs do
p ~eíro ·da Directoria do Serviço de Agr jculturr~ Pratica, de
a _iôrdo com o regulamento appr~vad 0 p~l ·, deero?to n. 1 t.f59,
r f O de març0 de f 915, no pr1nodo de 14 de março a 31 .je
.Jezembro do C'6rrente anuo.
Rio de Janeiro, 31 de dez.embro de 1915, ~Ho da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P . GOMES •

.Tos é Ru.{ino Bezer1·a Cavalcanti.

Abre ao Ministerio da Agricultura. Jndustria o Commercio
especiaes de 127:039$97~ omo, c 38R:~8o$740, papel, rarn
despezas com c Serviço de Povoamento. em rgi 3.

O Presidente da Rt'publiea dos R~t.ndm:- fJoidos do BraziJ,
11sanrlo da autortzat:ão qne ]h(! fo 1 ronft 1 ida .wl'l! decreto legislativo n. 3. 069, desta data, resolvP abrir an l\linisterio da
'Agricultura. Industria e Commercio os credit:ti;; especiaes de
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127:039$972, ouro; e 388:580$7 40, papel~ para attender lás
despezas ·eom o servlco do Povoamento em 1913, conforme
rela~ão OI'ganizada pela Dircctoria Geral de Contabilidade do
mesmo ministerio, de 2 de dez.embro de 1914.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de HH5, ~H~~ da Indenen'dcucia c 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. G'OM!~s ffii;

José Ru{ino Bese'rra

DECRETO N. 11.588

A--DE

31.

Cav,q_~i-

DE DEZEMBRO DE

·c . •;;.

1915

~·P11rova.

regulamentos para o Gabinete, Direetorias de Expediente, Contabili•
dado e outr:.~s, Depa.rtamentds e Intendencia, no !vlinistorio da Guerra

O Presidente da RepubUca dos Estados Unidos Llo Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 43,
ns. II, III c VII da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro, e de accôrdo
com o art. 28 do decreto n. H .!197, de 25 de fevereiro, tudo
,.lo corrente anno, resolve approvar os regulamentos do Gabinete do Ministro da Guerra e Directoria do Expediente, da
Direetoria de Contabilidade, do Departamento do Pessoal da
Guerra, do Departamento Central, da Direetoria de [Engenharia,
da. Dirce to ria do Material Bellico, da Directoria da --.Administração, da InLendencia da Guerra e da Directoria L\ Saude,
Que com este baixam, assignados pelo general de di v L.!·José
Uaotano do Faria, ministro da Guerra.
·
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1915, 94" da Ind, endcncia e 27° da Republica.
WENCESLI.t\U BRAZ

P.

GoMES.

I osé Caetano de Faria.,

Regulamentação geral dos serviÇos do Ministerio da Guerra
(Exposição de motivos)
RF_::GUIJAMEN'roS CORRESPONDENTES AlO DECRE'l'O OE R:U.:MOD:U.:LAÇÃO

DO EXERCITO

São em numero
séries :
ta série:
1", Regulamento
·de Expediente;
2°, Regulamento
3°, Regulamento
4°, Regulamento

~luas

de nove os principaes, e se dividem em

do Gabinete do ministro c da DircctoJ·ia
da Diredoria de Contabilidade;
do Departamento do Pessoal da Guerra;
do Departamento Central.

Podw:- Executivo -191& (Voi. U)
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2• série:
5°, Regulamento da Directoria de Engenharia;
6°, Regulamento da Directoria do Material Bellico:
7°, Regulamento da Directoria de Administração;
so, Regulamento da Intendencia da Guerra;
g,o, Regulamento da Directoria de Saude.
,..0 primeiro regulamento visa, principalmente, definir
~r'lr as attribuições do Gabinete e da Directoria de Ex~ ....._~.... ~· estabelecendo ao mesmo tempo, de modo mais preciso,. àt. "'•~·.~imas relações que devem existir entre ambos.
Quàriio ao segundo, é ü easo de se lhe applicar a velha
phrase: veiu preencher uma lacuna. A regulamentação de
191 :l, com effeito, definiu em termos tão gene·ricos as attribuições do serviço de contabilidade, que houve mi.stér de
COI\tinuar a vigorar, para esse ·serviço, o regulamento da antiga Divisão de Fundos. Com a actual regulamentação a
Directoria de Contabilidade terá as suas funcções completamente e claramente definidas, evitadas todas c quaesquer colUsões entre os preceitos das duas ,subordinações a que ella está
suj-eita: ao Ministerio da G'uerra e ao da Fazenda.
O terceiro regulamento é eoncernente ao Departamento do
Pessoal da Guerra. O ·actual Departmncnto da Guerra, além
de ter uma denominação absolutamente destituída de precisão,
tem funcções de tal amplitude e -complexidade, que os seus
serviços não podem deixar de andar de continuo baralhados c
deficientemente ·exeoutados. Era imprescindível uma reforma,
de modo -a reti'rar dalli os serviços de ordem puramente techni.ca e pelativos á engenharia, artilharia e saude. Foi o que
se fez ,. actual regulamentação. O Departamento do Pessoal
da Gu 1'a é, na realidade, o departamento do pessoal, e o seu.
.regul 'ilento uma cousa fooilmente praticavel. A nova denomin ~o, sobre ser preoisa, tem ainda a vantagem de poder
fica • abreviadamente D. G., como a antiga, conservando-se
ta ~nem os antigos nomes abreviado.s. para as divisões.: G. 1,
G • 2, G. 3, e to.
1 O quar:to regulamento é do Departamento Central. Não é
:as mais felizes esta denominação; entretanto, foi conservada,
proourando-se úransportar para es.se departamento, com o fim
de melhorar o serviço e justificar de certo modo aquelle nome
de c-entral, attribuições que andavam indevidamente dispersas
por outras repartiçõee.
.
A consequencia logi.ca da restricção nas funcções do Departamento da Guerra foi a creação de trrs directorias de
8erviços technicos: engenharia, material bellico, saude.. Não
ba aoorescimo de despeza, porque a translação dos serviços
acarretará necessariamente uma translação do pessoal e do
material nelles empregados, como está patente noS! regulamentos 5, 6 e 9, respectivamente concernentes á Directoria
de . Engenharia, á Directoria do Material Bellico e ú Dircctoria de Saudc.
O setimo regulamento é da Directoria de AdminiRh'ac.ão,
e o oitavo é da Intcndcncia da G'uerra, dua~ rnparticõe;-; que
surgiram do desdobramento dos servi~:os do aetnal J)npar·tamento da Admini.s,tração, de cuJa complexidade ~~ ainda mais
licito dizer o que rse disse quando se tratou do actual Departamento da Guerra. Tambem não h a accrcscimo de despeza:
si-mples translação do pessoal e material.
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Todos os regulamentos obedecem a um plano· uniforme:
nove ~capitulas, consHgrados aos seguintes as-sumptos:
I. Serviço da repartição.
li. Pessoal.
III. ·Attribuições do pessoal.
.
IV. No meações, coneursos e substituições.
... ~!::
OO.l!l
v. Destit?ições.
~
. .
VI. Venmmentos e perdaS~ a que cstao SUJCitçv
VII. Tempo do serviço e .penas disciplinares.
VIII. Férias, licenças e aposentadorias.
IX. Disposições diversas.
Succedem-se de tal modo os regulamentos, que no 2°,
110 3° c no 4° da 1a série se fazem de continuo referencias ao
i o, acontecendo o mesmo na 2a ,série, onde o 5° é frequentemente ·Citado nos outros. O fim disso é economizar nas despezas de imp·fessão, evitando-se repetições dcsnecessarias.
Preferiu-se, em geral, usar da expressão « de accôrdo
rom as leis em vigor», em vez de citar partkularmente a
lei. Tem isso duas vantagens: a primeira é obriga·r o funccionario a acompanhar de perto, como é do seu elementar
dever, o movimento da legislação que directa ou indirectamente entende com a sua repartição; a segunda é evitar que
ceTtos artigos dos regulamentos estejam a soffrer continuas
alterações, o que se não poderia fazer eom a citação particular
de leis, pois .sempre que o~·Las mudassem, as roferencias a
ellas deviam mudar tambcm.
-~
Affirmou-·se acima que a Tegulanwntação foi fet
sem
augmento de despeza. IE' preciso agora demonst•rar au, elia
se fez, ao contrario, com regular economia.

..--=r-;;
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Eis a demonstração.
REP!RTIÇÕES

-~....___b@_do
.

LOGARES

Expediente.

es~.

~. ~;"'YJ•

SUPPRIMIIlOS

Um 1° official. ..•.•..••.
Dous 2os officiaes •...•...•

ECO~OMIA

ANNUAI,

9:6008000
1/1::400$000

Intendeucia da Guerra ...

Um 2° official ........••••
Quatro 3°9 ofliciaes ...•..•
Dons agentes compradores

4:8008000
i4:400SOOO
12:000$000

-Directoria d.e Saude .•..•

Um 1° omcial. .••.....
Um 2° official ..••..•.••..
Um 3° official. ••.••..•..•

6:000SOOO
4:8008000
3:6008000
69:600$000

Total da economia a.mmal : 69:6008000
.José Caetano de Fm·ia.

Regulamento do Gabinete do ministro e da Directoria
de Expediente
TITULO I

Do Gabinete
CAPITULO I
DOS SERVIÇOS DIU GABINE'l'E

Art. 1. o O Gabinete (abreviadamente G.) comprehende
o Estado-Maior do mini.stro.
Art. 2. Ao Estado-Maior incumbe:
a) estudar as questões que o ministro r·esci·ve para serem
examinadas sob as suas vistas;
b) examinar os papeis submettidos a despaeho do ministro,
instruindo-os com o seu parecer, quando julgar necessario;
c) •receber ·a correspondencia reservada;
d) abrir e distribuir toda a correspondenda recebida directamente;
0
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e)1 minutar a correspondeneia reservada e a que tiveT: de
ser expedida directamente pelo Gabinete, bem q~omo outra
qualquer que o ministro determine.
f) expedir a correspondencia urgente dt• Gahinete, ou
outra qualquer ordenada pelo ministro;
g) remetter diariamente á Directoria de Expediente nã<•
s6 os papeis despachados pelo ministTo, como a;;: minutas feita:-:
no Gabinete e que devam S•er registradas;
h) protooollar os pap~is expedidos e os rec·~bi.9-Pos ·,eja
flirectamente, .seja por intermedio da Directoria de !1() ·;_.;.,.lente:
i) archivar os papeis que, por sua natureza, " , <tm fica1·
no Gabinete;
j) ter a seu cargo o livro de ordens do Gabinr;te, no qual
se registrarão as que forem transmittidas ás •l ive [';:as dependcncias do Ministerio da Guerra.

CAPITULO ll
DO PESSOAL DO GABINETE

Art. 3.0 O Gabinete é .constituído de:
a) um chefe, official superior, com o ·curso da arma;
b) quatro officiaes de gabinete, de menoJ· graduação ou
mais moderno.~ que o chefe, e tambem com o curso da arma:
c) quatro ajudantes de ordens (capitães ou S tbaltcrnos) :
d) dous continuos;!
e) dous
serventes.
§ 1.. 0 Os officiaes a que se referem as alíneas''
c
deste artigo devem ser ·effectivos e combatentPs, e da 1·m. me·.
fHata confiança do minis·tro.
§ 2.0 Os continuos e serventes serão ex-pracas do .. xereito, de exemplar .conducta militar e civil, podendo, po}r)m.
ser· conservados os actuaes, a juizo do chefe do gabinete. ,
Art.. '.t." Servirão no gabinete, em commissão, nm dos 3:l1ditO'ros de guerra, um dos funccionarios da Dirrctf,r.·ia de Con
tabilidade, ambos como auxiliares, e um ou doll'; .<::argento~
amanuenses, como dactylographos.
1

,b.

CAPITULO III
DAS A'ITRIBUIÇÕES DO PESSOAL DO GABINETE

:Art. 5. o Ao chefe incumbe:
a) distribuir os papeis que devam ser estudados pelo:::
officiaes de gabinete, pelo auditor e pelo funecionario dn
Contabilidade;
b) receber e apresentar ao ministro todos os papt-is n
desp3icbar, firando por elle.s. rrsponsavel até que Yolfem ao..:;
r-:ens· destinos;
~) assignar as ordens expedidas pelo gahineff', ern nomn
f lo ministro.
Art. ü.<) ·Aos offi>ciaes de gabinete, auxiliares immediato'l
do chefe, compete a execução dos trabalhos flUe lhes forem
distribuidos.
·
·
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L.<\trt. 7. Os ajudantes de ordens executam as que lhes
forem dadas pelo ministro directamentc, ou por intermedio
do chefe do gabinete.
Art. 8,0 O audito'r e o funccionario da Contabilidade executarão os trabalhos de que forem enr.arregados, e darão pareoer,es e informações sobre os assumptos da ,"ua competencia,
quando isso fõr julgado neeessa:rio.
-Art_. 9. 0 Os sargento:S amanuenses executarão os trabalhos
q
a~:t forem determinados pelo chefe c officiaes de gab
i.-.. ,
Art: · 1J. Os continuas e serventes terão funccões identicas ás dos empregados de iguaes categorias da Directoria
de Expediente, ,sendo-lhes applicavel o que a respeito desse~
empr-egados diz o regulamento desta.
0

CAPITULO IV
DAS NOMEAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES

:Art. H. Os officiaes a que se referem as alíneas a, b e r
do al't. 3° serão nomeados mediante portaria do ministro;
os contínuos e serventes serão admittidos pelo chefe do gabinete.
Art. 12. O mini.stlro designará o auditor de guerra e o
-funccionario da Dirrectoria de Contabilidade de que trata o
art. 4; os amanuenses a que se refere o mesmo artigo serão
requisitados, jpelo chefe do gabinete, ao Dei_ja;rtamento do
Pessoal fia Guerra •
. 13. Nos Sleus impedimentos, o chefe do gabinete
será
bstituido pelo official que lhe fúr immediato em hieTaro
militar.
TITULO li

Da Directoria de Expediente
CAPITULO I
DOS SERVIÇOS DA DIRECTORJA

iArt. 14. A Dir.ectoria do Expediente, ex-Direcção, subordinada directamente ao ministro, e intimamente ligada ao gabinete, é destinada a receber, preparar e expedir a correspondencia offi:cial do ministro, tendo tambem ao seu cargo o
arehivo de documentos, respeitadas as disposições do art. 2°
deste regulamento.
Art. 15. Para preencher os seus fins, a Directoria de
Expediente, comprC'lwnde duas SC'C<;õcs; 1~ do JH'otocollo; 2",
de 1•edacr;lio.
ArL Hi. Compete á 1a sect;ão:
a\ manter t>m dia o serviço de protorollo, que deverá ser

Pi't'r\pt.m·adt) '-'C\m a m~h•t· d~rt~~~. amwt~nthl-SP P~ dPstho~
'"\~ \'~\'t.'t~. ht'\\\ -'''Hh' ,,~ d·.'~p:h'~h'~. :lYi',''· '~''•'!.t't•.1'. d~ .• a

'\\h'

t'Hh~\H\

th\th'

t,,~;W:
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b) lançar em livros espooiaes os actos expedidos pelo mi-

nistro;
c)

ex.tracta,r ou cópiar os actos que devam ser publi-

cados;

d) archivar os documentos que devam ficar na Di-rectoria,
e remetter os que tenham de ficar em outros archivos;
c) ter ao seu cargo o serviço de ehancellaria.
~compete á 2 secção:
.
a) redigir as mensagens ao Congresso Nacionai, os decretos, avisos, etc., que se tornarem nooessarios an 'tumprimento do.s despachos e ordens do ministro;
b) expedir, devidamente numerada, .a eorrespondencia do
ministro;
c) registrar os decretos, portarias f'~peciaf's e outros papeis
que exigirem ·essa formalidade;
d) receber e entregar ao director, que os fará chegar ao .
·ministro, os elementos para o relatorio annual de&te;
e) organizar, no ultimo dia do mez, um resumo do ponto
dos empregados, o qual será assignado pelo director;
f) fazer os assentamentos do pessoal da directoria, com
as occorrencias da vida administrativa, de cada funccionario.
Art. 17. No exercício das funcções que lhes: competem,
as duas secções da Dirootoria de Expediente deverão ter sempre
em vista as excepcões e restricções a que estão sujeitas pelo
m·t. 2° do presente regulamento, a1ineas c, d, c, f e i.
11

CAPITULO II
00 PESSOAl. DA DIRECTORIA

Art. 18. A Directoria de Expediente é composta cl'~
a) um director, com a graduação de coronel;
b )' dous chefes de secção, com a graduação de tenentecoronel;
c) quatro primeiros. officiaes, com a graduação de major;
fl) quatro segundos officiaes, com a graduação de capi~tão;
c) seis terceiros officiaes, com a graduação llfl ·I" lcnent,~;
(l um porteiro, ex-sargento do I~xercito;
g) tres ~contínuos, ex-praças do Exercito;
h) quatro serventes, ex-praças do íExereito.
Art. 19. Poderão ser conservados, a juizo do director, os
actuaes funccionarios da portaria, dado mesmo que não sa- .
tisfacam a copdição exigida pelo artigo anterior : terem servido
no ExerÇito.
.
CAPITULO III
DAS ATfRIBUIÇÕEA DO PESSOAL DA DIRECTOTITA

.&rt. 20. Ao director estão sujeitos todos os empregados
da Directoria. Incumbe-lhe:
a) manter a ord~;m n r~gularidad1~ 1)0s sr~rvir;n;:.; a eargr.
da Directoria;
b empossar os ~mpregados r~ rJi:.:fr-ihuii-IJ" fJt:la~ sr~r:1;G'~~.
dP aretlrdo eom as. DPee--~idaí]r·:.: (}:, -'·!··. ir:r,. Çd•''"''r]r, t r:~n f~~
Til-r';;, d•·nt:-) da u·pat' ir;~r';
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o} ins:peooionar o ponto dos empregados, eonferil-o e en:ce:rral-o nas horas regulamentares;
d) impor aos empregados civis as penas disciplinares da
sua alçada, levando ao conhecimento do ministro os casos em
que a appHcação das penas fôr da competencia deste;
e) distribuir pelas secções os serviços que lhes competirem;
f) requisitar directamente por si, ou em nome do ministro com as devidas rest.ricções, as informações necessa:rias
para ~esclarecimento das questões a resolver, 11onendo, para
isso, lançar despoohos interlocutorios;
g~ rever os papeis que tiverem de subir á presença do
ministro, dando o seu parecer, quando necessario,- e tambem
os expedidos para outras repartições;
h) entender-se verbalmente com o ministro, sempre qu~
fõr necessario;
i) rubricar os livros de escripturação, e outros que s~
estabelecerem, a cargo da Directoria;
j) autorizar despezas dentro da verba destinada á Diil'ectoria, rubricando os pedidos, de material, e out.ros quae.squer:
documentos relativos tique lias;
k) mandar organizar as folhas de pagamento do pessoal
do Gabinete e da Directoria;
l) organizar e apresentar annualment.e, ao ministro, até 15
de fevereiro, um relatorio synthetico dos trabalhos executados,
propondo as medidas que a experiencia houver aconselhado
para melhorar o serviço;
m) mandar pasgar certidões na fórma da lei.
~...~,r'• 21. Ao ~hefo de secoão compete:
·. dirigir os trabalhos correspondentes, distribuindo-os
equi .:itivamente pelos empregados, e ficando responsavel pela
boa e rapfda exerução rlaquclles, bem como pela ordem na
aeecão;
· b) apresentar ao Director, até :Jf de janeiro, os dados nc ...
cessarias para o relato·rio annual.
tArt. 22. Aos primeiros, segundos e terceiros officiaes
compete a execução dos trabalhos que lhes forem distribuídos,
devendo cooperar, em todos os sPntirlos, para a hoa c rapida
marcha do serviço.
Art. 23. Incumbe ao porteiro, qnfl P, o ehefe flos emprc...
gados da portaria:
a) promover, dirigiT e nscalizar o.s trabalhos de limpeza
~ asseio dos compartimentos em que funooionarem o gabinete
do ministro e a Directoria de Expediente;
b) trazer em perfeito estado de conservação e asseio, teudo-os sob a sua guaTda. todos os ob.iectos de que se lhe fize:r
carga, dos quaes organizará uma relação ficando responsavel
pelos extravios;
c) abrir c fechar, na~ horas regulamentares e nas que lhe
forem determinadas, os compartiment.os a qnc se refere a
,
almca a;
d) receber e entregar a correspondcncia, livro~, papeis etc.,
que chegarem á portaria, e promover a prompta expedição e
entrega do que para isso lhe fôr confiado, annotando tudo em
livros especiaes
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e) transcrever no HV!ro da porta os despoohos que devam
ser publicados, impedindo que se lhes altere o sentido;
() cumprir e fazer cumprir fielmente as ordens que re~~f~her do Gabinote e da Directoria;
g) manter a poUcia nas ante-salas, de modo quo as partes
!ie conservem com decencia e ordem, recorrendo, quando desohedcllido, ao ellefe do Gabienete .ou ao director.
Art. 24. Aos contínuos compete auxiliar o porteill'o, transmit.tir rf'cados. e entregar papeis dentro das repartições.
Art. 25. Os serventes .serão eillCarregados de todo o serviço de limpeza e asseio, bem como de outros quaesquer que
lhes forem determinados. de accôrdo com a natureza das suas
funcções.

CAPITULO IV
DAS NOMEAÇÕES CONCURSOS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 26. Serão nomeados por decreto: o dircctor, os e;hefes'
de secção, os primeiros e segundos officiaes; e por portaria
do ministro, os outros empregados, exceptuando n~ f'.ontinuos
i! serventes, que serão admittidos pelo di r·eetor.
Art. ?1. •A nomeação do director será por promoção dos
ehefes de .secções, mediante o principio do merecimento; a de
(•hefe de secção, será por promoção dos prirneiTos officiaes,
tambem pelo principio do merecimento; a de primeiro official.
por promoção dos segundos, mediante o mesmo principio; a.
dn segundo official, por promoç.ão dos terceiros, mef.ade por
antiguidade de classe e metade por merecimento.
~
§ 1.0 No caso de igual antiguidade de classe, recorr;, -se-á
á antiguidade de serviço na Directoria, na extinct.a s~or~.. aria,
e. finalmente, á antiguidade de .s;erviço ferleral.
§ 2. São requisitos de merecimento:
a.) assiduidade no serviço, com revelação de competencia,
zelo e dedieação;
b) cabal desempenho de commissões importantes pela sua
natureza;
c) ter os seus assentamentos limpos de qualquer falta ou
pena das prescriptas neste regulamento.
Art. 28. As vagas de t.ercei·ro official serão preencbidac;
por concurso.
Art. 129. -Nenhum funccionario poderá ser promovido sem:
que tenha, no mínimo, dous :nmos de effectivo serviço na
f'.lasse- a que pertence.
Art. 30. O povteiro será de livre nomeação do ministro,
i~to é, independentemente de proposta do director.
Art. 31. Os empregados nomeados deverão tomar posse
e entrar em exereicio dentro de 30 dias, contados da data da
nomeação, não se admittindo a posse sem a entrada em effcelivo exercício.
·
Art. 32. O concurso para terceiro offi~C.ial será regulado
por instruceões especiaes, expedidas pelo ministro, sendo condição indispensavel, além da idoneidade do candidato o a inspecção de saude, na qual fique provado não soffrer elle de
molest.ia contagiosa ou incuravel, ser reservista do Exercito.,
0
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Paragrapho uniJco. Poderão tambem inscrever-se sargentos
effectivos do Exevcito, de exemplar conducta, os quaes, em
igualdade de condições, terão preferencia sobre os demais candidatos para a nomeação.
Art. 33. tAs ma terias do concurso serão:
a)' portuguez;
b) francez · ( theorico e pratico) ;
c)" arithmetica, algebra e geometria elementares;
d) chrorographia e historia do Brazil;
e) redacção official;
f) calligraphia e dactylographia.
Paragrapho unico. O collJcurso será valido por um anno.
Art. 34. O direct.or será substituído, nos seus impedimentos, pelo chefe de secção mais graduado ou mais antigo;
o .c.hefe de secção, pelo primei·ro official mais antigo della.
O p9rteiro será substituído pelo continuo (da Directoria) que
o director designar.
CAPITULO V
DAS DESTITUIÇÕES

Art. 35. O funccionario que contar 10 ou mais annos de
serviço publico federal sem ter soffrido penas no cumpriménto dos seus deveres, só poderá Rer destituído do cargo que
exercer nos casos seguintes :
). ·. por abandono do emprego durante mais de 30 dias;
b . em virtude de s1entença judi1c iaria;
[1.mediante processo administrativo.
aragrapho unico. IExceptuam-se os empregados em commissão, os quaes são sempre livremente demissíveis.
Art. 36. O processo administrativo a que se refere o artigo anterior consiste apenas em ser ouvido o funccionario,
no prazo que lhe fôr marcado, bem como o chefe immediato
do serviço, si o houver, despachando então o ministro, que
poderá manter ou demittir o funccionario, conforme lhe parecer de justiça.
Paragrapho unico. IFica subentendido que, em se tratando
de funccionario nomeado poT decreto, o ministro não poderá
despachar no processo administrativo sem pr•~via deliberação
do Presidente da Republica.
CAPITULO VI
DOS VENCI1\1EN'OOS E PERDAS A QUE ESTÃO SU.TEI'l))JS

:Art. 37. lAos Jogares são inherentes os vencimentos constantes das tabellas em vigor .
. Art. 38. O empregado que substituir outro de classe superior, exceptuando as substituições decorrentes de férias, terá
os vencimentnRI deter.minado,s em lei.
, AI'~· -ª9 .. O empregado que ·exerc~r um !ogar vago re-rebera os vencimentos marcados na legislação vigente •.
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:Art.. 40. Não perderá a gratificação o empregado que
faltar:
a) por molestia_:l,llstificadá perante o director, com attestado medico, até 15 mas;
l;) por motivo de gala ou nojo, até sete dias, c mediante
r.ommunicação ao director;
c) por se achar legalmentP em quah]ucr trabalho ou commissão •
.Art. 41. Perderá toda a gratificaçã.o:
a) o empregado que faltar ao serviço sem causa justificada;
b) o que se retirar antes de terminados os trabalhos, sem
licença do director.
Art. 42. O empregado que comparecer depois de encerrado o ponto perderá metade da gratificação.
Art. 43. Com o empregado que faltar mais de 15 dias,
por motivo do molestia, pror~ed0r-se-á de PC(~í)l'do com as leis
em vigor.
Art. 44. O desconto por faltas não sw~cessivas se fará sómente nos dias em ellas se derem; mas, si forem successivas
o desconto se estenderá a todo o período das faltas, comprehendendo os dias que não forem de serviç·o.
Art. 45. As faltas serão contadas pelo livro do ponto, que
será assignado por todos os empregados, menos o director, no
primeiro quarto de hora seguinte á marcada para n começo
do expediente, e rubricado pelos mesmos, quando terminarem
og trabalhos.
Paragrapho unico. No mPsmo livro o dirN·.tor lançará as
\
competentes notas.
Art. 46. O julgamento sobre a justificação das faltaê'fompete exclusivameQt.e ao director, que o devertí fundamJntar
por f'scriplo, sempre que recusar a justificaçã.o apresentada.
CAPITULO VII
DO TEMPO DE SNLWIÇO E PENAS DISCIPLlNARER

Art. 47. O expediente começará. ás 10 e meia horas e terminará ás 15 e meia, pod(lndo srr prorogado. ou quando o
director assim o entenda, a bem do serviço, ou quando para
isso receba ordem do ministro.
Art. 48. Os empregados são passíveis das seguintes penas,
além da demissão: advertencia e suspensão: a primeira é imposta pelo director, bem ('orno a segunda, atlí 15 dias; a pena
de Rm>pensão por mais de 15 dias só podf'J'á sf'r imposta pelo
ministro.
Art. 49. A pena de suspensão será applicacJa nos cas.os
seguintes:
a) desolwdiencia, negligrncia n falta do r,umprimento do
dover;
1J) falta de compa:recimento. sem causa justificaria, por
oito dias seguidos, ou 15 interpollados, durantP n mPsmo mer.;
r) prisão p.or motivo não justificado;
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d) cumprimento de pena que obste ao desempenho das
funcções do empregado;
e) pronuncia em crime ClJmmum ou de rPRponsabilidado;
f) necessidade da suspensão cmuo provüleueia preventiva
ou de segurança.
Art. 50. A suspensão preventiva trará a prrda da gratificação; a deconente de pr-onuncia dar>ú logaL·, além da 11erda
da gratificação, á de metade do ordenado, ató final condmnnação
ou absolvição, sendo, neste ultimo f~aso, restituída a metade
do ordenado não recebida: t-odas as outras suspensões dal'fíu
Jogar ú perda dos vencimentos.

CAPITULO VIII
D,\S FÉRIAS, LICENÇAS E APOSENTADORIAS

:Art. 51. O director concederá a cada empregado, annualmente, 15 dias de férias, podendo ser em qualquer época do
anno, mas SPrn que decm lagar a maim·eg \·nnrirncutos com a:-;
substituições que se tiverem de fazer.
Art. 52. A concessão de licenças fica suj~ila ás Ir.is e regulamentos em vigor, assim como as aposf'ntadorin~ f' os proce~::~sos do exame de invalidez.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

c'tü-t. 53. Nenhum empregado da Directoria- effectivo,
addido, em disponihilidarle ou aposentauo --· flOd•~r:í. ('.onstituirprocuradnJ' dn partr•s per·anLe as, rnparf.içéJ••s do Mjnistel'io
da Guena, comprehm1dendo-se nessa prohillição os pedidos d~
informaçÕf'S e esclarecimentos sobre andamento d~ papeis, e
quaesquer actos que importem em interessf~ pela marclm e
solução dos assumptos sujeitos á resolução das autoridades
administrativas.
Paragrapho nnico. !Exceptua-se o caso em que taes actos
forem praticados por ordem superior, ou no interesse do serviço a cargo do funccionario.
Art. 54. Com excepção do director ·e dos chefes de secção~
nenhum empregado poderá receber, na sala onde trabalhn,
as pessoas que o procurarem.
Art. 55. Nenhum funccionario da Directoria poderá:
a) fazer contractos com o Governo, directa ou indirectamentc, por si ou como representante de outrem;
b) dirigjr bancos, companhias, emprr>zas ou estabelecimentos, subvencionados ou não pela Unifin, salYn as excepçõcs
indicadas em leis especiaes;
c) requerer ou promoYer para si ou para outrem a concessão de privilegias, garantias rle juros nu outros favores
semelhantes, excepto privilegio de invenção propria.
Paragrapho unico. Aquelle que infringir esta disposiç.ão.
incorrerá na perda do emprego.
·
·
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Art. 56. E' expressamente. prohibido entregar avisos, officios ou outros quaesquer papeis ás partes ou interessados,
ainda que se trate de funccionarios publicos deste ou de outro
roinisterio.
Art. 57. Os a.ctuaes funccionarios excedentes do novo
quadro ficarão addidos, até que sejam aproveitados.
Paragrapho unico. Deverão passar a addidos os mais modernos da classe onde houver excesso.
1Art. 58. Os chefes de secções não poderão entender-se com
o ministro da GueiTa sobre objecto de serviço das mesr;nas;
essa faculdade perttmce exclusivamente ao dir~~r~ que em-;
pregará todos os esforços para que, na repartu;ao de que e
chefe, sejam rigorosamente respeitados os preceitos da hierarchia e subordinação.
Art. 59. O director mandar(t organizar as instruccões quo
julgar convenientes para a boa execução do presente regulamento.
Paragrapho uni co. Essas instrucções só entrarão em vigor
depois de approvadas pelo ministro da Guerra.
Capital Federal, 31 de dezembro de 1.915.- .José Caetano
de Faria.

Regulamento da Directoria de Contabilidade
CAPITULO I
DOS SERVIÇOS DA DIRECTORIA

Art. 1. A Directoria de Contabilidade, cx-Direcção, tom
por fim superintender a todo o serviço de contabilidade do
1\linisterio da Guerra, ficando directamentc subordinada ao
respectivo ministro, naquillo que não collidir com a regulamentação da Administração Geral da Fazenda Nacional.
Art. 2... Para preencher os seus fins a Directoria de Contabilidade comprehende tres secções, um archivo c um cofre.
Art. 3.° Compete a cada uma das tres secções:
a) a synopse de todos os assumptos nella tratados, com
indicação das decisões finaes que tiverem;
b) a guarda dos papeis, livros e quaesquer documentos
enquanto forem necessarios á secção, sendo depois remettidos
para o archivo devidamente classificados e relacionados;
c) a tomada de contas dos responsaveis de qualquer ordem
ou classe por dinheiros, valores ou effeitos, sendo esse serviço
executado de accôrdo com as instrucçõcs expedidas pelo 'fribunal de Contas;
d) passar· certidões, em vil'Lude de despacho ou ordem do
director.
§ 1." Compete especialmente á 1u secção:
a) dar parecer acerca de todos Ds assumpt.u tlue versarem
sohre. a intclligencia de actos administrativos c interpretação
de leis e regulamentos, sobre o reconhecimento de direitos
0
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creditorios e, em geral, sobre todas as questões que envolvam
considerações de direito publico administrativo;
b) celebrar contractos que forem determinados, e examinar os feitos nos corpos e estabelecimentos militares, em
geral, para serem submettidos á apr.eda~.:ão do ministro e enviados ao Tribunal de ,Contas, e lHlm assim reclamar pelo
estricto cumprimento de suas disposições, rep.resentando de
modo que sejam punidos os infr·aetores uas clausulas ajustadas;
c) executar todo o serviço relativo ao montepio civil,
desde a inscripção dos contribuintes até á expedição dos títulos
declaratorios das pensões aos respectivos herdeiros;
d) abrir assentamento geral de todos os responsaveis por
dinheiros, valores e quaesquer cff'eitos perante o 1\finisterio
da Guerra, c providenciar sobre a apresentação dos livros c
documentos relativos á sua 'gestão, uos prazos marcados pelas
disposiçõeg e ordens em vigor, remettendo aunualmente um
mappa cireumstanciado ao Tl'ilnmal de Conta:;:, po1· intermcdio
do director.
e) proceder á matricula dP todos os funeeionarios e empregados ua Directoria, tendo em vista as disposições concer, nentes ao assumpto;
f) liquidar o tempo de servico dos funecionarios e empregados ·civis do l\Iinisterio da Guerra e preparar os respectivos processos de aposentadoria;
g) proceder á liquidação do direito dos docentes dos
institutos militares de ensino ú respectiva jubilação e á concessão de accrescimos de vencimentos periodicos;
h) apurar o tempo de serviç-o dos opNnrios dos estabelecimentos do l\1inisterio da Guerra, para fins de direito;
i) organizar as instrucçües para o funecionamento das
caixa{ militares que forem creadas em tempo de paz e
de g(.erra, junto aos commandos de regiões e de forcas em
observação ou operações, estabelecendo o 1Wl'Yiço de modo a
se _poder assegurar rás ·forças do Exercito e estabelecimentos
militares promptos e immediatos rPcursos financeiros e economicos;
j) fazer a escripturacão completa de todos os immoveis
arrendados, de modo a se conhecer de prompto qual a importancia a se despender annualmente.
§ 2. Compete especialmente à 2" secção:
a) organizar· as tabellas do orçamento do ministel'io, para
serem submettidas ao Poder Legislativo nas devidas épocas;
• b) fazer, dentro da primeira quinzena do mez de janeiro,
a distribuição dos creditos das differentes rubricas orçamentarias ás estações pagadoras que tenham de rPalizar despezas
á conta do Ministerio da Guerra, ·comprehendiuas naquellas a
delegacia fiscal do 'Dhesouro em I . ondres;
c) escripturar as despezas feitas por conta do 1\finisterio
da Guerra na Capital Federal, nos Estados, legações e consulados, estabeloeondo-se o serviço de modo n se rceonhccer
promptamente o estado dos eredito.. ; eonePdidos:
d) classificar, de accôrdo eom as talwllas explicativas do
orçamento, os doeumentos df' l'f'ecita e dPSJ>CZa, e por elles
organizar os balanços mcnsaeH f'. dPfinitivos qur teem de ser
remettidos ao rrhesouro Nacional e Tribunal de Contas, conforme as disposições em vigor;
·
0
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demonstrar a necessidade da abertura de creditos supplementares, extraordinarios e especiaes com tabellas •explicativas, afim do ser solicitada do Poder Legislativo ou
decretada pelo Executivo;
f) examinar, classificar e processar a despeza do material, tanto a que houver de ser paga no Thesouro Nacional,
como a que tiver de ser effectuada pelo cofre da Directoria;
a) promover a indemnização, .por jogo de contas, dos fornecimentos feitos aos diversos ministerios, c por estes ao da
Guerra;
h) liquidar e escripturar a divida activa do 1\Hnisterio da
Guerra, extrahindo as contas correntes e crrtidões que devam
ser enviadas ao .rfhesouro Nacional, quando pelo mesmo tenha
do ser feita a respectiva cobrança;
i) processar r escripturar as dividas de rxerdeios findos
c encerrados;
.i) orçar e pedir no dia 21 de cada mez, ou no dia util
anterior, si aquelle não o ffw, as quantias nncessarias á despeza do cofre, á vista da synopse da effectuada no mez antecedente.
§ 3, ·Compete especialmente á 3a secção:
a) processar, para pagamento, fazendo as avr•rhaçÕ('S nocessarias em livros apropriados, todos os doemnentos da
receita que tiver de ser arrecadada, e da despeza qne houver de
ser paga .no cofre, quer se trate de pessoal militar e civil do
1\Iinisterio da Guerra, quer do material, não havendo necessidade, para isso, de ordem especial do ministro, uma vPz que
a receita e despeza referidas estejam dentro das leis, regulamentos e tabellas orçamentarias;
,
b) ajustar contas aos officiaes e praças, aos corpos, t~sta
camentos, contingentes, funccionarios ~e empregados que --~ar
tirem da Capital Federal ou a ella se recolherem, e 1H!m assim
aos que estiverem em transito, aguardando ordem:; do Governo, precedendo communicaçüo das autoridades competentes,
e 'á vista das cadernetas ou guias, attestados P prés;
c) providenciar sobre o estabelecimento, suspensão augmento e reducção de consignação;
d) liquidar as vantagens aos officiaes reformados;
e) impugnar o pagamento de toda e qualqueJ' dt'sp~>za que
não esteja consignada na lei do orçamento, ou não tenha fundos
decretados em lei especial;
f) passar titulos de divida de vencimentos em virtude do
despacho, submettendo-os á. secção competente para o respectivo processo;
U) expedir cadernetas ou guias de officiaes, fnnccionarios
e empregados civis do Ministerio da Guerra que se ausentarem da Capital Federal;
h) promover a arrecadação da receita a cargo do l\1inisterio da 1Guerra.
.
'.\l't. !i!' Ao are<hivo, directamente snho1·dinadn ao rlil'Pctol', incumbo a guarda e eonservação dos livros, doeumcntos
c quaesquer papeis findos pertt:.'nconte~ :i di1·eetoria.
lParagrapho unico. O archivo fica sob a r~sponsahilidadc
de um f o official, que será o arehivista, auxiliado po1' empregados em numero necessario ..
0
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:Art. 5. 0 O ·cofre ficará a cargo exclusivamente do pagador e seus fieis, sendo aquelle o unico responsavel· perante
o Estado pelas quantias reco]ihidas, sob qualquer titulo.
§ 1. 8 Para garantia da sua responsabilidade, o pagador
prestará fiança no Thesouro Nacional, dP conformidade com
as leis de fazenda em vigor, ás quaes fica sujeito com os seus
fieis.·
§ 2. A escripturação do cofre será feita. soh a responsabilidade de um escrivão e auxiliares, tirados do quadro dos
empregados da directoria, e de accôrdo com os modelos adoptados ou com as normas que forem estabelecidas pelo Ministerio da Fazenda.
0

CAPITULO li
DO PESSOAl, DA DIREOTORIA

'Art. 6.<> A Directoria de Contabilidade é composta de:
a) um director, com a graduação de coronel;
b tres chefes de secção, com a gradua~ão de tenente-

~oronel;

c) 10 los officiaes, com a graduação de major;

d) 10 2°'~ officiaes., com a graduação de capitã01;
e) 10 3os officiaes, com a graduação de f<> tenente;
f) 1o 4os officiaes, com a graduação de :J<> tenente;
g) um pagador, com a graduação de major;

h) dous fieis, com a graduação de 1o tenente;

um porteiro, ex-sargento;
tres contínuos, ex-praças;
) tres serventes, ex-praças.
Art. 7. Poderão ser con~crvados, a juizo do director, os
actuaes empregados da portaria, dado mesmo que não satisfaçam a condição do artigo anh•rior: terem servido no Exer-

t:

0
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OAPITULO III
DAS A'I"I'RIBUIÇÕES DO PESSOAl, DA DIRI:JCTORIA

!Art. 8. Incurnb~ ao director, a quem ~~~f.ão sujeitos todos
os empregados da Directoria: ·
1°, dirigir e inspeccionar os trabalhos da dircctoria, e
manter a ordem n regularidade no serviço, impondo ou propondo penas, de accôrdo com o estabeleddo neste regulamento;
2°, corresponder-se direclamcntc com o ·Ministro ua
Guerra, sobre todos os assumptos a cargo da directoria;
3<>, requisitar do TribunnJ de Conl as ~' rias autoridades
superiores da administração da Gur·r·nt e .Faz1~1H:la, em nome
do Minist.ro, as informações e eselarPcimentos n'~c~·ssarios vat·a
a resolução das q1wstões affectas :'í. direetoria.
4<>, dar parecer sobre todos os trabalhos e prestar quaes~uer informações exigidas p~lo ministro, e hem assim prestar
0
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os eselarC'c inH'tÜOR lfW' ftli'Prn Rol ieHado!-! pl'los elwf'Ps r1os diversos sPrvh,:.os da adminü;tra~,;ão da Gtwna o da .Faienda;
[)", eumpt·ir e fazer cumtH'it· proJJipla e fidmontc ·as leis,
decrel os, regu lamentoi'i e ordPus l'Pfel'entcs ú e:-;eriptnração,
conta.IJilidadc n fiscalizac:ão, ou quo iutPrf'sscm tle qualquer
modo ú aclministJ·ação da FazPntla 110 l\linisterio da Guerra;
Ü
informar sobt'f! a idnlteidatlt! dos l~UI.Hlidalos aos emlH'cgos da repartição;
'7°, dar vosse aos L'lllJII'egados da Di reei o ria, on]onaudo
por despacho que se façam os assentamentos c matricula dos
mesmos, de conformidade com as disposições regulamentares;
8'', fazer lançar em livros apropriados lodos os papeis o
doeumenlm; tJUe venham á DirPdol'ia c com lkelaraf:ão da sua·
proeedencia, processo que seguirem e decisões quo tiverem;
uo, ter sob a sua guarda os termos de promes~a e posse
do;:; empregados, bem assim as actas dos eoncur~os 4{UC se
effeduarem para provimento das vagas;
1.0, proferir dcspaehos intcrJocutorios e ddinitivos, submdtundo á consideraeiio do ministro sútllente os papeis c
aetos que dependam da sua resolução;
11, {~xerccr, com relac.ão ao monteviu tios emrn·t:gados do
Ministcrio da Guêrra, as atlt·ibuicõcs eonfcridas au director
de Gon!abi lidado do 'l'hnsouro Nacional pelo art. 8", § 1o, do
d0creto n. ~H2 A. de 31 dü outubro do i8~W, assignando os
tHulos dcclaratorios de pensões legalmente autorizadas;
'12, mandar passar certidõns, quando lho BP.Í am requerida~ com a declaração do fim a que su dC'sLinam, u não lwuvet
ni::~~o nenhum inconveniente;
1:~. distribuir os papPis •illll' lt!ullam PttLrada Htt Diretoria, fazendo as êommunicaçõcs neccssaria:-:;;
1-1, apresentar mensalmente, ou quando I lw 1'4'11.' JXi~ida
peJo ministro, a demonstração dos saldos de eadu uma Ü\1:! ruln·icas orçamentarias;
15, apresentar annualmento ao ministro, ali~ lf> de feveJ·eiro, um relatorio circmustauciado dos serviços da Directoria
dm·ante o anno anterior~
1 ü, propor as medidas necessal'ias :í. rP~uJaridadc c hoa
lllat·cha do serviço;
"
1'7, exigir dos responsaveis vor dinheiro, valores c efreltos csclat·ecimentos paq.t a tomada das suas contas;
1.8,. entender-se eom todas as autoridades superiores da
administração da Guerra no que fôr concernente á regularidade, classificação, demonstra(~ão e processo da despeza solieitando do ministro, para cohibir abusos e dcsv i os, as' providencias que não possam ser postas em pratica sem ordem
do mesmo;
f O, mandar debitar os ol'ficiaes e t•rnpregados do 1\linistel'io da Guena que de boa fl~- re!~ebr~rem indnvidumcnte quaesqnor quantias, afim de se tornar cffeetiva a indemniza•~ão com
descontos mensaes da decima 11a1'te do soldo ou ot·dcnâdo·
':!0, mandar rubdeat· os livros da Dircetoria P os de' eontahilidade de todas as rt>pat'Lü;.ões do l\linisterio da Guerra,
assignando os lermos de a}wrtura e eneei'I'amcnto;
21, mandar eumprir, por despaeho c•S(Tipto, as ordens
do ministro para. pagamento (}(o despf'zas r~onsignadns na lei
or1.:aJnPnlaria (~ eom CI'Pdito dislt·ihuido it Dircetoria; e no
cn'-~'l de não haver cTedito para a despeza ordenada, ou de se
0
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achar esgotado o eon~edido, levar o facto ao conhecimento
do ministro, para que este resolva;
22, ürganiímr, sulnnettendn ú appt·ovac.;ão do ~ninistro,
sempre que se torne necessal'ia á uoa ot'U«'lll do set·vtço, uma
tabella discriminativa dos pagamentos (llie dial'ianwnte devam
ser effce.tuados pela Dil'eetoria;
23, autlwntiear as guias ou eadernetas que forem entL'egucs aos oJfieiat~s, t•.orpos ou eoutiugcnLPs l~ nmp[·egadns eivis
ou mititan•s que marcharem para fóra da GaJlital Federal,
remettendo na primeir·a opportunidad(' á rf'pnrtir:ão de li'azenda comvetente ou caixas militares as que não puderam
ser entregues antes da marcha aos respectivos proprictarios;
2-1, apurar c submetter ao julgamento do Tribunal de
Contas, eorn o seu parecer, os processos de tomada de contas
dos I'csvonsaveis, observadas as disposições em vigor;
25, remettPt' ao ministro, no dia :.? 1 de cada mez, ou no
dia util antpt·ior·, si aqnclle não o fôt·, o orçamento da despcza
mensal, e synopse da cffectuada no mf'z antPt~.edentP, afim de
HCI' soli1\itauo do ministr·o da Faz•·nda o IH'el'ssario supprimento de fundos;
:!H, fazc!t' I'PIH'I~s•~nlaJ· a Dit'l't'lot·ia, t'oHJ'm·rtH' l'tlt· ~:onve
nientc, f\lll todos os ~~onselhos de fm·nceitrH'Iltos ou t·oueorrencias que pa•ra qualquer fim se realizan•tu na Capital
Federal;
'27, designar os empregados quo o teuham dP auxiliar na
cxeeur;fío dPsscs rlevPrcs, e os que tenham de seryü· 11as secções, cofrt~s, at·ehiYo e caixas militares, l'üllwvcndo-os de
umas vam ouúr·as dessas depcndeneias, seguudo ·a eonveniencia do serviço, exenptuados os ehefes pagador'l'S das eaixas
militares, de accür·do eom o que sobre clles preceitúa csle
regulento;
' ~. partidpar immcdiatamentc a~ ministm qualqw•J' falta.
ou a ,lo el'iminoso que OI~COI'l'ei· na Diredoria, aJim df' Sl~ promover a responsabilidade df' quem o prati<'al', l[llf'l' se trate
de funcciouarios da mrsina. quer de pcsso~s estranhas;
29, inspPccioilar o ponto dos empJ'cg:ulos. fazendo no
mesmo as notas ctuc sr, tornarem preeisas, e julgar as faltas
de comparecimento ao trabalho.
•Art. H." Ao chefe de secção eompete:
a) distribuir, dirigir c fiscalizar. de ar·ec'H·do t'Olll o JH'escnte regularnnnto e ordens do di•rl'ctor, os LralmliJ()S da seeção,
procurando apl'oveitar para o bom drsempenlto dos nwsmus
as aptidões especiaes de cada um doEi emJH'(•gados;
b) examinar e inspeccionar todos os serviços a cargo da
sua secção, far.cndo ~ol"rigir ou corrigindo os Pl'l'os ou defeitos
que encontrar;
· c) dar a sua opinião sobre os assumptos que, vcrtencendo á secçii.o, tiverem de subir a despacho, ou sohrc aquelles
que forem eommcttidos ao seu exame;
.
d) conferir . as cópias c authenticar as eel'tidões que
forem passadas na seeção;
e) solicitar do dit·1~etor as pro\·idf•tH:ias JH't'Pssar·ias ao
bom andamento dos trabalhos;
f) apresentar ao director at<í 31 de janeiro un1 rnlatorio
circumstanciado dos serviços da secção durante o anno an-

terior;
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twrantP o di t'f'eLor pt>la di~•· i nli rm, O'l'df'tn
do HcrYieo, representando por escripto, quando
entenda que os empregados tenham incorrido em alguma falta
grave, sob pena de se tornar rcsponsavel, si o não fizer, pelas
consequencias da rilesma;
h) prestar aos outros chefes as infornuu:õe:; que forem
nccessal'ias para o bom andanwnLo do serYiço.
Art. 10. Aos pl'impiros, segundos e terceiros officiaés
cabe executar todos os trabalhos que lhes for·pm distribuídos
pelos chef0s de secção sob cujas ordens sPn·irrm, devendo
cooperar, ern todos os sentidos, para a boa e rapida marcha
ôo .serviço.
Paragrapho unieo. Os lJUartos offieiaes auxiliarão aqs primeiros, segundos e terceiros.
Art. 11. Compete ao archivista:
a) eonservar em boa ordem, sob a sua guarda n imlltediata responsabilidade, todos os livl'Os ~> doeunwntos, impressos ou mauuscript.ns, existentes no ari"!Ji ,.o, t' o::; que forem
ao mesmo recolhidos pol' urdPm do dit·•:etm· ou dos ehefcs
de secção, conforme o disposto neste J•egulamento;
b) organizar o éatalogo dos livros e documenlos, discriminando-os por classes, segundo a sua proeedencia c de modo
a poder promptamente satisfazer as ordens do di rector e as
ret!uisições que lhe forem dirigidas pelos c;hefes elas secções;
c) distribuir pelos emJH'f•gaclos, segundo as instrucções
que receber do direetor, os livros ~~ doeumenlos para a
tomada de contas, c an~:cadal-os con1 os r·omrH~feules i·elatorios, findos os prazos estipulados;
d) informar sobre o que constar dos 1loeunwntos e livros
existentes no archivo, (\ IHlssar c('rtidões á dsta dP LK'S?'.acho;
e) cuidar da conservação dos livros e uocumentos q'~e se
acharem sob a sua guarda, solicitando as urovidencias que se
tornarem necessarias pal'a ••vitar qualQuer dderiot·ação ou
extravio.
t\;rt. 12. Ao pagado e incumJH':
a) recebrr, precedendo ordt•m do di t·erJm-. a~ quantias que
mensalmente forem desf.i uadas ús dPspPz:as do cofre, as que
provierem da arrecadação da rr>ceita a eargo do 1\finisterio da
Guerra, e bem assim as deeorrentos de iTHJI'mniza<;õf's, rPstituições e outras que lhe forem f'ntregues com guia ou conhecimento processado na 3" secção;
b) receber e entregal', eom as mesma:"; fonnalidades, ern
t~onta especial, os depositas clf~ eoucorreneia ou •·ontmetos do
tM inisterio da Guerra;
·c) effectuar o pagamento do todos os documentos que lhe
forem apresentados, devidamentP procf'ssados na :3" seeeão r
eom o - Visto- do respectivo_ :chefe: •• quando 1aes doeunwnlos eoulenham rasuras, rmcnda~, rntrdinltas, ,·ieios CJUC
denotem falsidade, ou cousas QUE> simplesnwlltP I':H;am duvida,
cabe-llw o dm'f'I', sob pena de rPsponsabilidadP, dP os appre~Jr>ndcr, deyol\'Pndo-os inconlini'TllP ao dii'P('lnl', para que providench•;
li) lançar immediatamente f'Ill todos m docume11tos que
pagar, em lagar que não possa ser viciado, o seu
Pago
rubricado, passando-os em seguida ao escrivão, para os competentes lançamentos;
e

y) rnspondrr

t·~gularidado
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e) rcco1hct· ao Thcsouro Nacional, at,; n dia :?1 de. cada
mez, a receita quo •houver sido ar·r·f'cadada no HH'Z anteriOr c,
no encenamcnl.o do exen~ido, n ~altlo 1[\H' ~~xistir em seu
poder;
.
f) }11'0[101' ao uirector ·~ts meuidas que .iulgat· llecessanas
para simpliJieal' o sNviço do eufre c cflt>eluar com scguraur.;a
os pagamentos a seu cargo;
y) proceder, em prest~w;a do elwfP da :l" sccç:ão, e na sua
falta, mrr prest•uça Lle outr·o, designado pelo d ir·ectot·, que authenticará o acto, ao balanço do enfrt~ no dia ~~ de eada mcz.
ou no dia util anterior, si atJuellt• não o fúr, ~~ sl'mpre que o
dircctor o exig'ir;
h) proDôr ao dirnctor os finis t'UHI us quaes houver d13
servir, ó o que dPva substit.uil-u JWS seus inlpt•dimentos, afim
de ser a proposta submettida :í resolu,;fio do lllinistro.
·Art. t:L Nos pagamentos que houver ti e fazer, em tudo
que fôr da sua eomp1~tcncia, o pagadol' scdt ~~oadjuvado pelos
fieis, os (JU!J.L'S servirão soJJ ext~lu::iva respuu·mllilidade e fiaw;a
daquelle.
Art. 14. o vagado r l\ fieis, (j iw ndo IOl'L'lll e fl'(•etuar pagamentos fúra da r~partição, fpJ·fto direito a tmusporte c comedorias á conta Lias desvezas n1ituJas e de vrompto pagamento.
I
Art. 15. Compele ao escl'i,·ão:
a) fazer eseriplurar a reet•ita e d0:-;peza do cofre nos livros
mensaes- Diario- e auxiliares, ú Yisla dos doeu mentos legaes que lhe forem apresentados JIPlo pagado1·, assignando L'Olll
o mes111o os law.:auwntoR dia rios;
b) conferir diariamente os donuw·ntns pagos que se
achem de accôrdo com o disposto na alínea d do art. 12, e
verif~r os l'l'SJweLi vos saldos, enf.J't•gandn ao dil·t•elor, no dia
imrnetliato, at,é ás 3 horas da lard~-. o Jwlallt'ele da receita e
despeza do dia ant.el'ior;
c) lavrar nm li\-ro pl'OJ>l'io os lf·rmns dt• ~~xaJJW t' conferencia de dinlwiro ~~ mais valon•s f.'XÍ;';t,~n!Ps no rofrn a cargo
do pagador, á vista das notas al'rcse11fadas pdo l'hefl~ de secr.ão
que presidir ao balanço;
,
d) passar f]Uitação das quantias n~edtidas pf'lo pagador,
uma voz comprehendidas na uHiJna llal'tr~ da ai iuea a do
art. 12;
e) remetter tí 2a St'CI,'ão, depois Lle es('Tipturados, numerados c rl'laeionados, o:;; doeumentos da reet~ i ta e llespeza pal'a
o exame,. classificação e balanço.
'
Art. W. No desempenho do~ Hf'Tvkos a seu eargo o escrivão será auxiliado pelos l'InJH·egados que se f um arem necessarios, a juizo do director.
~rt. 1'7. Ao porteiro, continuos e sf•rn•nte serão applicadas as disposições dos arts. :!~l, 21 c 25 do Hegulamento da
Directoria do Expediente.

bAS NO~lE.\ÇÕE::-t, Cü.\ictJHSUS

E St:llSTI'lTii..:ÕJ·~S

Art. 18. Sel'ão nomeados poJ· doeí'elo: o director os
ehefes de seeção, os vrimeiros, seg une! os c t')lTcil·os officÍaes,
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j)agador; por portaria do ministr·n o.c;; ontr·o.::; f'Jn[)I'f'gadns,
cxeeptuando os r,outimw;;; n Flf't'VPil11'S, qnP ~"''fio :1drnittiiln~

pnlo director.
Paragrapho unico. Os dcer(•tos flp nomra~:fio do dii'Pctor
c de pagador sPrfío rnl'rrf•ndado;;; lamh,·nt pt~ln ~I in i si ro da Ji'azenda.
Art. 10. tAs nomeal;ões do dirPclor, ('.hrfe"' tlf' srcção, primeiros e segundos ol'fieiae~ Sf'L'ão feitas l'I'SJH'clivaBH'nte por
promoção dos ehefrs diJ see1:ão, dos pr·imciros, sPgundos c tcrt~Pims o!Tit·iaP~, mnuinnto o lll'ineipio do Jlii'L'reirw•Jrto: as nomeações dn terceiros officiaPs se farão por pr·omotJão dos
quartos, metade por antiguidadn tle dasse o rrwlndP por mcreoimento, denti:~ os fliW t ÍVPI'PIH sidn :11 •provndns no Poneursn
(]o 2a entrancia.
·
Paràgraplho uniro. No caso de igual antiguidade dP classe,
l'i'!eorrer-sr~-tí ú anl ip:uidadP dP fWl'\'it:n na Di l'Pdol'ia, na oxtincta J>il't•r·~ão, e, fiualnwlll". :í, anlif:llidndP. r!P Rf'rvi~~o ff'-

doral.

tArt. 20. A.s vagas de quartos offidaf•:;.: flPrfin prPPnchidns
por concurso (dn primeira ontraneia).
Art.:! l. Nenhum funeeionario pnde1·:í RP!.' prornovido sem
rrue tenha, no minímo, dons nnnos dn PIT ... f'i.ivo I'PJ'viçn na
r,Jasse a quo pertence.
Art. 22. O poL'IPir·o ~Pr:í dP JhTe nomPa1.:fin dn minisll'o,
isto é, independentemente (]P proposta llo dirPI·tot·.
Art.. ~:L Os empregados nomeados dPvrr·ão tomar J)osso e
entrar em exceeicio drntrn de 30 dias, contados da ata da
nomeação, não se admittindn n: IH1:'!"C Sf'lll n Ptlf 1·ada. Plll pffer.tivo exercício.
·Art. ::!L () eoncnrso para .'J'' offieial sPrú ,.,.guiado por
instrucções especiaes, n~pediflas pl'lo mini:.;1r·o. t.·ndq aqui
applioação o disposto no Rf~gulanwutn lla PirPdor·ia de ~xpf'
dinntc, art. 32 o seu paragrapho.
Art. 25. Tamlwm sPrú l'Pguladn por insL1·ucr;õns f\xpedidas pelo ministro o coneut·so fl(' sPgnnda ~'JÜL'all('Ü\.
IPara:.rl'apho uni1·o. Os r~nllt',tll':"n~ i'f'l'iio Yalidm~ por um
nnno.
ArL 2.t). O rlirPctor íH't'iÍ. snbst ituülo, nos sr•us impedimentos, pelo chefe rio secção mais antigo; o ('hrf,. de secção,
pf'lo to oJficial mais antigo dPlla. O po!'IPil'o Sf'l':Í suhslitnido
Jlelo continuo que o dieect.or dt:>siguar.
.
§ 1." Nos seus impedimentos, o pagador sl't':í suhstítuido
de nccôrdo com o disposto na sPgunrla parti' da nlinca h do
art. 12 deste regulamento; no raso de fallPeimcnto, demissão
ou suspensão do pagador. assumit•á intr·J·imnnrnt.e as suas
funcções o empregado qw· r·lll' tiPsigmHlo P"lo dit•ndor, com
npprovacão do ministro.
§ 2 .... Quanto ás ont1·as suhst.ítnit;Õf's, o dir-Pctor providi•Twinr:t dC' aceôrdo POJII a hoa man·lm dn Sl'n·if:n.

OA!PI'l'OL'O V
llAS IH~RTJ'f[1Tf)i1ES

Art. 27. ncgnlarão este assumpto a~ di:;;posi1~ões do rapitn1o do mesmo nome dn rr•gulaHH'nlo dn dit·<·ctoria tlc Expediente.
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G.A!PITULO VI
DOS VENCIMENTOS E PERDAS A QUE ESTÃO SUJEITOS

·Art. 28 .. /Relativamente a taes assumptos, teem applicação
á Directoria de Contabilidade as disposições do capitulo do
mesmo nome do Ilegulamento da Direetoria dt.• Expediente.
CAPI'rULO VII
00 TEJ\TPO, ORDEM E EXECUQÃO DO SERVIÇO; PENM:i DlSCIPLINAnE$

Art. 29. ü expediente começará ús 1O ~6 horas, e terminará ás 15 %, podendo ser prorogado, quando o dirPctor assim
o entender, a bem do serviço, on qnnndo pm'a isso receba
ordem do ministro.
Art. 30. O processo de que trata o art. 3°, § 3°, alinea a,
consistirá no exame moral e arithmetico dos dorumentos.
§ 1.0 Os erros de calculo serão corrigidos a tinta carmim
pelos empregados incumbidos do processo, (' rf'salvados á
margem dos documentos; os que forem eHcontrados no corpo
dos documentos ou em seus dizeres, não poderão ser emendados e motivarãc :ma recusa, como r~=>cusados serão aquellm;
em cujo exame moral se notar auseneia dP formalidaflf'S snhstanciaes.
§ 2." Os documentos proresi=iados na Dirertoria ,que 1hou""'
verem de ser pr0sentes ao pagador, levarão a nota de terem
sido examinadoR, conferidos o averbados nos 1ivros rrspet:t ivos
pelo t'fnpregado qu0 fizm· o trahalho, rom n dPr·.Jaração por
extenRo da sua importancia liquida.
Art. 31. O pagamNito das f.rírias dos O!H'rnl'ios, quaesquer
que sejam elles, sPrá semprt:> feito, dentro da primt'ira quinzena do mez, peJo pagador ou HPUS fieis, aos om rm"'gados designados para essr> snrvko pelos l'I~SpN~I i vos elH•ff's, e :í viR la
de fo~has compPtl'ntomentc legalizadas.
Paragrapho unico. O pagamPnto de quer trata Pste artigo
será annunciado prlwiamentf', de accôrdo pom n,.; autoridades
remettentes das folhas.
Art. 32. Os emprf'gados ilwumbidos dr fJroccssos, quer
se trate de despeza, faeturas, folhas, frírias, pr·E~s e outro~
documentos de despcza, quer de informações que a determinem,
ficam responsaveis pelas quantias quP a mais forí'm despendidas em ~~onsequencia de erros o vicios qut> eommetteJ'em no
exame e informa~ões, Ql)ando sP nã.o possa obrigar ú devida
indemnizaeãq aqunllP qun IHlUVPL' rf'ef'bido n Pxeosso.
Paragrapho unieo. Não se eomprf'lH·ndPill nPsta disposição
os erros tfmciona('s, sujeitos a penas.
Art. 33. No J)J'oensso no~ papeis (JUP f l.'anç;itarem vela
Directoria observar-se-li a mf'srna fjírma d1~ JH'needm·, ini•.ciando-o a pf~tição nu offirio quP lhe der or·igPm P sPguindo-se
os demais papei;:.; relativos ao assumpto cJ,, qtw Sf' tratar;
todos em devida fll'dem rhronologira o ('OllH'llinnll~mf'nte numerado~ Pm sf-rie ascendentP, de modo q1w a stw pr·ogressiva
leitura vá naturahnentP nrirntnwlo n .infganwnfn do pedido
ou questão proposta.
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Paragrapho unico.
. : processos se1·ãn :t' .:, :jdos en1
uma capa proter,tora, da qua devorão .eonst:u·. • 1 1·~:-um,J,
natureza do assumplo e sua !•t'nccch~llCJa.
Art. 31-í. No que diz I .;peito tis penaf; d1 11 ·ltnarr-;,
[)irectoria de Contabilidadt• ::,• regC'tú pelo di~11 I·) nos ar··
t.igos 1:8, Hl e !)O do HPgulanH 11to da I Ht·Petoria d I X:J(•tlknte.
CAP,I "l l LO YIH

u\rb. 35. 'São applicaw i ; á Direcl:oria (]·:> ' · 1: l altiliolad·!
ns disposições do capitulo
' mesrno nomP do q · 2 ulam•mt·'
fla Dircctoría de Expcdientr·.
CAI f JULO IX
DAR C.t' T"\:

1~

MILT'l'.\flER

Art. 3ü. Nas regiões, .. unto :íf' fm·ça~ dr • '···Pvaçilo ~
em opN'açõm~ de gtwri'O, nu · m ra~os cspe1 ia e ,
1 )Prãc· S(' ·
crcadas caixaR militaees, a n1 go tle ellet'Ps rngn J.. :·, pm in
tnrnwdio dos ICJUans a Dii'P<' t•t·1a rP:tlizarú a e·,., , va fiscnlização da l'l'eeita P. despeza k' .l\liniF-h.•I'ÍO da G•r· : fi, us~~~gu
rando :í.s foreas do ExPr·ei t. • • f·~lab,•IPeimPilhl~
I larm .. n 1
tcrrit.orin da Hopuhli1m 1• 1'6 · 1 •h•IIP, pr·omplo-:
· 1 tlH.'f) i ak ~
l'f'lm r·sos JW<:u niarios.
Art. 37. ;,.1\s caixas a q1.1· alludf! o artigo 111· rio1· S·:>rfl·l
subordinadas á autoridado 1 ., ilitar mais gr.uln:t · ·In rPgiã 1
om que funecionarem, ou hf eonunando ern cll • · Uts ft·t·ç:t..:
dP ohsel'vação ou Pm OtH•r·at; 1••s d~> ~.mnna.
Art. 38. Nenhuma {](~sp ~;,a será effectuall~
l·~las ditn"'
caixas, sinão de accôrdo c1~ 11 os pC'I.'eoitos "~1:1i1· l·~eido~ 11)
pr'esente regulamento, ord,~m ('~lH~eiaPs do mini- · da ·G.111~l't a
e das autoridades refrridas Jl'' artigo antPrün·, ·~il Jmscripta.;;
estas :.Js disposições do art. .' k da lo i dP 1 dr: on·. , , '· dP 1831,
t dP mai 1
e art. l", ns. 1 a fi, e 11, f< drrr·1•to n. t:'JR,
dt~ 1812.
Art.. 30. tAS caixas mil Lrrt~s s0rão supyH'id:i- d'~ nmnl'rario pelas delegadas fiseae; dn Tfu:•som·o N:u
1 o alfarídf'gas, á eonta do erNJito.'-1 < nw.-;mas rlhdr·ibu '' ,,, .. ou , on1· •
filr.· a(•r.ordado entre o minis I: 11 da Fazenda P o dr • t t•r'l'a.
Arb. 40. '.:\.té o doeimo lUinto dia util d•.' . :1 I l mez, rcIJl('tfl•rão as t•nixas militar'~~ \ Dil·Petur·ia o' rPsut t , , • • o hn lant·o
da reeeHa P dPspf'za do nwz mtet·ior, aeom11an!r: :, ·~ do livr 1
- - J)iai'ÍO- P dfiS prinlf'Íl'a~. ·das dng dnt~U!IWIIII>
'lllllll'•}]Jnl.m·io;;;, para VMifieação dos ~alflos P tomada 1] • - ';; s entlta .
Ll\rt. •·1-1. As autol'idadt" n qm! "I' I'PfPr'P <• :1 1. :~7. un1:1l
1

1

1

VOZ )lOI' 1llt'Z 1'. SCffi j)l'I~VÍO a' !SO,

e

Rf'lll]H'f' fllll'

,

•:,

jlli:.:ll'l'lll üOll-

venieni.P, mandarão procndm a. balaru:o JJOR t•of~·, .. fia~ calxn.c:
militares, e desse acto se lll' ·1·ar1í um tr-t·mo qn" - r· í rn\i.adn
no ministro da Guerra,
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At't. ·í2. Todos os pagamentos ft1H' pdo prN;rrJfo rpgu1amento são attribuidos á Directol'ia. pod~m ser feitos, nos
limites das suas operações, pelas caixas militares.
Paragrapho unieo. Quando se tratar, porem, de forcas
de observações e em operações de guf'rra, eahr mai~ a essas
caixas a attribuição de realizarem o paganwnlo rlP fnno o material, mediante ordem expedida pelo 1:ommando em chcffl
das mesmas fort;;a:=.:, e em presença d~ doennH•nto~ leg·aes.
!Art. 43. A cscripturação, coni ahili1lad1~ " físcmlizaç.ão da
receita o dcspeza; o <'xamc moral e ariiJmtdif'o dr todos os
documentos submettidos a lH'ocesso; a liquidação I' cxamf!
das contas dos responsaYeis qur. tenham re«·r>hido dinheiro
dos cofres das caixas militares; a organizar.ão dos orçamentos
c balanços, dPmonstrações, synopsPs e qmlPSfflH'r tabellas explicativas; as informações e esclarPrimentn~ rpH' [oJ'Cm concernentes aos assumptos que honYE"'frm de· sC'r tratados na
Directoria e rm outras revartieõ0s do l\Jin istNio da Gnerra;
os assentamentos de todos os militar,~s f' ~'lllfH'rgados civiR,
circumscripto o f:Wrviço á região nn lmidadPs tl0 rombate; a
liquidação dP divida activa ou rmssiva dn l\linisff'rio da Gu~rra,
constituirão os principacs scrvieos que ineumhPm a essas repartições desempenhar, e mn tudo se suhorflinarfío :ís normas
prescriptas no presf'nle rcgulaml'nto, I' :ís fltll' em im~trucçõ~s es1wciaPs formn mandadas adaptar.
·
Art. H. :As caixas militares fp,~m compf'IPncia para r~:
quisit.ar das differentes autoridadrs milifarf's ~' civis da l'Cgião os eselarrcimentos nrcessarios pnra a hnn fiF:ralizar,fio dns
despezas.
1\.rL -45. Em todas as caixas milit.ares I]JaYrrá mn rorr"
de que serão claviculaf'ios o chf\fr-))aga11or P o •'srrivfío.
lP(lragmpho unieo. No cofrr, qnc :::Hí scr:í. ahcrl.o na prr!Hmça dos rlavicularios. se depositarão dial'innwnte rlin•heiro P.
valores, o livro diario e as primeiras vias do~ rlor.nmentos rla
receita e df'::;prza, at1~ Rerem f'nvindn~ para a DirPrforia do
Contahilirlarle.
Arb. 1G. Os chefes pagadorl's das caixas militares serü.o
e~colhidos dentre o::; empregados maiA cnpazrs da DirPctoria,
c servirão rm -commissão por tempo não f'xccdente a tres annos,
·salvo si .iulgada fl\r ronveniente a stm pf'rma11enria, a jnizo
do ministro da Guerra, de qnrm dP!H'THlPm a:;: nnmPnçõrí1
mediante proposta do rlirector.
Art. 47. Os ~mprcgndos da Dirrctorin, quando nomeados
para servirem nas caiXas militares, perderão srns vencimento3
para perceberem vnncim<'ntos e Vantagrms militar0s corrf'spondentes aos pontos t~m que forf'm rommission:vJns.
iArt. -iR. Os f'mpregados da~ caixns milifnrl's R~'riio os
seguintes:
·
a) um chefe-pagarJor, 1" ou ~o offiriaJ dn, Dirndoria de
ContabilidarJe; aquellc rom n gnH1nar:fío d0 if'lll'nte-r.oronel.
e este rom a rle ma,ior;
b) um csr.rivfio. 2" on :1° offirin J, r•nn1 n ~ J'flllmw:io rl0
major fiflllf'lle. e f'Aff' rom :1. df' (~fi ]li tfío:
.
r) :mxiliarl's: n::; sar~umto~-anwmwnsP·.; rpw l'nrPm llf'cessarios. tirndo::: dos rrspeetivos qmHJI'n;;:, pf'J'r·dwmlo. além
dos sf'us VPncimenf.os. uma gnlt i fip;wüo arl.dtrnda pC'lo ministro da 'Guerra.
.
~
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CAPITULO X
DTSPQSIÇÔEA DIVER8.\S

r,

Art. .H). O pagnnwntn fln todo o pessoal militar, nctivo
irmd ivo, assimilüdo n dvil do l\Tinisl.l·rio da ( hwera exis-

t0ntr na Capital FPdPral, ~~~rú realizado pelo c.ol'rn da Dircelorin. de aecôrdo eom as t.aiH·llas ('111 vigol', c h0ru assim
11 do rnatf'L'inl ~~omrn·PlH'JHlidll nn art. ;r: da l1~i 11. HG'i, d('
:lO dn d1•zr.rnlH'O de 190:!.

·Art. 50. Nenhum paganwntn sce:í. feilo Rl'm credito clist.rHmido p0lo Thrsouro Nat~ioual c regisLL·ndo prdn 'J'l'ihunal

:lG da lPi n. 1.841,
dr' :H rlc fkzembro de 1907.
lj\rt. 51. Nenhuma pcti(;ão, Qner se Lr·atc d1~ militares,
nssimilados n civis, qm•r de opPrarin:-; c trahallmdorcs ao
sorvi~o rln 1:\'l inistcrio da CilwrTa, tcr:í. nndarnPnlo, dPsde qnn
não vPnha ú Dirnetol'ia pm· int0L'Jlll'dio rla :wt.orirladl' compPI<'nte.
·
Pamgrapho uni co. Tgual ]H'nr~0dinwnt.o se I m·,<í. eom as pctições que, remettidas pelas autorirladPs militares nos Estados, não venham infornmda~ Jlf'la~ dP]I'g':ll' ia~ Jis!':li'S, alfandrgas n caixas militares.
Art. !'i2. Na tomada de '~ontas rlos rcsponsavris por
dinhr~iros, Yalorf's r qnaPRfJlWl' dfHito~. a dir·r·r~tm·ia pmecder(t
de arr·.,)rdo eom as rlisposi(:õl's l'lll vigoL' n insLJ·twr,õr~s do 'frilmnal dn Contas.

l]p Conlas, salvo o caso rn·cvisto no nrl.

Art. 5:L !Tcem applicação tá Directoria tl0 Contabilidado

os arts. f);~. G'•, 55, 5t(J, :-.R, 5H n sens pa1·agrnphos, do fiegulamen1o da Dirnr~t.o1·ia dr~ li~XpP!lirnlc, fi1~ando Pntmulido qne a
disposi{;fio rlo nrt. G8 sr rstPJHln tamlJrm an llfll.mdoe. ·

Capital federal, 31 dn dPZI'mhro dn J!llfí.-JosL: Cnetano

de Fm·ia.

Regulamento do Departamento do Pessoal da Guerra (:DI. G,)]
f: API'fULO I
noR REHVIQOA nn DEP\H'T'.\ MENTn

,Art. Lo O Drparl nmrnto do Pcsso::11 da G11erra (ahreviadamnnln D. G.), d it·eetampnf.c suiJOl'd inaflO ao ministro, é
rl1~stinarlo a sreumlal-o (art.. !l", ~ .1", do rli'I'J'clo rlo .Jlmnodnlnr:fío nas vrov irlenein~ nreessarias JlUT'a a u~al izatãn dos
al'l.o:~ do Alto Commandn rrlal ivos no pp~son I do Ex('J'cito.
Art.. 2. Para prt•Pnehpr· os SNHl fim;, n DepaTtamento do
Pessoal comprehende oito diYisões, além do gabinete do
0

chefe •.
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.
tn, (1G. 1), -r.:elativa ·á tropa rtn grral P ao rruarlro de in·tendentes, com tres secções;
2 4 , (G. 2), relativa á arma de infantaria;
3 8 , (!G. 3), ·relativa {t arma de cavallaria;
48 , ( G. 4), relativa á arma de artHharia;
5a, (G. 5), relativa á arma de engenharia;
6n, (G. 6L relativa ao corpo de saude;
7", (G. 7), relativa ao serviço de justiça;
8", (G. 8), relativa ao roorutamento.
Art. 3. o Compete ao Gabinete:
a) boletim interno;
b) serviço telegraphico;
c) serviç.o de assistencia;
d) serviços que não dependerem das divisões.
Compete á G. 1:
1.• secção:
a) expediente do ehere do Departamento;
b) centralização dos serviç.os do Df'[lartamcmto;
c) preparo das peças nct\Cssarias :i nomeação de inqueritos e conseHws que tenham rlc ser nomeados pelo chefe do
IDepartarrwnto, por autoridade propria ou mn nome do· ministro;
d) providencias para o. execução dP smüen<:as e decisões
dos tribunacs;
e) assumpl.os rPlal i vos nos nfl'idacs g'f'nPI'aPs; suas fés
de officio;
2,. secçã.o:
a) organização do Boletim do Exercito:
b) Almanack do ExPrcito;
C) Of·ganização da!4 lahPllU:;l rJo pe~soal llf'Cf'SS:ll'ins an rn'Pparo dos orçamentos;
d) organizarão dos mappns da força do Bxf'rdto;
e) registro de todas as alterações e df'stinos dos aspirantes;
f) asscntam0t1tos P assnmptos rPlal i vos ans nrnam1rnsf's.
aa secção:
a), b), c), d) e e) : identieas :1s alíneas das obrigações
da G. 2, mas concernentes aqui ao quadro dP intf'ndentes;
f) enviar ao chefe da G. -1, as altPraçõPs dos int.endentPs
que devam ser publicados nos boletins e no Almanack;
g) registrar e manter em dia todas e quaesquer alterações relativas ao quadro df' intendr•ntcs, incluindo a distribuição delles pela tropa e C'Stnbelecimentos militares;
h) extrahir as fés de officio dos intemh•ntcs, quando
houver mister diss:.~o para fim; previstos nas lris r regnlamentog.
Compete á G. 2:
a) 1mantee Pm dia nR assPntamPntos r] os offir.iaP.:.:~ de infantaria;
b) informar e eneaminhar os papPis erlativos ao 11essoal
da arma que tenham de transita1· p0lo departauwntn;
c) propôr aggregar.õm~. rc\'t>rsõf's e •·l'f'm·1nn~. dn aecôrclo
com a legislacão em vigor, e trnnsff'rellria-., quando as necessidades do ser,~ iço aeonselharem;
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d) organizar as tabellas do pessoal da arma 11ara base dâ
proposta de orçamento;
e) receber as apresentações do officiae~ n lll'a(:.as, para
o que haverá livros Pspeciacs;
f) envia e á G. l as alterações de officiaes e praças quq
devam ser publicadas nos boletins e no Almanack;
g) manter em dia as estatísticas relativas ao pPssoal, aninmcs e matel'ial distribuidoR a cada unidade;
h) registrar todas as alterações relativas :í arma, não só
as que se derem com os officiaes, como qun modifiearem os
effectivos, paradas, regulamentos, etc.;
_
i) extrair as fés de officio, quando forem precisos taes
documentos para fins previstos nas leis c regulamentos em
vigor;
j) Pncarrcgar-se, mediante ordem do chefe do Depar""
tamonto, dt3 outro qualquee serviço que não pertença caracte...
rizaflamente a alguma das OJ.1tras divisões.
Competem á G. 3, á G. 4, á G. 5, c :í 1G. ü, deveres
idPntieos aos da G. 2, rPspectivamentc eonenrnerltf's ús armas
d•~ ravallaria, artilharia P I'UgPnharia f\ ao corpo rh~ !:mude.!
C.:ompete á G. 7:
1
a) superintender o expediente rrlativo ao montepio c
meio soldo;
b) organizar a estatística penal do Ex Preito;
r: J fPr ao scu ca1·go o spt·vieo rPial ivn no::: asscnl.ament.os
dos auditores;
·
ll) emittir parecer sobre a intelligencia de disposições
do leis, regulamentos e outros a ctos offici aes:
e) dar parecer sobrf' reelamações em qun Sf' alloguo violação de direitos;
f) I'Xaminar com cuidado o objocto das acf:.i)Ps intentadas
J)eJ'antP o Poder Judieiario coutra ados do 1\linisterio da
:fluerra, quando isso lhe fôr commotticlo, o prestar csclaredmcntos que habilitem a derE'sa dos interes:;;es da União;
fi) recebE' r os processos dP habilitações para a percepção
dP mPio soldo e mlttepio, Vf'l·ifiranrto si estão d. e accôrdo
.~~om as disposições U(' regem a materin n rr~mettel-os ao
dwre do Df'partarnt> to;
h.) recebr.r as declaraçõns f0itas })ara meio soldo o montepio militar;
i) preparar a consolidação das leis militares, c fazer a
revii:;ão de einco em cinco annos, submettenrJo uma e outra (i
fil)Jlrovação rlo ministro, por intPrmedio no eltPfP rlo Departamento;
i) organizar annualmrnte a :-.ynopsP P o indico alpha ...
lwtico das lC'is. decretos, regulamentos, cte., relativog á administração da guerra, incluindo a .iurisprudcneia dos tribunaes
militares e a dos civis que possa intercc;sar ao Exercito, bem
eomo as disposições de' outros ministP['ios qtw tPnham appli ..
Pacfio ao da Guerra.
·
C.:ompetc á G. 8:
o) JH'Pparar f' centralizar todos os trabalhos rrlativos ao
l'PPrntamt>nto, isto (\ alístamPnto. rtwi;;;fio, sodPio Ptc ., e :í
pa:;:.sagNn de um <>scalão para outro do Ex('re i to;
l1) centralizar todo o sf'rvico t'elativn :\s sm~iedarlf\s õri
tiro c a instrurç.ão mililrrr nos ('stnlwlrl~irnC'nto~ f'ivi!:t;
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c) organizar as tahrllas orçamentnrins rf.)lativns (i::; despezas com o serviço de recrutamento, sociedanes de tiro c
diffusão da instruccão militar;
d). organizar e manter em dia as f'Rtatisticas relativas
aos seus serviços, e }H'm assim o resumo nunwr.irm dos rPgistros militares;
e) organi1.ar annualmenle a Pslaf.isfirn fln~ hnixas, engajamentos, etc., das praças;
f) apresentar em (~poca opportuna, dr ::wrôrdo r,om a lei
do orcamontn, a propoHta dn fixa(:fio dos Pontingont!'s fl1H'
cada Estado e o Distril'to FndNa l dPVPtn fornecer.

CAPITUTJO TI

Art. ~. O Dcpartamcnt.o do Pessoal {~ composto de:
a) um rhefe do De)1artanwnto, g.cnnral dP hrignrla;
b) dons njudantf's dn ord1~ns, suhaltf\l'JlOS;
0

c)

um l'hf'I'P do gnhinPtP. oiTí,·inl supi'I'Íol', rmn o

c~urso

da arma;
d) um auxiliar, capitão ou s11haltPnw, com o curso da
arma;
c) nm intendente, capÜão.

G. 1.
f) um chefe da diViF-~fio f' da ta SI'CÇfiO, offir.iaJ ~llpf!rior,
c·om o cmrso da nrmn;
o) nm clwfn f la 2n ~f'rr,ãn, o ffirin 1 snprrinr, rom o rnrsn
da arma;
h) cinco auxiliares da P o 2" ~neeõri-"1, rnpitiíos ou subalternos, com as habilitaçõeR dos chefns;
i) um chefe da 3n seccão, official Ruprrior intendente;
j) um auxiJiar, suhaltnrno intr'mlnnf n:

G. 2
k) um chefe , official superior fl~"'

:da ·arma;

n.

infanf.nria, rom o curso

3

m) um rJhcfe, official superior dr rava llnrin, eom o enrso
.arma;;
n) dous auxiliares, c~pitã(':: on :.::ubalfntnn:.: dt:- raYallaria,
~om ·o rur~o rla arma;

~a

o) um rhefP. official ;.:upNinr dP nrt ilhnria. rom o curso
da arma;
p) dous auxiliares, capitães ou subaltf'rnos de artilharia,
pom o curso da arma;
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G. r;
q) um r~·hefe, official ~utwdor de engenharia, í'Om o curso
da arma;
r) dous auxiliares, capitães ou suballernos de engenharia,
com o curso da arma;

u.
~)

6

um e1wfe, official superiot· meu i co, dn r.orpo de saude;

t) dous auxiliares, cavilães ou

cm·po do saude;

suballernos medicos,

d1J

G. 7
u.) um C'hefe, auditor;
v) dous auxiliares, auditores

modernos que o chefe;

menos gmduados ou mais

G. 8
:v) um chefe, offieial :;uvcrior de qualquer armn, com o
respectivo curso;
1/) dous auxiliares, capitães ou suhalleruo", de qualqw~r
anna, com o respectivo curso.
:Paragnwho unico. ·.\lém do ves:::oal aeinw, ft•t·;'i mais o

g). G •

a) um Libliothecario-arcltivisla;
ú) vinte e cinco amauuensc~. do reS!R'eli vo q uatlL·o;

um porteiro, ex-sargento;
!
contínuos, ex-praças;
(') nove serventes, ex-praças.
Art. 5." ·Os officíaPs H qtw ~~~ l'dl'l'<' o ut·f igo aulpt·iol',
c)

d) quatro

SPrão todos dfeeth-os.
§ Lo Os chefe::; da ::2" e J" seeçõt·~ da U. L de\'lll'ÚO sm·
menos graduados ou ma i::; modernos f}Ue o elwf(• da divisão.
§ 2·. Os dous ajudantes de ordens serão de livre escolha.
do chefe do Departamento.
0

tL\PITULO lU
IL\8 .\TTRIBCIÇÕES DU I>B::5S0.\L DO DEP.\HT.\.:\IEXTO

At'l. 0." Uumpl'Le ao chefP:
a) dirig·ir os lrabalho:-; do J)(•pal'lamellln, I'XI'I't>tmJo twefio
de eotúmando sobl'o todo o JH~ssoal HPliP (~llllli'P)!.Udn;
b) PXt'J'et'l' iguahw•rün Ut~t;fto dt• t'OHIIIHUHJo !-!ohl'B f.odOH IJS
nrt'it•iat!" dos quadt'OH suppl.-rnPnt:u·Ps, do t•twpo dl' suudt', amlilot.·t•s e illll'lld~>ules. qw•. por havt•t·em lt•rnJinadtl :tl~lltlm t'Olllmi:;súo, se apresentem, como ~~ llo st•u dm:t·t·. P !Jit:liH lo nf'íu

reepham Ol'dPm em contrari.o do miHh;tro, ao ·t'hPfe do Departamento, u qual os mandará addir ás respectivas divisões;

AC'IOS DO PODER EX!SCUTÍVO
c) ter a mesma accão de .commando sobre outros quaesquer officiaes que, pelo ministro, forem mandados addil• ao
iDepartamento, bem c-omo sobre o quad1·o dn intendentes, sobre
os aspirantes e amanuenses, de um .modo gc•ral:
d) nomear inqueritos é conselhos, flOL' autoddade propria,
quando tiver acção de commando sobre {IS implicados, .ou em
;nome do ministro, quando a nomeação não estivm· nas altribuiÇõcs dos commandos de tropa -ou região;
e) assignar o Boletim do Depal'lanwnlo " o do Exercito;
f) propô r ·classificações, tl'ansfPreneias, l'Pfonnas, aggrPgações o reversões; classificar 1.' tt·ausfcrir, prlo ministro, os
aspirantf~s; classificar e tranHff'r·ir os muanu(•nsPs, distribuindo--os pelos quarteis-generaes P Pslahdedmen tos;
a) conc~eder, pelo ministro, transi'Pt'eneias de pmças e Pllgajamentos de uma 1·egião pat·a outra, pennissões para quP os
officiaes e praças gosem, ft)ra das :·mas regiões, as liecw~as
arbitradas pelas ,juntas de saude;
h1 encaminhar os processos militarPs ao:-; Lribunaes eompett~ntes, promovei· o cumprimento das l'PSpt>dl\·as :-:ll'Iltenças
:e decisões, dando-lhes a devida publicidadP:
i) entregar ao ministro, '"" enviar ao chl'fn do Estado~Maior, mensalnwntP, o mappa da ror·•:a do 1'3xnl'dtn;
j; apresentar ao ministro, até til dl' Jevcr·l~íro, o rdatm·io
annual dos trahalhos do Detmrtam~:nto, eorn iudieaçõe::-; da!:' providencias que a praliea houver aeon~elhado tlat·a mr~lhomr o
servico;
.
/r) dl~SÍgnar OH PUIJH'I!gUdiJS lflll~ f.••r•rn dP <.;Pl'YÍJ' nas diúSÕf!H t~ s•~~~~;íJ•~s, ptHJf~lldiJ trans1'1•J·il-os d•·rHr·o da. repartição;
l; examina1· os Jmpeis quP l•~nlnun 1k sul1ir a df':o;fJUtho do
minish·o, Pmittindo o seu pat·~~~·~~l'. quamlo julgar w•cessal'io;
rn) impi'H' aos t'InfH'I~gado:-: I'Ívis as n;·na-: di"ldplinarPs da
sua alçada, h\vando ao eonlllleinwnto do rnini:.:lr.·o O'l ~;asos que
exigh·~n mais S(~vm·a punição;
n de.spaehat· requPrimentos n oulros pUJH•is nos limites
das su s attribuições;
o) mandar passar, quando requPridas eom declaração do
fim, certidões Pxtrahidas do.;; livros r- pa1wis pnwessados exi~
tentes no Departamento, uma vez que não l1a.ja irwonvPnienh~
nisso; .
p) rubricar -os livros de nsrripturar.ão, nodf'ndo dPlr•gal'
essa attl'ibuição aos chefPs das divisõt'S I' ao do Gahinetl', quando
não pertençam os livros ás divisõe-;;
q) legalizar eom a sua ruhriea ns pPdidos d" material ,.
outros documcufoK referentes a dospPzas;
r) l'equisitar· directamente, por.· si P Plll nomn do tlliuistt··o,
com as devidas restricções, ag informar:c>••s IH'PI' isas para Ps-·
clareeimento das questões a resolver;
s) transmittir· aos eornmandantPs df' f r·opas r· ou f r·as autoridades as ordens do ministro <~om r·Plação a nf'ficiaes n peaçar;,
mandando flUl'a isso fawr o eXJH~dii'H1P t'C'sttltantP dm' dnspacho8 daquella autoridade, e prnvid••rwiando par·a a publi1·aeão
no BolC'tim do Exercito, quando fôr nPerssarin:
i) requisitar dos ('.ommandant<>s dP fw)J)as f' outTa:-; autoridadPs militare.;; as pi'Ovidr.neias qnP fh'lla~ clPfH'ndam para o
desem)wnho das attribnit::ÕI'S eonfrridn:-; :i sna au(ol'idade.
Art. 7:' Aos elwfes das diYisõrs irH~umb":
a) a. guarda. dos papeis abú final solução;
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u) O lt'Cgistro em ·livros cspeciaes dos ptlpt<Í.; l'«'l't'lJidns
expedidos; '
CJ provideneiar para qw• não haja demora na;-; iurm·tmt~;üeti
dos papois;
d! dirigir o ~erviço das suas divisõPs com zelo e de aucônlo com as ordens do dwfe do Devarlamculo;
c) distribuir o 'i'Ct·viço pelos ernpl'cgados:
f'.l apresentar ao c·hefe do Departamento, aU' :H de jaueirn,
os dado:-5 necessarios á confecção do rnlatorio annual;
a) legalizar os documento:-; t>xpedidos;
h) recolher ao Departamento Central os docunwulus ~·ujos
assumptos estiverem resolvidos ou prcjudil:ados.
~ 1." .:\os du.•fPS da za c :3" :-;peções da (L I l'-lllllj H' li' dirigir eom zelo os trabalhos da11Udla, de rigoroso aceôruo com
as OI'dPilt':l do d1efe da divisão.
§ :!." Os auxiliares exPeutarão eom zelo ~' d ÍSi'l't'l:ão n:;
tralmllws C[LW lhes forem dislL·ibuidos.
;\rt. B." O l'hde do Gabinete, o auxiliai' " o:-; ajudantes
UC ordens CX!'CUlarftO OS S{'I'VkO~ P tt·ahaJiw:;; dt•
f~UllllJidos fHJlo ·ehcf•"· do Departamento, a que

qm• fol'l'lll llll'icam dirccta-

lllPlllf• subordinados.
1\rt. H." .\o iutendenlt', 8tt1Hll'diuado dit'l'l'lntlWidP ao l'!tde
do Ua!Jiuete, incumlw:
a'l orgauir.ar e af:isignal' as folhas rln pusanwuto dt· todo

o pt'Hsoal do Dcpat'tamento. as quaes :·wrão l'OUI"••l'itlas, dl' ac~~cn·do eom o aviso n. l. ·í'7R, dn :!:! d" outuhl'O dn I OJ :>, JWla
aul.oridadn immNliatanwnlP inft•t·im· a1) í:llf•fn, t>ult·.-gando a
p:-:se oiTieial uma nota das impm·tatwias n·•· .. hidas para sn
publka1· 110 boletim intt>rno:
b' organizar (' Ít'L' l'lll dia o nwppa-1'nrga dP tnllo o mafl•rial do lkpar·tamrnto:
r· l'P<'·l'ht>r t' dal' o cnnvpni•·nlt• 111>:-tinn a fodn..: n:' dinht'il'n~
do Pepat·lanwuto. enh·egandtl uma nnla <W chd,• d•' n:thin\'11'.
tjuandn es~f's diniH'ii'05 nãtl IH'On•nham dn c,,utahilidad,·:
d Pff•'duar· todo~ n~ pag-anwnttl~:
,. •·xt>I'l''-'1'. t>Hl ::::unnna. nn f)l·par·ta!H•·ttlH ft:w·•;'"'" analnf:!a:-: ;í~ do.-: inlend,•ntf•:-: do~ t'f'!'P('.:::
_\l·t. lO. O bihJiotlll'l'<FiP-lH't'hiYi"f:l ~'X•'' {'•·:·:i n:-: ::::ua-s
funet;Ü•_•_::: d•' <11'(.'1\l'd(t l'lllll um l'l.'~hll•'Ilt•_) in'•"'lli.l. r.g:·· o) ··hpfp dtl
1 '''l'::trtam•!ntn manda1·ü ··mlf,.,·,•innar'.
_\rt. ll. Os amanUt'Il't':-: ''X~'I'Utar·;-to n.: fralta!ltiJ' rf,. qw~
f11J"Pll1 1•n:·arrrt!ados prlo ..: nffiriaP~ :::oh t·uja.: ot·dt'll:-' :::~>1·\'ir·•·m.
Al't. l:?. O pol'tl'il'll, os cnntilmo:' t' P::i '<'l'\1'1111·:-: tPetn re8LH'CtiYamPntP as nwsmaA obrig:a('i)p:; quP o:' t>mpregado~ das
mt•tmms elasst•s da Oirpdol'ia r)P J1~xpediPntP, ~PTHio-llws, portauto, applieaveis 0'5 art~. :!:l. :! ~ P :!::> do r·egulanwnto tk:;ta.

CAPITULO IY
DAS NO:?\ I E.\Ç(}Es I~ SUBRTJ'ITI(:ÜES

ArL. 13. O chefP 1 do Depm·lanH•nto ~f'I':Í nnnwado [\OI' deen•l.o; os dmnais fum~r.ionario:-;~ pot· portaria elo mini~{l'n. nw<liant" proposta do rllf'f('. exceptuando o~ arnanuPnsPs, o:-:: eouti-

nuos c

sern~ntes,

que serão admit:tidos pelo ultimo.
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Art. f4. O porteiro srrá de livl'C uuu1c:v:fio do ministro,
isto é, indnpcndcntcmcnte de proposta do ehcfc.
Art. f5. Aos empregados nomPados t~ applit·avd o art. 31
do Regulamento do• GalJinete do miuisf r·o e da l>in•eloria de
Exvcdiente.
Art. 1!i. O t~hefe do Depal'tamPnto ser·ú suüsUluido, nos
seus impcdinH~ntos, velo ol'fidal eHedivo tJlW Hw fôr immediaio em hierarchia milital'; o elwJe de divisão, velo ofJicial della que lhe for inmu•diato, e assim por deaute. Quanto
ás outras substituit:õPs, o elwfe Lio Dt>pal'Larm~uto ordeuarú o
modo de as fazm·, de aeeôrdo eom a lJOa ma mlm do serviço,
e tendo em vista, Tl{) que fô1· applkavnl ú sua l'CliUl'tição, o
Regulamento da Direelol'ia de Expediente.
CAPI'JlULO V
DAS DESTI'l'UIÇÕES

Art. f 7. NestQ assumvto, o J kpartaznnnto do Pessoal se
regerú, 110 que llrc fôr applicavel, pelas disposições contidas
no capitulo do mesmo nome do llegulawclll·o da Directoria de

E~pedientc.

CAPI'rULO Vf
bOS VENCll\lEN'l'OS E PEHU.\8 .\ QUE EST,\fJ RU.TEITOS

Art. 1B. llegulal'ão o assumvLo as ilit'vosi\:~)ns do ~~apitulo
do mesmo nome do Regulamento da .l>ireet0ria de Expediente,
no que tiver applicação ao Departawento do Pessoal.
UAP 1'1' ULO V ll
DO 'l'EMPO UE SEllVli)O E PEN.\8 lHSt:IPLIN.\llER

!Airt. f!). Nestes assumptos, u ehefu do Dt~partamento fará.

cumprir~

no que f'ôr applieavel a este, as disposições do capi-

tulo do mesmo nome do Hegulamento da Dil'ecloria de Expediente.
CAPITULO VIII
DAS PI~HL\8, LICENÇ.\S E .\l'OSEN'I',\HOitL\R

Art. 20. Estes assun1pLos sc•rfio regulados 1wlas disposições do capitulo VIII do llcgulanwnlo ,da Dircdoria de Expediente· que forem applicaveis ao Jkpai-taml.•nto. ficando entendido que a conecssfto de férias é cxtcn"iva nos funr.cionarios
militares.
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CAPITULO IX
DlSPOSlÇÕI~S I.>IVEHS~\8

At·L :!f . .Fica extiueto o Departamento da UueJTa.
Art. '2:!. tiel'ãD aprovtdtado-;, iudPllf'IHienlt>Bll'IIIP dP 11ovas
11onwaçõPs, os funceional'ios eujos set·vit;os vas~aL·atn para o
I )!•partamPnto do P(•ssoal.
Al't,. :!:L Os fuucdonal'ios dos logarPs o1·a PxLindos (tk
}H'f'}Wnulo'r chi?nico, dcscnhistas-phoíwJra]Jhus e J'eSJH't:livo a.i·udante. mwan·cuados do gabinete tle 1·esistencia. dos iust1·nuwntos
tlt~. e11ocnhm•ia e artilharia, do Jlu:wu Militar, Plc~.) ficarão
addido::; ao D. G., ai!>. que sc.iant apl'ovcitados em ou I nts L'Ppart i~:tiPs do .Ministcrio da Guct·ra.
Paragrar1ho unic\O. Os funeeionari-os da pol'tar·ia qw• 11ão
':ialisJ'izerem áH condiç.ões do pal'agr·aJJ)IO unic·o do al't, . .-]!) podPt'ão eontinuar nos seu:-: logal'l':-i, a .íuizo do c·hPf'l~ do Departamento.
Art. ~4. Toem applicaçãü ao nepartameuto do P1•ssoat,
no- que se eoadunat· eom a natureza da sua organir.aeão, os artigm; 53, 54, 55, 56 c seus paragmpho~. do Hc>gulaDwnto da
J)Ü'I'I~tfwia do Expediente.
Al'L. :!5. O Boletim do Bxereito kdt o spguinle calJet•alho:
l\llNIST.ElUO DA

UUI~IUlA

DPpai'LameuLo do PP:-;;-;oal da G!iPITa
llio de .J anP it.·o, ..... dr~ ............. de ....•
BoleUut do Exc>rc~ito 11 •••••
l'llhlit·o, fi,• ordem do Sr. llt iuistJ·o, lHHa nmlu:chuenlo do
E.reJ'âliJ e devida c.r~~cuçliu, o Sl'!t?rillk: • •••.•••••••.•.•••••
~\rl. ::!ü. O Boletim do ExPtTilD I'OIIsfal'Ú dc· Ires parl.(~s:
.\ primPif'a eont<•t·á todas as l1ü:-:, t·rr.ulaDH'nl.ns, iustr·t~r·~;iks
" ot'dPns .que inlcn~ssem ao ExPI'Ciln <l lt•nham ,·:u·::wter prrlllUlll'tllt'. IIH'SlllO

•llUf'

itnpOl'tPm !'In

:-iÍrtlplf'S f'St'.\<ll'IWÍIIl('.ntos OU

rnodi l'ieacõcs de disposiçõe;;; em vigor
c>xePptuado-; ns re~u
lanwnlos tadif:os f' out1·os quc> SI' til'at'l'lTI n111 rolltPlos, dos
fJUUI'~ SP {Htlllii~Ht'ÜO apPila~ OR ados UJlJII'Ohativos;
,\ i-Wgtmua ..constaJ,iÍ dn todos ns dnt~rdns, rt•c;olw:iil'~ n dispnsil:é'iPs do ~~araotet· transilol'io, RIII'I~Ptlt·ndo-sl' n:-; assumpt.os
lia md<'tll nlphabdiea;
.\. ll't'I~PÍI'a ~~ompt·Phc•tHlf•rú a .inrispt·lldt•twia do 1;-:tlJH'rmô
Tr·ihtlflal \lililar· n dns fl'ihtiiJac>s 1·his nac; qiiPsfiit•s I'Jlll' dit·Pcta
ou indit·t·t·lalllf'tlln intet't'S:-iPIII ao J~xPl't~ito.
~ 1." St'!llPS! ntlmPniP :-;Pt'ãn
pnblic·arlos inditf'S do Bn}pf in1 dn ExPrt·if.o, I'U.ias cnlli·C'~:ilt•s dPVI'IIl SPJ' nnnst•c·\'adas Pllc·adPt'IHldas t'!ll todas a~ unidadPs I' t'Ppat·tieiit•s do Ext·rt·ito.
~ "2." As t'PsOh.lçÕPs do eal':.\1'11'1' n·sr·t·vado sPrão 1•ulll kadas
l'lll /Joldim lki.;r!JTI!tlo. nnuu.laudo o ehdt' do Df'padamcnto
eonsNvar· Pm eofrc os original~'\ dcllas.
l'oclcr E:\ecuth·o
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§ 3. O Bolet'im. ncse1·varlo sceú rPiltl'lfido :ís unidadrs o
repartições inU•ressadas na cxf't'u~:iío dn qu1• ltl'llf' ~I' c·onlt'·m,
as quaes darão eonhecitllt'l!lo aos nl'l'i1·ia<·~.
§ 4. A remessa serú feita <)Il1 soiHT<'arla lac.rada, por in~
tcrmedio de um official, ou l'<'lÜ·dTada pl'lo Cnl'l'eio.
5." O Boletim, ncscn·ado Sf•t·ú <'ltc·nul'l'tJ::uJo srpamda-4
mente, e guardado nas unidades e repartiçG<'s com a maxima
cautela.
§ 6. O cabeçalho do Boletim. llesr·n,wlo scrú f•sLc:
0

0

s

0

MfNIS'f,ETllO DA clUEilUA

Dcpartm: .Hnto do PC'ssoal da G11cera
Janeiro, ..... d<~ .............. de .... .
Boletim Heset·vado do Exercito
N.o ••..•.... (A numeração srr:'i ind<'ll"'~.1r•nf<' da <Jo boldin1

Hio

d<~

l'OllllllUill)

Publieo, do ot·dom do~~·. lllittisfl·o, para <~onltc~r·imt~llil)
de .•...... (Nome da eorpora\:fíO ou t~ot'IHll'<tC:I-ll'~; a qLwm c·.ompetir a execução do que eontl:·m o Doll'!im) <' dl)Yida UXI'euc,:ão,
o seguinte : ..............................................•,
.\rt. 27. Os ehefPs das divisGP'-l uão podc·t·ão Pntcndnr-se
dil'eetarnnnlc c~om o rninistm dn litH'lTa ;;;nhrn oh.iPcto drJ ser-viço dcllas: f•s;;;a raeuldadP pel'ieu<~l' Px<·lu:;.;ivam('nte ao clw!'o
do Dcpartanwnlo, ondo dcvrl'i\o SPJ' rir:o,·o:'latlll'tJtr l'l'~peitados
os prPceitos da hiel'ard1ia n suhonlina(.:ãn milit.art·s.
Paragrapho unieo. Em nPnhuma das divisGPs U. :2, G. :J,
G. -1, G. 5, O. G pod1~1·ão SI'L'vit· ol'l'i<·ia<•.-; qw• n:ío {H\rlnn~:un :i
respccliva ai'IIHl ou ao J'I~Hpl'<~t i\·o ~~oJ·po, LH'tll r·n1no :uldido:-;,
nem á. disposição, nem debaixo de out.m qualq!IPI' denominação.,
Art. .:!H. O chefe do JkpartanH•nto mandarú organizar as
instrucções qur julgar nce0ssarias para a l111a f'XPr·u~·.ão do lH'l'scnte regulamento.
ParagTapho unkD. Essns Íll~lt·ur~I:Õt"i, llllla vPz app1·ovadas
pelo ministro, serão publicadas no boletim interno, c só depoi~
disso entrarão em execução.
Capital Federal, 31 de dezembro de Hl tr:>.- Jo's(J Caetano
(le Faria.

Regulamento do Departamento Central (D. C.)

UAPrTULU J
DOR REIWIÇOS llll

lli:P.\l\T.\.\1 E.\'TO

Art.. L" O Departanwnfo CP1d1·al rnht·t·viadanwnLt~ D. C.),
tlit·retamcnto snbonlinado ao ntini~tt·o, lt·m put· Jim:
a) centralizar os assontamc•nlo~ I' a..;:-:untplo.;.; rdPL'entcs aos
tcformados (officiacs e vraças);
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IJ) centralizar o:,j sel'vi~~OI:'i que iult\l'L'sscm cuu.iun<·Ütltll'nte
que JurH·t~inn:un no odil'il'io dtl l\lini::;Lel'ii• da
OUPITa (ldPplloHP, Lclt•gt·avlJO, Pleetl'ieidad1~ ,. aguaJ;
e; fornecer o:-; elemento:-; UPt:t'S:-:ial'io:i ao JuntTionatueJtlo

ús

rt~llal'lit:ÕP~

da Commissão de Promoçõm;;
d) occupar-se com o Areltivo e Bil>liolltet·a do Excuülo,
c com o l\luseu Militar;
e) ter ao seu ·eargo o proe<•sso ck papd:-;, a at'tltti~it..~fio n
distribuição das medalhas militares;
[1 tratar dos a~sumptos rnlativos ao Asylo de Jnvalidos;
u) attender aos addidos mílitat'es das na\~ÕPs ~~sh·allgl'iras;
h) tratar da venda de publicacõcs militares, mediante couuições cstalwlecidas pelo ministro.
Art. :2. Para preencher os seus fins o Departamento
Central comvrehende tres divisões:
1n (C. 1. ) , 2a (C. 2, ) , 3n (C. :L ) .
Art. 3.° Compete r..í. C. L:
a) expC'diente do nhefe do Depal'faníento;
b) •protocollo dos papeis entt·ados no I )t~pal'lallwtllo;
•c) aechivo deste;
d) organização do hoh!Lim iutenw;
e) assum1llos relatiYotl ao "\n;h i\ o do Exerdlo.
Comveto á C. 2.:
a) assumpto::: relativos :í ConJHJi~siio <lf' JlJ'HilHl(ii"Í(•:-;;
iJ) registro de patentes: uistl'ibuil_:ão d.- lllt~da IIm-;;
c) assumptos, relativos aos refornmdos, ao pP;-;;-;oal em dis.JlOLlibilidade, c ao Asylo de ILtYalidos.
Compete á C. 3.:
a 1 assumptos relativos :i Bihliotlwea do l~x-~J·eito o .)\i~ti.Scu
ii\Iilitar;
b) registr-o das alterações do pc!-\soal do D. C.;
e1 guarda e distribuição do material;
d) serviços do televltone, telngl'apho, P\f•r·triddade o agua;
c) organização das folhas d1~ pagamento do lotlo o pessoa~
(militar e ·civil).
0

CAPITULO 11
DO PESSOAL DO DEPAHTA:'>lENTO

Art. li." O Departamento Central é composto de:
Hí

l~hnl'ü

do l).eparlanwnlo

eom o curso da arma;

~~

da U. 1,

eOI'OJtl'l

l1) dous auxilíates, ~~arliffips ou suhalt,.rno;;;
qm1l1:urr nl'mn. com o l'f'Hfll'elivo m1 f'~o~
f!) um archivist.n;

Cl'fCClÍVO,

df~·etivos

de

r/1 nm e.hdc. 01'1'ieial supPt·itn·. P!'l1·rl iHJ rlr· qHalqtwt· arma,
o t'üspcctivo curso~
c) dous auxiliares, t~apitãns ou StllmllPt'llOS l'ffcetivos de
qualquer Ul'ma, com o respectivo mJt·so;
l'Oill
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c.

3.:

/) um chefe ofJicial superior de qualquer anna, com o
respectivo curso.
a) urn auxiliat·, l'apilão ou suLallc·rno de qualtJuer anua.
com o respectivo ~ut·so;
h) um intelllh•nte, cavitão;
i) um PneatTegadn do Museu i\lil i lar.
JlaragTaplto unico. Al,;m do pes-.;ual aeüua, Lerú mais o

D. C.:
a) tH amaum•u:~H!S, do l't':31H~divo quadro.;
ú) um l'LH'Ul'I'Pgado do servi«.:o ldPplwuicu,
(:) dous auxiliat·Ps, PX-pra~,;as;

dJ um
e) um
f) um
u J um
h) um

l'lPctdcisla, ex-sal'gertlo;
ajudante•, Px-sargeuLo;
encarregado do PlPvador,
porteit·o, l'X-sargl•uto;
continuo, ex- JH'a~:a;
i) tres se 1'\"l'll les, I' x -pt·a«.:as.

ex-sargenLo;

ex-pra~,;a;

CAPITULO Jll
U.\S .\TTHlDUlÇÕES DO PEHS!l.\L Dll DEP.\ltT.\.\lE:STO

Art. G." ConqH•te ao clrl'ft·:
u) dirigir os trabalho-; do JJevadanH•ulo, l'X~"LTcnüu at·«.:ão
de commaudo sobru todo o pessoal neliP t'lllJII'(•gado;
lJ) apresental' ao ministt·o, at(• lG de fe\·et·l'it·o, o t·.,Jalorio
annual dos t1·almlhos du Depal'ta!lll'lllo. '~om indi1'a1:fíu da:-; pmvidelll~ias qw~ a pl'atiea houvl'l' ai'IJIISPII1ado pa1·a lllf'llwrat· o
serviço;
c) dislrilmit· o:-; SI'I'Vitos qu1• tOillJII'Ít'lll a f'.ada divisão;
d) rPVl't' os papnis que te11ltam dP -.;ullil· ao ntillistl'll, dando
O !:lt'U jlUl'eCCL', (jUalldO

·

e)

julgai,-llfll'PSSUI'ÍU;

dl~spal'l1a1· I'I'IJ\ll'I'Íilll'lllos I' n11l1·os !':llll'i:-:, 1111 ...; lirnilt·:-;

das suas attrilJUi«.:Õ~'s;
f) impot· aos PlllJH'I'gauos civis tH•nas dis1~iplinares da sua
al~,;ada, e levar ao t\onhcl'imento do ministro tts rados qw•, pm·
sua gravidadr>, t>xi,iam a intervPnção daqtwlla autoridadt•:
U) mandar· passat· ef•r-tidí)f•s t•xtral1idas dos livros ,. papl'is

proeossados •~xisU~nt.~..; 110 lkpal'tautl'lllo, 11wdianl" I'Pflltt•r·imcnto com deelaração llos fins a qw~ SI' dPsLinanr. •· dt>sdP IJill!
·não haja ineonvcnient<•; mandar !'assat· o assignar diplutnas dt~
medalhas de bons sPrviços militarPs;
h) rubriear· o-; liv1·os do esl'l'ipfut·a•:fío;
i) lPgaliza1· os rwdidos th~ lllatt·t·ial ,. oult·os tlocu11renlos
refer,~nt•~s a dPs1wzas;
, .i) requisitat· dirl•(•.tamL•tltt~, por si r- 1·m t1n11w do lllinis!ro,
com as dt>vidas t'Pstr·k~:ÕI's, as inl'm·tn~u~l'ít•::; IH'I't•ssal·ius 1':11·a
e.;;clarPeillH'LJto das qut>sti)p::; a t·t·soh···~·;
!.:'' fistalizat· o:-; s•~ni~,;ns dl· l.<'il'iJ!Jntt0, [Pit•,!.!l'aplto. •·l•·,·lri-t:idade c agua;
l) p!·oYidL·Iwi:u· solll'(' a I'UilSI'L'\~u.:ilu d11 i;dilit·i" du .\linistel'io;
m. I Pxercet· as futtci,;Õl'S de SL'l'!'l'lat·io da Comm i:-;siio de
I>rorno(.'ões;
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n) providenciar 1mra que as folhas dos offíciaes estejam
em dia e promptas, para serem apresentadas úqurlla Commissão;
u) transmittir aos ehefes dos estabeleeimentos mencionados
no at't. l" as ordens do ministm, mandando pam isso fazer o
ex-pPdiPntn rPsultante dos dPspaehos daquella autoridadf', n
enviando eúpia dellcs ao ])ppartamento do PPssoal, quando
t'Oll\'Í<'J' a sua pulllieação no Boldim tlo Exet·cito.
Art. ü.'' Aos elwl'<'s das divisõt>s. Plll g·pral. t·ompdPm as
atf.rilmitõ••s nHmdouadas no ar·l. 4" do t·c•gtilarm·tllo do l>t>parlalllPIJto do P•~ssoal.
§ 1." Os auxiliat·es ~~x•·•~uladio ~~oru zl'!o l' disl'l'l'<;fío os trahalllus qtw lhPs f.ot'Plll distribuidos.
~ :!." .Ao int.Pm!PnlP (• appli•·avl'l o al'l. !l" do t'l'gltlanwnto
do I )ppat'Latnt'tllo do P1•ssoal.
AI'!. 'i." U ar·elt ivista e o Prwar·r·pgatlo do .!\lttSP\1, o t'IH.:aJ·rPgado do snl'viço telcplJOni•·o P o elcctri•·ista (subol'dinados
os t.1·es ui limos ao l'IWI'P da ( 1. ~li, lt·t·fío as suas ohr·iga~:õPs
J'Pguladas por instJ·m·çõ••s PSpPnines, qu" o dJPI'•· do D<')Jat·taIIH'llto IIHlltdará organizat· na C. I.
§ 1." Essas inslr'tH·~:õPs, tnn:J VPZ appr·o,·adas pPlo ministro,
spl'f'w puhlieadas no )Jo\Pl im inl.t•t'tJo, P st·, dt·p•,i~ d is;;o t'td l'arfío
rm execuç.ão.
§ ':!.." Os funcl'ionar·ios a q1w sP rt'i'Pt'f' a ai i nr·a (' do pa,ragmjlho unü·o do art. 1" n.~am diredamente subOl'dinados
ao l'IH'at·r·•·gado do st•t·vi<;o i.Plt•phoniro, dP qw·m J'('t'Pberão c
cnmprit·ão as ordt>ns; aqw•l\ps dP qtJP lnllam as alinPas c c
/ do mesmo paragrapho fiLam subordinado.-; ao Plcctrieista, de
qw•rn igualrnPrltr~ l'l'l"elwrão e •·umpt·irfío as Ol'lÜ~ns.
1\J'L. 8." Os amanur'llS!'S PXP<nttar·fío o,; lt·al,alltos dr qun
l'nt'Plll f'JU'arTr~gados JWlos ol'l'il~iaPs sol! t·.uias ordi'IIS sPrvirf'm.
Art. !l." O poL'teir.o, o ~~ontinuo •' os sPt·vctltPs tf'Pm I'espe('1 ivatllf'Jlte U'i mpsrnas obt·igaçõns qun os PmJ JJ'Pgados das nu•sma~;
c·\assPs da 1 Ht·ector·ia dP J(.xpt>d iPnte, Sl'tHio-IIH's, pol'tauto, appJi,·:wPis os arts. ':!.3, .'!1 f' :!f> do rl'gularneuto cksta.
t:.\i>I'ITlLO 1\'
J>,\S NDl\lE.\ÇÜES E HllBSTI'L'I'll.:f>l'~S

10. O ehdP do Df'parlanwnlo sPJ':í nonwarlo por
os dnmais fun•·•·ionar·io'i, pol' porl:u·in do ministt·o,
InPdianf.p IH'OI>Osta do l'itl'I'P, I'Xl~Ppl.\wttd·n:
\ef..

dN~t·pfo:

aí m; amanueuseR, qur srt·ão L'Pquisilados ao J)ppal'lanwnto
do PPssnal pnlo elwfn do CPntr·al:
h 1 n f•Jwat't'l'gado do Sl't'vi•.:o l•~lt,plton i1·o P sPus auxiliar.-.s,
o r·lt·•·.l!·ic·isia. P Sl'll a.iudatdP, o l'lli'HITPgado do 1'\r•vadoJ·, o
continuo 0 os Sf'l'VPlltl'", os quar·s Sf't·ãn admill ido~ p•·lo l'ltdr
do DPpar·Laml'nto.
.
AI'!. I I. O THH'Ü•il'o Rl't':Í l]p livrl' IIOllJPa\:ão do milliRtrn,
.1sto .-.• i ndPpPtHh•nlPmPntP dP pr·oposta do i'ltdl' do I )f'pada111 P 11 Lo •
1\rt. 1 '..?.. Aos f'mprPgados nomeados r'• appl i•·av~>l n ar·t. :31
dn HPgulanwnto do ( :ahinl'tf' do mini sim f' rla Dit'PdOI'in de
KxpPdiPntr.
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Art. 13. O ·chefe do Departamento ser:í substitui do, nos
seus impedimentos, pelo official effectivo que lhe fôr immediato em hicrarchia militar; o chefe de di visfí.o, pelo offícial della que lhe fôr immediato, c assim por dcante. Quanto
ds outras substituições, o chefe do Dcpartamenf.o onieuará o
modo de as fazer, de accôrdo com a boa marcha do sPr·vieo, o
tendo em vista, no que fOr applicavel ú sua t't'llil!'ti~:fío, o
Regulamento da Directoria dn ExpPdientP.
CAPITULO V
DAS DESTITUIÇÕES

Art. H. Neste assumpto, o Departamento Ce11Lral se rf' ....
ger:í, no qun lhe fl1l' appli~avPl, pP!as disposir;,õPs I'Orllida:;; no
capitulo do mn-;mu HOill~' do 1tr~gulame11to da I )ti'Pdnl·ia dn
Expedif•nfn.

CAPITULO VT

Art. Hí. Hegulaeão o assurnpto as disposh:õP~ do rapitnlo
do mesmo nome do llcgulameuto da ])il·Pntor·ül d" K..;:w·tlic>nto,
no que lin~r· appli~~açfín ao f>f•rmt'lauu•ntn CPn! ral.

nu

TR.\IPO DE SEitVIÇO

1~

PI~:"'.\S

DIRf:ll'f.l'~.\l\FS

Art. 1ü. Ncst~s assumptos. o r·hde do Depar·lantPittn !'ar:í.
cumpr'ÍI', no quP r11r applil·avPI a PRf0, n:-: tli-;pnsit:õPs elo I'Upitulo do mPsm:o nonw do HP:.rnl:mwnto da l•il't•r·lnl·ia dP T·~x
pediente.

CAPITULO VIII
TJ.\S FÉHL\8, Llf!ENÇ.\R E AP!ISENT.\DOBL\8

Art. 17. Este-; assumptos SC'J'ão rC'~ularlns pelas clisposiç.Õf\S do capitulo VIII do Regulanwnto da Dil'Prtoria flc Expf\dirntf\, ,quo forPm applicavf\Ü; ao DPparf.arnentn, fir-:mdo entendido quP a c·cmel'ssão dP fc~r·ias ~~ rxtPusivn ans l'lllll'f~innarios
militarf'R.

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES

mn:ns \S

Art. 18. Os funcrinnarin::: do Dl•rartantr•nlr' Cr·uiral que
não ~atisfizc·rem n~ cnndi~~õrs do nl't. í" .. ;;;:,·n l'f11'<1~lTtphn )'ndPt'ão Pontinuar a PXPrrPr n;;, spn:::. ln!.!:l'·r·.::. ~l .Í!!Í'" d•1 l'!tPfP !]q
Departamento.
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:Art. i'9. Teem appUcação ao Departamento Central, ·no
que se coadunar com a natureza da sua organizaçílo, os arts. 5:.1,
5í, 55, 56 c seus paL·agraphos, elo HPgnlanH!nto da .llii·eeJoria
de Expediente.
Art. 20. Tccm tambern applicação ao nwsmo Departamento os arts. 27, 28 e seu paragrapho, ambos do Hegulamcnto
do Dcpartanwnto do Pc::~~oal da Guena.
Al'l. :>.·1. Al{~m do~ ol'fit~iaP~ do quadro, dn .que trata o
art. .1" deste regulamt•nto, Jl(•nhurn outr·o JHJdf'I'Ú Hnr·vir· no
llrparlamentn CPnlr'al, nem como addidn, lWtn :í disposiefio,
t1em clrlmixo dr~ outra qualquer denominaefin.
Capital Fcdf'r·al, 31 de dezembro dP UH3.
Josr' Ual'frmo
lf,?

Fw·io.

Regulamento da Directoria de Engenl1aria
CAPITULO I
DO::l

SI•:HVIÇOS IJ.\ DIHECTOHL\

Art. Lo A Directoria de Engenharia, dircrtamcntc subordinada ao ministro da Gw'ITa, {~ incumbida dP lodos os trahalhos <lo cngcnhar·ia militae, ('Ompetindo-lhc privativamente
a urganiza,:ão dos JH'O.ÍI!I'to;;; " orçamentos dn olwas militares,
a t'Xl\t~ução c• inspecção rlellas, Jwm como u inspettflo da arma,
e todas as (JHPstões relativa~ ú adopçüo, liHHiifiea(:ão, aequisil;ão, eollSPrvaç.ã.o e distJ•ilmição do material do eng·enllaria.
"\l't. '!." Para pl'PI'tH'Itt•r· os srus rins. a I )il'er·!ot•i:t PomJll'td[(.mdP, alt'•m do gabilll'!i' do dil·edor·, li'l's tlivisõeK 1\ 11111
gahüwte de tt·a!Jalhos graJlhieos.
Art. 3." Compete ao gabiiH•tr:
a) prolocollo;
b) corJ'Pspondcncia. Pseriptnração, f'Xpr•dirntc !'& 1lrspaehos
tl:J Dir('ctoria;
c' folhas de pagamento do pessoal.
Compele ú 1" divisão:
o e laborar instrurçõcs p:wa trabalhos de campanha de
loclas as armas do tExerritn. eomprehendcndo os eusinamentos
ueeessarios ü fortificnção de eampan lw, tlPst.J·niç-õrs li~ciras,

intrnup~õcs de linhas fctTr>as. passagPns dP rios. installaçõP~
IWs acampanwnto::: e bivaques:

••sE~n:::: instrueeiif•s. d<' nHHhf a
PlltJ.!'Ililill'ia militar:
r·) csludat· todas as quPs!iil'~ relativa~ ao matPrial do Pllgenharia, sPm cxcrpção. t1·atando da :-'tw adop,:ão, modif'ieacfi.o,
('OIHH't'Y::tl:fío f' dist t•illll i!,: :In, P doR 1'11'11" pr·ng·l·t·:-::-:os 111 1:": pa izPs

b) l'PVI'I'
JH'd-a~ t'lll dia

pcriodioamPnte

eom o::=; progr·ps::-:os da

~~~-d.r·:11 !'~e it·ns.

Co!llJH'!" :í. ~" d ivüdl.o:

a) organizar pro.it>dos e OlTiliHPillo!4 p:u·a ~~onslt'IWI.:iinl-1 ~~
concertos dn quarteis, fabrkas ,. mtLt·os ndirit·ios mililat'I'S,

sempre que lhe fôr ordenado;
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b) estudar proj ectos e orçamentos para taes obras, organizados por com missões especiaes. pelos se ··viços de engenharia dos ·quarteis gcnerae::;, e outr·os quaPStfH'r submettido::;
á sua apreciação:
c) executar a construcção n concertos de edificios militares, quando isso não fôr confiado a :ommi 3SÕPs PSIH~eiaes,
ao serviço de engenharia nos quarteis gene r ws, ou quando
se não tenha de fazer mediante contracto;
d) fiscalizar os trabalhos de consti ucção e concertos de
edifícios militares, que se fizerem pm· contracto, quando essa
fiscalização n~o pertencer ao serviço de nngenhal'ia dos quarteis
generaes;
·
c) eolligir amostras dos materiacs c e eom trucção, I' conservar em dia a relação dos SNls prPçc s t•onentes, tanto nn
Dü;tricto Federal como nos Estados;
f) proceder a expMioncias sobre ( s ma1 eriaes de construcção, Pspecialmente os do paiz, c~om o fim dn lhes determinar o;;; ·t~neffirir>ntes de resistrncia, Jtr·opr·iulad('R n applicações;
g) organizar o cadastro do:;; propl'i 1s nar ionacs a r.argo
do Ministerio da Guerra;
h) organizar instrucções para execu (ão do;; trabalhos que
tenham de ser feitos dircctamcnte pelo :;erviçc de engenllaria
dos quartcis gcneraes.
Compete á 3" divisão:
a) estudar todas as questões relativas aos meios de transporte e communicação em geral, organií:ando pl'ojrr,to:;; e oreamentos, quando lhe fôr ordenado;
b) estudar a organização defensiva do territorio nac~ional,
de accôrdo com os planos do Estado-lVaior, e sob o poJito
de vista da fortificação, executando aR obras C1l'rm;pondentes,
quando a execução não ftlr .f'Onfiada a c ornmiF sõ0s PspN:ians,
ou não IH~rtmu·.c•r ao sN'viço de nn'gPnhr f'ia !h·s qnar'lf•i;;; generaes;
c) estudar as qurstões relativas :í i1stalla;:.fío o emprPgo
das minas militares;
d) estudar· as qm•stõcs relativa.-; ao ataqu·' e ddr>sa das
praças fortes;
e) ter o registro de todas as fortificaçõe::: do paiz, com
especificação das suas condições v~clmkts, valor offmrsivo ('
defensivo, e estado de conservação;
f) estudar projectos de codigos de :- ignaes, regulamentos
ou instrucções para signaleim:;;, dando r areer>r sobre oio~ IJUfl
lhe forem enviados;
g) organizar· c manti'r em dia o:;; rr>gulanH'ntos para as
tropas de pontoneíros, de sapado1·es min,~iro:::, IP PRfradas de
ferro, de telegraphia P de aPrünauti~a.
Gompntn ao gahinde dP tr·ahalllos g1':1pll i!'O' :
a) desenho detalhado das planta" df' obras I' de trabalhos
de levantamento;
b) cartas geraes fl parciaes das Jinll1s fpr·J·ea:;; e fPir>g-J·aphiras, e das vias dfl eommunieac.:ão flnvial e lt·rl'PStJ'f'; ·
c) plantas topographicas das forf i fif'nçõr•s. t ampns Pnll'inclwirados e de manobras, do fabrkar;; t' tr- ·t·Pnos do mini:.:;LPJ'in:
d) rf'produe~:.fio P restaurar,:íío de plautas ~:wU~a;;;.
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Art. 4. Além do especifit·:Hlo no :Jdigo antrrior, poderão
o gabinete do dircctor, as tn:.: di v i sõ· ..., e o gaLinete de traballlos graphie-os encarregar-:-: de ou l,r·o~ quaesquer· sPrvi~,;os
que o dir·eetor· delcl'miJJUr, do ;l(~('Ül'du l'lllll a I'SJ tt'l' iai izac;fto <.le
Juw·c;ões indieada neste rPgulalriPLtlo.
0

1•

CAPITULO II
DO PESSO.\ L 11 \

Dlf~E(

J'OHL\

Art. !J.o A Dircetoria dr l·:ngcJill:lria (· I'Oillpos!a dr:
a) nm di t'rrtor, gPnf't'al d hrigau 1, ('Olll o ('\11':-;o dt> rn~r
nlwria;
b) um ajudante dn ordem. suhalt.Prnn;
·C) um nhefn do gabinctn do dir'f'( tn1·, noJ'OIIPI 011 tPnrntccoroncl da arma dn Pngt>nha1·i 1:
dl dous auxiliares, ma.iOI ~·;.; ou crpili'il's dn nwsn1n al'llm.
1·

1" ' i IJisiin
f') um rhrfe, nfficial snp··J'ior dr •"ngrnh:nia:
~ou suhlltPr·nns dn nwsma arma.

f) dom; auxiliar·cs, f'apitflr

rt'r um r.hefr, offirial snp 'f'Ínr de •"ngPnharia:
/1.) trPs auxiliarPs, capiti'i(- ou snlult<•r·nns da nwsrna arma.
3" ti inisiio
i) um ·chefe, offieial sup•• 1·ior dr rngPnharia:
da mPsma arma.

.i) tr·cs auxiliares, capitãc:-: ou sub:1ltcrnos

Paragraplw unico. Alt•rn rlo lH'S;1ml acinw, fpr·:í mais a
DirPdol'ia:
um intendente, subalt~·mo;
b) um archivista, sargenL1) amanw~nsr;
C) um desenhista-photogr·apho, Qllf' Sf'l'Via no 1). G.;
d) um ajudante do desenld-;ta-ph,)togr·aphn, fJU~' sPrvia no
D. G.;
e) encarregado dos appr1 T'Clho.c: ( P l'f'sistf•nria dos matol'ÍaPs, que servia no D. G. ;
() um Ptwarrpgaclo dos 11slrunw'llos dl' PTlgl'trllarin, ![\LI'
Sf'l'VÍa no n. G.;
O) snt0 amanucnses;
h) um porteiro, um dos D.indantcF r]p por·t.Pil'O fJllf' sPrviam
no D. G., eom os mesmos v•· ucimnntos;
i) dous ~~ontinuos, dos CJll (' Sf'l'Viam no n. G.;
.i i dom; servPnt.cs, dos qtw sf•rv ia1 11 no n. r:.
Art. G." Os offieiaPs a CIIH' s0 l'l'r0r·nrn n al'lilrn antPrioe
e a alínea a do seu paragraptn scdio '•Jdns <'ffPdi\··i1s.

a'

1
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CAPITULO III
DAS A'M'RIBUIÇÕES DO PESSO.\L D.\ DUlECTOniA

Art. 7 ." Compete ao director, na fl\lalidndc~ dl' primeira
autoridade do esta!Jelceimeuto:
a) dirigir· o~ lrahalhos da .J>iredol'i<l. Pxe~t·r·pndo aet.;fío dr
•commando sobre todo o pessoal della;
b) corresponder-se diredamenLe eom o ministro da Guerra
solH'ü OB assurnptos fechnieo~ da Dir.-dcH·ia, n nnn o chefe do
IEstado-MaiOL' no que entc•nclet· com a irJstnlc<:fin da tropa;
•C) distribuir os officiaes pelo galline!P <' fH•Ias divi;.;(H•s,
podmlllo trans l'el'il-os dentro da repartição:
d) indicar os ofl'ieiaPs qur (]('vam t•xerutat• tntbalhos e serviços de engenharia nos qmu·IPi~ 1:-\l'llt'nws '! out r·ns fJUaesqw·t·
pontos fóra da directoria;
e) fi':5<~alizaf' todas as olmli' qw· S~' c•rrocll1armn no Distrieto FellPr·aJ, ~~ illsfll.:ceionar por· si ou EOL' dPIPgado'-l snus ~~~
obras nos Estados, sem[li'C fllll! jul~at· (',IHIYPIIiPttlP, P. pt'l't:t•dt>ndo antol'izaçfio do ministro da GuNra:
f) organizar o on;amento g~~ral das obra .. : d1• maior m·gem~ia r• dP todo o sPrvico da Di rPetoJ·ia, a:rirn dn servir de
base ú decretação do ered i to pelo Cong l'l'sso;
(Jl rubricar todas as contas dos l'ornt.'t'Pdorrs. em}n·r>itciros
e contradantes, c remPltel-as diJ·ect:mu•IJ!t· :'t J )jr·rdmía dP
Contabílidadr, para cffcduar o llagamrnto:
h 1 rubt·iear os pedidos dos <~ltPff';-; dt• divi,.;ão e autm·izar

o

J'espr~cLivo

fonwcimcnto:

iJ pl'ovidenciar sobn~ a compr.·a <k livi'os ,. insi rnnwntos
de cngenhat·ia, tanto para a dircetoria, como pm·a os servi(ios
d{)S qual'teis generaes, dentro da verba para ~'S'-'f' fim vutatln:
j) remettPr mrnsalnwnte ú DirPdol'ia dP C1mtabi I idade as
folhas dP Y('lli'Íilll'lltos dos l'lltprr·gados da llirt'l'foria, ~~ quinznnalm,.u!t~ as f1~L'ias dos O(JPI'at'ins qur• fralmlllat·~"m nas nl.Jms;
Ir.) cmiltir o snu pan•ce1· solm~ tralmlho" df• nrdi'IH lf'!'lllli1·a
da sua especialidade, mesmo e::'t ranlws ú l'I'JHH'f i1;fío de qw· ,·.
dtcfe, preecdendo, neste ultimo eaSI\ ordem do ministro;
l) sullmetter •ú aprn·oya1;ão do clu:fc do F::-'tado-:.\1 aio r os
rrgulanwntos ~~ imd r·w-rõPS "laborado~ ua Uin:cloria e coneernentes á tropa;
tn) examinar os papeis (JLH' t0nham de sulli1· a d0spaeho
do ministro, ernittíndo o seu ]mrecer, quando julgar nerrs-

sario;

·
n) impôt· aos mnprcgados aR p0rms di~~~iplinarc~' da sua
alçada, levanllo ao conhecimento do minisll·o os c~asos quP í•xi-

girem mais severa punição:
o) mandar passar certitlões, quando rrq1wriclas 1'om df'claração do fim, P uma vez qne não lla.in itwnnYPnirmli• ni;:;;.;:o:

1)) rubricar os livros do (•ser·ipf.ura~~fin. por!r·ndn df'11:g:1r'
essa aLLr·Hmi1.;ão aos cfldes das divisíks;
q) fazer visitas ás fortifi·r·ac.ÕP<.:, afim rlt> VP!'if'inn· o P:·lndo

de eonser\·ação dellas:
·
·
r) manter com o director do mntl'nial lH•Jlif·.o P o insprdor·
de arLilllar·ia as maíH csf r·1·ilas J'('hu:t~~·~< no qtl~> r·mwl·rne ;ís
obms defeu-.;ivas do paiz;
si collabo_raclor eom I! Ec:taflo-Mnior IHJ::> plnno:" dn ~Uf'ITa.
na parti' relahva aos servi<;os de l'll;.!euhnria:
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t) insr1ceeionar a arma de cngen11n1·ia;
u) ·entregar ao ministro da G~ll'l'l a, até H) de. f~ver.eir~,
o rclalorio aunual de todo o movm1 ·1du da 1'<\par·t.lqao, mdleando as fH'OYÍdPrwias qnP :1 p1·atkn IHnlV~'t' aennsPJinvlo paea
!lldh·LH'at· o fH~rviço.

Art. ·s:· Ao choro do galJinetL' in '1JJJÜH':
dirigiÍ· todo o trabalho do guhinde;
ú) conferir r autlwntkal' toda:;: u :-; ec'1pias, e nssignar as
Cf't'tidõrs fllH' !'orem passadas, em vie!udc de dcspachs> do dia)

n~eto1·;

e) eonfnrir as contas qun tiverem dn sPr rPHli'Lf.idas :í
Uirf'eloria dn Contabilidade;
d1 mandar organizar, soh as suns yj..-ilas. as l'1.llhas rln pagarw~nto do llf'ssoal;
eí euitlat· da guar(la, aJTan.io e e.onsPl'Yacfío dos livros c
papnis an·h iqHlos, eonsPrvandn em li iH o expcd iPnl P ~" o:-; I ivt·os
de registro;
{) organizar c fi:::;nalizar toda a r~;criptnr:u:fin I' RPt'Vil\n
l'nlalivos á-; altm·açúf's oceorJ·ida~, cort1 o JWS:-;oal dn dit'l'l'lnl'ia:
o) organizar pedidos dn al'Ligos .Jc cxpcllienle;
h) fis·r.alizar todo o scrvit;n do gallincle r dn podm·ia.
~ 1.0 Os auxiliar(•s do f'IH'rt~ dn gahint~tr PXPl·ul:;n·ãn os
trahalhos que lhes for~'rn vor· elle di:~lrilmidos.
§ 2. 0 0 ajudante flp ()['df'llS fit•a rlÍI'Pt'iHlllPilfP Sllhiii'ElitHH}()
ao diroctor.
Art. fi." Ao~ chefes cte divisão r·.olTPsporHlPlll attribuições
intf'ü·anwniP analogag ás estahdccirlas no af'f. 'i" flo rf'gulalllPlltn do l )epartament.o do Pessoal da Guerra, sendo-lhes,
portanto, al)plicavp] O disposto llCSHf' :u·tigo.
Paragrapho unieo. Os au:xiliaJ'I s exreul :nfío rom zelo c
!liserf'(:fio os trabalhos qun l!tPH for1~m rlistrilmidos rwlos eltefes.
Art. I O. Ao intcnclcntc, snhm·dinad1 1 r1 i r'PI~larnt>nle an dwJe
do gahilH'IP, !\ applicavel o art. no elo J'í'gulantf'Tlto do DPpartamnnfo do Pr;.;soal da Gnr-rra, fit·amln, por•;Ill, PllfPtHiido qw• os
in-;trumr~ntos e appar(•lhos do r:'llg'Pttllaria, o HJaiPrial de desf•nho o photogt•a.phir.o são 'l~ar~a~ do;;: rPs]u•rtivn" Plll':ti'I'PJ!ados.
Art. H. O archivista, S\tbord1nado dit·Pdanwnl P ao ehcl'c
do gahinetf', tom o dever de' eonservar f'IH ordetn, limpeza e
as~wio o fll'ell ívo gPra! ela Di t·r-etnr1a llf'Tn romo a bihl iotheca •.
Art. l2. Ao dcsenhista-phol.ographo. sul,ordinnrlo dirN·.tamcntc ao chefe do gabinrtc, incumbe:
a) executar todos os trabalhos gTatlh icn~ c phntographicps
que forem IlC(~f's~ai'Üls, esmPrando--~e pPlrt nH i•h·z c prrfcieão
dos mesmos;
lJ) rr-pl'oduzir, ampliar f' l'C'IltlZÍ t' plantns nnt i!!as quo se
lornarpm nf'ccssm·ias no SPl'VÜ'o da dit·neloria:
c) fpr a srm ·r.a.rgo totln n' malc•rial ;l" dPsf'nho r- phnlogi·aphia.
Paragrapho nnico. O n.i11clarllc~ 41!) flp;.;c~nll isf a-pllol.ogl'a pl1n
,·, dit·(•etnnwntc subordinado a ~>slt', cl1~ qw•m n~~·,.lw nrd•~Hs.
~\rt.. 13. Ao enearrcgadn dos ar,parelhos d" t'f~sisb~rwia,
dir·•'~'lfllll~'llh~ suhm·dinado an elwfn tln ;.zahinr-k. ~·ompdn:
a) auxiliar a" f'XPPl'ÍOn!·ias que~ l'o1·•~nr r·"alizal\ac; f·orrt qs
rqq~~tl'l''lho--'_ cnnsr;rYartrlo sob ::.:na gll:nrlrt li!IJ li·:r't "lH·r·i:tl ~~~~~
•1'1'-' "'•·t('i~_; ·~~~~I·iptlnarJrF r1::.: r+:.'"UltarJq;:: r;btirlr,c:;
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b) ter a seu .cargo todos os apparelhos, velando pela sua
-conservação, e communicando ao chefe do gabinete os Pstragos
soffridos por elles, ·com indicação dos rPsponsaveis;
c) ter em dia a rrspretiva carga, rPspondendo pelas faltas
que se derem.
Art. H. Ao pncarrcgadn dos insti'Ull11'llfos d0 Pngenhnl'ia,
subordinado dirPetamente ao eltcfn do gabinetr·, ineumhe:
a) tfw a seu eaJ'go todos os instrumentos devidamPntP l'lassificados, f'm boa ordPm r bom estado rlt> n-onsPI'vaç.ão:
b) escripturar as alterai)ÕI'S dP f•ntrada..:; I' sahidas, eorn
a designação dos rcsponsaveis, não lhf' sPrHlo permit.lido f'lllprcstar nenhum instrumento sem Ol'lkm surwr·ior·;
c) assistir, com os offiriacs QUI' forem designados, ao encaixotamento dos instr·umPntoR QUI' sahit'f'lll por nnlPnl supPrioJ', e ú abertura dos volunH'R quP fol'f'lll t'PI'olhidos ao deposito, devl•ndo a commisRão vcrifir.ar· o Pstadn dos vohllllf'" c dfJ
conteúdo dos mesmos, n assignalar a ""sponsahil idad'• das anlrias qun rJOssa haver;
rl) apn•sentar· annualmf'ntf· o halan<:l"' dos insfnmwnto-;, N1rperil'ieando os IJlH' existi1·em no dl'pn~ito " os quP PstiYI'l'Pm ao
SürVÍÇ·O das diYf'I'SUS I'OITITl1ÍSSÕI'S;
P) tr~r· r•m dia a rPspe('.tiva r·arga, r'''spnrH)Prulo pl'las :faltas
que SP derPm.
Art. 15. Os amamwnsPR exf't·utarão os traJJallros de qun
fm·rrn PIH'art·rgados pelos offi!' iaes soh f'.u.i ~1 ;-; lll·dPns sPrT i t'Pill.
Art. Hi. O porteiro, os continnos " os Sf'J'YI'llff'S ff'Pnl
rc>spectiYamente as mesmas ohrigaçõPs fJUP -os ''rnpr·1•gados das
mesmas elassrs da Direetor·ia dP J~.xr>f'diPntr•, SI'IHlo-IIJf•s. portanto, applieavris os a1·ts. 23, :!.'f 0. ~;-; do rf'gulamf'nto dPsfn.

C.\ PITULO TV
D.\~ :'-10\1 E.\ÇÜER E Rl iBSTITTTIÇÍ)E~

Art. 11. O dirertor Sf'rá nomf'ado por dPr~rf'fo; os drmais
funcdonarins por porfar·ia 1lo ministro, mPdianiP proposta do
director·, PxePptúando os amamH'TISI'S, quP spr·fío r·pquisitados
pnlo direr.lor' ao cherP do D. n., r• o pol'tPir·o, os r·ontinnos e
serw·ntPs, QUI' serão admittidos pelo dir·f•elOJ'.
Art. HL Aos f'InJH'rgados nomr·ados 1; applinaYí'l o artigo
3l do rr•gulanlf'llfn do (:ahind" do ttiini--tl·o ,, Dir·prforia de
Expedirnte.
Art. 1H. O diJ'I'I'.tot· Sf'I':Í substituído, nos sPus impedimentos, pelo of'firial PJfeetivo CfUI' IJH• f1'H· irnnwdiaf.n l'lll hiPrarrhia militar; o elH•:fr d1• divisão. ·1wln orfif'ial dPila CJIH' lltn ftn·
immediato. P as.;;im por· rlPantP. Quanto(!.;: nnfras snhstitui(.'Õfls,
o direclor· ordenaJ\<í n nwdn d(' ns raz"r·, fl·nd.rJ "'ll Yista a· l103
marcha do s1~r·vi1:o.

C.\ PJTlJLO \.
D.\R IJEST!Tl!JÇÜI~S

Art. ?O. ~Psf P assurnpto, n di r·r·l'f n1·ia

s0

rl'gr•r:í, no

Jh0 fr)l' npplir·an·l. pf'las dispn-;il:õt•s t'tlrlfidas 1111 l':llliftilo
llli'Slllll llllllir' d.o l'l';.!tilaiiH'tl[n da lliJ'I'I'IIII'Í:J dt• J•>..:lll'llit•lllt•.

fT\11'
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ACTOS 00 PODE!t EXECUTIVO

CAPITULO VI
DOS VENCil\lENTOS E PEHD.\S ,\ IJUE ESTÃO SUJEITOS

:\l't. :?l. Hegulat·ão o a~::;utnplo, 110 qw• LivPt' applic~af:fín
:í Di ''"''.lnl'ia, as disptJsi(:õP:-: do <~apitulo do tJlcsmo nome do
rPgularncnto da Dircctf)f'ia d" ExpPclit•ntP.
CAPlTULO YJI
DO TE..\IPO DE SI':HSI<.•:o 1·: J>E')I.\S DISCIPLIN.'\BI~S

~\f'f.. :.!"!. NPstP assumpl.o, o dil'P<'lnr· l':u·:í i'Uirlpi'ÍI', 11o ífllf~
aprllieaYPl ú Rüa t'Ppal'ti<,:fio, as disposi~:õcs do capHuln do
JJI('SJ\10 IIOIIH~ do negnl:::uw~nl.o chl Dit'l'dOt'Í::l dt• ExpPdic·nle.

l't"H·

G,\ PITULO VJil
ll.\S

FI~HL\S,

LICI<JNI.,:.\S

E .\J>OSi:l'T\IJOIII.\S

AJ't. :!~L ticr·fío rí!guladas p<'las h·h; pm vigot·, l'ieando
prtlc•rHlido qn<' a eoner~ssão de r,•rias (~ ''xtcusi\a aos Juncciollarios militar·cs.

CAPITULO IX
DlSl'USl(:ÜES JJl \ l.;t:S.\S

1\1·t. '!'f. A Dit·,~efor·ia dl' IGn!.!<~lllr:u·ia Ol'!-;allizai';Í as hast•:-;
" P:-;flPl'Í l'il'U\:Õt'S para n•t.nllat· a lidtat.:fio ,, os t'ollll'at·l os dt~
nhl'as ou l'or·Jwt~imcn!Cl~ d<• mal.niaf's dt• r·onslr'tH~t.:fín t'lll toda
a nl'ptthlit'a. <' snhnwtlpr·:1 ;í appr·nva(:fio do rnini~!.m, não pod,~udo sl't' allt•rauas st.·rn nova or·dt•m dt•slt· r· sol• pr·oposla da
1•in·doria .
.\l't. :!·:J. Por]pJ·fio SPJ'Yir· na dir·t·<~for·ia, l'In <'ornrnissão, aV~
fi'I'S ol'l'ieiaes de .\lal'inlra, !'Oill pl't'·vio ~~on:;l'll( irttt'ltlo do f't•:.;;pt~
d ivo lll inisti'O.
\rt. :!<i. Na vig"l'lll'ia l]p:-;fp l'P:,!'dlarlll'lllo stí pndl'r·fío I'Xt'cular obras, trabalhos " sl't'vir;o~ d;• t•ngl•nlwria ol'fit~i:ws da
r·,·srwdiva at·rna, salvo o caso dn !'alta absnluta dt·llPs nos
Estados, podPIHlo Pntfio taPs ohr·as, trabalho~ <' SPI'vkns srJ'
,·onl'iados iiltPl'inamenlt• a of'fil'iat•s das outt·as ar·tnas l'Uilt o
L'ur·so dt• Pllgf•nhar·ia .
.\r'l.. :!'i. Na Dii'f'<~fnr·ia dP Ertg·<·nlrarin niio pndt•r·:í st•r·vir.·
ol'l'it·ial qw~ nfío ()(~dPn~a ú l'l'Spl'diva at'IIJa. llt'lll t•nrno addido,
Jlt'tll :'t disposi1.:fio, IH'Ill dPhaixo dt• o11l r·a qualqtwr· dl'lllHnina,:fío, salvo o easo do :t.iudanlt• dl' or·dt·ns I' l l do irl!t•ndt•nlt•,
pt'P\' isfos ambos Jll'slr· r·pgulaJJH'lÜn.
\r·t. :!~. TI'I'IIJ applit·ar;fio ;í I lir·t•t·tnr·ia d1· Ell;.:,·niJar·ia. JJtJ
IPI~' s•' t·oadnnar I'Olll a nalur1·za da -:ua nr·ganiza1:iio, os nr·1i':.: os ;):J, ;) L G3, r:>G ~~ SI'Us pal'::l!-!l'aplll>.". do HP!-!Ulaiiii'IJ(n da f>i,.,.,.I,H·ia "" F.xnPdil'nl". (' os ar·l~. '!7 . :.'~ ,. ~''" i•ar·;r:.,!r·:tplrn,
;lrnJw-; do Ih·culamí~ntiJ d1J J)roparfaiW'IIfn do Jll·.-:sc·~ll da Gucrnt.

.\CTOS DO POilEil E:'\EI:UTI\0

Art. 20. Ficam extindas a I nspedPria de Fortificações

c a1; f!lS!H~e\:.ih•s da At·ma e ~~·1·viços ~~~~ Eur.wnhal'ia, eu.ias
atl.l'ibui~;fH•s passam a perleneer á l>ir·p,·.lnria d1~ Eugenlmria,

na Jônua eslaüelccida JlOI' este rcgulaweuLo.
Capital Fêdcral, :a de dezembro de lHlG.- José Caetano

de Faria.

Regulamento da Directoria do Material Bellico

CAPITULO I
DOS SlmVIÇOS D.\ DHtECTOHIA

.\1'1. I." A I lil'l'doJ·ia do .\laf.,_•I·ial H1~lli1~o. tliPcctamcnlc
subol'dinada ao mj 11 ist n; da (~ucna. leltl 1HJI' rim nsst•gnrar a
execm;.fio dos set·viços relativos ao armamento e munições,
superintendcndo, para isso, as fabl'icas, arscnacs e depositos,
e estudando os typos a. adoptar, bem como os meios do acquisiçüo, distribuição, eonsel'vação c trausporte.
·Art. ':!.." Para pt·-eenelwr os seus Jíus: a I> i Pcctm·ia comprehende, além do gabinete do dit·eetor, tt·es divisões c nm
gabinete de trabalhos graphicos c chimicos.
Art. 3." Compete ao ·gabinete do dirf'd.nr C(•Iltralizn.r todo
o traballto admiuL·itl'ativo da n:partir:iio, I~·ndo a seu cargo:
a) protocollo;
b) corrcspondeneia, escripturação, PXpPdientc e despachos
.da Dirccloria;
c) folhas de paganwnto do JH'ssoal;
d) quadl'o do pessoal eivil dos al'~~>naes, fahr·ka8, etc.
Compete ú 111 divisão:
a) estudar o armamento c suas viaturas, no que diz respeito á escolha, acquisição, modificação, distribuição, conservação e transporte;
b) propô r a aCtJuisição de novos lypos do armamento n
suas viaturas, de quo tenha notil~ia I't-l~omtm·rHlav(•l, arim do
serem submettidos a expericneias c esl udos;
cl organizat· a nomenelatul'a t·egulmw·tllat· dP todo o armamento o suas viaturas, estabelecendo as instrucçõcs para
m-ontagPm n dosniontagem, limJwza r· (~nwwr·vn{;fío:
d) dar parecer sobro as eansas dr• :lfTid;·n!
lrasjdos no
armamento c suas v.iaturas;
e) estudar o armamento o viatura:::; coiTP~i'OlldPntcs das
IJrincipaes polencias e-;t.rangeiras, ''spc,:ialn~t·ul'· os paizes limitropht~s do Braz.il;
f) ter o registro completo (J nwll11Hiico dns at·mauHmtos e
respectivas viaturas distribuidos, lwm emn1) dos Pxislf'ntps em
deposito.

ACTUS VU l'OlJEI~ EX ECUTI\0

Compelem ú ;!," divi:do olJrig~tÇÕL' ..; intcit·auwnttl .analogas
f\Olll relu~ão ús munii;ÕI'"· I'Xplo:-<IVOt' e ou! ro:-; arte IaL.Los de
guerra, e mais:
rJ) organizar inslnu~rfí,_'S vara o empl'cgo teehuieo e transporte tle qualquet· espeek de exvlosivo, cxec>pluundo os tlcslinados :í eugenhal'ia.
(:om pele (t 3a di visão :
a) centralizar e csLudar os assUilllJLo:-; rPlalivos, <Í dire1~ção
tcehniea dos arsenae'3, fabricas, etc.;
b) organizar tabellas orçamentaria:.;; relaii vas ú ma teria
prima, ás nmehinas e utensilios destinados aos refel'idos estalwlocimcntus, discriminaudo as Ví'L'bas di;-;ll'ibuida-; para isso,
e Jiscalizando o seu em]m~go;
c1 fixar a producção annual dos ar;-;PU<H's I' fabricas, de
aecôrdo com os recurs-os ot·çamenlarios;
d) organizar as condições technicas c tal.wllas de toleraucia
c dimensões, examinar o:-: al'tigos manufaelurudu;;, ~~ aferir constantemente os modelos, ealiln·auores, etc., pelos pad rücs conservados nos arsenacs;
e) fixar as quantidades ue nmnii{Õe;-;, Pxplosivos e outros
artnJados de guerra que devam existir nu-; •kJlO;;itos (' llaiües,
1: a:; llUD devam ser distdlruidns;
orgauüar o registro do mnlcl'ial lunu:eidu pelos arscllUCS, fabricas e depositos.
Compete ao gabinete d1j trabalhos ~:raplr iens (j ehimicos:
ft, a t'XI't~w;üo de lrahalhos braphico:; o vlwl,Jgraphieos quo
lor·nm neeessarios pam iUusLL'Ul' prujcelm:., orçamentos, rcla1o r-ios, paeeeeres e estudos de qualqud· nattU'('za;
ú) a execução de pl'i'paral:fll'.->, t·u~aio:-:, atw ly-;es ,. ~~xpe
J'ÍPJWias pllyskas e chimkas qw· se n~l:u·iollHI'I'IIl t'lllll o:; esl.ttdus nspneiue:; da Direetol'ia.
1\rl. ·L" Além do espeeificado no aL'Ligo :wt~·r·ior, IHuJcriio
o gahüwte do dircctol', as Lres divísõe;-; e o )..!aiJiw·k do trabalhos
gmpll i c os c chirnicos encan·pgar-se de uút r o::; qn:H'StJUer serviços que o director detcrm inat·, tle a1·.eôrdo ·e um a t·:-;rH·eializtu;ão de fuucções indi{'ada w~::~Le regnhulH~ntu.

n

CAPITULO li
DO PESSOAL DA Dtn.ECTORL\.

Art. !J." A Dircctoda do :\latnrial Hdlico (~ eomposla do:
a) um dircetor, gencml, r•om o curso de ul'lillml'ia;
h) nm ajudante de ordens, sulmllemo:
c,l um ehefe do gahi11etn do dircetor, coronel ou lcnentceorouel, com o curso de artilharia;
d) dous auxiliares, mn.iorPs ou ~~al'itfir's, ~~nn1 o euJ·~o de
nrtilharia.
L!,\D.\ Dl\!8

~~)

\o

nn1 ~~lwfc, ol'fkial ~IIPIH'ioJ·, ~·om o l'llt':"U d•J tu·tilllat·ia;
1J'os auxiliares, eapitfi"s (lll sulmll•:nws, ~~~~~~~ n e urso
de arlillmri.a.

n

ACTOS DO PúDER EXECUTIVO

Paragrapho unieo. Al1~m uo ppssoal aeim:1, terá mais a
Dircctol'ia:
a) um iutendente, subalterno;
b) um archivista, sargento-amanw•nse:
.
c) um uesenhista-photogravtw, o quo sC'rvw no D. G.;
d) um preparador-chimico, o que servia no D. G.;
c) sPb~ amanuenses;
l) um porteiro, um dos ajudantes de pol'!eiro que serviam
no ]) . U .. com os mesmos vencimcn tos;
01 duus eouLinuos, dcstaeados do Ar·spual 1k <hwna;
lt) dous serventes, <.I estacados do Arsenal de ()uena.
Art. G." O~ offieiaes a quP se n•ferem o aJ·tigo aulel'ior
.e a alínea a do seu paragmplw serão todos effcctivos •
C.\PITULO IH
D.\H ATTHIBUJ(:ÕEH 00 PEStiU.\J •

.\r·t.. i." i ~otnpPll· ao fJirPc.tor·, IJa llUaliúade de IH'imcira.
autoriuade do estaJJch•c imeutc1:
a) dirigir os tr·aballws da Diredoria, ~~xenw[ldo aet;ão dl'
commatH1o sobre todo o pessoal della;
ú) eonp::~porHkr-sn dirpefauH·nte eo111 o ministl'o da GueJTa
e as outms autoridades do l~xen i to sobl'e os assurnptos da
sua repartição;
c) distribuir os officiaes pelo gabinete c pelas divisões,
podendo trnnsferil-oR dentl'O da t·rpartir,:ão, n i nd intr O':' >C]Ue
se devam enearn'gar tio serviço do matet'Íal Jwllico füra da.
DirectoL·ia;
d) nxeiTI~t· ae~~ão dt: eommando ~oiH'~' o lH'Ssoal dos Psla},plf•ninwntos uii·PetauwnLe subonlinadõs ü JJiredol'ia, ua· ftírma
cstahdeeida por t>sle regulamento;
e) publicar em boletim as ot'dPIIS ~~ allnrw:õt•s qut~ devam
elwgar ao eonheeiim~nto dos e:-;taJwlecimeutus nrima citados
e dos <'lllJH'egadm; tia Directol'ia;
f') JlOHlPU!' as COHllrlÍSSÕPS lWI'I'HSUt'Ías para O Ps{ 111!0 das
CJtwsU)Ps relativas ao material bellico, podendo, para isso, rc(JUisilar offieiaes ao ministro;
y) organizar·, eolll Ill'l~via autcecdPrwia, o OJ\~<unnn{o das
<l1~spczas a realizar eom as expnt·ierwias e C'st.udos a cal'gu da
Dll·e(',tol'ia, apr·esPntando-o ao ministt·o da lluPrTa;
h) ruhriea1· os pedidos dos ehef"s dt• divisão e autorizar
o l't'S}Wetivo foritecimento;
i) pr·ovid(•neiat· soht''" a eompm dt~ li\ro.-:, illstr·uliH'IIln:-;
e umü; ob,iPetos para a Dü·eetnria, tll'llll'o da \ PdJa desti11ada
a 1':-l.'iO fi IH;
:i) l'l'lllPI(Pr tÍ Dit'Pdol'in dt• Contahilidadn as l'olltas rlr
Vl'tH'im~>nlos do IH'ssoal da Dil'Pt·lor·ia. ~~ dos Pslalwlt•eítJH'Hlos
a ella dirPdanu~nft· ;-;ubonliuauos;
h) nmiltit· o sPu par·p~~~~~· soiH'I' •qualq!II'J' t1·ahalltn IPI'flllit•o
du .. ~ua PSJIPI~ial irlad1•, Hli'SJn~) 1•sLmnlto :í r·t•pn r·! iefín dP ! I' H' ~~
dtPft•, fll'l'l'·(·dPndn, ,,,.~.;t,. ui! 11110 ntso, nl'dt•uJ dn IIJillislr·t~;
l) _f'XrtlllirJa~· ~)S pa(wis lifliP {f•tt·ltnm df' :-:rrllir a dPsp<WliO
1lo lllllllstl'n, l'fllJU IIHio o s1•U pat'l'l'l'l', quando .iul.:..:ar tii'I'Pssar·io;
m) Impor aos I'Jilfli'Pgados as (Wnas di.-wiplinnr·ps da sua
al'?.a1_la lt•,·au~ln ao eoniH'I~i!_:ry•nto do lllinisLro os casos quo
CXISil'Clll lllUIS SC\'Cl'U [)UH IÇaO;

ACTOS DO PODER EX ECU'rlVO

n) mandnr passar· certidões, IC{uando requeridas :Com declaração do fim, e uma vez •QUe não ha.i~ inconveniente nisso;
o) rubricar os lívi·os de escripturação, podendo delegar
essa áttribuição aos chefes das divisões;
p) manfpr com o director de Engenharia e o inspector de
~\rtilharia as mais estrictas relações no que conecrnc ás obras
defensivas do paiz; ·
q) entregar ao ministro da Guerra, até 15 de f.evereiro,
o relatorio ammal de todo o movimento da repart.ição, indicando as providencias •que a pratica houver aconselhado para
melhorar o serviço;
·
r) enviai' annualmentc ao ministro da Guerra, até 15
do março, um mappa do material bellico ·em dC'!)osito c dis ...
tribuido.
"
~1!rt. 8. Ao ohefc do gabinete, aos auxiliares e ao ajudante de\ ordens Rão applicaveis as disposições do art. so e
sPus paragraphos do Regulanwnto da Diredol'ia de Engenharia.
Art. 0. Aos chefes de divisão ·correspondem attribuições
inteiramente analogas ás estabelecidas no art. 7° do RegulamPnto do Departamento do Pessoal {la GuPrTa, Rendo-lhes,
pol'tanto, applicavel o disposto nesse artigo.
'Paragrapho pnico. Os auxiliares executarão com zelo c
diser·eção os trabalhos .que lhes forem confiados pelos clwfes.
Art. 1O. Ao intendente, subordinado directamcnte ao
chefe do gabinete, é applicavel o art. go ·dO :Itcgulamento do
lJPpartamento do Pessoal da üuerra, ficando, porém, enten•lhJo qw~ os insiJ'nmentos, apparclhos e material do gabinete
de trabalhos gmphicos c ehimieos 'São cargas dos respectivos
encarregados.
Art. 11. O archivista, directamente subordinado ao chefe
do gabinete, deve conservar em ordem, limpeza e asseio o
aechivo geral da Directoria, bem como a bibliotheca.
~.e\rt. 12. Ao desenhista-photograpbo, subordinado dirertamcntc ao chefe do gabinete, 8ão appliéaveis as disposições
do art. -12 do Regulamento da !Directoria de ~ngenharia.
i~\Jrt. 13. Ao prepai~ador-chimico. dircctameute subordi ....
nado ao ehcfe do gabinete, incumbe:
a) fazer as preparações, analyscs e ensaios (JUC lhe forem
ordl•nados;
b) responder Iicia guarda e consf'evaçãn do.s illstrumcHtos,
apparl'lllos, read i vos. e mais ohjPflf.os eoneet·m•ntPs ao seu gennro de tea1Jalho, fazendo a respcetiva escripturatão;
c) I'l'gistrar em livro Pl'OPf'io os resultado:::; dos trabalhos
qun eff't'duar, sempre que nisso ·houver inte1·r·s:)e para a Dirpcf.oria.
Art. 11. Os amamH•tls,•s PXf'f•tdarão os fl'aballlo~ de 'que
for'elll c:nem·t·egad0s ru•Ios ofl'ieüu•s sob ,.,ujas oJ·df•JJS st•rvin•m.
0

0

:\ri. 1:J. O por·LpiJ·o, os eonf in nos e
as mesma:-; ohl'igaçi'J(\S .que

JH'el.ivanJf'JJtl~

s1'!'Vf'lll1•s tPPIIl rrst'lllpt'P~radm; das

os

mC':m1us classes da Dil'C'cloria de ExpcdiPnLP, sendo-lhes. portanto, applicaveis os artigos 23, 24 c 25 do regulamento desta ..
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AOTOS .00 PODEll. EXECUTIVO

CAPFTULO JiV
DAS NOMEAÇÕES E SUBSTl'rUIÇÕES

Art. 16 .. No que diz respeito a estes assumptos, tem a,pplicação á Directoria do Material Bellico o disposto nos artigos 17, 18 e tl19 do Regulamento da DirecLol'ia de Engenharia.
CAPPrULD V
DAS DESTITUIÇÕES

1Art. 17. Neste assumpto, a Directol'ia se regerá, no que
lhe fôr applieavel, pelas disposições contidas no capitulo do
mesmo nome do Regulamento da Directoria de Expediente.

DOS VENCIMEN'l'OS E PEIUHS A QlJg ES'I',\.0 SUJEITOS

Art. 18. Regularão o assumpto, no •que tiver applieaç.ão
á Directoria, as disposições do capitulo do mesmo nome do
RegulaiPento da Directoria uc· Exp,~diPnte.
CAPir_ruuo; iVU
DO 'l'Ei\1PO DE SEHVH)O E PEN.\S DIHCIPLJN.\IlES

~A~·t. 19. Neste assurnpto o DirectoL' fal'ú curnprir, no que
fõr applicavel á sua repartição, as disposições do capitulo do
mesmo nome do Regulamento da Dircctoria de Expediente.
f

CAPfTUU01 íV1II
DAS FÉRIAS, LICENÇ.\S E AIJ!OSENT.\DOIUAS

Art. 20. Serão reguladas pelas leis em vigor, ficando entendido que a concessão de férias é extensiva aos funccionarios
militares.
CAPrruuo IX
DISPOSIÇÕES DIVEBSAS

Art. 21. As fabricas, arsenaL'S e dc•pw.;ilos qw~ não depentlam de eommando de região ou eircuutscdp~ão militar,
ricam directamcutc :-subordinados ao dircctor do Material
Bellico, sem prejuizo, porém, da iniciativa dada aos chefes
pelos respectivos. regulamentos e do que preceitua o Regulamento da Directoria de Administração em seu art. 7°,
·alineas s e t.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

!Art. 22. A acção immediata do direetol'

t;O

estende a todo

o material bellico ain.da não disf?•ibttitlo: elle tem ainda acção
technica sobre .o serviço de material bell i co das grandes uni-

dades .ou regiões, bem wmo sobn~ as fabricas, arsenacs e
depositas não comprehendidos no artigo anterior, tudo por
iutermedio dos commaudos de di v i são ou 1·egião.
tA.rt. 23. O fornecimento rceiproeo de vroduetos manufacturados pelos estaiJelcciuwntos militares sed feito directamente entre clle~, dando a reparliçãu fontc•cedora conhecimento ao llirector do lVlatPrial Bellico.
Art. 24. Só poderão encarregar-se do i:wt·viçu de material
bellico offieiaes que tenham o curso de artilharia, salvo o
caso de falta absoluta llellos nos Estados, podendo então o
serviço see eonfiado jnLerinanH•Hle a ol'l'it:i<ws qw~ tenham o
curso de .qualquer das outras armas.
·Paragrapho uni co. '..:\lo ser posto em execução este regulamento, o direelol' pl'ovideueiarú immediatameute para rque
cessem os casos contmrios a esta disposição.
Att. :!G. Não :-:;e 1.•stnnd1~ ao material tr~eltni1~o de engenharia e respectivas viatums a acçiio do din~dor do Material
l3ellico.
Art. 26. O dil'eetur cxpedir.ií. as instrucções necessarias
para a verificação aunual do t>sfado do matedal hcllico das
regiões e grandes uu idadh; pelos orfidaes encarregados do
rosp.ectivo :'-lerviço, potleudo tamhem mandar, .quando julgar
convenienlP, cmvregados ::;Pu::.~ fazel'cm essa v••rificação.
Art. 27. Não podPrú spr·vir ua Hirndoria do Material
Bellico offif~ ial .que nüo tenha o mii·so d•~ al'tilhal'ia, nem como
addida, nem á disposição, 1wm debaixo de outra .qualquer denominação, salvo o caso do ajudante de orllt~ns e o do intendente, previstos ambos rwste regulamento.
Art. 28. Teem aylplhm•.:í'io á Dirct\toria do l\latel'ial Bellico,
em tudo o que sn eoadnuar com 'a nal.ur'IJZa da sua organização,
os arts. 53, 5í, 55, 56 e St~us parngrapltos, do Hegulamcnto
da Directoria de Expediente, e os arts. 27, 28 o seu paragrapho,
ambos do 'Regulamento do Departamento do Pessoal da Guerra.
Art. 29. Poderão servir na Directoria. em commissão
até tres officiaes de Marinha, eom vr(ívio eonscntimJilto do
respectivo ministro.
Art. 30. Fica extincta a Inspeccão do Serviço de Material 1
Bellico, tendo as suas attribuições passado para a Dirce to ria
do 1\laterial Bellico. . .
Capital !Federal, 31' de dezembro de 19i5.~José Caetano

'de. Faria.

Regulamento da Directoria de Administração
OAl'·ITULO I
JJOR HI~HVlÇOS UA

HIHEC'l'OHIA

At't. L" :.\1 Dit·e•~toria dn Adminlst.rut,;.fín. dircct.amcnte
:-;ubonHnada ao ministro da Oul'l'l'a, tem por· Jiut a~Hngurar a
execução dos serviços relativos á alimentação, vestuario, alo-

jamento, equipamento, arreiamento,

transporte c remonta,
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tendo, para isso, acção directa sobre a Intendencia da Guerra
(sem prejúizo da iniciativa dada ao chefe ·~esta pelo. respectr~·o
regulamento), e indirecta sobre os serv1~o~ de mten~encm
dos .corpos de tropa. e ·estabelecimentos militares, por mtermedio das autoridades competentes.
Art. 2.<' Para preencher os seus :fins, a Diecctoria comprchendc tres divisões, além do gabinete do director.
Art. 3.° Compete ao gabinete centralizar todo o trabalho
administrativo da repartição, tendo a seu cargo:
a) protocollo;
b) correspondencia, escripturação, expediente c despachos
da Directoria;
c) folhas de pagamento do pessoal;
d) ,quadro do pessoal civil da Intendencia da Guerra.
Compete ú 1" divisão:
a) coll igir dados estatísticos rcfm·cntes a iodos os servif:os
~da Directoria;
b) estudar os assumptos :relativos a requisições, lançamentos e .eontri.buições de guerra;
C·) estudo e preparo dos serviços de rcntaguarda para o
caso de campanha.
Compete á za divisão:
a) assumptos relativos lá Intenrlcncia da Ouerra;
b) assumptos relativos ás intendeneias dos corpos de tropa
e estabelecimentos militares.
Cornnete á 3" divisão :
a) faz(~r o l'Pennr;eamento do:-; animaes, Pst•.ollwt' lypm; f~
estabelecer regras vara melhoria da:-; rtu;as dos destinados aos
usos da guerra;
b) estabelecer o rcgimen das inYcrnadas e depositas de
remonta e desenvolver o plantio dn fonagens e -cultura do
cereaes;
~
c) regular a compra de an imacs para os usos da guerra;
d) .centralizar os depositas de remonta.
·Art. 1.. Além do especificado no artigo anterior, poderão
o gabinete c as divisões cncanegar-sc de outros .quaesquer
servicos que o director determinar, de accôrdo com a especialização de funcçõcs indicada neste regulamento.
0

CAPITULO II
DO PESSOAL. D.\ DIR/EC'rüRJA

Art. 5.o ·A. Direetoria da Administra(;fí~ ti composta de:
um dirrctor, general de brigada·
b) um ajudante ile ordens. subalter;1o;
.. c) um chefe d.: gabindc, eoronel nu tenente-coronel, habilitado paea o servi~o de estado-maior·
·
d). dous auxiliares,, majores ou capitães, habilitados p~a
o serviço de estado-mawr;
a)
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la divisão
e) um chefe, offieial superior, habilitado }•ara o s-erviç~J
de estado-maior;
f) um auxiliar, capitão ou subalterno, habilitado para o
serviço de estado-maior;

2" divisão
g)

nm chefe, offir.ial suporior, com o

/t) um auxiliar, eapitão ou

Clli'SO

sulntll(•rno,

da arma;
curso da

l~1)1 1 l o

arma.
3 11 divisão
i) um c•lwfc, official superior de cavallarln. com o curso
da arma;
.
j) um auxiliar, capitão ou subalteruo- dn (':tmllana, com
o curso da arma;
tParagrapho unico. Ah'm do pessoal ncimv. terá mais a
Dirce to ria:
a) um intendente, subalterno;
b) um archivista, · sargcnto-amanuf'nsc;
c) 1quatro amaDuenses;
d) um porteiro, ex-sargento;
c) dous contínuos, destacados da Intend•)rt< ia da Guerra;
f) dous serventes, destacados da Intem1onc i a da Guerra.
Art. 6. Os offieiaes a que Ac rnferem o nr·tigo anterior
e alinea a do Sf'U pm·agrapho srrão todos errccl i vos.
0

CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL

:Art. 7.° Compete ao dircctor, na qualidad· 1 de primeira
autoridade do estabelecimento :
a) dirigir os trabalhos da Directoria, cx.e::-oc·'ndn acção do
commando sobre todo o pessoal dclla;
b) exercer acção de commando sobre o P'"''~ ~oal da Intrmdf'ncia da Guerra;
c) COl'l'-eRponder-se direet~mentc eom
o ministro da
Guerra ü as outras autoridadPs do ExPrcitos sobre os as~mm
ptos da sua repartição;
rl) distribuir os officiaPs pelo :gabinetü 1) a-; flivisões, podendo transferil-os dentro da repartição;
l!) publiear em boletim as or·deus c allet·nç.-í.:s que devam.
chegar ao conhecimento do pessoal da Dirrctol'in, do da Intcndeneia da Guerra, etc. ;
f) rubricar os pedidos dos ehcffls dr divis:!l), n autorizar
o respectivo fornecimento;
u) providenci::ll' sobre a compra de 1ivros •· mais obj eetos
para a 'Directoria, dentro da Vürba dm;;tinada a isso;
h) remetter á Directoria de Contabilidad" as folhas de
vencimentos do .pessoal da Directoria e da Jutendencia da
Guerra;
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i) emittir o seu parecer sobre qualquer trahalho technico
executado na Direetoria, na Intendenria da Guerra_. ou fóra
dellas, precedendo, neste ultimo caso, ordem do_ ministro;
j) examinar ·Os papeis que tenham de sub1r a despacho
do Ministro, cmittindo o SNl parccPr, qna n do .i ulgar necessario;
.
k) in}pôr aos empregados as penas disciplinares da sua
alçada, levando ao conhecimento do ministro os r,asos rtnr
exigirem mais severa punição;
l) mandar passar .certidões, quando requeridas com declaração do fim; e uma vez que não haja ilH'onvrniente nisso;
m) rubricar os livros dn rsr.ripturaçãn. podrnclo delegar
essa attribuição aos chefes das divisões;
n) exercer inspecção dirccta sobre todos os serviços da
Intendencia da Guerra, e indirectamente sohrc os eorpos de
tropa e estabelecimentos militarrs. por· int.Nmrdio das compotentes autoridades;
o) decidir sobre os fornecimentos prdidos :í. Intcndenr,ia
de artigos não constantes de tabella, -consultando para isso ao
ministro da Guerra, quanrlo julgar neccssario;
p) providenciar snhre a organização progressiva dos
stoclrs de guerra;
q) organizar, de accôrdo com a Jntendencia da Guerra, a
distribni<;ão das massas relativas aos serviços administrativos;
' r) determinar, ouvida a Jnfl'lldencia da Guerra, a quantidade de peças dr~ fardamrntn, aTTf'Ül!lwnto. 0f n., a confeccionar cada anno;
s) ter sobre os arsenans :quf' manufacturarem artigos
para os serviços administrativos a mesma autorülado que sobre
a Intendencia da GuPYTa. ma~ llTiir·rurH'Ill f' snh o pn11f o r! o vista
dessas manufactu ras:
t) autorizar fornecimentos re~iproros (}f' artigos entre a
IntendPncia c os arsenaes mencionado~ na alínea anterior,
desde .que isso conYenha aos interesses da Faz0nda Nacional;
u) entr·0gar· ao ministro da nw~rra, até 15 de fevereiro,
o relataria de todo o movimento da reparf içiio o da Tntendencia da Guerra, indicando as medida~ qnn a pratira houvf'r
aconselhado para melhorar o serviço.
Art. 8. 1Ao chefe do gahinf't<>, aos auxiliares e ao ajudante de ordem; sfto applicaveis as disposições do art. 8° e
seus paragraphos rio Rf'gulamf'nto da Dirf'doria de Engf'nharia.
Art. 9. 0 Aos chefe:; de divisão correspondem attribuições
inteiramente analogas ás estabelecidas no art. 7° do Regulamento do !D0partamento do Pessoal da Guf'tTa, sendo-l,hes,
portanto, applir,avel o disposto nesse artigo.
·Paragrapho unir~o. Os auxiliares exf'rmtarfio com 1.elo c
discreção os trabalhos •que Utf's for0m ronfiados pelos chefes.
Art. 10. Ao intendente, suhord inado dircctamente ao
chefe do gabinete, é applicavel o art. f)o rio Jlcg-ulamonto do
Departamento do 'Pessoal da Guerra.
·Art. H. O arr.hivista, dir·f~ctarnrmff' subnr(Iinarlo ao ehefo
do rGabinete, deve consnrvm· em ordf'rn, limnr~za c ass0io o
archivo geral da Dircetoria, bem rorno a BihlÍotlwca.
·
Art. 12. Os ~unanuenscs exerutariio os trahalltos de qur.
foram encarl'egados pelos officiars sob ~~u.ia~ ordf'ns s~rvirem.
'Art. 13. O porteiro, os continuo.;;; e servr·ntf's t.eein rcspectivanirntc as mesmas obrigações WJU~' os Pmpreg-ados elas
0
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mesmas classes da Directoria d~~ "Expediente, sendo-lhes, portanto, applicavois os arts. 23, :· í n 25 do regulamento desta.
CA,PllTC í. O I V
DAS NOMEAÇÕES r SUBSTITUIÇÕES

1Art. 14.. No que diz respe lto a este assumpto, tem applicação á Dit'ectoria de Admini:-:LI·aç:lo o disposto nos arts. 17,
18 c 1\J do Rngulamcnto da Dir• doria de Eugenharia.
C.:\JPD'f~J

Art. 15. Neste assumpto,

D

1.0 V

Dircctoria se regerá, no que

lhP fôr applit~avel, pelas dispo~ i·:Õef-: eontidas no eapitulo do

mesmo nome do :n:egulamento d:t I>irectoria do Expepiente.
G.AtPJlTU I ,I) VI

nos

VENCIMEN1'0S E PERDA-i A lJUE ESTÃO SU.TF:tTOS

Art. 16. Hrgularão n aSSlllilJ)to, no que tiver applicação
:í. Di1·ectoria, as disposições do ~·apit.ulo do mPsmo nome do
Hegulamento da IOiroctoria df' 1'\ reí1ientf'.

CA1P1JTUJ.t) VII
00 'l'EMPO DO SERVIÇO E I'ENAS DJSCJPLINARES

Art. 17. Neste assumpto, o director fará cumprir no
que fôr applieavel á sua repar t.iç.ão, as disposições do capitulo do mesmo nome do !R.egu I~ mento da Directoria de Expediente.
OA.PETlH O VIII
DAS FÉRIAS, LICENÇM

E APüSENTAOORIAS

Art. 181. Serão reguladas pelas leis em vigo:r, ficando
entendido que a concessão de J,'·rias fS extnnsiva aos fnnccionarios militares.
OAPETU r~o IX
DISPOSIÇÕEH IIIVERSAS

Art. 19. No caso de campallha, a Directoria de Administração toma a seu cargo todo~ os seeviços de reetaguarda
sendo Buas attribuições dcfinidns pelo Regu1amcnto de Cam~
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panha e instrucções do Estado-Maior, de modo a assegurar

a continuidade das rnlações entre o PXCt'cito de t~ampanha e

o territorio nacional.
Paragravho unico. íPara prcc11oher a condição expressa
neste artigo, a Directoria d.e :.\1drninistraçfio se deslocará da
zona interior para a zona de rectaguanla, sendo o director
substituído naquella pelo intendente da Huena, e tomando
a denominação do di r·ectol' de Hcetaguanla.
:Art. 20. Não poderá servir na Direetoria official tquo
não esteja nas condições technicas (~xigidas pelo art. 5",
nem eomo addido, nem :í.. disposic;ão, uem tlnbaixo de outtra
qualquet• tlrnominaçfio, salvo o caso do ajudante de ot·deus r;
o do inteudeute, previstos ambos nestê regulamento.
Art . .31. ·Fica extincta a Inspocção de Serviços de Administração, cujas attribuiçõcs passal'am para a Dircctoria da
Administracão.
Art. 22. Teem applieação á Directoria de Administração,
no que se coadunar com a natureza da st1a organização, os
arts. 53, 54, 55, 56 e seus paragraphos, do Regulamento da
Directoria de Expediente, e os arts. 27, 2R e seu paragrapho,
ambos do Regulamento ·do Departanwn_to do Pessoal da Guerra.
Capital Federal, 31 de dezembro de HH5.-.!osé Caetano
de Faria.

Regulamento da Intendencia da Guerra
CAPITULO J
DOS SERVIÇOS DA IN1'ENDENG1.\

iArt. 1. ·Al Intendencia da Guerra, directamente subordinada á Dircctoria de •Admini::;tração, tem por fim assegurar
aos corpos de tropa, ás fortalezas o mais estabelecimentos militares o fornecimento do material neccssario á alimentação,
vestuario, alojamento, equipamento, arreiamento e transporte.
Art. 2. Para preencher os seus fins. tPrú a IntPndPncia
quatro divisões e uma offidna de alfaiates.
1" divisão
G'Pral e superintendcnda;
2 11 divisão
Subsisteneia;
3 11 divisão- Fardamento;
-4" divisão~ Alojamento.
Art. 3.° Compete .ás divisões, no rtne lhe é rwculiar:
a) centralizar os serviços respe(lf.iyos, exr:cnlauos fóra, e
a escriptnração relativa aos mesmos, oo modo a podE'r con!t~cer-so eom precisão e promptanHmlo o Pstado das proVIsoes·;
b) reguJar o emprego do.:;; fundos qno llH'~ silo flr• ..;;tinados,
discriminando-os;
c) examinar e instruir com os necessarios documentos e
informaçõe~ os n""egocios de sua compPieneia qne devam subir
a despacho mini~terial ou do direetor de Administração.
0

0
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d) assegurar no seu .conjunto a direcção dos serviços
que lhPos affectam, .coordenando aR medidas geram;, afim de
manter unidade de vistas e de princípios na execução;
c) estudar as 1questõcs que lhes dizem respeito, elaborando e preparando toda~ as prnvid!'lll~ias e JH'{~sr~ripções necegsarias vara mantor, de modo faeil, eL:onomil:o e rapido, o
fmwcionamcnto do serviço respectivo;
{) regular os IH'ocessos de acqu isição, confecção conservação, reparação, distribuição c oommmo do material a SCU:
seJ·vito, (ll'ganizando instrneçõc;.:; c tahellas eom e:-;peeificacão
dn prt•ços, 'qualidade, quantidade e tompo de dur·aç.ão, e Jazendo
a rPvisão dessas tabellas;
a) organizar a nomenclatura do material reRpcctivo, .com
designação das unidades em .que devam ser expressos padrões,
modelos e typos a adoptar, fazendo periodicamente a revisão
c alteração convenientes, e preparar tabellas dP. artigos para
as coucorrencias;
h) colligir os dados estatísticos referentes aos Rerviços
de sua eompetencia;
.
i) regular o serviço de re-quisições, Jan(;amentos e eontrihúições de guerra, na parte que lhes interessa;
j) formular as bases e elaborar os termos n condições
geracs para os contractos e ajustes de eompràs, frn·nocimentos
e encommendas de material a seu serviço;
k) ter em dia a synopse e índice das leis, regulamentos,
instrucçõcs e decisões peculiares aos assumptos que lhes dizem
resrleito;
l) organizar modelos para a escriphwação, Himplificando-a, tanto .quanto TlOSsivel, Rem prnjuizo 1l:l elnreza o fiscalir.ação.
Art. ft.o Incumbe á 1n divisão t~cnlralizaT' todo n serviço
da Intendencia, tendo a seu cargo;
a) protocollo e archivo;
b) eorrespondencia, escripturação, exprd imltr P dcspaehos
da Intendencia;
c) folhas de pagamento do pessoal;
d) quadro do pessoal civil da Intendcncia;
c) inspeccionar o <~omparer.imento dos (~lllJH'Pgados, mediante a Ol'ganização do livro do ponto;
{) regular os assumptos que se prendem ao provimento
de lagares no. quadro dos funccional'ios eivis da IntPndencia;
a) tratar das questões ni1o affectas ús outras divisões.
Tn(•umbe á zu divisão:
.
a) regular o serviço ue subsisLNwia uos homens c dos
animaes, quanto á peovisão, ·eonserva1;ão e dislJ'ibuição do que
fôr Hncessario, om todas as situac;ões, H a paz P mt guerra·
b) offectuar em;aios sobee alimeuta~:fio, o ('XJH'rie~lcias
sobrP gcneros alimenticios o foeragens;
r:) reunir dados N;tatistit~os relativos ao snrYiço dn viveres
c forragens;
d) propôr a fixação dos valores das etapas, dietas e for~
ragens •'m todas as guarnições;
. e)_ reunir os dados estatísticos no que diz respeiLo a vehwulo~, .material rodante. das vias-fcrreas, l:'mlJaJ·~~açõos e todo
od".·malPnal que fôr appheavPl ao RPl'Vi~:o mililar " operaçõm~
'· guerra;
n organizar o serviço poslal.
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Incumbe ·ú ::ln divisão:
a) regular os meios do prov1sao, preparo, conservação,

reparação e distribuição, no que diz respeito a fardamehto,
equipamento e arreiamento, organizando as tabellas necessarias;
b) ·preparar padrões, typos e modelos quanto a esse material.
Incumbe á 4" divisão:
a) regular a preparação, conservação, reparação, administração dos aquartelamentos, hospitaes, proprios nacionaes a
cargo do ministerio, edifícios militares, campos de !nstrucção
e os materiaes dos serviços a elles pertencentes;
b) fazer o tombamento dos proprios nacionaes a cargo do
ministorio, quartcis, fortalezas, terrenos c servidões perten- '
eontes a este ou que estiverem sob sua guarda :por qualquer
titulo, com discriminação dos seus valores, despezas com elles
effectuadas, uso a que estejam empregados e mais circumstancias de interesse da administração;
c) fiscalizar as servidões dos mesmos, cuidando de sua
guarda, quando desoccupados;
d) regularizar os ,contractos de arrendamento e alugueis;
e) regularizar a acquisição, conservação e distribuição do
material de acampa~ento e saude, organizando tabellas;
f) estabelecer os processos e regras para a acquisição,
conservação e distribuição de utensílios, mobilial'io c artigos
de expediente, organizando tabellas e fiscalizando o consumo.
Art. 5. >Dada a subordinação da Intendeneia .da Gucrea
á Directoria de Administração, todas as tabellas e instrucções
para a regularização de serviços, bem como todos os typos c
modelos a adoptar, a que se referem os arts. 3° c 4°, deverão
·subir á apreciação do director, afim de ter('m a sua approvação.
Art. 6. Além do especificado nos arts. 3" c 4°, poderão
as divisões encarregar-se de outros quaesquer serviços que o
intendente determinar, de aocôrdo com a especialização de
funcções indicada neste regulamento.
0

0

CAPITULO 11
DO PESSOAL DA INTENDENCIA

Art. 7. A lntendencia é composta de:
0

.f• divislio
a) um intendente da Guerra, chefe da r0part.ição c da
ta divisão, cormwl effectivo, habilitado para o srrvico do estado-maior;
·
b) quati'O auxiliares, f•.apitães ou suhnJLpr·nos effC'r.Livos,
com o curso da arma;
c) dous auxiliat'PR tPnlmieos, suhalt.f'l'THlR ('ff'pc.fivoc:; da
arma de engenharia.
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2" divisão
d)
e)

QlJ.tdro;

um chefe, official superior (Jo quadro de intendentes;
dous auxiliares, capitfir;s m1 subalternos do mesmo

f) um ·ehefe, official. superior,
a)

f! O quadro de inf.lmdcntes:
um auxiliar, subalterno do me-;rno quadro.

4 11 divi::;ão
h) um dwfe, officinl rmpPrior 'fffld.ivo da arma de cmgcmhal'ia;
i) um auxiliar, subalterno da n ·;;ma arma.
Paragraphb unico. Além do pe-soal aúma, U•r:í. mais a

Infendcneia:
a) quatro primeiros officiaes, ei v.ts;
b J quat1·o segundos officiaes, eh i~;
c) 12 terceiros officiaes, civis;
d) dous despachantes, .civis;
c) oito guardas de armazem, civ s nn cx-prar,:.as;
f) quatro amanuenses;
o) um porteiro, ex-sargento;
h) tres contínuos, ex-praças;
i) trcs serventes de secção, ex-F ·ar~:-u:;;
.i) 80 serventes braçaes, ex-praç::' 3.
ftfaruja

h) um primeiro patrão;

l) seis segundos patrões;
m.) quatro terceiros patrões:
n) sete machinistas:
o)
1))

sete foguistas;
quarenta e oito remadores.
Of{icina dr? alfa1Mes

um mestre;
um contra-mestre;
s) seis oporarios de. ta classe;
t) 11 operarios de 211 classe:
u) seis operarios de aa classé;
v) 14 operarios de 'l" classe;
::e) quatr.o operarios de 5a classe.
q)
r)

CAPITULO Jlr:
DAS A'J'TJliBUIÇÕER DO p:CfiROAT..~

Art. 8.<' Ccimpntr. ao intcndrn t.fl,
autol'idaue do nstabelecimento:

P

qualidade

de~

primeira
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a) dirigir os trabalhos da Intendencia, exercendo acção de
commando sobre todo o pessoal de lia;
· b) coeresponder-sc directaniente com o director da Administração sobre os assumptos relativos ao SI'I'Vh;n;
c) fazer a distribuição do pe:3soal, podendo ef'fcduar transferencia dentro da repartição;
d) publicar em boletim as ordens c ?-Iterações que devam
ser conheddas pelo pessoal da Jntendenew.;
c) rubricar os pedidos dos chefe:'! riu divisão, para serem
remettidos ao dil·edO!' da Administraçã.o;
f) remottf~t' :í Dieeetoria da AJminíRtratfín, as folhas de
pagamento tlc' lodo o pessoal da Intf~ndeneia;
fi) t>míttit· o seu parecer solJr·p qnalqul•L' teabalho technico
executado na lntPmleneia ou fúm dclla, precedendo, neste ultimo caso ordem do director da Administração;
h) c~aminar os papeis que t-enham de ser enviados á Directoria de Administt·ação, emittindo o seu parecer, quando
julgar necessario;
i) impôr aos empregados as penas disciplinares da sua
alçada, levando ao conhecimento do dircctor t.lc Administração
os casos que exigirem maior punição;
j) rubrirar os livros do est~eiplu !'ação, podendo dnlngar
essa funcçio aos chefes de divisão;
k) satisfazer os pedidos dr fonwcimcnto de artigos eonstantes de tabella, e, no caso contrario, cmviaL· o rwdido ao
direeto1· de Administração, com o seu parl'cer;
l) inspeecionar cuidadosanwntc todo o serviço da portaria,
da maruja c da officina de alfaite, que llw ficam rlirectamflnte
subordinada:;;, designando, para se f•ncarrPgur ela ultima, um
dos capitães auxiliares;
m.) entr.:gar ao director de Administração, atf> 31 de janeiro, o relatorio annual de todo o movimPnto da l'Ppartição,
indicando as medidas que a pratif'a lJouvt'l' ;wonsP\Ilado para
melhorar o serviço;
n) esforçar-se, em todos os sentidos, dada a alta impor. .
tancia do seu cargo, para secundar a acção do director de
!Administração, TlOndo em pratica o seu espirHo do iniciativa
e proturando desenvolver o do'! seus rmprcg<Hlos, tudo dentro
dos JH'e<·eitos da subordinação.
Art. 0." Aos chefes de divisão e-orrespondcm attribuiçõer;
inteiramente analogas ás estabelecidas no arf. 7" do regula-·
mento do JJeparf.anwnto do Pe:;;soal da fltH~ITa, sPrHlo-llws, -]Hll'tanto, applicavel o disposto nesse ar·Ligo.
Paragrapho ·unico. Os auxiliares, o::; primeiros, segundo::;
e terceiros offifüaes executarão com 7:P]o e dis<·t·eeflo os trabalhos que llws fol'em confiados prlos ehPfes.
··
Art. 10. Os amanmmsr-; Pxecutarão os t1·ahalhos de r]tlfl
f<?rem ('rwanegados pPlos nf'l'i1·iaPs soh <C~tt.ia~ nnlf·ns Sf'I'VIrern.

Art. 1.1. Aos C'mpregadm; da podaria ~~ appliravcl o disposto nos arts. 23, ;!.]. c 2f> do regulanwnto do Gabinete do
ministro f' llin~doria de Expedicntr.
, A1·t. 12. O pessoal da mar·uja e da offi~ina de alfaiate~
tera as suas obrigac;ões reguladas 11or instrueções fJUC o intendente mandará m·ganizar pPia I'tír·1n:1 Jíl't"'l'l'ipta neste rt'gulamento.
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CAPITULO IV
DAS íNO:.MK\Ç,ÕES, Cü~CLTHSOS E SUBS'l'I'I'UIÇÕES

Al't. 13. Serão nomeados p-or dCl•relo: o inlondcntc, os
prinwiros c segundo;; ot'fieia(~s; VOl' portaria do ministro, todos
os ov tt·os empregadi)S, exceptuando os amanuPnscs, que tlcl'ií'l
rcqui "itados, em nome do dil·cctor de Administeação, ao chefe
do D•partamento do Pessoal da Guerra, e os empregado:; da
rwrta1·ia, da maruja e da officina de alfaiates, que serão admittidos pelQ intendente.
I ·aragrapho nlieo. Os emprPgados de notrwação por portat·ia, P;weptuando <•s terceiros -offici::tes, serão Jll'OPostus pelo
iuLcwkmte.
Át\1·t. 1 L As no1ncações de primeiros, segundos e tcreeiros
offiei:.tcs serão reguladas JIPlo disposto uns al'ts. 27 n seus
parag eaphos, 28, 29, 32 e seu paragraplw, todos do regulament•• da Directoria de Expediente.
Art. 15. Aos empregados nomeat~os ~~ applieavd o art. 31
do re·:;ularncnto do Gabinete do Ministro c Dirccforia de Expediente.
•
Art. 1G. O intondcnte será sulJslituido, nos seus impedimeillos, pelo ofJkial efJed.ivo que llw füt· immrdiato -em
hicrar·,·hia milital·; o ·chnt'e dn divisão, ))elo primeiro dos
quatl'•J auxiliares em hh~1·archia militai'. Quanto •:ís outras
substrtuicões, o intendente m·dNtará o modo dr a~ razrr, lendo
em VJsta a boa man~ha do servi eo.
UAlllTULO .V
DAS lJESTI'l'UIÇÕES

Al't. i i. NcsLe assumpto, a Iutendencia se regerá, no que
lhe f·)r applicavel, pelas disposições contidas no ea11itulo do
mesmo nome do regulamento da Diredoria <lc EXJICLlicntc.
CAPITULO .VI
DOS VENCIMEN'J'OS ·E PEl\DAS A QUE ES'l'ÃO SU.J liil'l'OS

Al't. 18. Hegula.rão o assumpto, no ({UI' tiv!'l' applieac::ão
á Inkndencia, as disposições do capitulo do m!.•smo nome do
regulamento d_!l .Directoria de Expediente.
CAPrl'ULO VH
DO TEMPO DO SER\IÇO E PEN·:\S DISCIPLINAHES

Art. Hl. Neste assumpto, o int~_'IFlcllfP furil t•.nmprir, no
quo fôr appl i<~avel á sua rrpartição, as díspof:lit;ÕI's do capit.nlo do mesmo nome do regtllameuto da Dlreduria d.e Expediente.
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CAPITULO VIII
JJAS FÉRIAS, LICENÇAS E APOSENTc\DOHIAS

Art. 20. Serão reguladas pelas leis em vigor, ficand-o entendido que a· ·concessão de fér·ias l~ cxten'liva aos funccionamentos militares.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES JJIVEHSAS

Art. 21. Fica extincto o Departamento da Administração.
Art. 22. Serão aproveitados, independentemente de novas
nomeações, os funceionarios cujos serviços passaram para a
Intcndencia da Guerra.
Paragrapho unico. Os empregados actuaes da portaria
poderão continuar nos seus lolgares, a juizo do intendente,
embora não satisfaçam a condição de terem servido no Exercito.
Art. 23. Al1~m. dos oHiciaes do quadeo, a que .w refere o
art. 7°, nenhum outro poderá servir ua Intendencia, nem como
addido, nem á disposição, nem debaixo de outra qualquer denominação.
Art. 24. 'f em applicação á lnteudcneia da Guerra, no
que se coadunar com a natureza da sua organização, os arts. 53,
54, 55, 56 c 57 e seus paragraphos, todos do regulamento da
Directoria de Expediente, e os arts. 2'7, 28 e seu paragrapho,
ambos do regulamento do Departamento do Pessoal, substituindo-se no art. 27 a expl'essão ministro da Guerra pela do
director de Administração.
Capital Federal, 31 de dezembro de HH5.- José Caetano

ae Fm•{a.

Regulamento da Directoria de Saude
CAPITULO I
DOS SERVIÇOS DA DIRECTORIA

Art. 1. A Directoria de Saude, subordinada dirce:tamcnte
ao ministro da Guerra, tem por· .fim suvcrintcndcr, pelo lado
.technico, o serviço de saudc e hygienc do pessoal nos corpos
de tropas, hospitaes, enfermarias, repartições c mais dependencias do Exercito, bem como o de tratamento da cavalhada.
Art. 2." Para prePnc!lwr os seuFJ fins, a Direetoria comprehcndP, ah;m uo gahinetn uo tlin·dur, UU<IS uivisões, constando a 1" divisão de tres secções.
Art. 3.° Compete ao gabinete do director centralizar todo
o trabalho administrativo da repartição, tendo a seu cargo:
0

a)'

protocollo;
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b) · correspondencia, escripturação, expediente c despachos
da 'Directoria; ·
c) folhas de pa:gamento do pessoal;
d) quadro do pessoal civil dos estabelecimentos dircctarncnte subordinados á Directoria;
Compete á ta secção da :tn divisão (secção de medicina,
c iJ'UJ'(Jia c m,aterial sanita rio) :
a) estudar e informar todos os assumpLos relativos ao
tratamento dos militares doentes e ferido.s, de suas familias,
o dos funccionarios do Ministerio da Guerra com direito a isso;
b) orgânização do serviço medico e cirurgico nos corpos
de tropa, formações e quarteis generaes, bem como nos hospitaes, enfermarias e sanatorios;
c) organização do um guia com indicações surrunarias
dos soccorros de urgencia para tropas em marcha e em campanha;
d) organizar instrucções para a admissão de pessoal no
iExcrcito e para reformas, a'ggregaçõcs e mudanças de clima;
e) centralizar os assurnptos relativos á inspecção de saudc,
m·ganizando instrucções;
f) estudar todas as questões relativas ao material sanitario c ao transporte dos feridos, centralizando a administração technica e economica do Deposito do Material Sanital'io.
Compete á 2a secção da 1" divisão (sccf;ão de huaiena e
serviços de campanha) :
a) estudo das questões de hygiene, comprehendendo não
só a individual como a collectiva, de quarteis, acampamentos, etc.;
b) estudo especial das questões relativas á alimentação
c vestual'io do soldado, lH'II' ~~onw ao ••quipanwulu;
c) organização de um manual de hygiene;
d) organizar instrucções relativas ao serviço de saude em
tempo de guerra, as quaes serão submettidas, pelo director,
á approvação do chefe do Estado-M~ior;
c) estudar as questões relativas á mobilização, preparo e
instrucção do pessoal de saude.
f)
estudar as condições de admissão no Corpo de Saude,
a parti>r dos medicos;
g) estudar as questões relativas á bacteriologia e radiographia;
Compete á a• secção da 11\ divisão (secção de veterinaria
c hygiene respectiva) :
a) estudar todas as questões de veterinaria na paz e na
guerra, organizando as necessarias instrucções;
b) organização de um manual do v·eterinaria.
·Compete á 2• divisão (chimica, 1Jhannacia e respectivQ
material) :
a) estudar as questões de l\himka c pharmacia rcfercutcs
ao su1·viço do E:x:ercito na paz e na guerra·
b) estudar as organi~ações pl~armace~ticas em campanha;
c) estudar as questoes relativas ao material chimico e
pharmaceutico, para a sua adopção, fabricação conservação
acquisição e distribuição;
'
'
1
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d)" organizar o serviço da sua especialidad~ 'nas Ifliarma...o
cias militares, depositas, etc., preparando as necessarias in&tTucções.
Art. 4. Além do especificado no artigo anterior, poderão
o gabinete e as divisões encarTegar-se de outroSt quaes:quer
serviços que o director determinar, de accôrdo com a especialização de funccões indi1cada neste regulamento.
0

CAPITULO II
DO PESSOAL DA' DIREC'I'OlUA

.Art. 5. A Directoria de Saude é composta do:um director, general de brigada, medico;
b) um ajudante de orde!1~, snbalt.r>rno, medjco;
. c) um ehefe de gabinete, coronc l ou tenente-coronel, medico;
d) dons auxiliares majôres ou capitães, medicos.
0

a'

1• divisão
1• secção:
um r.hefo, coronel ou tenente-coronel, medico, chefe
igualmente da divisão;
f) dous auxiliar·Ps, capitães ou subalternos, medicos;
2• secção:
rt) um chefe, major, medico;
h) um Ullxilial', eapilüo ou suballrt'IIO, medico:
3n secção:
i) um chefe, major, medico;
j) um auxiliar, capitão ou subalterno, medico.

e;

2a divisão
h) um chefe. official superior, pharmacPutico;
l) dous auxiliares, <'apitãcs ou subalterno;:;, pharmaccu-

ticos.

Paragrapho uni co. Além do pessoal acima, terá maiFJ a
Directoria:
a) um intendente, subalterno;
b) um archivista, :sargento-amanuense.
Os funccionarios ('-i vis que se-rviam na O.- 6:
c) dons primeiros officiaes;
d)i dons segundos officiaes;
e) dous terceil'os officiaes;
f) um porteiro;
a) dous continuas;
h) quatro serventes.
Art. 6." Os officiacs a que se referem o artigo anterior e a
alínea a do seu paragrapho serão todos effcetivos ..
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CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 7.° Compete ao director, na qualidade de primeira
autoridade do estabelecimento:
a) dirigir os trabalhos da Directoria, e;x:ercendo acção de
commando sobre todo o pessoal della;
b) corresponder-se directamente com o ministro da Guerra
sobre os assumptos da sua repartição;
c) corresponder-se directamente com o chefe do EstadoMaior, submettendo ·á sua approvação os trabalhos relativos
ao serviço de saude em campanha;
d) distribuir Q pessoal pelo gabinete e pelas divisões, podtmdo transferil-os dentro da reparticão;
e) exercer acção de com mando .sobre todo o pessoal dos
estabelecimentos directamente subordinados á Directoria, na
fórma estabele-cida por este regulamento;
f) publicar em boletim as ordens que devam chegar ao
conhecimento dos estabelecimentos acima citados e do pessoal
da Directoria;
g) nomear as commissõf'.s necessarias para o estudo das
questões da alçada da Directoria, podendo, para isso, requi~itar officiaes ao ministro;
h) or'ganizar o orçamento das despezas a realizar com
as experiencias e estudos a cargo da Directoria, apresentando-o
ao ministro da Guerra;
i) rubricar os pedidos dos chefes de divisão, e autorizar
o respectivo fornooimento;
j) providenciar sobre a compra de jornaes, revistas,
Jivros. instrumentos, apparel1hos e mais objectos uteis á Directoria, dentro da verba destinada a isso;
k) remetter á Directoria de Contabilidade as folhas de
vencimentos do pessoal da Directoria e estabelecimentos a ella
directamente subordinados;
l) emittir o seu parecer sobre qualquer trabalho technico
da sua especialidade, mesmo estranho á repartição de que é
chefe, precedendo, neste ultimo caso, ordem do ministro;
m) examinar os papeis que tenham de subir a despacho
do ministro, emittindo o seu parecer, quando julgar nooessario;
n) impôr aos empregados as penas disciplinares da sua
alçada, levando ao cn.Q.hecimento do ministro os -casos que
exigirem mais severa punição;
o) mandar passar certidões, quando requeridas,, com declaração do fim, e uma vez que não haja inconveniente nisso; .
p) rubricar -os livros de escripturação, podend-o delegar
essa attribuição aos chefes das divisões;
q) satisfazer as requisições que lhe forem feitas pelas
autoridades militares competentes;
r) inspeccionar pessoalmente os estabelecimentos e .se.rviços que lhe são directamente subordinados, e os das regiões,
quando Julgar necessario, pedindo, para isso, autorização ao
ministro;
s) entregar ao ministro da Guerra, até 15 de fevereiro,
o relatorio annual de t-odo- o movimento da repartição, .propondo as medidas que a pratica e os progressos da soiencia
Poder Executivo- 1915 (VoJ. li)
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nos paizes cultos houverem

víco.

acons~lhado-

.

para melhorar o ser-

Art. 8. Ao chefe do !gabinete, aos auxiliares e ao ajudante de ordens são applicaveis as disposições do art. su e
seus paragraphos do regulamento da Directoria de 1E'ngenharia.
Art. 9. Aos chefes de divisão correspondcm attribuições
inteiramente analogas ás estabelecidas no art. 7° do regulamento do Departamento do Pessoal da Guerra, sendo-lhes, portanto, applicavel o disposto nesse artigo.
§ t.o Ao chefe de secção compete dirigir com zelo os trabalhos della, de rigoroso accôrdo com as ordens do chefe da
divisão.
·
·I I
§ 2. Os auxiliares, os primeiros, ·segundos e terceiros
officiaes executarão com zelo e discreção os trabalhos QU<l
.lhes forem confiados pelos chefes.
Art. 10. Ao intendente, subordinado directamente ao
chefe do gabinete, é applicavel o art. H" do regulamento dü
bepartamento do Pessoal· da Guerra.
Art. 11. O archivista, directamente subordinado ao chefe
do gabinete, deve conservar em ordem, limpeza e asseio o archivo geral da Directoria, bem como a bibliotheca.
Art. 12. O porteiro, os <Contínuos e os serventes teem
respectivamente as mesmas obrigações que os empregados das
mesmas classes da Directoria de Expediente, sendo-lhes, portanto, applicaveis os arts. 23, 24 e 25 do regulamento desta.
0

0

1

0

CAPITULO IV
DAS NOMEAÇÕES, f'..ONCURSOS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 13. Serão nomea~os por decreto: o director, os primeiros e segundos offi,ciaes; por portaria do ministro, todos
os outros empregados, exceptuando o porteiro, os continuos
e serventes, .Que serão admittidos pelo directol'.
Para'grapho unico. Os empregados de nomeação por portaria, exceptuando os terceiros oHiciaes, quP serão propostos
pelo director.
Art. 14. As nomeaçõPs de primeiros, segundos e terceiros
officiaes serão reguladas pelos arts. 27 e seus paragraphos,
28, 29, 32 e seu paragrapho, todos do regulamento da Directoria do Expediente.
Art. 15. Aos empregados nomeados é applicavel o art. 31
do referido regulamento.
Art. 16. O director será substituído, nos seus impedimentos, pelo official effectivo que lhe fôr immediato ~m
hierarchia militar: o chefe de diviElão ou de secção pelo primeiro official della que lhe fôr immediato em hierarchia
militar. Quanto ás .outras substituições, o director providenciará, tendo em vista a bôa marcha do serviço.
CAPITULO ·V
OAS DESTITlJIÇÕES

·Art. 17. Regularão o assumpto, no que tiver applicação
-á, Directoria, as, disposições do capitulo do mesmo nome do
regulamento da Directoria de Expediente.
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CAPITULO VI
DOS VENCIMENTOS ,E PERDAS A QUE ESTÃO SUJEITOS

Art. 18. Regularão o assumpto, no que tiver applicação á
directoria, as disposições do capitulo do mesmo nome do regulamento da Directoria do Expediente.
CAPITULO VII
DO TEMPO DE SERVIÇO E PENAS DISCIPLINARES

Art. 19. Neste assumpto, o directo[' fará cumprir, no qu~
fôr applicavel á sua repartição, as disposições do capitulo d(f
mesmo nome do regulamento da Directoria de Expediente.
CAPITULO VIII
DAS FÉIUAS, LICEINÇ.\S E APOSEN'l'.\DOniAl:;

Art. 20. Serão reguladas pelas leis em vigor, ficando
entendido que a concessão de férias (~ extensi'Jl aos funccionarios militares.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 21. Os funccionarios civis da G. 6, ·cujos serviços
passaram para a Directoria de Saude, serão aproveitados, inde~
pendentemente de novas nomeações.
Art. 22. A' Directoria de Saude ficam directamente subordinados todos os estabeleQimentos sanitarios do Exercito
existentes ou que venham a existir no Distrido Fedeml: hospitaes, enfermarias, laboratorios, sanatorios, escolas medicas
e veterinarias, etc., respeitada a iniciativa dada aos directorcs de taes estabelecimentos pelos respectivos regulamentos.
Paragrapho unico. Quanto aos estabelecimentos situados
fóra do Distrido Federal, e aos serviços de saude nas grandes
unidades e regiões, o director tem acção technica indirecta
sobre elles, p!)r intermedio das autoridades competentes.
Art. 23. Além dos medicas e pharmaceuticos exigidos por
este regulamento, só ·poderão servir outros na Directoria de
Saude no caso de absoluta necessidade, justificada esta r,crante
o ministro pelo director.
;
Art. 24. Teem applicação á Directoria de Saude, no .que
se coadunar com a natureza da sua organização, os arts. 53,
'54, 55, 56, 57 c seus paragraphos, todos do regulamento da
Directoria de Expediente, e os arts. 27, 28 e seu paragrapho,
ambos do regulamento do Departamento do Pessoal da Guerra
Art. 25. Fi·ca extincta a Inspecção dos Serviços de Saude
e Veterinaria, cujas attribuições passaram para a Dircctoria
de Saude.
Capital Federal, 31 de dezembro dr 19Hi.- José Caetano
de Faria.
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